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Wstęp  

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 podsumowujący działalność naszego samorządu w okresie od 

1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

To trzeci tego typu dokument w syntetyczny sposób przybliżający cele oraz efekty 

działania władz lokalnych, choć znacznie inny od poprzednich, gdyż za nami rok 

naznaczony walką z epidemią covid 19. To wyjątkowy czas, w którym przekonaliśmy 

się o ogromnej roli, jaką odgrywa samorząd, i że jego największą siłą są mieszkańcy.  

Wdrażając rządowe zalecenia zmuszeni byliśmy odwołać niemal wszystkie imprezy 

kulturalne i sportowe, przez większość roku szkoły podstawowe kształciły dzieci na 

odległość. Covid zmienił nasze życie, a normą stała się nie tylko nauka, ale i praca 

zdalna. 

Covid nie spowolnił jednak ani nie zatrzymał miejskich inwestycji. Mimo problemów  

z absencją pracowników i terminowością dostaw materiałów budowlanych, o czym od 

marca 2020 r. informowały nas firmy realizujące miejskie kontrakty, ZKM wzbogacił 

sięo trzy autobusy elektryczne, do finału doprowadziliśmy przebudowę ul. 15 Sierpnia 

(etap I) wraz z oświetleniem, stadionu przy ul. Warszawskiej i ulicy Ułanów 

Jazłowieckich. Ruszyła budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2,  

a dzięki wsparciu miasta Państwowa Straż Pożarna rozbudowała swą siedzibę. 

Wzorem poprzednich lat wsparliśmy starostwo w remontach dróg powiatowych 

leżących w granicach administracyjnych Sochaczewa. Dzięki temu przebudowany 

został ostatni, trzeci odcinek ulicy Trojanowskiej oraz ulica Głowackiego.  

Zachęcam Państwa do analizy raportu i mam nadzieję, że po jego lekturze będziemy 

zgodni w ocenie, że w 2020 roku samorząd wypełnił swe podstawowe funkcje, stanął 

na wysokości zadania, właściwie zadbał o jakość usług publicznych - nawet w tak 

kryzysowym czasie. I za to chcę podziękować wszystkim pracownikom 

samorządowym i podległych mu jednostek, a Państwu radnym za każdy gest wsparcia, 

za każde głosowanie na „tak”, gdy trzeba było zdecydować o kolejnym kroku 

samorządu w walce z pandemią. 

 

 Piotr Osiecki 

Burmistrz Miasta Sochaczew 
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I. Ogólna charakterystyka miasta 

Miasto Sochaczew położone jest w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, 

nad rzekami Bzurą, Utratą i Pisią. Jest siedzibą powiatu sochaczewskiego oraz gminy 

miejskiej Sochaczew. Pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego. Głównymi 

trasami zlokalizowanymi w pobliżu miasta, zapewniającymi dogodne połączenia 

drogowe z pobliskimi aglomeracjami są drogi krajowe nr 50 i 92 oraz drogi 

wojewódzkie nr 580 i 705. Układ drogowy okalający miasto zapewnia dogodny dojazd 

między innymi do oddalonej o ok. 60 km Warszawy, ok. 55 km Płocka, czy też 

oddalonej o ok. 85 km Łodzi. 

W pobliżu Sochaczewa planowana jest budowa węzła transportowego, który zintegruje 

transport lotniczy, kolejowy i drogowy - Centralny Port Komunikacyjny. W ramach tego 

projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów 

ma zostać wybudowany Port Lotniczy „Solidarność”. W pobliżu miasta, częściowo  

w śladzie DK 50 na odcinku Wiskitki – Wyszogród, planowana jest budowa trasy 

szybkiego ruchu stanowiącej część obwodnicy Warszawy. 

Sochaczew zajmuje obszar ok. 26,19 km², z czego 51% zajmują użytki rolne, 39% 

tereny zabudowane i zurbanizowane, 4,8% grunty leśne, zadrzewione  

i zakrzewione, grunty pod wodami 2,9%, a nieużytki stanowią 2,3% terenu miasta. 

Wedle danych GUS Sochaczew jest miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 

36.282, z czego 53% stanowią kobiety, a 47% mężczyźni. Na 100 mężczyzn przypada 

111 kobiet. Średni wiek mieszkańca to 41,5 roku i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz Polski. Ludność Sochaczewa 

to 42% mieszkańców powiatu. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 1385 osób na 

km2.  

Na terenie miasta przeważa zabudowa jednorodzinna lub niska zabudowa 

wielorodzinna. W 2020 w Sochaczewa znajdowało się ok. 14.300 mieszkań o łącznej 

powierzchni 935 tys. m2. Co roku pojawiają się nowe inwestycje mieszkaniowe,  

a średnia wielkość mieszkań zwiększyła się z 62 m2 w 2008 r. do 66 m2 w roku 2020. 

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97% mieszkań przyłączonych jest 

do wodociągu, 95% nieruchomości wyposażonych jest w kanalizację sanitarną, 93% 

mieszkań posiada łazienkę, 86% korzysta z centralnego ogrzewania, a z gazu 

sieciowego 6%.  
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W wieku przedprodukcyjnym jest 18% sochaczewian, w produkcyjnym 59%,  

a poprodukcyjnym 23%. Gdyby utrzymała się obecna tendencja, w 2035 roku ludność 

miasta w wieku przedprodukcyjnym będzie stanowić 10%, produkcyjnym 58%,  

a poprodukcyjnym aż 32%. Szansą, ale i wyzwaniem dla miasta, jest wspieranie 

budownictwa wielorodzinnego, jego dalszy rozwój. Warto odnotować, że w ciągu 2-3 

lat kilka tysięcy lokali ma powstać w rejonie pól czerwonkowskich, ulicy Głowackiego, 

pasażu Żeromskiego, przy ul. Płockiej, Okrzei i naprzeciw zakładów chemicznych  

w Boryszewie.  

Z różnych form pomocy społecznej korzysta ok. 4,3% mieszkańców, przy czym warto 

odnotować, że na przestrzeni ostatnich lat ten wskaźnik wyraźnie spada. W 2015 było 

to niemal 6%, a w 2017 prawie 4,8%. Jak podaje GUS, systematycznie rosną dochody 

budżetu miasta w przeliczeniu na mieszkańca. W 2017 roku było to 4.160 zł, rok 

później 4.740 zł, w 2019 już 5.200 zł, a w minionym roku ok. 5.500 zł. 

Powiat Sochaczewski cechuje się stosunkowo niską stopą bezrobocia. Udział osób 

bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym systematycznie maleje, 

przyjmując na koniec roku 2019 wskaźnik 4,6%, a na koniec 2020 ok. 4,3%. Należy 

zauważyć, iż dynamika spadku stopy bezrobocia jest zbieżna z dynamiką spadku 

bezrobocia w województwie mazowieckim, ale większa niż dla całego kraju. 

Gospodarka Sochaczewa opiera się głównie na przemyśle. Wśród największych 

pracodawców należy wymienić: Boryszew ERG S.A., Uponor Polska Sp. z o.o., 

Energop Sp. z o.o., Wavin Polska S.A., Sarens Polska Sp. z o.o., „Społem” 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Szpital Powiatowy, Centrum Logistyczne 

Prologis Park. Na terenie miasta zarejestrowanych jest 4.590 podmiotów 

gospodarczych. Wśród nich około 3.300 stanowią osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do  

9 pracowników. Zdecydowanie przeważają przedsiębiorstwa prowadzące: handel 

hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, a także transport, 

gospodarkę magazynową oraz budownictwo. Struktura przedsiębiorstw przedstawia 

się następująco: 96% to mikroprzedsiębiorstwa (0−9 zatrudnionych), 3% małe 

przedsiębiorstwa (10−49 zatrudnionych), 1% średnie i duże przedsiębiorstwa  

(50−999 zatrudnionych). 
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II. Informacje finansowe  

A. Stan finansów miasta  

Podstawowe wskaźniki finansowe: 

− Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 47,9 % 

− Udział dochodów własnych (z PIT) w dochodach ogółem – 21,7 % 

− Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 14,23 % 

− Zadłużenie w stosunku do dochodów bieżących – 26,2 %  

− Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 13.547.033,96 zł 

− Dochody ze „środków unijnych” – 9.775.747,53 zł. 

 

Wykres II.1. Zadłużenie do wydatków razem 

 

 

B. Wykonanie budżetu miasta  

Dochody na 2020 rok zaplanowano na kwotę 203.111.661,37 zł, a zrealizowano  

w 98,5 % tj. w kwocie 200.070.991,89 zł, w tym: 

− dochody bieżące wyniosły 180.543.472,84 zł, tj. 98,4 % rocznego planu  

w wysokości 183.476.932,33 zł 

− dochody majątkowe wyniosły 19.527.519,05 zł, tj. 99,5 % rocznego planu  

w wysokości 19.634.729,04 zł. 
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Dochody własne wyniosły 95.905.763,41 zł, co przy ogólnym rocznym planie 

wynoszącym 99.141.475,61 zł,  stanowi 96,7%. Dochody własne stanowią 47,9% 

zrealizowanych w trakcie roku dochodów ogółem. Subwencja ogólna wpłynęła  

w kwocie 29.614.712 zł, co stanowi 100% planu. Subwencja stanowi 14,8% 

zrealizowanych w trakcie roku dochodów ogółem. Dotacje celowe, środki z budżetu 

państwa, otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, z powiatu, funduszy celowych, z gmin i innych źródeł - wpłynęły w kwocie 

74.550.516,48 zł, co stanowiło 100,3% planowanych kwot dotacji w wysokości 

74.355.473,76 zł. Dochody z tytułu powyższych środków stanowią 37,3% 

wypracowanych dochodów ogółem. Jednym z głównych źródeł dochodów bieżących 

jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,16% 

wpływów z PIT). Wpływy za 2020 roku wyniosły 43.406.488,00 zł, co stanowi 45,3% 

wykonanych dochodów własnych i 21,7% dochodów ogółem. Dochody w 2020 roku w 

stosunku do wykonania z 2019 roku spadły o 2,97%, co niewątpliwie wynikało  

z panującej epidemii. Kolejnym znacznym źródłem dochodów własnych jest podatek 

od nieruchomości. Dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosły 23.283.385,85 zł, co 

stanowi 24,3 % dochodów własnych miasta i 11,6% osiągniętych dochodów ogółem. 

W 2020 roku miasto z tytułu dotacji 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 9.775.747,53 

zł, w tym na programy majątkowe 9.377.556,89 zł. 

Jako ubytek w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 należy rozumieć  

różnicę między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 roku 

planowanymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,  

a wykonanymi w zakresie wskazanych tytułów dochodów za 2020 r. według 

sprawozdań budżetowych. Na koniec 2020 r. ubytek ten wyniósł 4.529.688,40 zł. 

Plan wydatków w 2020 roku wynosił 207.949.835,05 zł, z czego wydatkowano 

200.438.496,00 zł, tj. 96,4% rocznego  planu, w tym: 
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− wydatki bieżące wyniosły 171.918.324,45  zł, tj. 96,4% rocznego planu  

w wysokości 178.403.573,72 zł. Wydatki bieżące stanowią 85,77% 

poniesionych wydatków ogółem. 

− wydatki majątkowe wyniosły 28.520.171,55 zł, tj. 96,5% planu w wysokości 

29.546.261,33 zł, co stanowi 14,23 % poniesionych wydatków ogółem. 

Po stronie przychodów plan wyniósł 14.018.746,24 zł, a zrealizowano 18.626.789,63 

zł (132,9%).  

Po stronie rozchodów plan wyniósł 9.180.572,56 zł. Na spłatę rat kapitałowych 

kredytów, pożyczki i wykup papierów wartościowych, zgodnie z terminami 

wynikającymi z zawartych umów wydatkowano kwotę 4.712.251,56 zł. Na dzień 

31.12.2020 roku nie było utworzonej lokaty w wysokości 4.468.321,00 zł 

Budżet 2020 roku zamknął się deficytem budżetowym liczonym jako różnica między 

dochodami a wydatkami w kwocie 367.504,11 zł, przy planowanym deficycie  

w wysokości 4.838.173,68 zł.  

Na rachunku bankowym Gminy Miasto Sochaczew na 31 grudnia 2020 r. pozostały 

środki w wysokości 13.547.033,96 zł, na które składają się: środki otrzymane  

z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2021 r. zadania „Przebudowa ul. 15 

Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I”; środki  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych  

w 2021 r.; środki wynikające z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane środki na realizację zadań 

związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz niewykorzystane środki na realizację 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; kwota  

z rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, na realizację 

przedsięwzięcia „Skok w przyszłość – wspieranie kompetencji kluczowych uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie”; wpłaty od mieszkańców biorących udział 

w projekcie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń 

grzewczych w Sochaczewie”; środki pozostałe po realizacji wydatków w 2020 r. 

poniżej planu, m.in. w związku z epidemią COVID-19; niewykorzystane wolne środki 

pozostałe po rozliczeniu roku 2019. 

  



Informacje finansowe 
 

11 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

Tabela II.1. Wydatki inwestycyjne i majątkowe  

L.p. Nazwa zadania 
Plan  

na rok 2020 
Wykonanie  
za 2020 rok 

Wskaźnik 
realizacji w % 

1 Wykup gruntów pod drogi gminne 86.600,00 64.604,04 74,6 

2 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Sochaczewskiego na „Budowę 
przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę  
w Sochaczewie” 

38.967,00 38.966,40 100,0 

3 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Sochaczewskiego na „Przebudowę 
drogi powiatowej nr 3827W ulicy Głowackiego 
w Sochaczewie” 

265.592,00 265.592,00 100,0 

4 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Sochaczewskiego na „Rozbudowę 
drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej 
w Sochaczewie” – etap III  

577.543,00 577.543,00 100,0 

5 
Przebudowa ul. Ułanów Jazłowieckich  
w Sochaczewie 

665.000,00 548.659,81 82,5 

6 
Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie 
stanowiącej drogę gminną nr 381083 – etap I 

4.740.899,17 4.702.948,35 99,2 

7 Zakup urządzenia szyfrującego UTM 41.100,00 40.504,31 98,6 

8 
Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miejskiego 

30.000,00 20.135,59 67,1 

9 Zakup wpłatomatu 120.000,00 0,00 X 

10 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Sochaczewie na przebudowę i zakup 
pierwszego wyposażenia strażnicy  

200.000,00 200.000,00 100,00 

11 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 

100.000,00 100.000,00 100,0 

12 
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 

80.000,00 0,00 X 

13 
Zakup pieca konwekcyjno – parowego  dla 
potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 

16.000,00 15.748,32 98,4 

14 Zakup kuchni elektrycznej w Przedszkolu nr 4 15.500,00 14.993,70 96,7 

15 
Skok w przyszłość - wspieranie kompetencji 
kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sochaczewie 

54.995,77 54.995,77 100,0 

16 
Zakup urządzenia do przepływowej 
tlenoterapii 

46.600,00 46.400,00 99,6 

17 
Rozwój systemów gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie miasta Sochaczewa 

3.537.425,42 3.537.425,42 100,0 

18 Zakup osprzętu do urządzenia Citymaster 600 21.650,00 21.648,00 100,0 

19 
Przebudowa oświetlenia w ul. 15 Sierpnia (od 
ul. Traugutta do ul. Łuszczewskich) wraz  
z przebudową oświetlenia w ul. Pionierów 

300.000,00 158.263,59 52,8 

20 
Projekt przebudowy oświetlenia  
w ul. 15 Sierpnia – etap II 

30.000,00 19.172,00 63,9 

21 
Zagospodarowanie terenów nad Bzurą  
w Sochaczewie - etap II 

12.008.996,97 11.635.050,61 96,9 

22 
Przebudowa stadionu miejskiego  
przy ul. Warszawskiej 80 

859.800,00 748.095,86 87,0 

23 Sochaczewski Eko-Bus 5.709.592,00 5.709.424,78 100,0 

Razem 29.546.261,33 28.520.171,55 96,5 
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D. Wieloletnia prognoza finansowa  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. niewymagalne zobowiązania miasta  

z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki i obligacji wyniosły 47.286.117,69 zł. 

Powyższe zadłużenie, zgodnie z zawartymi umowami, zostanie spłacone do końca 

roku 2030. 

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują wymagalne zaległości. 

 

III. Informacja o stanie mienia komunalnego  

Tabela III.1. Posiadane mienie 

Rodzaj mienia 
(zgodnie z art.267  
ust.1 pkt 3 u.f.p. 2) 

Stan mienia  
na dzień  

31 grudnia 2019 
roku 

Zmiany 
(zg. z art.267 

ust.1 pkt 3 u.f.p. 2) 

Stan mienia na 
dzień  

31 grudnia 2020 
roku Przybyło Ubyło 

Prawo własności gruntów (ha) 230,9205 0,1785 3,0205 228,0785 

Ograniczone prawa rzeczowe: 

1) Hipoteka (zł) 154.346,09 97.417,90 51.024,81 200.739.18 

2) Użytkowanie wieczyste (ha) 0,6198   0,6198 

Udziały w spółkach (wartość w zł): 

1) Geotermia Mazowiecka S.A. 
95.702 akcje 

o wartości 
957.019,00   

  
95.702 akcje 

o wartości 
957.019,00   

2) PEC Sochaczew Sp. z o.o. 
8 671 udziałów 

o wartości 
19.882.603,00 

  
8 671 udziałów 

o wartości 
19.882.603,00 

3) SOEKO Sp. z o.o. 
21 udziałów 
o wartości 
210.000,00 

  
21 udziałów 
o wartości 
210.000,00 

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

20 udziałów 
o wartości 
2.000,00 

  
20 udziałów 
o wartości 
2.000,00 

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

100 udziałów  
o wartości 

48.746.807,00 
  

100 udziałów  
o wartości 

48.746.807,00 

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) 40,5420 - - 40,5420 
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Tabela III.2. Udziały miasta w spółkach i ich przełożenie na głosy na WZA według stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 r. 

Nazwa firmy 
Wartość udziałów 

(w zł) 

% w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZA 

% udziałów 
w kapitale 
podmiotu 

Geotermia Mazowiecka S.A. 957.019,00 6,34 % 6,34 % 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sochaczew Sp. z o.o. 

19.882.603,00 100 % 100 % 

SOEKO Sp. z o.o. w Sochaczewie 210.000,00 21 % 21 % 

Konsorcjum Inwestycyjne Autostrada 
Mazowiecka Sp. z o.o. 

2.000,00 11,76 % 11,76 % 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sochaczew Sp. z o.o. 

48.746.807,00 100 % 100 % 

Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew 
Sp. z o.o. 

200.000,00 10,0 % 10,0 % 

Razem 69.998.429,00   

 

Tabela III.3. Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. wg klasyfikacji rodzajowych 

środków trwałych: 

Gr. Nazwa 

Wartość 
początkowa 

środków trwałych 
(stan na dzień 
31.12.2019 r.) 

Wzrost/ 
zmniejszenie 

wartości 

Umorzenie 
(stan na dzień 
31.12.2020 r.) 

Wartość netto 
(stan na dzień 
31.12.2020 r.) 

0 Grunty 47.559.484,87 -1.501.857,96 0,00 43.057.626,91 

1 Budynki i lokale 106.073.069,95 -440.930,44 38.912.170,62 66.719.968,89 

2 
Budowle, obiekty 
inżynierii lądowej  
i wodnej 

125.339.848,05 17.483.694,96 45.195.527,47 97.628.015,54 

3 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

4.706.274,63 0,00 4.330.561,82 375.712,81 

4 
Maszyny i urządzenia 
techniczne ogólnego 
zastosowania 

6.257.304,66 -75.918,99 5.867.512,53 313.873,14 

5 
Maszyny i urządzenia – 
agregaty specjalistyczne 
branżowe 

933.067,25 -465.425,24 443.300,21 24.341,80 

6 Urządzenia techniczne 4.698.664,83 -24.034,00 3.526.662,24 1.147.968,59 

7 Środki transportowe 7.785.091,61 6.356.539,71 6.496.550,51 7.645.080,81 

8 
Narzędzia, przyrządy 
nieruchomości  
i wyposażenie 

3.576.787,96 107.267,66 2.769.999,63 914.055,99 
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Tabela III.4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania 

Wyszczególnienie 
Wykonanie  
za 2020 r. 

Plan dochodów 
na 2021 rok 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie, służebności 

25.111,02 25.200,00 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 

277.365,54 290.000,00 

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

2.383.530,99 907.500,00 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

2.986.488,02 3.303.164,00 

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 

179.364,31 100.000,00 

 

Jednostki budżetowe: 

1) Urząd Miejski  

2) Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7 

3) Przedszkole nr 1, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7 

4) Integracyjny Żłobek Miejski 

5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

6) Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy 

8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

9) 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.  
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Miasto Sochaczew zaopatrywane jest w wodę pitną z dwóch ujęć głębinowych: 

czwartorzędowego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Konary w gminie Brochów 

i trzeciorzędowego ujęcia w Kuznocinie na terenie gminy 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 

Sochaczew, 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 3100 m3, systemu sieci magistralnych, systemu sieci rozdzielczych oraz 

systemu przyłączy domowych.  

ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. eksploatuje łącznie 149,9 km sieci wodociągowych 

magistralnych, rozdzielczych oraz przyłączy. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. do 

sieci wodociągowej podłączone były 5.741 budynków mieszkalnych. 

W mieście 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  177,4 km; 

− sieciowe przepompownie i tłocznie ścieków – 69 obiektów; 

− przydomowe przepompownie ścieków – 27 obiektów. 

Liczba eksploatowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi 4 154 szt. Ścieki  

z terenu aglomeracji odprowadzane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

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

m3/d. 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 
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Sochaczew są: rzeka Bzura, rzeka Utrata, rzeka Pisia oraz rowy melioracyjne. Na 

terenie Sochaczewa znajduje się 14 wylotów kanalizacji deszczowej, na które miasto 

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 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 wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucja 

ciepła oraz obrót ciepłem.  

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

wykonane w technologii preizolowanej, w których nośnikiem ciepła jest woda  

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

(średnioparametrowa). W 2019 roku do sieci ciepłowniczej podłączonych było 180 

budynków mieszkalnych. W budynkach przyłączonych do sieci średnioparametrowej 

znajdują się indywidualne węzły cieplne wyposażone w automatykę pogodową. 

Przesył i dystrybucja ciepła PEC Sochaczew Sp. z o.o. następuje poprzez 5 niżej 

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.  

Liczba eksploatowanych węzłów indywidualnych centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej lub tylko centralnego ogrzewania wynosi 164 sztuki, natomiast ilość 

węzłów sieciowych centralnego ogrzewania to 48 sztuk. Całkowita długość sieci 

ciepłowniczej wynosi 15,0 km. 
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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. Według 

stanu na 31.12.2020 r. do sieci gazowej na terenie miasta Sochaczew podłączonych 

było 895 budynków mieszkalnych.  

Miejski zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) stanowi 561 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.844,03 m2, w tym 212 lokali 

wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy. 

Lokale znajdują się w 27 budynkach stanowiących w 100% własność miasta, jednym 

budynku będącym w samoistnym posiadaniu, jednym budynku wydzierżawianym od 

spółdzielni mieszkaniowej oraz po kilka lokali mieszkalnych i użytkowych w 24 

budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

W wyniku sprzedaży 5 lokali  (w tym 4 lokale na rzecz najemców i 1 lokal w drodze 

przetargu) i wyłączania z użytkowania jednego budynku (ul. 15 Sierpnia 106D)  liczba 

administrowanych lokali zmniejszyła się w 2020 roku o 13 szt.  

Poprzez sprzedaż mieszkań miasto zmniejsza koszty właścicielskie, zwiększa wpływy 

z tytułu podatku od nieruchomości oraz corocznie obniża koszty administrowania.  

Część budynków w zasobie mieszkaniowym to budynki o bardzo dużym zużyciu 

technicznym, jednakże z uwagi na wykonywane bieżące remonty i modernizacje, ich 

stan techniczny określa się jako średni i dobry. Wszystkie budynki komunalne 

wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, 7 budynków posiada centralne 

ogrzewanie a 5 ciepłą wodę. Miasto w 2020 r. w 19 lokalach przeprowadziło remonty 

w celu ponownego ich zasiedlenia.  

Zakład Gospodarki Komunalnej administruje 27 lokalami i budynkami użytkowymi oraz 

garażami i pomieszczeniami gospodarczymi.  

Drogi miejskie – to 312 dróg o łącznej długości ok. 114 km. Spośród dróg miejskich 

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

pokryte są nawierzchnią tłuczniową, betonową czy kostką brukową. W ramach 

programu „Drogi zamiast błota” utwardzono nawierzchnię 261 ulic o łącznej długości 

65 km, w tym 109 z nich otrzymało nawierzchnię asfaltową. Kolejne etapy poprawy 
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stanu dróg 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 10 liniami autobusowymi o łącznej długości 187 km 

obsługiwanymi przez 17 pojazdów, umożliwiając łatwy dostęp do wszystkich rejonów 

miasta. Autobusy zatrzymują się na 179 przystankach w mieście i poza jego terenem.  

W roku 2020 ZKM przewiózł ok. 500 tys. pasażerów, co oznacza ok. 1360 osób 

korzystających z transportu miejskiego każdego dnia. Wpływ na liczbę przewiezionych 

pasażerów mały niewątpliwie wprowadzone ograniczenia  związane ze stanem 

epidemii.  Dodatkowo w Sochaczewie zatrzymują się autobusy PKS, minibusy 

kursujące na trasach regionalnych oraz autobusy rejsowe kursujące na trasach 

krajowych i międzynarodowych. 

Na terenie miasta znajdują się cztery parki miejskie o łącznej powierzchni 47.399 m2.  

Powierzchnia terenów zielonych wzdłuż pasów drogowych wynosi 274.353 m². 

Powierzchnia terenów zielonych (bulwary nad Bzurą, tereny nad Utratą, Podzamcze  

i pozostałe działki będące własnością miasta) wynosi 344.414 m². Powierzchnia 

chodników wynosi 87.512,23 m². Na terenie miasta znajduje się 13 placów zabaw 

stanowiących mienie komunalne, na pięciu z nich znajdują się urządzenia siłowni 

zewnętrznych. 

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 i społecznej, narzucają konieczność nieustannego 

monitorowania oraz weryfikacji postawionych celów, a także sposobów ich realizacji. 
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Niezbędnych do tego informacji mają dostarczać raporty z realizacji strategii, których 

zasadniczym zadaniem jest zobrazowanie stopnia realizacji 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 jest wyzwaniem dla władz, 

wszystkich mieszkańców i dla każdej działającej w mieście organizacji  

i instytucji.  

Wizja 

Sochaczew miastem świadomym potrzeb swych mieszkańców, gdzie społeczność 

lokalna  wspólnie z władzami samorządowymi współpracuje nad podniesieniem stopy 

życiowej, ograniczeniem problemów społecznych i stworzeniem jednego  

z najatrakcyjniejszych miejsc do życia w regionie, a wszystko to w harmonii z naturą. 

Misja 

Zapewnienie mieszkańcom możliwie najlepszego komfortu życia poprzez sprzężenie 

działań w strefach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej, tworząc atrakcyjny 

ośrodek miejski, będący lokalnym centrum gospodarczym i kulturowym. 

W ramach przyjętej misji, wytycznych strategicznych i strategicznych wyborów miasto 

Sochaczew wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami  

z jego udziałem 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 procesami 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  
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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, ocena finalnych 

wyników i przygotowywanie cyklicznych raportów z oceny realizacji strategii. 

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 r w ramach zadań zaplanowanych  

w Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew, to m.in.: 

„Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiącej drogę miejską 

nr 381083W – etap I” w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

− projekt transportowy – „Sochaczewski Eko-bus”, w ramach dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, 

− przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 – poprawa bazy 

sportowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska 

piłkarskiego i do rugby oraz 6-torowej bieżni okrężnej o długości 400 m przy ul. 

Warszawskiej w Sochaczewie”, dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. 

− przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Sochaczew  

(ul. 15 Sierpnia, ul. Ułanów Jazłowieckich), 

− podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na 

terenach dawnych Pól Czerwonkowskich.  

 

Szczegółowe informacje z działań podejmowanych w okresie od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. znajdują się w sporządzonym sprawozdaniu z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024 za 2020 rok, zawierającym 

również informację nt. osiąganych wskaźników. 
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Tabela IV.1. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024 - wskaźniki 

Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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.  214 172* 154* 

UM - Referat 
Inwestora  
i Działalności 
Gospodarczej 

* W tabeli wskazano przedsiębiorców mających główne miejsce wykonywania działalności w mieście Sochaczew z datą rozpoczęcia działalności od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Należy tu 
zwrócić uwagę na fakt, że od 30 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość zarejestrowania firmy bez wskazania stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (np. działalność zdalna, 
mobilna lub u klienta itp.), w związku z czym podana liczba nie uwzględnia takich firm. Wskazana liczba obejmuje wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie 
lub w formie spółki cywilnej, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Spółki prawa handlowego są bowiem zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Należy także podkreślić, że 14 z tych podmiotów zostało wykreślonych z CEIDG (stan na 31.12.2020 r.). 

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. 2 2 1 

UM - Referat 
Inwestora  
i Działalności 
Gospodarczej 

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 1 1 

UM - Referat 
Inwestora  
i Działalności 
Gospodarczej 

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 0 0 

UM - Wydział 
Gospodarki 
Przestrzennej  
i Architektury 

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. 787.600 877.500 1.095.664 
UM - Referat 
Komunikacji 
Zewnętrznej 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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. 30.000 35.000 20.000 

UM - Wydział 
Kultury, 
Turystyki  
i Promocji 
Miasta 

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. 2.487 6.774 2.355 

Muzeum Ziemi 
Sochaczew-
skiej i Pola 
Bitwy nad 
Bzurą 

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 2.132,0 51,2 70 
UM - Miejski 
Zarząd Dróg 

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 513,7 0 31 
UM - Miejski 
Zarząd Dróg 

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/przebudo
wanych dróg 

m 2.461,8  0 

738 
(15 Sierpnia 

– I etap, 
Ułanów 

Jazłowieckich) 

UM - Miejski 
Zarząd Dróg 

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 0 350 0 
UM - Miejski 
Zarząd Dróg 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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 4.144,4 1.770 0 
UM - Miejski 
Zarząd Dróg 

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 1298,16 0 

1.206 
(obustronna 

ścieżka 
rowerowa 

15 Sierpnia 
– I etap) 

UM - Miejski 
Zarząd Dróg 

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 
utwardzonych miejsc 
parkingowych 

szt. 4 73 23 

UM - Miejski 
Zarząd Dróg, 
Wydział 
Inwestycji  
i Modernizacji 

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. 11 12 12 

Komenda 
Powiatowa 
Policji  
w Sochaczewie 

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. 374.401 355.344 158.576 
Zakład 
Komunikacji 
Miejskiej 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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 1,27 4,75 1,07 
Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji 

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 0,64 0,5 0,77 
Zakład 
Wodociągów  
i Kanalizacji 

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

2.3. Wysoki poziom 
zasobu mieszkaniowego 

Liczba mieszkań 
socjalnych (z umowami 
najmu socjalnego) 

szt. 170 171 212 
UM - Wydział 
Gospodarki 
Lokalowej 

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 28 19 
UM - Wydział 
Gospodarki 
Lokalowej 

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 42.169,30 80.820,74 0 
UM - Wydział 
Inwestycji  
i Modernizacji 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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

2.5. Dbanie o czystość  
i uporządkowanie 
przestrzeni publicznej 

Liczba 
wyremontowanych 
obiektów użyteczności 
publicznej 

szt. 1 2 1 
UM - Wydział 
Inwestycji  
i Modernizacji 

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

2.5. Dbanie o czystość  
i uporządkowanie 
przestrzeni publicznej 

Liczba 
przeprowadzonych 
inwestycji z zakresu 
termomodernizacji/liczba 
obiektów poddanych 
termomodernizacji 

szt. 1 0 0 
UM - Wydział 
Inwestycji  
i Modernizacji 

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. 90 300 300 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą 
społeczną 

Liczba osób starszych 
korzystających z pomocy 
społecznej 

os. 234 210 242 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą 
społeczną 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
korzystających z pomocy 
społecznej 

os. 453 444 314 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą 
społeczną 

Liczba rodzin 
korzystających  
z niepieniężnych form 
pomocy 

os. 562 542 599 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.1. Wysoki poziom usług 
związanych z pomocą 
społeczną 

Liczba pracowników 
placówek pomocy 
społecznej 

os. 88 83 80 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.2. Aktywizacja 
zawodowa i 
przeciwdziałanie 
bezrobociu 

Liczba uczestników 
szkoleń dla bezrobotnych 

os. 91 46 65 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.2. Aktywizacja 
zawodowa i 
przeciwdziałanie 
bezrobociu 

Liczba osób 
podejmujących pracę  
w wyniku 
przekwalifikowania 
zawodowego 

os. 45 25 22 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.2. Aktywizacja 
zawodowa i 
przeciwdziałanie 
bezrobociu 

Liczba dzieci  
w przedszkolach 

os. 915 899 937 

UM - Miejski 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 

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 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.3. Zapewnienie dzieciom 
i młodzieży alternatywnych 
form spędzania czasu 

Liczba uczniów 
nieotrzymujących 
promocji do następnej 
klasy 

os. 26 34 2 

UM - Miejski 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.3. Zapewnienie dzieciom 
i młodzieży alternatywnych 
form spędzania czasu 

Liczba uczestników zajęć 
dodatkowych w szkołach 

os. 1.368 1.119 1.418 

UM - Miejski 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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. 68 66 55 
Klub 
Wolontariatu 

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 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

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 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

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 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

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. 3.370 5.700 5.700 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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. 1.882 2.455 2.455 

UM - Wydział 
Polityki 
Społecznej  
i Ochrony 
Zdrowia 

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. 1 2 1 

UM - Miejski 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 

3. Przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia i dysfunkcji 
społecznych 

3.7. Zapewnienie 
dostępności do usług 
edukacyjnych na wysokim 
poziomie 

Liczba uczniów o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

os. 115 152 155 

UM - Miejski 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 

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. 81 65 21 

UM - Wydział 
Sportu i 
Organizacji 
Pozarządowych 

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 1.009.000 1.035.000 705.989 

UM - Wydział 
Sportu i 
Organizacji 
Pozarządowych 

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 0 0 
UM - Wydział 
Inwestycji i 
Modernizacji 
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Cel strategiczny Cel operacyjny Nazwa wskaźnika 
Jedn. 
pom. 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2018 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2019 

Wartość 
uzyskana 

w roku 
2020 

Źródło danych 

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. 25.000 30.000 30.000 

UM - Wydział 
Kultury, 
Turystyki  
i Promocji 
Miasta 

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. 9 15 29 
Sochaczewskie 
Centrum 
Kultury 

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. 62 81 309 

UM - Wydział 
Sportu  
i Organizacji 
Pozarządowych 

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. 1.328 1.362 1.114 

UM - Wydział 
Sportu  
i Organizacji 
Pozarządowych 

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 11.266,78 8.229,35 11.964,11 

UM - Miejski 
Zespół 
Ekonomiczno-
Administracyjny 

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 0 0 

UM - Referat 
Zarządzania 
Kryzysowego  
i Obrony 
Cywilnej 
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B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew” zostało uchwalone 30 grudnia 2002 r. uchwałą nr IV/25/02 Rady Miejskiej 

w Sochaczewie. W związku z pojawieniem się nowej, wyraźnej i zupełnie 

zmarginalizowanej przed kilkunastoma laty tendencji z zakresu zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych w postaci nasilonego popytu na mieszkania w budownictwie 

wielorodzinnym, dla którego oferta terenowa w obowiązującym "Studium” nie jest zbyt 

bogata i ogranicza możliwości, jakie niesie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 

w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, 28 grudnia 2018 r. Rada 

Miejska w Sochaczewie podjęła uchwałę nr III/15/18 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sochaczew”. Jednocześnie w 2018 r. weszła w życie ustawa  

o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która wymaga dostosowania rozwoju 

przestrzennego Sochaczewa do nowych uwarunkowań i możliwości rozwojowych, 

zwłaszcza w zakresie komunikacji. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zakończono część prac 

analitycznych związanych z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego,  

a ich wyniki zobrazowano w sposób graficzny. Zostało również wykonane opracowanie 

ekofizjograficzne, obejmujące teren całego miasta, które jest obowiązkowym 

dokumentem w procedurze sporządzania studium. Do skończenia tego etapu  

w dalszym ciągu niezbędne jest stanowisko Centralnego Portu Komunikacyjnego 

dotyczące przebiegu granic korytarza transportowego w granicach administracyjnych 

miasta oraz doprecyzowania przebiegów i wybór wariantu lokalizacji linii kolejowej  

i drogi, określonych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. Do dnia dzisiejszego nie udało się pozyskać tych kluczowych dla 

uwarunkowań rozwoju przestrzennego miasta informacji. W związku  

z przedłużającym się czasem zakończenia prac projektowych na studium, a także  

w celu umożliwienia budowy osiedla budownictwa wielorodzinnego na działkach 

położonych przy ul. Olimpijskiej, w oparciu o uchwałę nr XVII/177/20 Rady Miejskiej  

w Sochaczewie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, zlecono równolegle firmie 

BUDPLAN Sp. z o.o. z Warszawy opracowanie projektu częściowej zmiany studium 

Ład przestrzenny 
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na tzw. „Polach Czerwonkowskich”. Zatwierdzenie tej zmiany studium przewidziano na 

początek 2021 r. 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W granicach administracyjnych miasta Sochaczew obowiązuje 49 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie powierzchnię  

ok. 720 ha, co stanowi 28% powierzchni miasta. W 2020 r. nie podjęto żadnej uchwały 

- ani o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p., ani o zatwierdzeniu. 

 

 

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, wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa 

mazowieckiego. 

 

1. Przedsięwzięcia realizowane w 2020 r. w ramach projektów zaplanowanych 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 

 

1) Mazowiecka Dolina Bzury – zagospodarowanie terenów nad Bzurą 

w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-

kulturowych miasta 

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji 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. Termin zakończenia 

inwestycji to 30.04.2021 r., całkowita wartość projektu  14 535 859,67 zł, 

dofinansowanie 3 533 127,33 zł. 

Projekt polega na modernizacji obiektu amfiteatru wraz z jego otoczeniem 

stanowiącym integralną część przestrzeni publicznej parku przy ulicy Romualda 

Zasoby materialne miasta 
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Traugutta oraz terenów nad Bzurą w celu wykorzystania nowej infrastruktury 

do rozszerzenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców regionu. 

 

2) Kreowanie potencjału gospodarczego na terenie poprzemysłowym 

„Chemitexu” w Sochaczewie poprzez modernizację układu 

komunikacyjnego 

Projekt realizowany w ramach podpisanej w dniu 13.06.2019 r. umowy 

o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój systemów gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” złożony w ramach Konkursu 

Nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 ogłoszonego 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/w projekt obejmuje aż osiem elementów, wdrażanych w latach 2019-

2021, w tym: 

a) 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 rozbiórkę nieczynnej 

sieci kanalizacji deszczowej i nieczynnej sieci wodociągowej. 

b) Przebudowę dróg: Chemicznej, Wiskozowej i Włókienniczej 

na terenie byłych zakładów CHEMITEX z zastosowaniem nawierzchni 

ażurowej, dla poprawienia zdolności infiltracyjnych nawierzchni. 

W ramach umowy w 2020 roku zrealizowane zostały dwa zadania inwestycyjne,  

tj. Zadanie 3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, 

Ogrodowa, Topolowa i Grunwaldzka w Sochaczewie oraz Zadanie 4. Budowa 

zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie 

działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie, tym samym zakończono 

etap prac zaplanowany w obrębie ulic: Parkowa, Ogrodowa, Topolowa i Grunwaldzka 

w Chodakowie. Dodatkowo rozpoczęte zostały roboty budowlane wykonywane 

w ramach Zadania 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, 

Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie. 
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Łączna kwota poniesionych nakładów wyniosła 3 537 425,42 zł, z czego 

2 444 562,27 zł  stanowiły środki z dofinansowania oraz 1 092 863,15 zł stanowiły 

środki własne. 

2. Analiza zebranych danych statystycznych oraz wskaźników monitoringu 

obszarów rewitalizacji za lata 2015, 2018, 2019 i 2020 wraz ze stanem 

docelowym 

Bezrobocie, starzenie się społeczeństwa oraz ubytek ludności były jednymi z głównych 

problemów zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na obszarze rewitalizacji 

w Sochaczewie mieszkało 70 osób bezrobotnych, tj. 8,22% ogółu bezrobotnych 

w mieście. Spośród nich 1,51% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy, natomiast 

blisko 30% posiada co najwyżej wykształcenie podstawowe. W stosunku do 2019 r. 

w obszarze całego miasta liczba osób bezrobotnych wzrosła o niespełna 13%, 

lecz w podobszarze A spadła o ponad 30%, natomiast w podobszarze B spadła 

o ponad 20%. Na podstawie zebranych danych można zauważyć, że wskaźnik 

ten wykazuje tendencję spadkową w rewitalizowanym obszarze. 

W granicach rewitalizowanego obszaru mieszka około 9% mieszkańców miasta 

pobierających zasiłki pomocy społecznej. W odniesieniu do roku 2019 w obszarze 

całego miasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej wzrosła o ponad 6%, 

dla podobszaru A odnotowano duży spadek o ponad 45%, natomiast dla podobszaru 

B wzrost o ponad 11%. 

W obszarze całego miasta odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku 

do 2019 r. w ogólnej liczbie ludności wzrósł o ponad 4%, dla podobszaru A wzrósł 

o ponad 8%, natomiast w podobszarze B wzrósł o ponad 7%. W 2020 r. odnotowano 

spadek wartości wskaźnika związanego z migracją, tj. ubytek ludności w wyniku 

odpływu migracyjnego i zgonów na 1 tys. mieszkańców oraz nieznaczny wzrost 

wartości ujemnego salda migracji. W 2020 r. z obszaru wskazanego do rewitalizacji 

wymeldowało się 196 osób (237 osób w 2019 r.)., natomiast zameldowało się 131 osób 

(166 osób w 2019 r.). 

Około 12% przestępstw stwierdzonych na terenie Sochaczewa w 2020 r. to 

przestępstwa popełnione w granicach obszaru rewitalizacji. Wskaźnik ten utrzymuje 

się na poziomie podobnym do 2019 roku. 

W badanym okresie na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 268 działalności 

gospodarczych prowadzonych indywidualnie przez osoby fizyczne lub w formie spółki 
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cywilnej. Stanowią one 9,97% działalności tego typu w mieście. Liczba ta utrzymuje 

się na podobnym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego. 

Wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych oraz wskaźników monitoringu 

rewitalizacji zostały ujęte w zestawieniach tabelarycznych. 

Tabela IV.2. Dane statystyczne dla rewitalizowanych podobszarów A i B  
(stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Wyszczególnienie 
Podobszary 

Razem 
Miasto 

Sochaczew 

Udział % 
Podobszaru  

A  
w wartości  
dla miasta 

Udział % 
Podobszaru 

B  
w wartości 
dla miasta 

Udział %  
w wartości 
dla miasta 

A B 

Powierzchnia (km2) 0,51 0,69 1,2 26,19 1,95% 2,63% 4,58% 

Liczba ludności 1035 1880 2915 34189 3,03% 5,50% 8,53% 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym 

593 1104 1671 19985 2,97% 5,52% 8,49% 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

264 490 754 7972 3,31% 6,15% 9,46% 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

178 286 464 6232 2,86% 4,59% 7,45% 

Liczba wymeldowań 70 126 196 2248 3,11% 5,60% 8,71% 

Liczba zameldowań 43 88 131 1672 2,57% 5,26% 7,83% 

Liczba zgonów 11 34 45 425 2,59% 8,00% 10,59% 

Liczba osób 
korzystających  
z zasiłków pomocy 
społecznej 

36 84 120 1326 2,71% 6,33% 9,04% 

Liczba bezrobotnych 
ogółem 

23 47 70 852 2,70% 5,52% 8,22% 

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

2 4 6 398 0,50% 1,01% 1,51% 

Liczba 
stwierdzonych 
przestępstw 

32 48 80 661 4,84% 7,26% 12,10% 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą i spółki 
cywilne 

119 149 268 2689 4,43% 5,54% 9,97% 

Liczba osób 
bezrobotnych  
z wykształceniem 
podstawowym 

17 29 46 156 10,90% 18,60% 29,50% 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sochaczewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie. 
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Tabela IV.3. Dane statystyczne w odniesieniu do całego obszaru miasta Sochaczew za lata 2015, 

2018, 2019 i 2020 

 

Dla miasta 2015 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba ludności 36235 35330 34733 34189 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 22718 21526 20555 19985 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 6939 7563 7777 7972 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 6578 6241 6401 6232 

Liczba wymeldowani 1783 2026 3121 2248 

Liczba zameldowań 1307 1715 2541 1672 

Liczba zgonów 414 424 415 425 

Liczba stwierdzonych przestępstw 651 607 525 661 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej 

2852 2812 2868 2689 

Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy 
społecznej 

1778 1414 1264 1326 

Liczba bezrobotnych ogółem 1437 987 757 852 

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

798 530 348 398 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem 
podstawowym 

327 190 144 156 

Liczba wymeldowań +Liczba zgonów 2197 2450 3536 2673 

Saldo migracji -476 -311 -580 -576 

 
Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sochaczewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie. 



Raport o stanie miasta 2020 
 

36 

Tabela IV.4. Zestawienie przyjętych wskaźników monitoringu programu rewitalizacji – Podobszar A 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Stan 

na 2015 

Przewidy-
wana 

zmiana 

Stan 
na 2018 

Zmiana  
w odnie-

sieniu 
do 2017 

Stan 
na 2019 

Zmiana  
w odnie-

sieniu 
do 2018 

Stan 
na 2020 

Zmiana  
w odnie-

sieniu 
do 2019 

Stan 
Docelowy 

2023 r. 

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

93,2 
-9,32 

70,57 
-1,35 

64,25 
-6,32 

34,77 
-29,48 

83,88 
(-10,00%) -1,88% -8,96% -45,88% 

2 
Liczba osób bezrobotnych na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

45,63 
-4,56 

38,41 
-10,00 

32,65 
-5,76 

22,76 
-9,89 

41,07 
(-10,00%) -20,66% -15,00% -30,00% 

3 
Udział długotrwale bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym [%] 

4,75 
-0,48 

3,81 
-1,89 

3,09 
-0,72 

1,95 
-1,14 

4,28 
(-10,00%) -33,16% -18,90% -36,89% 

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

35,92 
-3,59 

36,77 
34,00 

37,46 
0,69 

30,63 
-6,83 

32,33 
(-10,00%) 1227,44% 1,88% -18,23% 

5 
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie ludności [%] 

20,19 
-1,01 

23,17 
12,29 

23,62 
0,45 

25,54 
1,92 

19,18 

(-5,00%) 50,20% 1,94% 8,13% 

6 
Ubytek ludności w wyniku odpływu 
migracyjnego i zgonów na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

56,31 
-5,63 

88,39 
48,28 

131,32 
42,93 

79,06 
-52,26 

50,68 
(-10,00%) 120,37% 48,57% -39,79% 

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

-18,5 
1,85 

-31,75 
-11,00 

-17,06 
14,69 

-25,66 
8,60 

-16,6 
(+10,00%) 53,01% -46,27% 50,41% 

8 
Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w 
ogólnej liczbie bezrobotnych [os.] 

27,66 
-2,77 

23,73 
-21,98 

28,53 
4,80 

16,36 
-12,17 

24,89 
(-10,00%) -48,09% 20,23% -42,66% 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Komendy 

Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. 
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Tabela IV.5. Zestawienie przyjętych wskaźników monitoringu programu rewitalizacji – Podobszar B 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Stan 

na 2015 

Przewidy-
wana 

zmiana 

Stan 
na 2018 

Zmiana  
w odnie-

sieniu 
do 2017 

Stan 
na 2019 

Zmiana  
w odnie-

sieniu 
do 2018 

Stan 
na 2020 

Zmiana  
w odnie-

sieniu 
do 2019 

Stan 
Docelowy 

2023 r. 

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

72,43 
-7,24 

52,83 
-9,25 

40,00 
-12,83 

44,65 
4,65 

65,19 
(-10,00%) -14,90% -24,29% 11,63% 

2 
Liczba osób bezrobotnych na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

61,94 
-6,19 

43,94 
7,00 

31,47 
-12,47 

25,02 
-6,45 

55,75 
(-10,00%) 18,95% -28,38% -20,50% 

3 
Udział długotrwale bezrobotnych wśród 
osób w wieku produkcyjnym [%] 

6,32 
-0,63 

2,76 
-0,38 

2,39 
-0,37 

2,29 
-0,10 

5,69 
(-10,00%) -12,10% -13,41% -4,18% 

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

24,48 
-2,45 

19,12 
8,35 

11,73 
-7,39 

25,79 
14,06 

22,03 
(-10,00%) 77,53% -38,65% 119,86% 

5 
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie ludności [%] 

21,83 
-1,09 

23,75 
0,51 

24,27 
0,52 

26,06 
1,79 

20,74 
(-5,00%) 2,19% 2,19% 7,38% 

6 
Ubytek ludności w wyniku odpływu 
migracyjnego i zgonów na 1 tys. 
mieszkańców [os.] 

70,96 
-7,1 

67,88 
-8,57 

84,80 
16,92 

85,07 
0,27 

63,86 
(-10,00%) -11,21% 24,93% 0,32% 

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

-10,5 
1,05 

-10,42 
12,16 

-28,80 
-18,38 

-20,79 
8,01 

-9,44 
(+10,00%) -53,85% 176,39% -27,81% 

8 
Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 
mieszkańców [szt.] 

5,84 
0,58 

6,32 
-1,99 

6,51 
0,19 

7,85 
1,34 

6,42 
(+10,00%) -23,95% 3,01% 20,58% 

9 
Odsetek osób bezrobotnych z 
wykształceniem podstawowym w 
ogólnej liczbie bezrobotnych [os.] 

29,84 
-2,98 

21,64 
-0,58 

16,95 
-4,69 

15,38 
-1,57 

26,86 
(-10,00%) -2,61% -21,67% -9,26% 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Komendy Powiatowej 

Policji w Sochaczewie oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 
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W okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w skali całego miasta 

oraz na terenach rewitalizowanych wartość wskaźników w większości przypadków 

kształtowała się na poziomie poniżej lub zbliżonym do wartości docelowych. 

Szczegółowe wnioski z przeprowadzonej analizy poszczególnych wskaźników 

monitoringu programu rewitalizacji za rok 2020 znajdują się w sporządzonym Raporcie 

z Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 

2017-2023. 

E. Program gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym 

Miejski zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.) stanowiło 561 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.844,03 m2, w tym 212 lokali 

wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy. 

Lokale znajdują się w 53 budynkach, w tym:  

− 450 lokali o łącznej pow. 14.516,01 m2 znajduje się w 27 budynkach 

stanowiących w 100% własność miasta; 

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

w samoistnym posiadaniu miasta; 

− 12 lokali o pow. 379,80 m2 w budynku ul. Trojanowska 64 dzierżawionym od 

spółdzielni mieszkaniowej; 

− 87 lokali o pow. łącznej 2.648,41 m2 w 24 budynkach wspólnot mieszkaniowych.  

W wyniku sprzedaży 5 lokali i wyłączania z użytkowania jednego budynku (ul. 15 

Sierpnia 106 D) liczba administrowanych lokali zmniejszyła się w 2020 roku o 13 szt.  

Poprzez sprzedaż mieszkań Miasto zmniejsza koszty właścicielskie, zwiększa wpływy 

z tytułu podatku od nieruchomości oraz corocznie obniża koszty administrowania.  

Zakład Gospodarki Komunalnej administruje 27 lokalami i budynkami użytkowymi oraz 

garażami i pomieszczeniami gospodarczymi.  

Tabela IV.6. Lokale mieszkalne i użytkowe we wspólnotach (stan na 31.12.2020 r.) 

 

Lp. Adres budynku 
Ogółem 

liczba lokali 

Liczba 
lokali 

mieszk.  

Powierzchnia 
lokali mieszk.  

m2 

Liczba 
lokali 
użytk. 

Pow. lokali 
użytkowych 

1 1 Maja 9 B 80 1 45,70   

2 Reymonta 4 i 4a 15 8 216,60   

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

piwnica 
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4 
Kpt. Wilhelma 
Kosińskiego 5 

50 3 80,45   

5 Długa 1 22 1 52,50   

6 Piłsudskiego 16 A i C 79 7 249,50   

7 Senatorska 7 60 5 180,10   

8 Senatorska 9  1 34,50   

9 Senatorska 10 110 2 64,40   

10 Senatorska 14 60 4 134,20   

11 Senatorska 16 60 3 99,60   

12 Słowackiego 3 16 1 24,60   

13 Wojska Polskiego 41 18 1 17,33   

14 Broniewskiego 2 18 2 101,47   

15 Broniewskiego 3 18 1 53,00   

16 Mickiewicza 4 18 1 36,00   

17 Topolowa 9,9 A 16 11 244,83   

18 Grunwaldzka 8 63 7 204,02   

19 Grunwaldzka 12 40 1 56,20   

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

21 Toruńska 10 12 5 203,23   

22 Staszica 50 24 13 294,40 1 73,62 

23 Warszawska 54  1 48,11   

24 Sienkiewicza 12 8 4 130,84   

25 Mickiewicza 5  0 0,00 1 87,29 

26 Chopina 160  0 0,00 1 157,00 

27 Żeromskiego 16  0 0,00 2 
174,17 

(łącznie z 
piwnicą) 

Ogółem 842 87 2648,41 6 542,31 

  
Umowy najmu socjalnego lokali zawierane są z osobami najuboższymi, spełniającymi 

kryteria dochodowe określone w prawie miejscowym, a także uprawnionymi do najmu 

socjalnego na podstawie orzeczeń sądowych.  
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Tabela IV.7. Lokale na najem socjalny oraz sposób ich pozyskania (stan na 31 grudnia roku: 
2017, 2018, 2019 i 2020) 

 

L.p. Najem socjalny - lokale stan w dniu 31 XII 2017 2018 2019 2020  

1. Ogółem lokale socjalne/najem socjalny 167 170 171 162 

2. Powierzchnia użytkowa lokali w m 2 4796 4799 4941 4735 

3. Pozyskane poprzez przekształcenie/wydzielenie 22 39 14 48 

4. Powierzchnia użytkowa pozyskanych lokali w m2 641 1072 434 1348 

 
Na koniec 2020r. z gminnego zasobu mieszkaniowego 162 lokali o łącznej pow. 4.735 

m2 wykorzystywano na najem socjalny i tymczasowy, 50 rodzin zajmowało lokale bez 

tytułu prawnego. Rotacja w ramach istniejącego zasobu związana była z utratą prawa 

najmu w wyniku zadłużenia bądź przekroczenia kryterium dochodowego, a także 

realizacją wyroków eksmisji z własnego lub obcego zasobu mieszkaniowego. 

Podejmowane w 2020 r. działania mające na celu poprawę wykorzystania zasobu 

mieszkaniowego i dostosowania do potrzeb najuboższych mieszkańców, polegały  

w szczególności na: przekształceniu na najem socjalny lokali o obniżonym 

standardzie, a tym samym niskich opłatach, stymulowanie zamian w ramach zasobu, 

dostosowując do potrzeb odpowiadających wielkości rodzin i ich sytuacji materialnej, 

weryfikacji umów najmu pod kątem korzystania z zasobu tylko osób uprawnionych. 

W 2020 r. podpisano 53 umowy na najem socjalny i 11 umów na pomieszczenia 

tymczasowe na okres 6 miesięcy. Lokale o obniżonym standardzie użytkowane są 

przez osoby najuboższe. Najem socjalny trwa rok. Po upływie tego okresu można 

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

zalega z płatnością czynszu. Najem socjalny ma zapobiegać bezdomności osób, które 

z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania, a w dłuższej 

perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom miasta. 

Miasto w 2020 r. otrzymało 43 prawomocne wyroki eksmisyjne. Wykonano 29 

wyroków, pozostało do realizacji 14.  

W przypadku 30 wyroków eksmisji sąd nie przyznał eksmitowanym prawa do najmu 

socjalnego, w związku z tym miasto wskazało 13 pomieszczeń tymczasowych.  

W trakcie realizacji na dzień 31.12.2020 r. było 17 wyroków. Oznacza to, że najbardziej 

niewydolne finansowo i społecznie rodziny trafiają do zasobu komunalnego. Rodziny 

korzystające z zasobu miasta bardzo szybko tracą tytuł prawny do lokalu ze względu 
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na rosnące zadłużenie lub wysokość ich dochodu gospodarstwa domowego, który nie 

uprawnia do dalszego korzystania z tańszego najmu socjalnego. 

Przewiduje się poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego poprzez: 

− podział lokali mieszkalnych na mniejsze w celu uzyskania lokali na najem 

socjalny lub pomieszczeń tymczasowych niezbędnych do realizacji wyroków 

eksmisji; 

− stymulowanie zamian w ramach zasobu, tak, aby gospodarstwa domowe 

zajmowały lokale odpowiadające wielkości rodziny jak i jej sytuacji materialnej; 

−  weryfikację 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; 

− pozyskiwanie lokali na najem socjalny poprzez przekształcanie lokali 

komunalnych o obniżonym standardzie. 

Tabela IV.8. Wykorzystanie zasobu mieszkaniowego stanowiącego 100% własność miasta. 
Budynki mieszkalne w administrowaniu ZGK – na dzień 31.12.2020 r. 

 

L.p. 
Adres budynku 
Mieszkalnego 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

ogółem 

Powierzchnia 
użytkowa lokali 
mieszkalnych 

w m2 

Nr działki Pow. działki w ha 

1 Długa 21 8 241,09 

841/3 0,6021 
2 Długa 23 8 241,52 

3 Długa 25 8 241,47 

4 Długa 27 8 244,17 

5 Długa 29 8 242,97 
841/5 0,4976 

6 Długa 31 12 264,54 

7 Fabryczna 1 9 315,11 2656/3 0,3189 

8 Al.600-lecia 84A 8 289,90 

19/2 0,8912 

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

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

11 Al.600-lecia 84D 14 445,32 

12 Al.600-lecia 84E 30 901,42 

 Al.600-lecia 
84A,B,C,D,E,F 

 

tereny zieleni 21/3 0,0182 

tereny zieleni 20/4 0,0100 

plac zabaw 21/4 0,0817 
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13 Al.600-lecia 84F 24 761,75 
20/5 
20/1 

0,0738 
0,0192 

14 Korczaka 20 38 766,04 3/1 

0,7166 
0,5300 

15 Korczaka 20 A 33 1471,92 4/1 

16 Korczaka 20 B 33 1481,53 4/1, 3/1 

17 Staszica 72 2 63,87 
753/3 0,0872 

18 Staszica 72 A 5 154,05 

19 Niemcewicza 17 4 120,05 342/6 
0,1486 

20 Niemcewicza 15 4 98,84 342/6 

21 Warszawska 65 1 59,32 1073/1 0,0873 

22 Grunwaldzka 10 55 1372,16 1442/4 0,2774 

23 15 Sierpnia 106 C * 15 420,12 2271/10 0,2095 

24 Płocka 30 10 385,94 
1531/1 
1531/2 

0,0499 
0,0502 

25 Fabryczna 4 30 1065,60 
3374/5 0,3514 

26 Fabryczna 4 A 31 1222,87 

27. Towarowa 6 24 645,40 
2201 

2202/1 
0,1040 
0,0003 

 Ogółem: 450 114 516,01  5,1300 

 
* w 2020r. budynek w trakcie wysiedlania, wskazano 14 lokali zamiennych  

Tabela IV.9. Infrastruktura społeczna (stan w dniu 31.12.2020 r.) 

 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

1. Liczba mieszkań w zasobie gminy 580 574 561 

2. 
Liczba nowych wniosków złożonych na mieszkania 
komunalne 

56 39 51 

3. W tym z wiersza 1 liczba mieszkań z najmem socjalnym 170 171 212** 

4. 
W tym z wiersza 2 liczba oczekujących na najem 
socjalny 

37 29 29 

5. 
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu na 
najem socjalny 

15 10 17 

 

*  zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz.U.2020.611 z późn. zm.)  - „najem socjalny”  (nie ma pojęcia „lokal socjalny”).  

** w tym: 162 lokale z umowami najmu, 50 lokali zajmowanych bez tytułu prawnego. 
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Tabela IV.10. Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych od gminy (stan 
na dzień 31.12.2020 r.) 

 

Lp. Oczekujące gospodarstwa domowe /rok 2018 2019  2020  2021 plan  

1. na najem lokali ogółem 66 34 51 31* 

2. w tym na najem socjalny 37 29 29 50** 

3. 
w tym na najem socjalny w ramach 
realizacji wyroków eksmisyjnych 

15 17 14 24 

 
*na projekcie listy 2021r. umieszczonych jest 31 rodzin, w tym na lokale mieszkalne - 5, na najem 

socjalny – 26. 

** 26 rodzin z listy + 24 szt. szacowanych nowych wyroków eksmisji, które mogą wpłynąć do gminy  
w 2021r. 

 

Na koniec 2020 r. na najem mieszkania od miasta oczekiwało ogółem 51 gospodarstw 

domowych: na lokale mieszkalne - 22, na lokale socjalne - 29, w tym w ramach 

realizacji wyroków z uprawnieniami do najmu socjalnego - 14. Na wskazanie 

pomieszczenia tymczasowego oczekiwało 17 rodzin. 

W marcu 2020 r. na liście zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu  

z zasobu mieszkaniowego miasta oczekiwało 39 rodzin. 

W 2020 r. z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego i zamiennego wskazano lokale dla 11 rodzin, w tym 1 lokal na czas 

trwania stosunku pracy (służbowy). Wyroki eksmisji realizowane są systematycznie,  

w celu dyscyplinowania dłużników. Często dotychczasowe lokale przeznaczane są na 

zasób socjalny, rodzina otrzymuje tytuł prawny do lokalu socjalnego z niższym 

czynszem, ale tylko na czas oznaczony. Jeżeli rodzina nie wnosi należnych opłat, tylko 

sąd może ponownie zweryfikować dalsze uprawnienia do lokalu.  

Burmistrz Miasta wyraził zgodę na zamiany lokali dla 3 rodzin. Przywrócono tytuł najmu 

po spłacie zadłużenia 8 rodzinom. 

Wykonując na bieżąco wyroki eksmisji obniżono, w stosunku do poprzednich lat, 

wysokość wypłacanych odszkodowań za niewskazanie lokali socjalnych. W 2020 r. 

ogółem wypłacono kwotę 1796,45 zł tytułem odszkodowań dla AMW. 

Z uwagi na prowadzoną sprzedaż mieszkań w drodze bezprzetargowej na rzecz 

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

w zasobie. W 2020 sprzedano 5 lokali mieszkalnych za kwotę 8.076 zł. 
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W 2020 r. wypowiedziano 33 umowy najmu lokali. Zawarto 9 umów na 

odpracowywanie zadłużenia czynszowego. Zadłużenie czynszowe w kwocie 9.520 zł, 

9 osób odpracowało przez 952 godzin przy sprzątaniu terenów zielonych. 

Podpisano 14 umów na spłatę zaległości w ratach (w tym 13 umów zostało zerwane). 

Komornik Sądowy w 2020 r. w 66 sprawach wydał postanowienia o umorzeniu 

postępowania egzekucyjnego z uwagi na jego bezskuteczność, a 109 egzekucji 

komorniczych było w toku.  

Miasto w 2020 r. wniosło do sądu 58 pozwów o nakaz zapłaty i 34 pozwy o eksmisję.  

W 2020 r. 38 osób przepracowało 3438 godzin na rzecz miasta w ramach prac 

publicznych i społecznie użytecznych.  

Stan techniczny 

Część budynków w zasobie mieszkaniowym to budynki o bardzo dużym zużyciu 

technicznym. Budynek przy ul. 15 Sierpnia 106C z uwagi na zły stan techniczny 

wynikający z wykonanej ekspertyzy jest w trakcie opróżniania i zostanie wyłączony  

z użytkowania. Pozostałe budynki z uwagi na wykonywane bieżące remonty  

i modernizacje posiadają stan techniczny średni i dobry. Wszystkie budynki komunalne 

wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, 7 budynków posiada centralne 

ogrzewanie i 5 budynków ciepłą wodę.  

Miasto w 2020 r. wykonało remont 19 lokali w celu ich przygotowania do ponownego 

zasiedlenia dla rodzin oczekujących na lokale zamienne i eksmisje. Ponadto 

wykonano bieżące prace remontowo – konserwacyjne w budynkach komunalnych  

– wg potrzeb, w tym: wymiana pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, remont 

kominów w budynku przy ul. Janusza Korczaka 20, naprawa schodów i wymiana drzwi 

wejściowych, wykonanie chodnika do budynku przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 

17, remont schodów wejściowych do budynku przy ulicy Żeromskiego 12, wymiana 

okien i drzwi, wymiana wodomierzy, wymiana pieców węglowych, wymiana instalacji 

elektrycznej w lokalach, remont łazienki zbiorczej ul. Topolowa 9, 9 A, wykonanie 

najpilniejszych zaleceń z przeglądów budynków, bieżące prace eksploatacyjne  

i usuwanie awarii.  

Wartość wykonanych prac remontowych w 2020 r. wynosiła 297.523,59 zł. 
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Tabela IV.11. Stan techniczny - lokale mieszkalne w budynkach stanowiących 100% zasób 
gminny (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

 

L.p. 
Budynek, ulica, 

numer 
Liczba 
lokali 

Pow.  
użytkowa 

lokali 
w m2 

Wyposażenie w instalacje 

S
ta

n
 

te
c
h
n
ic

z
n

y
 

In
f.
 o

 i
n
-

w
e
n
ta

ry
z
. 

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 

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 
Niemcewicza 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 C* 

15 420,12 + + + - + Średni Jest 

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

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

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

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

Ogółem 450 14516,01        

 
* budynek w trakcie wysiedlenia 
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Stawki są różnicowane z uwzględnieniem określonych czynników. Polityka czynszowa 

to najogólniej mówiąc podejmowanie decyzji o wysokości obciążeń lokatorów za 

wynajmowane mieszkania. Domeną polityki czynszowej są decyzje o wysokości stawki 

bazowej oraz Czynsz w zasobie mieszkaniowym 

Miasto wykorzystuje ustawowe możliwości podnoszenia czynszów w stosunku do 

wartości odtworzeniowej lokali. Średni czynsz kształtuje się do 3% wartości 

odtworzeniowej. Wysokość czynszu nie odbiega od czynszu ekonomicznego, 

powodując konieczność dostosowania do kosztów eksploatacji i remontów. 

Burmistrz ustalając stawkę bazową czynszu podejmuje zarządzenie kierując się 

faktycznie ponoszonymi kosztami. Poziom czynszu nie abstrahuje od kosztów 

eksploatacji zasobu i kosztów utrzymania technicznego lokali. 

o czynnikach podwyższających i obniżających, co determinuje rzeczywistą stawkę 

czynszu dla poszczególnych lokali. Miasto, jako właściciel zasobu, jest odpowiedzialne 

za poprawę warunków mieszkaniowych, za zapewnienie równowagi ekonomicznej 

związanej z utrzymaniem sprawności technicznej i właściwej eksploatacji 

nieruchomości poprzez optymalizację czynszów. Jest to najtrudniejsze zadanie gminy. 

Nieruchomości różnią się jakościowo pod względem wielkości, atrakcyjności 

położenia, wartością użytkową, jakością wyposażenia oraz wiekiem budynków. 

Postępujące zużycie techniczne i duża dekapitalizacja nieruchomości powoduje, że 

dalsza eksploatacja wymaga nakładów.   

Zarządzeniem Nr 206.2020 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 20 października 

2020r. wprowadzona została podwyżka czynszu obowiązująca od dnia 1.02.2021 r. 

Stawka bazowa czynszu wzrosła o 2,00 zł i wynosi obecnie 9,90 zł. Należy zaznaczyć, 

że stawka bazowa jest stawką wyjściową do ustalenia faktycznych opłat za 1 m2 

użytkowanej powierzchni lokali. Stawki opłat są zróżnicowane i uzależnione od wielu 

czynników, a zatem: 

1) dla lokali z najmem socjalnym w starym zasobie wynosi 2,48 zł/m2.  

2) lokale mieszkalne, tj. z umowami na czas nieoznaczony również posiadają 

czynsz zróżnicowany, z uwzględnieniem czynników obniżających stawkę bazową (np. 

brak centralnego ogrzewania, ciepłej wody, brak samodzielnej kuchni czy łazienki, 
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brak urządzeń wod.-kan., położenie na IV i wyższej kondygnacji, budynek 

przeznaczony do opróżnienia na podstawie decyzji PINB). Suma obniżek może 

wynosić nawet do 50% stawki bazowej. 

3) Czynsz za lokale mieszkalne w budynkach o podwyższonym standardzie, np.  

z centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą, doprowadzonym gazem przewodowym - 

ustala się z uwzględnieniem czynników podwyższających stawkę bazową 

(maksymalnie 10,89 zł/m2). 

Biorąc pod uwagę cały zasób mieszkaniowy i zwiększającą się liczbę lokali  

z najmem socjalnym, średni naliczany czynsz jest na poziomie 7,67 zł/m2. 

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego na okres od 1.10.2020 r. do 31.03.2021 r.  

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych wynosi 4.354,45 zł. Podstawą wyliczenia wysokości wskaźnika jest 

przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wartość 

3% wskaźnika przeliczeniowego wynosi miesięcznie 10,89 zł/m2.  

Taka stawka winna być naliczana, aby utrzymać zasób mieszkaniowy w stanie 

niepogorszonym.  

Zasób mieszkaniowy miasta służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodzin  

o niskich dochodach, w szczególności poprzez najem socjalny na czas oznaczony,  

z niskim czynszem. Rodziny posiadające umowy najmu lokali mieszkalnych (na czas 

nieoznaczony) będące w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o udzielenie 

czasowej obniżki czynszu - na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na 

kolejne okresy 12-miesięczne w przypadku utrzymywania się nadal niskich dochodów. 

Wysokość obniżki uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów gospodarstwa 

domowego najemcy i może wynosić od 10 do 30%. Z uwagi na ustawowe zapisy 

dotyczące możliwości ubiegania się o obniżkę wyłącznie przez osoby posiadające tytuł 

prawny do lokalu, z tej formy pomocy w 2020 r. korzystały tylko 3 rodziny. 

Dodatkową formą pomocy miasta dla rodzin niewydolnych finansowo są dodatki 

mieszkaniowe oraz świadczenia wypłacane przez Centrum Usług Społecznych 

(wcześniej MOPS). 
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Tabela IV.12. Średnia stawka czynszu w zasobie mieszkaniowym w zł/m2 oraz średni wpłacany 
czynsz przez najemców lokali mieszkalnych i socjalnych 

 

L.p. Rok 

Stawka bazowa zł /m2 
Średni czynsz wpłacany 
przez najemców lokali 

mieszkalnych  
i socjalnych - wg ZGK  

w zł/ m2 
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* 

6. 2019 5,66 6,88 5,33* 

7. 2020 6,88 7,90 6,15 

 

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

Umorzenia należności z tytułu nie wniesienia opłat w ZGK w 2020 r. 

Burmistrz w uzasadnionych przypadkach umarza należności (ważny interes dłużnika, 

w szczególności, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym 

interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu 

funkcjonowaniu; gdy to jest uzasadnione szczególnie ważnymi 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). 

Tabela IV.13. Analiza należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 2017-2019  
[w zł] 

 

Rok 
Zaległość 

podstawowa 
Koszty 

upomnienia 
Odsetki Razem 

Należności 
Wymagalne 

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* 

2019 2.124.013,58 17.628,26 1.189.335,22 3.330.977,06 3.271.025,91 

2020 2.207.653,75 16.443,37 1.278.974,57 3.503.071,69 3.490.841,33 

 
* należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogółem, w tym należności z tytułu najmu 

lokali mieszkalnych i użytkowych, 
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W 2020 r. umorzono należności w ZGK z tytułu niewniesienia opłat w łącznej kwocie 

43.280,68 zł., w tym zaległości czynszowe – 39.469,81 zł, należności pozostałe  

– 3.810,87 zł. Umorzenia dotyczyły 9 rodzin. 

Należności umorzone zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta wynosiły 35.200,09 zł., 

należności umorzone przez Dyrektora ZGK -  8.080,59 zł. 

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 2020 r. wynosiło 53,5 etatów. 

Zakład oprócz gospodarki mieszkaniowej odpowiada za utrzymanie czystości  

i porządku w mieście, prowadzi cmentarz komunalny. 

F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

 

1. Zestawienie powierzchni zasobu nieruchomości Miasta Sochaczew oraz 

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), do zasobu nieruchomości należą 

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy Miasto Sochaczew 

i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego. 

Zasobem nieruchomości Gminy Miasto Sochaczew gospodaruje Burmistrz Miasta.  

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). 

Tak określony zasób obejmuje nieruchomości o łącznym obszarze 228,98 ha, w tym: 

− 31,96 ha – nieruchomości oddane w trwały zarząd, z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności statutowej jednostek organizacyjnych miasta 

Sochaczew; 

− 15,06 ha – nieruchomości oddane w nieodpłatne użytkowanie; 

− 6,50 ha – nieruchomości przekazane do administrowania jednostkom 

organizacyjnym Gminy Miasto Sochaczew, które gospodarują tymi 

nieruchomościami i za zgodą burmistrza oddają je w najem, dzierżawę bądź 

użyczenie; 
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Odrębną grupę nieruchomości stanowią grunty zajęte pod drogi gminne lub też 

przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

poszerzenie dróg gminnych, nabyte przez miasto w drodze ostatecznych decyzji 

administracyjnych oraz w drodze umów cywilnoprawnych. Nieruchomości te obejmują 

obszar 133,58 ha.  

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew, 

oddanych w użytkowanie wieczyste, wyłączonych z gminnego zasobu nieruchomości 

wynosi 43,42 ha.  

2. Prognoza zbywania i udostępniania nieruchomości oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu 

W roku 2020 zaplanowane zostały i podjęto działania w celu sprzedaży nieruchomości 

zbędnych do realizacji zadań przez miejskie jednostki organizacyjne, osoby prawne 

oraz spółki, w których samorząd posiada udziały bądź akcje.  

W związku z powyższym zaplanowane zostało, po każdorazowym ponownym 

zbadaniu przez burmistrza celowości i zasadności tych działań, wszczęcie 

postępowań zmierzających do sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości w trybie 

przetargowym bądź bezprzetargowym na zasadach określonych w ustawie  

o gospodarce nieruchomościami: 

− sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 3019/1 

o pow. 0,0889 ha położonej przy ul. 15 Sierpnia – kwota 123 000 zł brutto  

(akt not. Rep. A Nr 1211/2020 z dnia 28.02.2020 r.) 

− sprzedaż w drodze przetargowej lokalu użytkowego położonego przy 

ul. Staszica 50 wraz z udziałem w działce gruntu nr 937 – kwota 56 000 zł brutto 

(akt not. Rep. A Nr 4613/2020 z dnia 29.04.2020 r.) 

− sprzedaż w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego nr 61 położonego przy 

ul. Grunwaldzkiej wraz z udziałem w działce gruntu nr 1443/21 – kwota 

149 000 zł brutto (akt not. Rep. A Nr 2389/2020 z dnia 18.05.2020 r.) 

− sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 284/2 

o pow. 0,2094 ha położonej przy ul. Rybnej – kwota 74 000 zł brutto (akt not. 

Rep. A Nr4651/2020 z dnia 25.08.2020 r.) 

− sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 3348/1 

o pow. 0,0561 ha położonej przy ul. Prostej – kwota 77 000 zł brutto  

(akt not. Rep. A Nr 1201/2020 z dnia 15.09.2020 r.) 
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− sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 3641/6 

o pow. 0,0998 ha położonej przy ul. Polnej – kwota 73 000 zł brutto  

(akt not. Rep. A Nr 5963/2020 z dnia 16.10.2020 r.) 

− sprzedaż w drodze przetargowej lokalu użytkowego położonego przy 

ul. Staszica 50 wraz z udziałem w działce gruntu nr 937 – kwota 164 000 zł 

brutto (akt not. Rep. A Nr 7393/2020 z dnia 14.12.2020 r.) 

− sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej działki nr ewidencyjny 3335 

o pow. 0,0570 ha położonej przy ul. Prostej – kwota 62 000 zł brutto 

(akt not. Rep. A Nr 18126/2020 z dnia 29.12.2020 r.) 

− sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki nr ewidencyjny 

1909/25 o pow. 1,5030 ha położonej przy ul. Olimpijskiej – kwota 1 986 450 zł 

(akt not. Rep. A Nr 7132/2020 z dnia 07.12.2020 r. – warunkowa umowa 

sprzedaży, akt not. Rep. A Nr 7614/2020 z dnia 23.12.2020 r. – umowa 

przeniesienia własności) 

− sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowego użytkownika wieczystego działki nr ewidencyjny 2526/1  

o pow. 0,1498 ha położonej przy ul. Bojowników – kwota I raty 5 540,90 zł brutto 

(akt not. Rep. A Nr 3856/2020 z dnia 13.03.2020r.) 

 

Ponadto w ciągu roku przeprowadzono przetargi nieograniczone między innymi 

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

nabywcy: 

− działka o nr ewidencyjnym 2754 położona w obrębie geodezyjnym Sochaczew 

Boryszew, przy ul. Reja, której cena wywoławcza brutto wynosiła: 57 000 zł – 

przetarg odbył się 27.03.2020 r.; 59 000 zł – przetarg odbył się 10.12.2020 r. 

− działka o nr ewidencyjnym 3641/7 położona w obrębie geodezyjnym 

Sochaczew Wschód, przy ul. Polnej, której cena wywoławcza brutto wynosiła: 

145 000 zł – przetarg odbył się 27.03.2020 r.; 155 000 zł – przetarg odbył się 

17.09.2020 r.; 135 000 zł – przetarg odbył się 26.11.2020 r. 

− działka o nr ewidencyjnym 1386/4 położona w obrębie geodezyjnym 

Sochaczew Za Bzurą, przy ul. Kątowej, której cena wywoławcza brutto 

wynosiła: 78 000 zł – I przetarg odbył się 30.04.2020 r.; 70 000 zł – II przetarg 

odbył się 03.09.2020 r. 
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− działka o nr ewidencyjnym 1386/5 położona w obrębie geodezyjnym 

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

66 000 zł – przetarg odbył się 03.09.2020 r. 

− działka o nr ewidencyjnym 447/6 położona w obrębie geodezyjnym Sochaczew 

Wschód, przy ul. Energetycznej, której cena wywoławcza brutto wynosiła 92 

000 zł – przetarg odbył się 08.10.2020 r. 

− działka o nr ewidencyjnym 447/10 położona w obrębie geodezyjnym 

Sochaczew Wschód, przy ul. Energetycznej, której cena wywoławcza brutto 

wynosiła 52 000 zł – przetarg odbył się 08.10.2020 r. 

− działka o nr ewidencyjnym 2526/2 położona w obrębie geodezyjnym 

Sochaczew Boryszew, przy ul. Zamiejskiej, której cena wywoławcza brutto 

wynosiła 43 000 zł – przetarg odbył się 17.12.2020 r. 

− działka o nr ewidencyjnym 3368 położona w obrębie geodezyjnym Sochaczew 

Boryszew, przy ul. Zamiejskiej, której cena wywoławcza brutto wynosiła  

159 000 zł – przetarg odbył się 17.12.2020 r. 

 

Ze Skarbem Państwa zawarto umowę darowizny i przedwstępną umowę darowizny 

nieruchomości, w wyniku której miasto przekazało na własność Skarbu Państwa 

działkę nr 1909/24 o pow. 1,0052 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sochaczew 

Wschód, przy ul. Olimpijskiej. W zamian Skarb Państwa, po wygaszeniu trwałego 

zarządu Sądu Rejonowego w Sochaczewie, daruje samorządowi zabudowaną działkę 

nr 1736/2 o powierzchni 0,3677 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sochaczew 

Centrum przy ul. 1 Maja (akt not. Rep. A. Nr 15720/2020 z dnia 17.11.2020 r.). 

 

Dokonano również zamiany nieruchomości z osobą fizyczną, w wyniku której miasto 

nabyło działkę nr 1314/11 o pow. 6 m2 położoną w obrębie geodezyjnym Chodaków 

przy ul. Działkowej przeznaczoną pod drogę, a zbyło działkę nr 1314/12 o pow. 21 m2 

położoną w obrębie geodezyjnym Chodaków przy ul. Działkowej (akt not. Rep. A.  

Nr 7147/2020 z dnia 19.06.2020 r.) 

 

W 2020 roku na wniosek uprawnionych użytkowników wieczystych prowadzone były 

czynności polegające na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości w tym: wydano sześć ostatecznych decyzji 

burmistrza miasta w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu 

w prawo własności: 
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− przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewid.  

1735/62 o pow. 19 m2 położonej przy ul. 1 Maja i ul. R. Traugutta – kwota  

1 599 zł; 

− przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewid. 

2346/7 o pow. 21 m2 położonej przy ul. Przyszłej - kwota 865 zł;  

− przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewid.  

912/13 o pow. 18 m2 położonej przy ul. S. Staszica - kwota 1 247 zł;  

− przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewid.  771/2 

o pow. 772 m2 położonej przy ul. Pokoju - łączna kwota 52 688 zł  

(I rata w wysokości 17 562,67 zł);  

− przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewid. 

3404/17 o pow. 20 m2 położonej przy ul. Żwirki i Wigury - kwota 699 zł;  

− przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewid.  

1163/10 o pow. 17 m2 położonej przy ul. J. Kusocińskiego - kwota 1 033 zł. 

 

W 2020 roku na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

wydano 2 zaświadczenia o przekształceniu dla osób fizycznych. 

 

W 2020 roku kontynuowano oraz zawierano nowe umowy dzierżawy z osobami 

zainteresowanymi kontynuacją tych umów – łącznie 75 szt. umów dzierżawy. 

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 4 uchwały w sprawie zbycia nieruchomości z zasobu mienia 

komunalnego. 

Gmina Miasto Sochaczew nabyła również nieruchomości pod budowę dróg gminnych 

i pod przebudowę dróg już istniejących - 4 działki na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Nabywane były również tj. przejmowane, z mocy prawa, grunty 

przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi 
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gminne, w wyniku zatwierdzonych podziałów nieruchomości dokonywanych 

na wniosek ich właścicieli – 6 działek na podstawie decyzji burmistrza. 

 

W 2020 roku dla przedsiębiorstw przesyłowych ustanowiono służebności przesyłu na 

trzech nieruchomościach stanowiących własność miasta. Zawarto cztery umowy 

zezwalające na realizację inwestycji przesyłowych na terenie nieruchomości 

należących do miasta.  

 

3. Prognoza wpływów z tytułu sprzedaży i udostępniania nieruchomości  

z zasobu 

Wysokość wpływów z tytułu sprzedaży i zamiany nieruchomości w roku 2020 

szacowana jest corocznie przy sporządzaniu budżetu i w 2020 określona została na 

kwotę 3 135 388 zł a osiągnięto kwotę 2 375 454,99 zł. Na rok 2021 zaplanowano 

kwotę 900 000 zł. 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

w prawo własności szacowane były na kwotę 150 000 zł a osiągnięto kwotę 179 364,31 

zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę – 100 000 zł 

Wysokość czynszu z tytułu wydzierżawienia i najmu nieruchomości również jest 

planowana na poszczególne lata przy sporządzaniu budżetu. W większości 

przypadków czynsz podlega corocznej aktualizacji według wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody w 2020 r. szacowane były na 350 500 zł  

a osiągnięta kwota to 171 843,30 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę – 200 000 zł. 

4. Prognoza wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowanie 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 2020 była 

to kwota 323 052 zł, osiągnięto dochód 277 365,54 zł. Prognoza na 2021 rok wynosi 

– 290 000 zł 

Wysokość wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miasto Sochaczew w roku 2020 – 25 111,02 zł przy planach  

w wysokości 25 200 zł. Prognoza na 2021 rok wynosi 25 200 zł. 
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5. Podejmowanie innych czynności z zakresu gospodarowania zasobem 

nieruchomości oraz efekty działań prowadzonych w 2020 roku. 

W ciągu roku podejmowane były następujące czynności w stosunku 

do nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Gminy Miasto Sochaczew: 

− 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); 

− zlecanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, w celu ich racjonalnego 

wykorzystania; 

− określanie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby ustalenia 

cen sprzedaży;  

− monitorowanie sposobu wykorzystania nieruchomości przez gminne jednostki 

organizacyjne i ewentualne przedstawianie Burmistrzowi Miasta propozycji 

innego ich zagospodarowania. 

Efektem tych działań było m.in. podjęcie 4 uchwał dotyczących zbycia nieruchomości. 

 

G. Program opieki nad zabytkami  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie, w dniu 

10 lutego 2021 r., przyjęła uchwałę w sprawie „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025”. Zgodnie z ww. ustawą Burmistrz 

Miasta zobowiązany jest do sporządzenia na okres 4 lat Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami, którego celem jest zahamowanie degradacji substancji zabytkowej  

i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie 

atrakcyjnego wizerunku Miasta Sochaczew. Treść programu wypełnia wymóg 

ustawowy, jednocześnie pozwala zebrać w jednym dokumencie informacje dotyczące 

aktualnego stanu ochrony zabytków jak i zamierzeń miasta w tym zakresie  

w najbliższych latach.  

W minionym 2020 roku realizowane były wciąż założenia „Programu Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2016-2020”, przyjęte przez Radę 

Miejską w Sochaczewie uchwałą nr XV/167/16 z dnia 24 maja 2016 roku. Program 

został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia  

14 czerwca 2016 roku, poz. 5329. Gminny program opieki nad zabytkami służy 
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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 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 
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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 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.  

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.  

W 2020 roku zarządzeniem nr 165.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 21 lipca 

2020 r. dokonano aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto 

Sochaczew prowadzonej w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. 

4) Współpraca z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy 

realizacji inwestycji miejskich  

Planując i realizując inwestycje miejskie zawsze gdy dotyka się obszaru zabytkowego, 

ratusz konsultuje swe zamierzenia z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem 

Zabytków.  
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Stworzenie ram prawnych umożliwiających otrzymanie dotacji z budżetu miasta 

Sochaczew na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na obszarze Miasta 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 proc. nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 

które to prace będą realizowane w roku, w którym uzyskano dotację.  

5) 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 m.in. w Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

6) Nowe obiekty w rejestrze zabytków 

W dniu 15 maja 2020 r. do rejestru zabytków nieruchomych (nr. A-1572) wpisany został 

budynek dworca kolejowego znajdujący się w Sochaczewie przy ul. Sienkiewicza 5. 

Obiekt liczący ponad 120 lat służy niezmiennie pasażerom do dziś. 

Dworzec PKP zbudowany został w końcu XIX stulecia i swoim stylem 

architektonicznym nawiązuje do bardzo popularnej w owym czasie na terenie 

Mazowsza, architektury dworkowej. Wzniesiony z czerwonej cegły, jest budynkiem 

jednokondygnacyjnym ze spadzistym dachem, o rozłożystej powierzchni. Jego 

reprezentacyjny charakter podkreśla wyodrębnienie wejść zarówno w elewacji 

frontowej jak i od strony torów. Dosyć surową bryłę budynku łagodzą duże okna 

zwieńczone łukami. 
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Znaczenie dworca PKP w Sochaczewie zwiększyło się na początku ubiegłego stulecia, 

ponieważ w latach 1900-1902 wybudowana została szerokotorowa linia Kolei 

Warszawsko-Kaliskiej, wiodąca z Warszawy Kaliskiej przez Sochaczew, Łowicz, Łódź 

Kaliską, Sieradz do Kalisza.   

7) Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 

17 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Sochaczewie przyjęła uchwałę w sprawie przejęcia 

przez Gminę Miasto Sochaczew do realizacji w 2021 r. zadania z zakresu administracji 

rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie 

Gminy Miasto Sochaczew. Uchwała ta upoważniła Burmistrza Miasta Sochaczew do 

zawarcia w Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie powierzenia tych zadań. 

 

Cel PRIORYTETU 2 realizowany był poprzez: 

1) „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. 

2) Aplikacja turystyczna dedykowana miastu 

Aplikacja obejmuje 6 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. 

3) 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.  

4) Opracowanie publikacji ukazujących dziedzictwo historyczne oraz 

eksponujące zabytki, a także walory krajobrazowe miasta 

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w 2020 opracowało  

i opublikowało m.in. kolejne wydanie Rocznika Sochaczewskiego oraz album 
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„Sochaczewska ojczyzna Chopina” autorstwa Radosława Jarosińskiego.  Pełen wykaz 

publikacji znajduje się w tabeli zamieszczonej w rozdziale „Kultura, turystyka  

i promocja”. 

5) Renowacja eksponatów 

W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą rozpoczęto prace 

renowacyjne w parku maszyn. To oczyszczenie i konserwacja czołgu T-34-85M, działa 

przeciwlotniczego 37 mm wz. 1939 (61-K), oraz haubicy 122 mm wz.1938 (M-30). 

6) Opracowania historyczne i wystawy 

W czerwcu z okazji Święta Mieszkańców - Dni Sochaczewa 2020 r. w Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą miało miejsce otwarcie muzealnej wystawy  

„Z dziejów Sochaczewa”. Na terenie skansenu muzeum dostępna była również 

wystawa planszowa, przygotowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 

„Zamki na Mazowszu. Interpretacja i ochrona".  

W ramach zadań z zakresu edukacji kulturalnej (lekcje muzealne, lekcje biblioteczne, 

prelekcje, wykłady) MZSiPBnB rozpoczęło publikację serii grafik i artykułów 

„Uzbrojenie Wojska Polskiego w Bitwie nad Bzurą” realizowanego w ramach programu 

stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”. Odbyły 

się także wykłady pracowników muzeum: mgr Michał Górny „Broń palna w użyciu 

przez Powstańców Warszawskich”, mgr Mariusz Samborski - „Tablica Dystryktu 

Generalnego Miasta Warszawa, odnaleziona w 2019 roku w Kanale Królewskim”. 

7) Uroczystości patriotyczne promujące dziedzictwo kulturowe Sochaczewa 

W 2020 roku w Sochaczewie odbyły się: 

− obchody stulecia powstania wojsk obrony przeciwlotniczej i miało miejsce 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy na gmachu muzeum; 

− symboliczne miejskie uroczystości z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja;  

− rajd na historycznych rowerach z Sannik do Sochaczewa, zorganizowany przez 

GRH 14 pułku ułanów Jazłowieckich; 

− miejskie uroczystości z okazji 76. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego; 

− przedstawiciele lokalnych samorządów wraz z mieszkańcami Sochaczewa,  

17 września w 81. rocznicę napaści armii ZSRR na Polskę, oddali hołd 

żołnierzom oraz ludności cywilnej poległym we wrześniu 1939 r.; 
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− akcja „Znicze Pamięci” - zapalenie zniczy na grobach żołnierzy Wojska 

Polskiego zlokalizowanych na terenie Sochaczewa, w trakcie obchodów  

81. rocznicy Bitwy nad Bzurą; 

− odczyty historyczne Radosława Jarosińskiego na uroczystościach 

upamiętniających egzekucję 50. żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony 

Narodowej w Boryszewie oraz na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

zbrodnię w Henrykowie (cmentarz wojenny w Sochaczewie – Trojanowie); 

− obchody Święta Niepodległości w Sochaczewie, połączone z udziałem GRH  

im. 14 pułku ułanów Jazłowieckich oraz wręczeniem rekonstruktorom odznak 

100-lecia Bitwy Warszawskiej.  

8) 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.  

9) Konkursy dla studentów architektury poświęcone rewaloryzacji zabudowy 

Sochaczewa 

Od wielu lat studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,  

w ramach prac semestralnych, przygotowują projekty zagospodarowania 

i rewitalizacji historycznych obszarów naszego miasta. Ze względu na pandemię  

w 2020 roku nie było rozstrzygnięcia konkursu i wystawy prac studentów. Konkurs 

został jednak ogłoszony w październiku 2019 roku, a młodzi architekci poznali trzy 

tematy, z którymi musieli się zmierzyć. Pierwszy dotyczył sochaczewskiego zamku  

i jego otoczenia. Powstać miały koncepcje dalszego zagospodarowania samych ruin  

i amfiteatru w dialogu z właśnie realizowanym projektem oraz powstania kompleksu 

usługowego w rejonie podzamcza. Drugi obiekt, jako temat pracy, to budynek 

sochaczewskiego muzeum - jego modernizacji połączona z zaprojektowaniem dwóch 

nowych skrzydeł dla budynku starego ratusza. Ostatni temat odnosił się do budynku 

szkoły muzycznej. Tu studenci również mieli stworzyć koncepcje modernizacji obiektu 

wraz z obecnie istniejącym skrzydłem dydaktycznym oraz przedstawić projekt 

stworzenia zupełnie nowego skrzydła dydaktycznego.  
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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 „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 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. 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne ujęte w tym dokumencie i zrealizowane  

w 2020 r.: 

− wykonano projekt techniczny budowy sieci wodociągowej magistralnej od 

planowanych odwiertów geotermalnych, zlokalizowanych na terenie ZGK  

w Sochaczewie, do SUW Chodaków, 

− wybudowano przyłącze energetyczne SN 15kV, kontenerową stację 

transformatorową oraz WLZ dla potrzeb przepompowni wody surowej  

w Konarach, 

− zakupiono minikoparkę do prac ziemnych związanych z wykonywaniem 

przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, 

− wykonano bezwykopową renowację kanałów kanalizacji sanitarnej, 

− wykonano wymianę zasuw wodociągowych na przyłączach w ul. 15 Sierpnia  

w związku z planowana przebudową drogi. 

Dodatkowo w roku 2020 opracowano dokumentację techniczną dla następujących 

inwestycji planowanych do wykonania w latach 2021-2024: 

− wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Reymonta na 

odcinku pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Piłsudskiego, 

− budowa sieci wodociągowej w ul. Kątowej, 

− budowa sieci wodociągowej w ul. Stefana Batorego, 

− budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Graniczną i ul. Piaszczystą, 

− zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby SUW Chodaków i Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków. 

Infrastruktura komunalna 
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I. Projekt założeń do planu 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. Projekt założeń stanowi wielowarstwową 

inwentaryzację istniejącej bazy technicznej w zakresie różnych rodzajów infrastruktury, 

ocenę jej jakości oraz uciążliwości dla środowiska. Dodatkowo, poprzez analizę stanu 

istniejącego oraz prognozę potrzeb i możliwości ich zaspokojenia, umożliwia 

wskazanie rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, 

które w końcowym efekcie doprowadzą do poprawy stanu początkowego. 

Przedmiotowy dokument stanowi podstawę planowania i organizacji działań 

zmierzających do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego na terenie 

Miasta Sochaczew  

Obowiązująca aktualizacja projektu założeń została przyjęta Uchwałą Nr VIII/190/20 

Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia 

„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2020 – 2035”. Przyjęty dokument 

zawiera m.in. prognozę zmian zapotrzebowania na ciepło na terenie Miasta 

Sochaczew w oparciu o analizę przewidywanych kierunków rozwoju  

i zagospodarowania przestrzennego Miasta Sochaczew oraz inwentaryzację terenów 

inwestycyjnych wraz z określeniem ich funkcji z oceną potencjalnych potrzeb 

energetycznych, cieplnych oraz tempa ich narastania w kolejnych latach.  

Dodatkowo, w związku z zakończeniem realizacji odwiertu geotermalnego Sochaczew 

GT-1, przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii geotermalnej. 

J. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sochaczew  

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada miasta 

corocznie ustala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w drodze uchwały w terminie do dnia 31 marca. Projekt 

programu zostaje przedłożony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 

w Sochaczewie i organizacjom społecznym działającym na obszarze miasta, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także poddawany jest 
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konsultacjom społecznym w celu poznania opinii mieszkańców miasta oraz 

Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020 został przyjęty Uchwałą 

Nr XIV/146/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 3 marca 2020 r. 

 

 

K. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) - uchwała 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 2020 r. z przewidzianych do realizacji w planie działań wykonano:  

a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

Miasto rozpoczęło prace związane z realizacją inwestycji  

tj. wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sochaczewie.  

Ponadto ratusz złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych w ramach działania 4.2: Efektywność energetyczna – Typ 

projektu – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,  

nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 ze środków Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie.” 

Przedsięwzięcie przewiduje m.in.: 

− termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  

nr 1 przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 

− termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Fryderyka 

Chopina 99,  

− remont i docieplenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 

16, 

Wartość ogólna zadania 3 767 488,95 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym  

80% kosztów kwalifikowanych. 

Środowisko  



Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

65 

b) Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków 

niemieszkalnych  

Miasto uzyskało dofinansowanie na wymianę 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. W 2020 r. prowadzone były prace 

przygotowawcze związane z realizacją w/w przedsięwzięcia.  

W związku z podpisanym w 2019 r. porozumieniem  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, w ramach prowadzenia w Urzędzie Miejskim punktu 

konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” dzielono pomocy przy złożeniu 

55 wniosków przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta, dotyczących 

dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowe oraz działań 

związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych. W ramach 

złożonych w latach 2019 i 2020 wniosków o dofinansowanie wymienionych 

zostało 56 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Ponadto została 

wykonana dokumentacja – audyty energetyczne dot. termomodernizacji 

budynków mieszkalnych będących własnością miasta tj. przy ul. Grunwaldzkiej 

10,  ul. Aleja 600 – lecia 84E i 84F.  

c) Rozbudowa i renowacja sieci szlaków rowerowych i zakup 

niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego wraz  

z rozbudową infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej.  

 

Zakończona została przebudowa ul. 15 Sierpnia (etap I) oraz rozpoczęto 

prace  związane z przebudową w/w ulicy (etap II), w ramach pozyskanych 

środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulicy obejmuje 

również budowę ścieżki rowerowej. 

Miasto Sochaczew zakończyło realizację projektu pn. „Sochaczewski Eko – 

bus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
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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 ).  

 

d) Geotermalne uciepłownienie Miasta Sochaczew.  

W związku ze zrealizowaniem przez miasto przedsięwzięcia objętego 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.”, finansowanego 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 - w 2020 roku 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o złożyło wniosek do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

o dofinansowanie budowy Zakładu Geotermalnego i odwiertu geotermalnego 

Sochaczew GT – 2. Do końca roku nie było w tej sprawie ostatecznych 

rozstrzygnięć.  

 

L. Program ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska - uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej  

w Sochaczewie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasto Sochaczew do 2022 r.”  

Dokument ten wymienia obszary działania z zakresu ochrony środowiska, które mają 

przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.  

Do  nich należą m.in.  

− ochrona klimatu i jakości powietrza,  

− zagrożenia hałasem,  

− pola elektromagnetyczne,  
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− 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 miejskich,  

− budowa ścieżek rowerowych,  

− realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Sochaczew, 

− tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego 

poprzez wprowadzanie m.in. odpowiednich zapisów w SIWZ 

uwzględniających m.in. montowanie dźwiękoszczelnych okien, kładzenie 

cichej nawierzchni itp., 

− uwzględnianie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego,  

− propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez 

działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do 

wszystkich grup społecznych),  

− bieżąca modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej,  

− rozbudowa sieci kanalizacyjnej,  
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− ochrona zasobów złóż kopalin poprzez uwzględnianie ich w dokumentach 

planistycznych,  

− uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego zapisów dotyczących ochrony naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi,  

− rekultywacja terenów zdegradowanych,  

− usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta,  

− uszczelnianie 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 budowie 

dróg,  

− tworzenie nowych obszarów chronionych,  

− prowadzenie działań edukacyjnych.  

 

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, realizowana była przebudowa i budowa nowej 

sieci wodociągowej, 

− budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
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− budowy sieci kanalizacji deszczowej, wybudowano zbiornik retencyjny dla 

wód opadowych o pojemności 577,8 m3 i wylot kanalizacji deszczowej do 

rzeki Utraty oraz zmodernizowano sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: 

Parkowej, Ogrodowej, Topolowej i Grunwaldzkiej jako elementy „Rozwoju 

systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 

Sochaczew”,  

− przebudowy dróg miejskich, realizowane były remonty dróg (utwardzenia), 

zakończono przebudowę ul. 15 sierpnia – etap I oraz uzyskano 

dofinansowanie na przebudowę ul. 15 sierpnia – etap II. W ramach w/w 

zadań zostanie przebudowana kanalizacji deszczowa w w/w ulicy. 

Zakończono budowę nowego wylotu wód opadowych i roztopowych do 

rzeki Bzury. W związku z realizacją inwestycji zlikwidowane zostały  

2 wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Bzury, 

− termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – w związku  

z uzyskaniem dofinansowania rozpoczęto prace dotyczące wymiany 

źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu 

Pomocy Społecznej  w Sochaczewie, ponadto złożony został wniosek  

o dofinansowanie - dot. termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej tj. budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i 7 i Urzędu Miejskiego 

w Sochaczewie, 

− konserwacji i rewaloryzacji zieleni na terenie miasta – realizowane były 

nasadzenia drzew i krzewów na terenach należących do miasta, 

− uszczelnianie gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi – weryfikacja mieszkańców uchylających się od obowiązku 

złożenia deklaracji i wnoszenia opłat – prowadzenie bieżącej kontroli  

w zakresie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

− zwiększenie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła – prowadzenie bieżącej kontroli sposobu gromadzenia 

odpadów przy udziale firmy świadczącej usługę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych miasta, 
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− promowania działań proekologicznych – ze względu na pandemię 

koronawirusa jednostki samorządowe nie prowadziły konkursów  

i projektów z zakresu ochrony środowiska. Miasto wspierało akcje 

społeczne związane z likwidacją „dzikich” ´wysypisk poprzez odebranie  

i przekazanie do zagospodarowania zebranych przez mieszkańców 

„porzuconych” odpadów, prowadzono w Urzędzie Miejskim  

punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze.” 

− usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy – realizowane były prace 

związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 

nieruchomości osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, 

− Sochaczewski EKO BUS – usprawnienie i rozbudowa transportu 

zbiorowego oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań, w tym zakup 

nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego komunikacji miejskiej  

- zrealizowana została dostawa 3 sztuk autobusów o napędzie 

elektrycznym.  

 

Ł. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

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 związku z uzyskaniem w 2020 r. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto prowadziło prace związane z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych i Wspólnot 

Mieszkaniowych, w ramach realizacji zadania ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest  z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2020 r. 

W wyniku prowadzonych prac wyroby zawierające azbest zostały usunięte z 41 posesji 

w ilości 101,3 tony. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 52 221,56 zł, w tym 

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie – 31 846 zł, udział środków własnych – 20 375,56 zł.
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M. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

Uchwałą Nr XIII/130/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. 

została przyjęta nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Miasto Sochaczew na lata 2020 - 2024. Strategia ta jest dokumentem programowym, 

który ma znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców 

miasta, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieciom  

i młodzieży. 

Strategia zakłada działania długofalowe, takie jak stopniową poprawę sytuacji 

materialnej rodzin potrzebujących wsparcia, zakrojone na szeroką skalę działania 

profilaktyczne, długotrwałe wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych, etc. 

Po analizie sytuacji społecznej Sochaczewa wyznaczono następujące cele główne: 

− przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu ubóstwem; 

bezrobociem i bezdomnością; 

− przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

− wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży; 

− wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia osób starszych. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Sochaczew dotyczy 

kluczowych kwestii społecznych, jakie dotykają mieszkańców miasta. Wskazuje  

na ich niezaspokojone potrzeby i kierunki działań podejmowanych w celu 

przeciwdziałania zjawiskom społecznie niepożądanym czy negatywnym. 

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. 2017, 2018, 2019, 2020 roku, 

nasuwają się następujące spostrzeżenia, na które warto zwrócić uwagę: 

1) Zapewnienie środków na pomoc w formie wypłaty zasiłków stałych. W latach 

2017-2019 sukcesywnie zwiększała się liczba osób korzystających z pomocy  

w formie zasiłku stałego, natomiast w roku 2020 nieznacznie się zmniejszyła. 

Liczba osób korzystających z zasiłków stałych oraz kwota wypłaconych 

świadczeń przedstawia się następująco: 

 

Polityka społeczna 
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Tabela IV.14. Zasiłki stałe 

Rok Liczba osób Kwota wypłaconych świadczeń 

2017 201 1 032 818 zł 

2018 205 1 075 671 zł 

2019 209 1 188 849 zł 

2020 204             1 203 250 zł 

 

2) W latach 2017-2019 następował wzrost nakładów na usługi opiekuńcze, 

wynikające ze starzenia się społeczeństwa i wydłużenia życia. Wymagało  

to dostosowania usług do potrzeb osób starszych, które są pozbawione opieki ze 

strony rodziny lub rodzina nie jest w stanie jej zapewnić w wystarczającym zakresie 

czy formie. W 2020 roku zmniejszyła się liczba osób objętych pomocą w formie 

usług opiekuńczych oraz nakłady finansowe na ten cel. Liczba osób 

korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych w domu oraz koszt 

świadczonych usług przedstawia Tabela IV.15. 

  

Notuje się Tabela IV.15. Usługi opiekuńcze 

Rok Liczba osób Liczba świadczeń Koszt usług 

2017 87 29 350 532 469 zł 

2018 90 29 580 576 810 zł 

2019 103 31 454 642 349 zł 

2020 90 22 545 549 728 zł 

 

Na przestrzeni lat 2017 - 2019 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. W 2020 r. nieznacznie 

zmniejszyła się liczba osób wymagających opieki i nakłady finansowe na ten cel. 

Najprawdopodobniej wpływ mógł mieć stan epidemii oraz znaczny  wzrost kosztu 

jednej godziny usługi. W 2017 roku koszt jednej godziny usług wynosił 18,50 zł,  

w 2018 r. był to koszt 19,30 zł, w roku 2019 - 20,50 zł, , natomiast w roku 2020 r.,  

to koszt 24,50 zł. 
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W 2020 roku całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł 549 728 zł, w tym 

dofinansowanie programów w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych edycja 2020: 

1) kwota 97 945 zł dofinansowanie na realizacje Programu „Usługi opiekuńcze 

dla osób niepełnosprawnych” 

2) kwota 9 831 zł dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Programu: 

Opieka 75+” 

sukcesywny wzrost kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Konieczne jest 

więc zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel. Liczba osób umieszczona 

w domach pomocy społecznej oraz odpłatność miasta za pobyt  

w DPS przedstawia Tabela IV.16. 

Tabela IV.16. Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej 

Rok Liczba osób Odpłatność miasta 

2017 65 1 532 718 zł 

2018 65 1 596 608 zł 

2019 55 1 636 604 zł 

2020 53 1 648 884 zł 

 

Na przestrzeni lat 2017 - 2020 można zaobserwować tendencję wzrostową wydatków 

miasta na powyższy cel. Odpłatność miasta za pobyt pensjonariusza w DPS średnio 

miesięcznie wynosiła: w 2017 - 2 350 zł, w 2018 r. - 2 411 zł, w 2019 r. wyniosła 2 719 

zł, natomiast w 2020 roku już 2 970 zł. 

3) Pomoc osobom bezdomnym. Osoby te potrzebują wsparcia w formie 

schronienia, pożywienia i innej pomocy zaspokajającej podstawowe potrzeby 

życiowe. 

Tabela IV.17. Pomoc osobom bezdomnym 

Rok Liczba osób Kwota świadczeń 

2017 59 258 012 zł 

2018 65 433 980 zł 

2019 56 482 244 zł 

2020 59 596 217 zł 
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Na przestrzeni lat 2017 - 2020 można zaobserwować znaczny wzrost kosztów pobytu 

w schronisku. W 2018 roku stawka za pobyt bezdomnego w schronisku za jeden dzień 

wynosiła 30,76 zł, w 2019 r., to koszt 37,78 zł, natomiast w 2020 roku koszt pobytu 

bezdomnego w schronisku to 44,26 zł. 

 

N. Program profilaktyki i promocji zdrowia  

1. Wczesne wykrywanie i profilaktyka raka piersi 

Tabela IV.17. Badania mammograficzne wykonane w 2020 r. 

Miesiąc NZOZ MEDICA GENEVA-TRUST MAMMO-MED 

Styczeń 37 64 35 

Luty - - 51 

Marzec 31+38 komercji - 71+19 komercji 

Kwiecień - - 37 

Maj - - 37+59 komercji 

Czerwiec - - 47 

Lipiec 44+35 komercji 70  

Sierpień 60+37 komercji 58 83 

Wrzesień 29 56 37 

Październik 48 27 44 

Listopad 29  65 

Grudzień 37  57 

Razem 425 275 642 

 



Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

75 

2. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku 

życia 

W 2020 Miasto przeznaczyło na zakup szczepionek 38 500 zł, jednak mimo 

kilkukrotnie prowadzonego postępowania w trybie przetargu ofertowego  

z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych 

(art. 4 pkt.8 ustawy), dokonano jego unieważnia z powodu braku ofert.  

3. Krzewienie idei krwiodawstwa na terenie miasta Sochaczew 

Akcje krwiodawstwa – zestawienie za 2020 rok: 

− liczba akcji - 44 

− liczba dawców, którzy oddali krew – 909 x 450 ml = 409 050 ml krwi 

 

O. Program wspierania rodziny  

Realizacja programu w 2020 roku odbywała się poprzez wspólne i spójne działania 

jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów i osób specjalizujących się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2019 - 2021 

zakłada tworzenie coraz to lepszych warunków do poprawy jakości życia rodzin  

i dzieci, co zahamuje proces umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną. 

Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinie kompleksowego 

wsparcia, które było zrealizowane poprzez: 

1) Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Wspieranie 

rodzin o niskim statusie materialnym, szczególnie z problemem 

niepełnosprawności i bezrobocia. 

2) Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin 

dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie 

i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach. Wzmocnienie funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej rodziny. 

3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zapewnienie dzieciom 

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi różnorodnych form 

pomocy. 

 

Asystent rodziny jest jednym z głównych „narzędzi” wspierania rodziny, ma za zadanie 

wspomagać rodzinę w osiągnięciu przez nią stabilizacji życiowej, umożliwiającej 

prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
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W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie łącznie było 

zatrudnionych 4 asystentów rodziny w wymiarze 3,5 etatu. Na dzień 31.12.2020 r. było 

zatrudnionych 4 asystentów w wymiarze 2,5 etatu. Asystenci pracowali w ramach 

zadaniowego czasu pracy, co umożliwiło dostosowanie czasu pracy do 

indywidualnych potrzeb rodziny.  

Ośrodek otrzymał dofinansowanie na wynagrodzenie  asystentów w ramach programu 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 4 250 zł. Ogólne 

wydatki poniesione na zatrudnienie  asystentów rodziny w roku 2020 wyniosły łącznie 

168 918,94 zł. 

Pomocą asystentów w roku sprawozdawczym objęto 59 rodzin , w których znajdowało 

się 102 dzieci. Zostały zawarte terminowe Plany Pracy z Rodziną, które zawierały 

pełną diagnozę sytuacji rodziny oraz plan wyjścia z patowej sytuacji wraz  

z konkretnymi działaniami. Po zakończeniu terminu realizacji Planu dokonywana była 

ocena jego efektywności i jeśli rodzina nadal wymagała wsparcia, Plan był 

aktualizowany.  

W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 26 rodzinami zobowiązanymi 

prawomocnym postanowieniem sądu. 

 

P. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Sochaczewa na rok 2021 został opracowany i uchwalony zgodnie z corocznym 

obowiązkiem ustawowym. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych (plan na 2020 rok – 770 000 zł) wydatkowano na zadania  

w poszczególnych kwotach: 

1) Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno  

– rehabilitacyjnej dla uzależnionych (dofinansowanie ponadstandardowej 

pracy Poradni Leczenia Uzależnień i placówek odwykowych) - 5 189 zł. 

2) Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej  

i prawnej (Telefon Zaufania przy MOPS) - 589,68 zł. 

3) Działalność profilaktyczna informacyjno–edukacyjna realizowana była 

poprzez organizację kolonii z programem profilaktycznym i zorganizowany 

wypoczynek letni (półkolonii) z programem profilaktycznym, podejmowanie 

działań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. podczas imprez 
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integracyjnych i festynów z elementami profilaktyki i edukacji oraz spektakli 

profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów sochaczewskich szkół. Wsparto naukę 

pływania dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnianiem. Wydatkowano 

ogółem na zakup usług związanych z realizacją powyższych zadań 238 

362,61 zł. 

4) Kwotę 59 476,89 zł rozdysponowano na zakup materiałów i wyposażenia 

związanego z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, w tym z zabezpieczeniem osób uczestniczących  

w koloniach z programem profilaktycznym w czasie ferii zimowych i wakacji; 

materiały i wyposażenie (m.in. maseczki, rękawiczki, termometry) związane  

z zabezpieczeniem osób realizujących MPPiRPA w ośrodkach odwykowych, 

szkołach i świetlicach Zapewniono zabezpieczenie materiałowe imprez 

integracyjnych i edukacyjnych z elementami profilaktyki np. Ośmiu 

Wspaniałych. Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne przeciw 

uzależnieniom i przemocy, w tym związane z ogólnopolskimi kampaniami 

eukacyjno - profilaktycznymi. 

5) Działalność instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji 

programu w tym szkół, świetlic oraz instytucji pomocowych wsparto kwotą 

22 415 zł. 

6) Działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (w tym wynagrodzenia członków komisji i biegłych sądowych) - 

35 080 zł.  

 

Na poszczególne zadania wydatkowano następujące kwoty: 

− ferie zimowe -17 454,51 zł; 

− organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym  

(z zapewnieniem transportu) – 48 508 zł; 

− dofinansowanie wyżywienia w świetlicach środowiskowych – 17 718,20 zł; 

− działania profilaktyczne i edukacyjne w szkołach (spektakle profilaktyczne)  

– 9 656 zł; 

− nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych – 145 000 zł; 

− wspieranie kampanii  edukacyjno - profilaktycznych przeciw 

uzależnieniom i przemocy – 4 678 zł. 

 



Raport o stanie miasta 2020 
  

78 

Niewydatkowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982 r .o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie może być przeznaczona na inne 

cele, zostanie wykorzystana na realizację programu w kolejnym roku budżetowym. 

 

Q. Program przeciwdziałania narkomanii  

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczew na rok 2020 

został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami wynikającymi z art. 10 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz aktualnymi potrzebami występującymi na terenie 

miasta. Wyniki diagnozy problemów społecznych (w tym zażywania narkotyków wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta) 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 40 000 zł. wydano kwotę 19 500 zł., w tym: na 

profilaktykę i edukację w środowisku szkolnym, obejmującą zajęcia profilaktyczno-

edukacyjne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy 

wydano 9 500 zł.  

W ramach działań prewencyjno – profilaktycznych obejmujących wsparcie instytucji 

podejmujących działania na rzecz ograniczania skali rozpowszechniania i używania 

środków psychoaktywnych, zakupiono analizator narkotyków i 6-panelowy test 

narkotykowy. Urządzenie przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie  

w ramach współpracy na rzecz zwalczania narkomanii. Dzięki temu zostały 

rozszerzone stosowne działania prewencyjne i profilaktyczne w zakresie ograniczenia 

i stopniowego eliminowania zjawiska narkomanii na terenie naszego miasta. 

 

R. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  

 ofiar przemocy w rodzinie  

Nadrzędnym celem Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ograniczenie 

na terenie Sochaczewa skali problemu poprzez tworzenie warunków do bardziej 

skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2020 roku realizowane były następujące działania: 

1) Uwrażliwianie społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie 

(rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielania pomocy); 

2) Organizowanie poradnictwa i interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie; 
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3) Zwiększenie umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie i podejmowania 

skutecznych interwencji przez przedstawicieli różnych instytucji; 

4) Realizacja programów edukacyjnych, terapeutycznych, w tym prowadzenie 

grup wsparcia, edukacyjnych i innych dla ofiar przemocy w rodzinie i osób 

uwikłanych w przemoc w rodzinie; 

5) Poradnictwo specjalistyczne, pomoc specjalistyczna dla ofiar przemocy 

w rodzinie (w tym psychologiczna, medyczna, prawna); 

6) Interwencja kryzysowa, w tym udzielanie schronienia; 

7) Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie; 

8) Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie. 

Zadania programu realizuje Zespół Interdyscyplinarny, który koordynuje działania 

instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Tabela IV.18. 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 
Alkoholowych 

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 

2019 89 30 0 58 1 0 42 31 32 

2020 91 14 0 74 2 1 10 5 29 
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Tabela IV.19. 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 

Mężczyźni 12 4 7 1 58 0 58 0 

2017 

Kobiety 69 4 60 5 10 0 9 1 

Mężczyźni 7 4 2 1 66 0 66 0 

2018 

Kobiety 70 2 62 6 7 0 4 3 

Mężczyźni 8 0 6 2 72 1 69 2 

2019 

Kobiety 77 5 63 9 12 1 10 1 

Mężczyźni 18 8 6 4 80 0 77 3 

2020 

Kobiety 76 3 63 10 13 0 13 0 

Mężczyźni 17 1 14 2 76 1 76 2 

 

S. Program osłonowy w zakresie dożywiania  

Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Sochaczew na lata 2019 

- 2023 to pięcioletni program wsparcia w zakresie dożywiania, który został przyjęty 

na sesji rady miasta Sochaczew w dniu 22 stycznia 2019 r. (Uchwała nr IV/20/19 

Rady Miejskiej w Sochaczewie). Program zawiera dwa moduły - dla dzieci i młodzieży 

oraz dla dorosłych i zakłada dofinansowanie rządowe do posiłków dla osób mniej 

zamożnych w postaci 60% wartości posiłku. Pozostałe koszty pokrywa budżet 

miasta. „Posiłek w szkole i w domu” zastąpił dotychczasowy program „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 



Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

81 

1) Moduł dla dzieci i młodzieży 

Tabela IV.20. Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, (rodzaj posiłków – pełen 

obiad lub jedno danie gorące) 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
posiłków 

Średni koszt 
jednego posiłku 

w zł 

Koszty posiłków w zł 

Zadania własne 
Dotacja budżetu 

państwa 
Razem 

82 4 671 5,96 11 137,04 16 704,12 27 841,16 

 

Tabela IV.21. Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej (rodzaj posiłków – pełen obiad lub jedno danie gorące) 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
posiłków 

Średni koszt 
jednego posiłku 

w zł 

Koszty posiłków w zł 

Zadania własne 
Dotacja budżetu 

państwa 
Razem 

140 5 921 4,48 10 614,22 15 922,23 26 537,08 

 

Tabela IV.22. Pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego (na wniosek dyrektora placówki oświatowej) 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
posiłków 

Średni koszt 
jednego posiłku 

w zł 

Koszty posiłków w zł 

Zadania własne 
Dotacja budżetu 

państwa 
Razem 

30 1 737 4,62 3 209,95 4 813,75 8 023,70 

 

2) Moduł dla osób dorosłych 

Na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej osoba dorosła otrzymuje pełen 

obiad lub jedno danie gorące (posiłki wydawane w Dziennym Domu Pomocy 

Społecznej oraz w jadłodajni im. Matki Teresy z Kalkuty przy kościele św. Wawrzyńca 

w Sochaczewie). 
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Tabela IV.23. Pomoc w formie posiłku 

Liczba 
osób 

Liczba 
posiłków 

Średni koszt 
jednego posiłku 

Koszty posiłków 

Zadania własne 
Dotacja budżetu 

państwa 
Razem 

77 12 612 4,41 39 663,91 16 61512 56 279,03 

 

 

Tabela IV.24. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Średni koszt 
jednego 

świadczenia 

Koszty posiłków 

Zadania własne 
Dotacja budżetu 

państwa 
Razem 

372 1 862 249,19 189 340,00 274 650,00 463 990,00 

 

 

Tabela IV.25. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego – paczki żywnościowe 

Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Średni koszt 
jednego 

świadczenia 

Koszty posiłków 

Zadania własne 
Dotacja budżetu 

państwa 
Razem 

193 193 190,57 0 36 778,78 36 778,78 

 

Rzeczywista liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu”  

w 2020 r. to 998 osób, w tym 290 osoby skorzystały z pomocy w formie posiłków. 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie objął pomocą 

1.061 osób z 838 rodzin. 
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Tabela IV.26. Formy udzielonej pomocy 

 

 

T. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczewa na rok 2020 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 XII/112/19 z dnia 14 listopada 2019 r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Liczba 
świadczeń 

Kwota wypłaconych świadczeń w zł 

Zadania 
własne gminy 

Zadania 
powierzone, 

dofinansowanie 
do zadań 
własnych 

Łącznie 

1 Zasiłki stałe 204 2 182 0,00 1 203 250,00 1 203 250,00 

2 Zasiłki okresowe 64 222 10 486,34 66 373,00 76 859,34 

3 
Schronienia (pobyt  
w schroniskach) 

59 449 596 217,30 0,00 596 217,30 

4 Usługi opiekuńcze 90 22 545 441 952,72 107 775,53 549 728,25 

5 

Zasiłki celowe na 
pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

2 2 4 000,00 0,00 4 000,00 

6 Sprawienie pogrzebu 8 8 26 151,60 0,00 26 151,60 

7 Zasiłki celowe 395 662 247 131,57 0,00 247 161,57 

8 
Odpłatność za pobyt 
w domu pomocy 
społecznej 

53 555 1 648 883,55 0,00 1 648 883,55 

9 

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w 
miejscu 
zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

18 2 206 0,00 81 953,20 81 953,20 

Partycypacja społeczna 
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Głównym celem Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

miastem a organizacjami pozarządowymi w formie współpracy o charakterze 

finansowym i pozafinansowym. 

Miasto współpracując z organizacjami pozarządowymi określiło na rok 2020 jako 

priorytetowe następujące zadania: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

2) upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych 

poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych; 

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;  
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16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

 

W ramach powyższych zadań priorytetowych zostały ogłoszone konkursy dla 

stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych działających na rzecz mieszkańców 

Sochaczewa. 

1. Współpraca o charakterze finansowym 

W 2020 r. ogłoszono konkursy na kwotę 231.800 zł dotyczące następujących zadań 

szczegółowych: 

1) Organizacja projektów sportowo – rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze 

i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

2) Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt 

turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa 

3) Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym 

uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

4) Cykl prelekcji związanych z tematyka dotyczącą osób w wieku emerytalnym  

5) Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz 

promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne 

6) Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu 

zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) 

7) Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających z używania tzw. 

dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół  

8) Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu 

zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna)  

9) Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców 

Sochaczewa z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych 

10) Międzypokoleniowy Inkubator Kultury – realizacja projektów w zakresie edukacji 

kulturalnej 

11) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego 
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W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz 

rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 odstąpiono od realizacji 5 zadań 

w ogłoszonych konkursach na łączną kwotę 109.000,00 zł pn.:  

1) Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt 

turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina” wpływających na zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa 

2) Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz 

promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne 

3) Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu 

zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) 

4) Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu 

zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) 

5) Międzypokoleniowy Inkubator Kultury – realizacja projektów w zakresie edukacji 

kulturalnej 

 

Zadanie pn. Realizacja programów profilaktycznych nt. zagrożeń wynikających  

z używania tzw. dopalaczy na terenie sochaczewskich szkół nie otrzymało 

dofinansowania, gdyż złożona w konkursie oferta nie spełniała wymogów formalnych.  

 

Na realizację zadań w ramach programu współpracy z NGO przeznaczono kwotę 

114.300 zł, w tym: 

1) Organizacja projektów sportowo – rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy 

marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (plan 16.000 zł), wydatkowano 

16.000 zł, zawierając 2 umowy: 

− Uczniowski Klub Sportowy „Orkan Judo” – 2.000 zł 

− Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 14.000 zł 

2) Organizacja wydarzenia „Niepełnosprawni są wśród nas” ze szczególnym 

uwzględnieniem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (plan 

wydatków 3.800 zł), wydatkowano 3.574,09 zł, zawarto jedną umowę  

z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do 

Wszystkich”, 

3) Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób starszych (plan wydatków 

5.000 zł) - zawarto jedną umowę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku  

w Sochaczewie (organizacja dokonała zwrotu dotacji w całości). 
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4) Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców 

Sochaczewa z problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych (dopalaczy) oraz członków rodzin osób uzależnionych (plan 

9.500 zł), wydatkowano 9.500 zł, dotację otrzymało Krajowe Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” 

5) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych 

wsparcia dziennego (plan 80.000 zł), wydatkowano 46.914,93 zł, zawierając  

3 umowy: 

− Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Wawrzyńca - 

16.000 zł  

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Sochaczewie - 48.000 zł 

(organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 17.085,07 

zł, wykorzystano 30.914,93 zł) 

− Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 16.000 zł 

(organizacja dokonała zwrotu dotacji w całości). 

Zgodnie z § 5 ust 5 Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XI/90/11 z dnia  

26 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu  

w Gminie Miasto Sochaczew na podstawie ogłoszono dwa konkursy, w wyniku których 

poniższe kluby otrzymały dotacje (łącznie 640 000 zł): 

1) Stowarzyszenie „Rugby Club Orkan Sochaczew” - 280.000 zł 

2) Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 47.000 zł 

3) Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew” - 50.000 zł 

4) Klub Sportowy „Bzura Sochaczew” - 62.000 zł 

5) Klub Piłkarski „ORKAN” Sochaczew - 68.000 zł 

6) Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6.000 zł 

7) Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - 5.000 zł 

8) Klub Maratończyka „AKTYWNI” - 6.000 zł 

9) UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 15.000 zł 

10) Uczniowski Klub Sportowy „dwójka” - 9.000 zł 

11) Karate Klub Sochaczew - 7.000 zł 

12) Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pływania „Orka” - 3.000 zł 
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13) Uczniowski Klub Sportowy „Orkan Judo” - 45.000 zł (organizacja dokonała 

zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.000 zł) 

14) Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 32.000 zł,  

15) Wielosekcyjny Klub Sportowy „Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia i Rozwoju” 

Sochaczew - 5.000 zł,  

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Współpraca pozafinansowa Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 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, konsultacji, kursów podnoszących kompetencje 

organizacji pozarządowych oraz zapewniono porady specjalistyczne, 

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,  

8) Obejmowaniu patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew przedsięwzięć 

realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

9) Udzielaniu wsparcia rzeczowego projektom realizowanym przez organizacje 

pozarządowe poprzez ufundowanie pucharów, statuetek, medali, nagród, 

gadżetów promocyjnych, 

10) Obsłudze 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, 

11) Obsłudze działalności Sochaczewskiej Rady Sportu jako organu konsultacyjno-

doradczego, 

http://www.sochaczew.pl/
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12)  Udzielaniu poradnictwa dla organizacji, 

13) 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 i 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 oraz Zarządzenia 

Nr 27/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad bezpłatnego 

korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Miasto 

Sochaczew mogą bezpłatnie korzystać z obiektów miejskich. 

W 2020 roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i kluby sportowe nieodpłatnie 

korzystały z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:  

− Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: pływalni, hal sportowych, sali 

judo oraz boisk przy ul. Chopina 101 i Warszawskiej 80 a także kortów 

tenisowych;  

− Szkoły Podstawowej nr 1 – sala gimnastyczna; boisko wielofunkcyjne 

− Szkoły Podstawowej nr 2 – boisko; 

− Szkoły Podstawowej nr 3 – sala gimnastyczna;  

− Szkoły Podstawowej nr 4 – sala gimnastyczna; 

− Szkoły Podstawowej nr 6 – sala gimnastyczna; boisko 

− Szkoły Podstawowej nr 7 – sala gimnastyczna;  

− Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 101, 15 Sierpnia 83 – sale 

widowiskowe i inne pomieszczenia; 

− Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 
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Tabela IV.27. Zestawienie kosztów nieodpłatnego korzystania z obiektów przez kluby  

i stowarzyszenia w roku 2020 

Nazwa klubu stowarzyszenia Koszt razem 

Klub Piłkarski „Orkan” Sochaczew 43.800,68 

UKS „Orkan Judo” 12.975 

UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki 5.745 

UKS „Unia” Boryszew 40.835,40 

Karate Klub Sochaczew 10.601,36 

Rugby Club Orkan Sochaczew 32.895 

KS „Bzura Chodaków” 86.582,84 

UKS „Dragon Fight Club” 3.675 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 980 

ZHP Hufiec Sochaczew 4.400 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Włókienko” 1.960 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Sochaczew 12.000 

UKS „ Siódemka” 16.038 

SKTS 1.960 

UKS MOSiR BASKET Sochaczew 15.680 

UKS „Dwójka” (2 tory) Sochaczew 51.900 

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Opływania „Orka” 20.300 

Sochaczewski WOPR (2 tory) 41.200 

Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew 6.504 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  4.800 

Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków 220 

Razem 415.052,28 

 

Stowarzyszenia i kluby sportowe, jak również organizacje pożytku publicznego 

korzystają również nieodpłatnie z pomieszczeń: 

− Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, który na podstawie umów użyczenia, 

umów barterowych, udostępnia pomieszczenia: Uniwersytetowi Trzeciego 

Wieku w Sochaczewie, Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
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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 w kramnicach, 

sprzętu multimedialnego, wypożyczenia sceny i nagłośnienia; 

− Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie swoją siedzibę 

mają Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew i Klub Piłkarski Orkan 

Sochaczew; 

− 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”. 

− dodatkowo Klub Sportowy Bzura Chodaków korzysta nieodpłatnie  

z pomieszczeń zlokalizowanych przy stadionie ul. Chopina 101 będących 

w zasobach starostwa powiatowego. 

 

V. Sochaczewski Budżet Obywatelski  

Ze względu na skutki społeczno-gospodarcze wynikające z ogłoszonego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-

CoV-2 Burmistrz Miasta Sochaczew Zarządzeniem Nr 94.2021 z dnia 21 kwietnia  

2020 r. zawiesił realizację zaplanowanych do wykonania w roku 2020 projektów 

wyłonionych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego oraz odstąpił od 

przeprowadzenia procedur dotyczących Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2021. W 2021 roku realizowane będą projekty z 2020 roku. 

 

VI. Efekty prac ciał konsultacyjnych działających w mieście 

W Sochaczewie funkcjonują dwie rady tj. Sochaczewska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego i Sochaczewska Rada Sportu.  

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje od  

16 listopada 2011 r. Rada sprawuje przede wszystkim funkcje ciała doradczego, 

konsultacyjnego i opiniodawczego, wspierającego burmistrza w działaniach 
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zmierzających do jeszcze lepszej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Obecnie trwa jej IV kadencja. 

W ramach funkcji wspierającej rada delegowała członków: 

− do komisji konkursowych, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

− do pracy w Zespole Roboczym i Zespole Opiniującym Sochaczewski Budżet 

Obywatelski. 

W roku 2020 odbyło się 13 posiedzeń Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, które odbyły się w większości w trybie obiegowym, ze względu 

na panujące obostrzenia sanitarne spowodowane koronawirusem. Konsultacjom  

z Sochaczewską Radą Działalności Pożytku Publicznego poddano 27 projektów 

uchwał w następujących sprawach: 

− przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa, 

− „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020”, 

− wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

− określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

− przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Sochaczew, 

− określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą Plaża Miejska I, 

− wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą Plaża Miejska II, 

− wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli pod nazwą Plaża Miejska III, 

− w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie 

z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe 
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lokalnego transportu zbiorowego oraz zasada korzystania z bezpłatnych  

i ulgowych przejazdów, 

− ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok szkolny 

2020/2021, 

− poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 

− uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2020-

2035”, 

− zmiany Uchwały Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  

24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z przystanków, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sochaczew, a także 

wyznaczenia operatora publicznego transportu zbiorowego realizującego 

przewozy na terenie miasta Sochaczew, 

− utworzenia Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, 

− wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

− określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania, 

− Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021  

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, 

− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

− określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

− przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Sochaczewa na rok 2021, 

− przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2021, 

− przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-

2025, 
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− uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta 

Sochaczew”, 

− przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-

2025”. 

 

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.: 

− opiniowanie strategii rozwoju Miasta Sochaczew w zakresie kultury fizycznej; 

− opiniowanie projektów uchwał w zakresie warunków i trybu finansowania zadań 

z zakresu tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi 

sportu; 

− opiniowanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, 

związkami sportowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

w zakresie kultury fizycznej; 

− propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych; 

− opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej w Sochaczewie, w tym 

w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie dotyczącym terenów wykorzystanych na cele kultury fizycznej; 

− diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności 

lokalnej. 

W skład V kadencji, która została powołana Zarządzeniem nr 239.2019 Burmistrza 

Miasta Sochaczew z dnia 7.11.2019 na okres od 17.11.2019 roku do 16.11.2021 roku, 

wchodzi 20 członków, w tym: 

− 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Sochaczewie; 

− 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Sochaczew; 

− 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Sochaczewskiej Rady Sportu, na których 

dokonano: 

− Wyboru przedstawiciela do składu komisji konkursowej rozpatrującej wnioski  

z zakresu sportu na 2020 r. 
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− Wyboru przedstawiciela do prac w zespole roboczym ds. opracowania 

regulaminu SBO, a następnie do prac w zespole opiniującym projekty SBO do 

realizacji w 2021 roku, 

− Opracowania propozycji do założeń konkursowych na realizację zadań  

z zakresu Upowszechniania aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach 

sportowych w 2020 roku, 

− Nominacji jednego kandydata do tytułu „Sochaczewski Sportowiec Roku”, 

„Sochaczewski Trener Roku”, „Sochaczewski Działacz Sportowy Roku”. 

 

 

VII. Administracja samorządowa 

Jednym z podstawowych zadań organów gminy jest załatwianie spraw indywidualnych 

z zakresu administracji publicznej. Sprawy tego rodzaju wnoszone są do Urzędu 

Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zespołu 

Ekonomiczno - Administracyjnego. 

Zgodnie z art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, decyzje w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt (burmistrz, prezydent 

miasta), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może upoważnić swoich 

zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji 

administracyjnych.  

W 2020 r. w Urzędzie Miejskim i Miejskim Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 

załatwiono 33 763 różnego rodzaju indywidualnych spraw, w tym 2873 prowadzonych 

w trybie postępowania administracyjnego, zakończonych decyzjami administracyjnymi 

i innymi aktami kończącymi postępowanie w I instancji, wydanymi przez burmistrza  

i upoważnione przez niego osoby.  

Szczególną formą działania administracji samorządowej jest zawieranie umów 

cywilnoprawnych w trybie zamówień publicznych w ramach realizacji ustawowych 

zadań organu wykonawczego gminy (gospodarowanie mieniem komunalnym 

wykonywanie budżetu). Zestawienie zamówień publicznych w układzie rodzajowym, 

ilościowym i wartościowym udzielonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych, których wartość jest równa bądź przekracza 

równowartość 30 000 euro przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela VII.1. Zamówienia publiczne udzielone w 2020 roku 

Wyszczególnienie 
Roboty 

budowalne 
Dostawy Usługi 

Liczba postępowań zakończonych 
udzieleniem zamówienia 

6 0 6 

Wartość zawartych umów bez podatku  
od towarów i usług 

13 272 224,12 0 11 531 210,90 

 

Wykonując ustawowe zadania organu wykonawczego gminy burmistrz wydał w 2020 

roku 244 zarządzenia. 

 

Tabela VII.2. Wykaz Zarządzeń Burmistrza Miasta Sochaczew w 2020 r. 

Lp. Obszar działalności 
liczba podjętych 

zarządzeń 

1. Sprawy organizacyjne 18 

2. Budżet i finanse 59 

3. Podatki 2 

4. Mienie i nadzór właścicielski 38 

5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 1 

6. Infrastruktura miejska 16 

7. Ochrona środowiska 6 

8. Fundusze zewnętrze 0 

9. Sport i organizacje pozarządowe 45 

10. Kultura, turystyka i promocja 3 

11. Zamówienia publiczne 1 

12. Inwestycje  5 

13. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 12 

14. Gospodarka lokalowa 16 

15. Ochrona informacji niejawnych 0 

16. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 22 

 

W Urzędzie Miejskim w Sochaczewie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta 

prowadzony jest audyt wewnętrzny w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (DZIAŁ VI - Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych). 
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Zadania audytu wewnętrznego w roku 2020 realizowano w oparciu o roczny plan, 

którym objęte były następujące jednostki organizacyjne miasta Sochaczew: 

1) Urząd Miejski w Sochaczewie, 

2) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, 

3) Miejskie Przedszkole nr 1, 

4) Miejskie Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy,  

5) Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,  

6) Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima, 

7) Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Montessori, 

8) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, 

9) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej,  

10) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego,  

11) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi in. Janusza Korczaka,  

12) Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława 

Jagiełły, 

13) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina, 

14) Zakład Gospodarki Komunalnej, 

15) Zakład Komunikacji Miejskiej, 

16) Miejski Żłobek Integracyjny, 

17) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

18) Środowiskowy Dom Samopomocy, 

19) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 

20) Sochaczewskie Centrum Kultury, 

21) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 

22) Miejska Biblioteka Publiczna, 

23) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

Działania audytu wewnętrznego obejmowały ocenę systemu kontroli zarządczej, 

ocenę wykonania celów kontroli zarządczej z roku 2019 oraz audyt bezpieczeństwa 

informacji w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych miasta. Roczny plan 

audytu sporządzony został na podstawie analizy ryzyka wszystkich obszarów 

jednostki. W wyniku analizy dokonanej przez audytora zostały wyodrębnione obszary 

ryzyka, które pokrywają się z obszarami działalności Urzędu Miasta Sochaczew, jak 

również obszary działalności jednostek organizacyjnych Miasta Sochaczew. 
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Z przeprowadzonych audytów zostały sporządzone sprawozdania, które 

przedstawiono kierownikom audytowanych jednostek i komórek organizacyjnych. 

Działania audytu wewnętrznego zostały zintegrowane z funkcjonującym systemem 

kontroli zarządczej poprzez ocenę ryzyka dla celów działalności określonych 

Zarządzeniem nr 281.2019 Burmistrza Miasta Sochaczew z 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie wskazania celów działalności na rok 2020. 

Uwzględniono wyniki przeprowadzonych audytów w latach poprzednich oraz audyty 

bezpieczeństwa informacji wynikające z realizacji obowiązku corocznego audytu 

wewnętrznego w zakresie IT, wynikający z § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. 

U. 2017 poz. 2247). Zaplanowane zadania audytowe na rok 2020 zostały zrealizowane 

zgodnie z planem w całości. 

W mieście funkcjonuje system programów wsparcia m.in. dużych rodzin i osób 

starszych. To programy „Sochaczewska Karta Mieszkańca”, „Sochaczewska Kara 

Seniora”, „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczew Weteranom” i „Sochaczew 

Honorowym Dawcom Krwi”. Mają one wzmacniać poczucie wspólnoty i zachęcać do 

osiedlania się na terenie Sochaczewa. Wprowadzone programy mają na celu poprawę 

warunków życia mieszkańców miasta, zwiększenie dostępu do usług publicznych, 

dóbr kultury, imprez sportowych, poprawę warunków bytowych oraz oferty 

stowarzyszeń i przedsiębiorstw wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki 

wprowadzeniu systemu ulg stosowanych przez: 

1) jednostki organizacyjne, instytucje kultury i sportu miasta Sochaczew, 

2) jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane 

strukturalnie i kapitałowo z samorządem i wyrażające chęć włączenia się do 

programów, 

3) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć 

włączenia się do programów – zwanych dalej „partnerami”. 

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniona jest każda osoba, która rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że 

miejscem jej zamieszkania jest Sochaczew. Karta z zakodowanymi różnymi 
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poziomami zniżek i uprawnień w ramach programów wydawana jest dla jednej osoby 

na okres 12 miesięcy, tylko seniorzy od 75 roku życia otrzymują karty bezterminowo. 

W 2020 roku zarejestrowano 1957 wniosków o wydanie karty złożonych przez 

potencjalnych beneficjentów, w tym: 

− Sochaczewska Karta Mieszkańca – 1256 osób; 

− Sochaczewska Karta Seniora 65+ – 215 osób;  

− Sochaczewska Karta Seniora 75+ – 193 osoby; 

− Sochaczewska Karta Rodziny – 235 osób; 

− Sochaczew Weteranom – 10 osób; 

− Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi – 48 osób; 

W obiegu funkcjonują aktywne karty w liczbie 11 538 sztuk, w tym 1 628 kart wydano 

w 2020 roku.  

 

VIII. Oświata i edukacja 

Zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki 

dzieciom i uczniom w publicznych przedszkolach, w tym w innych formach 

wychowania przedszkolnego. 

Burmistrz wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę, odpowiada za jej działalność, w tym w szczególności za: 

− zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

− wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

− zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej, 

− zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, 

− wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw 

finansowych i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega: 
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− prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami 

budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami 

pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,  

− przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy pracowników i uczniów, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki. 

Ustawa Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniania m.in. następujące 

zadania: 

− stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia, nagradzania 

i pomocy socjalnej dla nauczycieli, 

− zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach 

awansu zawodowego, 

− wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

− zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, 

− prowadzenie postępowań egzaminacyjnych w awansie zawodowym 

nauczycieli. 

Przy budżecie miasta na poziomie 200 mln złotych, na realizację zadań z zakresu 

oświaty samorząd miejski w 2020 r. wydatkował kwotę 61 235 480,31 złotych. 

Publiczne szkoły podstawowe, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 

Na terenie miasta Sochaczew w roku 2020 działało pięć publicznych przedszkoli, 

sześć publicznych szkół podstawowych. Liczba oddziałów oraz dzieci i uczniów do 

nich uczęszczających wg stanu na dzień 30 września 2020 r. przedstawia się 

następująco: 

− do 41 oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych 

uczęszczało 924 dzieci 

− do 126 klas publicznych szkół podstawowych uczęszczało łącznie 2.723 

uczniów. 

Stypendia naukowe 

W Sochaczewie od 2011 r. funkcjonuje program wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez miasto. W roku 

2020 przyznano 144 stypendiów i wydatkowano na ten cel kwotę 46.600 złotych. 
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Bezpłatne podręczniki  

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Samorząd miejski w 2020 r. 

wydatkował dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych w wysokości 308 262,30 złotych. 

 

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. Miasto Sochaczew w roku 2020 wypłaciło 97 uczniom stypendia 

socjalne na kwotę 47.767.29 zł., z czego kwota 38.213,83 zł. została pokryta z dotacji 

celowej z budżetu państwa. Natomiast z pomocy na dofinansowanie zakupu 

podręczników na kwotę 14.580,77 zł., w ramach rządowego programu „Wyprawka 

szkolna 2020”, skorzystało 37 uczniów szkół średnich, którzy posiadali orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego zgodne z rządowym programem. 

 

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 2020 pracodawcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 

144.881,74 zł. w zakresie nauki zawodu dla 18 młodocianych pracowników. 

 

Szkolnictwo niepubliczne 

Niepubliczne jednostki oświatowe uzupełniają ofertę edukacyjną miasta. Samorząd 

miejski prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, w której zarejestrowano 

trzy szkoły podstawowe, dziesięć przedszkoli i jeden punkt przedszkolny. 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepublicznym 

jednostkom oświatowym na każdego ucznia z budżetu miasta przekazywana jest 

dotacja. W 2020 roku z budżetu miasta do niepublicznych szkół i przedszkoli trafiło 

10.220.917,74 zł. 
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Awans zawodowy nauczycieli 

Awans zawodowy nauczycieli to proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli. 

Uzyskanie przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga 

odbycia określonego w ustawie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku 

zawodowego oraz pozytywne zakończenie postępowania egzaminacyjnego. W roku 

2020 przeprowadzono 6 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Analiza 

przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzony egzamin zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli 

W ramach systemu wynagrodzeń nauczycieli organ prowadzący szkoły powinien tak 

kształtować politykę kadrową nauczycieli, aby średnim wynagrodzeniom 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 2020 r. 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. 

 

IX. Kultura, turystyka i promocja   

1. Kultura  

Ze względu na wprowadzenie obostrzeń sanitarnych wynikających z Covid-19 duża 

część wydarzeń z cyklicznej oferty kulturalnej Miasta Sochaczew została odwołana.  

W 2020 roku zrezygnowano z organizacji m.in. Święta Mieszkańców Miasta - Dni 

Sochaczewa odbywającego się zawsze w drugi weekend czerwca. Nie odbyła się 

także coroczna impreza z okazji Dnia Dziecka, wakacyjne festiwale na placu 

Kościuszki - folklorystyczny i jazzowy zostały w 2020 roku zawieszone. Miasto 

zrezygnowało także z organizacji letnich wydarzeń o charakterze historycznym, 

odbywających się w ubiegłych latach na terenie parku im. F. Chopina przy ul. Traugutta 

czy na wzgórzu zamkowym i jego okolicach.  
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Wyjątkowa sytuacja wymusiła na organizatorach wydarzeń wprowadzenia zmian w ich 

formule. Znacząca część oferty kulturalnej, głównie w drugiej połowie 2020 roku, 

została przeniesiona do Internetu. Przykładowo, jesienna edycja Sochaczewskiej 

Strefy Dziecięcej Kreatywności „Artystyczne Kramnice”, której organizatorem jest 

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, odbyła się w formule online. Na profilu 

Facebook Miasta Sochaczew opublikowano trzy części materiałów filmowych 

dotyczących edukacji artystycznej skierowanej do najmłodszych odbiorców. Podobnie 

sochaczewska szkoła muzyczna, w grudniu 2020 r, zrealizowała 28. edycję 

Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w formule online.  

W ramach finału festiwalu opublikowano w Internecie kompilację filmową - koncert 

laureatów. Swoją działalność do sieci w ogromnym stopniu przeniosło także 

Sochaczewskie Centrum Kultury - kilkanaście koncertów w Klubie Kontrast odbyło się 

bez udziału publiczności, natomiast transmisje na żywo z tych wydarzeń były dostępne 

dla odbiorców na fanpage’u Facebook i kanale SCK w serwisie YouTube. 

Nieliczne wydarzania udało się jednak zorganizować i przeprowadzić w tradycyjnej 

formule. Na początku roku, przed wybuchem pierwszej fali zachorowań,  

w Sochaczewskim Centrum Kultury odbył się Koncert Noworoczny Orkiestry 

Kameralnej Camerata Mazovia „Życie jest piękne”. Z kolei na początku marca 

poznaliśmy laureatów VII Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem 

gdy mówię skąd jestem”. Kolejnych kilka przedsięwzięć udało się zrealizować  

w okresie letnim, w czasie zniesienia obostrzeń sanitarnych. W pierwszej połowie 

czerwca Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprosiło do 

zwiedzania wystawy „Z dziejów Sochaczewa”. Natomiast w pierwszy weekend 

września miejskie jednostki kultury (biblioteka, SCK) oraz harcerze z sochaczewskiego 

hufca ZHP wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie. Ubiegłoroczną edycję projektu 

odbywającego się pod patronatem pary prezydenckiej, poświęcono dramatowi 

Juliusza Słowackiego „Balladyna”.   

Pomimo utrudnień wynikających z dynamicznie zmieniającej się sytuacji 

epidemiologicznej w Polsce, w organizację ubiegłorocznych wydarzeń, wraz  

z ratuszem, starostwem powiatowym, jednostkami kultury, sportu i pomocy społecznej, 

zaangażowały się placówki zewnętrzne, takie jak Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 

stopnia, parafie, hufiec ZHP i liczne organizacje pozarządowe. Duża część miejskiej 

oferty to projekty od początku do końca przygotowane i przeprowadzone przez te 

podmioty (w porozumieniu z samorządem lokalnym). W Sochaczewie  

w 2020 r. odbyło się ponad 200 wydarzeń - koncertów, wystaw, prelekcji, prezentacji 
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filmów, przedstawień, przeglądów pieśni i wierszy patriotycznych. Ukazało się kilka 

publikacji popularnonaukowych i wydawnictw książkowych, co staje się cenną tradycją 

samorządową. 

Rok 2020 miał też wymiar kulturalno-patriotyczny. Ze względu na pandemię, 

przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy Sochaczewa, tylko  

w symbolicznym wymiarze uczcili 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 76. 

rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oraz 81. rocznicę Bitwy nad Bzurą.  

W ramach sochaczewskich obchodów wydarzeń związanych z kampanią wrześniową 

1939 roku, 30 września na cmentarzu wojennym w Trojanowie odbyła się symboliczna 

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary niemieckiej 

zbrodni wojennej dokonanej 18 września 1939 roku w Henrykowie. Na tablicy 

wygrawerowano słowa „Na tym cmentarzu pochowane są szczątki 70 Polaków - 

obrońców ojczyzny, żołnierzy Wojska Polskiego oraz ludności cywilnej - kobiet, 

mężczyzn i dzieci spalonych żywcem w stodole 18 września 1939 roku we wsi 

Henryków, gmina Iłów, przez niemieckich żołnierzy”.  

Sochaczewskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, przy współudziale Wydziału Kultury, Turystyki 

i Promocji Miasta wraz z organizacjami pozarządowymi były organizatorami 

następujących imprez i wydarzeń: 

 

Tabela IX.1. Wykaz imprez i wydarzeń organizowanych przy współpracy SCK, MBP, MZSiPBnB, 

WKTiPM 

Kategoria Wydarzenie - instytucje kultury 

Koncerty 

• Koncert Noworoczny Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia „Życie jest 
piękne” z cyklu Burmistrz Miasta Zaprasza - SCK 

• Koncert Finałowy projektu Open Day „Rock Show” - SCK 

• Koncert Chóru VIVACE - SCK 

• Koncert Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia w Karnawałowym Stylu 
„Carnevale” - SCK 

• Koncert „Bez dwóch zdań, Panowie dla Pań” w wykonaniu Śpiewającej 
Rodziny Kaczmarków z okazji Dnia Kobiet - SCK 

KONCERTY W KLUBIE KONTRAST 

• Koncert „Na swingową nutę” - Justyna Sprawka i Leszek Wypych. - SCK 

• Koncert Zespołu „Kadete” - SCK 

• „Nosferatu. Symfonia grozy” muzyka: Marek Chrzan, Bolesław Młodawski, 
Krzysztof Włostowski, Meyson, Julia Matczak, Gamid Ibadulajev - SCK 

• Powspominajmy. Koncert „Na swingową nutę” - Justyna Sprawka i Leszek 
Wypych, online – SCK 
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KONCERTY ONLINE 

• Niedziela z Orkiestrą Kameralną Camerata Mazovia - SCK 

• Premiera on-line musicalu „Niepodległa i Iskra Tylko” - SCK 

• Niedziela z Orkiestrą Kameralną Camerata Mazovia. - SCK 

• Inauguracja sezonu artystycznego 2020/2021. Narodowe czytanie 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz Spektakl Teatru Maska - SCK 

• Koncert „La vie ere rose” Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia & Eric 
Folly - SCK 

• Spektakl online „Hamlet no more” teatru Maska, którego premiera odbyła 
się w sierpniu 2019 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
UNITY - SCK 

• Wspomnienie - Musical „Niepodległa i Iskra Tylko” - SCK 

• Mikołajki Miejskie - Fragmenty kolęd i pastorałek w którym wystąpili: 
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Folklorek”, Mundurowy 
Zespół Wokalno-Instrumentalny Patria oraz Orkiestra Kameralna Camerata 
Mazovia - SCK 

• Koncert Pastorałek w wykonaniu Zespołu Singis’Birds - SCK 

• Muzycznych wspomnień czar z Klubu Kontrast - Koncert zespołu 
Keys2Drums - Klub Kontrast SCK 

• Premiera Koncertu zespołu Łęczycki Jazz Trio - Klub Kontrast SCK 

• Muzycznych wspomnień czar - Zespół Hava - Klub Kontrast SCK 

• Muzyczne wspomnienia jazzowy wieczór z zespołem Moonrivers - Klub 
Kontrast SCK 

• Mini koncert Bolewski&Tubis - Klub Kontrast SCK 

• Muzycznych wspomnień czar. Koncert Zespołu Hots - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Zespołu Graphotype - Klub Kontrast SCK 

• Muzycznych wspomnień czar. Koncert Eric Folly & Jacek Prokopowicz - 
Klub Kontrast SCK 

• Koncert Trio Jazzowego - Mateusz Gawęda, Andrzej Święs, Patryk Dobosz 
- Klub Kontrast SCK 

• Koncert z cyklu „Muzycznych Wspomnień Czar”- Barbara Błaszczyk  
z zespołem - Klub Kontrast SCK 

• Koncert - Leszek Wypych Trio - Klub Kontrast SCK 

• Koncert zespołu Singin’Birds - Klub Kontrast SCK 

• Koncert duetu Bolewski&Tubis - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Kwartetu Szczerbiec, Osenkowski, Malajski, Bylica - Klub Kontrast 
SCK 

• Koncert Kathi - Klub Kontrast SCK 

• Koncert duetu Keys2 Drums z Anną Grzelak - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Bolewski&Tubis - Wspomnienie Koncertu - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Kathi - Wspomnienie Koncertu - Klub Kontrast SCK 

• Wspomnienie Koncertu Zespołu Keys 2 Drums - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Meysona. Przeżyjmy to jeszcze raz - Klub Kontrast SCK 

• Premiera etiudy filmowej „Kiedyś deszcz był inny” autorstwa Gamida 
Ibadulajeva - Klub Kontrast SCK 

• Koncert zespołu Artur Dutkiewicz Trio - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Magdy Bożyk - Klub Kontrast SCK 

• Koncert Świąteczny Zespołu Laura Jazz Band - Klub Kontrast SCK 
 

Wystawy 

• Wystawa fotografii Romany Boreckiej „Sochaczew w obiektywie Romany 
Boreckiej” - MBP 

• Wystawa publikacji „Fryderyk Chopin - człowiek i artysta” - MBP 

• Wystawa prac Andrzeja Rosłańca „Harmonia środka - fraktale. 
Postfotografie” - MBP 

• Wystawa planszowa „Bitwa Warszawska - stulecie zwycięstwa” - MBP 

• Wystawa pokonkursowa „Selfie z książką” online - MBP 

• Wystawa pokonkursowa „Mój zwierzak online - mój przyjaciel” - MBP 

• Wernisaż wystawy Fotografii i Postfotografii, Andrzeja Rosłańca pt. 
„Fragmenty, rendery, fraktale” - MZSiPBnB 
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• Otwarcie muzealnej wystawy „Z dziejów Sochaczewa” z okazji Święta 
Mieszkańców - Dni Sochaczewa 2020 r - MZSiPBnB 

• Wystawa planszowa „Zamki na Mazowszu. Interpretacja  
i ochrona” przygotowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 
MZSiPBnB 

• Wernisaż wystawy „Niepodległa, Bóg, Honor, Ojczyzna” pana Ryszarda 
Szatkowskiego - SCK 

• Wystawa Malujące Ewy „W drodze” - Galeria Trakt SCK 

• Wystawa zbiorowa „We are art.” w Galerii ZeDek SCK 

• Otwarcie pierwszej wirtualnej wystawy w Galerii e-ZeDeK - rok 2019 
podsumowanie, online - SCK 

• Wirtualna wystawa w Galerii e-ZeDek - Maja Ryż i jej piękna ceramika 
online - SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości Moniki Boruty-Sałacińskiej, uzupełniona 
dźwiękami muzyki klasycznej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Camerata 
Mazovia - SCK 

• Wirtualna Wielkanocna wystawa pokonkursowa na najładniejszą kartkę             
i ozdobę wielkanocną - SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości pana Gamida Ibadulajeva w Galerii e-ZeDek 
- SCK 

• Wirtualna wystawa Malujące Ewy „W drodze” w Galerii Trakt - SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości Zdzisława Chlebowskiego w Galerii  
e-ZeDek SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości Hanny Pietrzak w Galerii e-ZeDek SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości Emilii Zielińskiej w Galerii e-ZeDeK SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości Aleksandra Zielińskiego „Pola i mgły”  
w Galerii e-ZeDeK SCK 

• Wirtualna wystawa twórczości Sylwii Zgłobickiej w Galerii e-ZeDeK SCK 

• Wirtualny spacer wśród arcydzieł światowego malarstwa w Galerii e-ZeDeK 
SCK 

• Wirtualne zaproszenie do „Wewnętrznego Ogrodu” Anny Merskiej w Galerii 
e-ZeDeK SCK 

• Z cyklu piątek z e-SCK. Finisaż Wirtualnej Wystawy Anny Merskiej 
„Wewnętrzny ogród” 

• Wirtualna wystawa twórczości Grażyny Gatys „Kosmos” w Galerii  
e-ZeDeK SCK 

• Wirtualna wystawa Grzegorza Komendarka „Sochaczew nocą”  
w Galerii e-ZeDeK SCK 

 

Konkursy 

• XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu - PSM i UM 

• VII Festiwal Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem gdy mówię 
skąd jestem” - UM KTP, Stowarzyszenie „Sochaczew - Daj Się ponieść” 

• Kompozytorzy alfabetycznie. Muzyczna podróż po świecie muzyki, w 
różnych stylach - SCK 

• Konkurs internetowy Wielkanocne Kartki Świąteczne - SCK 

• Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego „Teatrzyk Małego Aktora” - SCK 

• Rozstrzygnięcie Konkursu Muzyki Chrześcijańskiej „W górę serca” - SCK 

• Konkurs plastyczny z okazji Dnia Mamy „Mama i jej portret” - SCK 

• Rozstrzygnięcie konkursu „Wyglądasz znajomo” - SCK 

• Rozstrzygnięcie Konkursu „Bazyliszek” poznajemy legendy stolicy - SCK 

• Pierwszy audiobook Konkursu Plastycznego „Poznajemy Legendy 
Mazowsza” - SCK 

• Rozstrzygnięcie Konkursu Piosenki Patriotycznej „Polskie Drogi” - SCK 

• Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę bożonarodzeniową - SCK 

• Udział w Komitecie Honorowym Ogólnopolskiego Konkursu na projekt 
cmentarza wojennego na Westerplatte - MZSiPBnB 

• Konkurs fotograficzny „Selfie z książką” /on-line/ - MBP 

• Konkurs fotograficzny „Mój zwierzak - mój przyjaciel” /online/ - MBP 

 
 

• Recital Wiesława Tupaczewskiego w ramach Dnia Piosenki Poetyckiej - 
„Zimowe Ogrody” - SCK 
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Spotkania 

autorskie 
 

• Spotkanie autorskie z okazji wydania Rocznika Sochaczewskiego -

MZSiPBNB 

• Spotkanie autorskie z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem 
„Maluchem przez Azję” - MBP 

• Spotkanie autorskie z Jolantą Śmielak – Sosnowską. Promocja książki 
„Lubię rozmawiać” - MBP 

• Spotkanie autorskie z poetką Aldoną Latosik - MBP 

• Spotkanie autorskie z Marzeną Żurek online - MBP 

• Spotkanie autorskie z Joanną Olech online - MBP 

• Spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską online - MBP 

• Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem online - MBP 

• Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek online - MBP 
 

Edukacja 

kulturalna 

(lekcje 
muzealne, 
lekcje 
biblioteczne, 
prelekcje, 
wykłady) 

 

• Rozpoczęcie publikacji serii grafik i artykułów „Uzbrojenie Wojska 
Polskiego w Bitwie nad Bzurą” zrealizowanego w ramach programu 
stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura  
w sieci” - MZSiPBnB 

• Wykłady pracowników muzeum - mgr Michał Górny „Broń palna w użyciu 
przez Powstańców Warszawskich”, mgr Mariusz Samborski - „Tablica 
Dystryktu Generalnego Miasta Warszawa odnaleziona w 2019 roku w 
Kanale Królewskim” - MZSiPBnB 

• Projekt „Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczewskim” - 
połączony ze zdobyciem pamiątkowej odznaki MZSiPBnB 

• Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych - MBP 

• Lekcje Biblioteczne dla dzieci z przedszkoli miejskich  
i niepublicznych - MBP 

• Zręczne ręce: zajęcia literacko - plastyczne - MBP 

• Bajkowisko.pl - udostępnianie bajek do słuchania dla dzieci online - MBP 

• Udział w akcji „Mała Książka Wielki Człowiek” - promowanie czytelnictwa - 
popularyzacja akcji online - MBP 

• Prowadzenie kalendarium rocznic i wydarzeń literackich online - MBP 

• Kalendarz adwentowo- biblioteczny online - MBP 

 

 

Wydarzenia 
dla dzieci 

 

• Mikołajki Miejskie online - UM KTP, SCK 

• Dzień Dziecka „W Krainie Przygód” online - UM KTP, SCK 

• Strefa Dziecięcej Kreatywności „Artystyczne Kramnice” online - UM KTP 

• Zimowe Warsztaty Artystyczne - SCK 

• Spektakl teatralny „Renifer Nico ratuje zimę” - SCK 

• Bal Karnawałowy dla dzieci na zakończenie Zimowych Warsztatów 
Artystycznych - SCK 

• Warsztaty mydlarskie w Pracowni Plastek - SCK 

• Pokaż nam swój widok za oknem - zabawy, online - SCK 

• Salsę można tańczyć również w domu, online - SCK 

• Zabawa, publikujemy zdjęcia. „Nie daj się bezczynności” - online - SCK 

• Pamiętnik Mamy Jagi, kilkanaście edycji, online - SCK 

• Wirtualne szachy, online - SCK 

• Muzyczna podróż - muzyka klasyczna, online - SCK 

• Rysujemy razem, online - SCK 

• Zadania dla szachistów, online - SCK 

• Muzyczna podróż, online - SCK 

• Powspominajmy, online - SCK 

• Teatr w domowym wydaniu. Zabawy z Teatrem Maska, online – SCK 

• Wspólne rozciąganie z Abstraktem, online - SCK 

• Zbrodnia i kara - w wersji animowanej, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom. Przygody Mikołajka czyta Magdalena Franaszek -
Niewiadomska, online - SCK 

• E-SCK czyta dzieciom. Dzisiaj bajkę czyta Hela „Trzy świnki”, online - SCK 

• Zadania teatralne z grupą teatru Maska, online - SCK 
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• Kawka z nutką kultury - zabawa w publikowanie zdjęć, online - SCK 

• Wspomnienie o Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Unity, online - 
SCK 

• SCK czyta dzieciom. Przygody Mikołajka czyta Daniel Janiak, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom. Hela czyta Czerwonego Kapturka, online - SCK 

• Pierwszy odcinek Kulinarnych przygód pana Franka, online - SCK 

• Rozśpiewany Sochaczew - Karaoke online - SCK 

• Rysuj z nami - zadania plastyczne dla dzieci, online - SCK 

• Zadania aktorskie Teatru Maska, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom, online - SCK 

• Tańczy Abstrakt - Tańcz i Ty. Zabawy taneczne z zespołem Abstrakt, 
online - SCK 

• SCK czyta dzieciom, kolejną część przygód Mikołajka czyta Magdalena 
Franaszek-Niewiadomska, online - SCK 

• Spektakl „Dybuk” Teatr Maska, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom. Hela czyta bajkę pt. „Kot w butach”, online - SCK 

• Zabawa dla dzieci - ozdoby wielkanocne z materiałów znalezionych w 
domu, online - SCK 

• Konkurs recytatorski , online - SCK 

• Zajęcia taneczne z grupą Smile Crew, online - SCK 

• Kto maluje z nami? - zabawy plastyczne dla dzieci, online - SCK 

• Abstrakt tańczy w domu - zabawy taneczne z Abstraktem, online - SCK 

• Zajęcia teatralne z grupą Maska „Tylko wyobraźnia nas ogranicza”, online - 
SCK 

• SCK czyta dzieciom. Grażyna Bolimowska-Gajda czyta Przygody 
Mikołajka, online - SCK 

• Lekcja rysunku, online - SCK 

• Teatr Konik zabawy dla dzieci online, online - SCK 

• Klub Piosenki. Głos Teatru Wielkiego - Opera Narodowa - Jakub Józef 
Orliński Countertenor - może ktoś odkryje  w sobie taki talent? , online - 
SCK 

• Teatr Konik - Zabawy teatralne dla dzieci. Mój ulubiony słownik w 
wykonaniu Nadii, online - SCK 

• Zabawy aktywizujące dla dzieci, online - SCK 

• „Sochaczew Rozśpiewany” - wspólne śpiewanie, online - SCK 

• Klub Piosenki - Fajna piosenka na dziś…., online - SCK 

• Slavica dance - forma ćwiczeń, która łączy nowoczesność z Folklorkiem, 
online - SCK 

• Weekendowe Spacery, online - SCK 

• Przygody Franka, online - SCK 

• Kultura języka polskiego, językowy savoir-vivre, online - SCK 

• Wirtualny spektakl baletowy, online - SCK 

• Widowisko Cirque du solei - najsłynniejszy cyrk świata, online - SCK 

• Mazur ze „Strasznego dworu” w reż. Davida Poutneya w wykonaniu Chóru, 
Orkiestry TW-ON oraz Polskiego Baletu Narodowego, online - SCK 

• Przygody Pana Franka, online - SCK 

• Teatr Dialog - Słuchowisko, online - SCK 

• Lekcja oberka z Zespołem Folklorek, online - SCK 

• Klub Piosenki - Fantastyczny gość, online - SCK 

• Zabawy ruchowe dla dzieci. Domowe zabawy aktywizujące ciało dziecka, 
online - SCK 

• SCK czyta dzieciom. Buty w tańcu przetarte czyta Monika Osiecka -
Jaworska, online - SCK 

• Niespodzianka z okazji Dnia Mamy. Przygody Mikołajka czyta Joanna 
Kocik-Niewiadomska Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom. Jola Rędzińska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 
czyta Mikołajka, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom, online - SCK 

• Słuchowisko Teatru Dialog. Między nami pokoleniami, online - SCK 
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• Rozśpiewany Sochaczew „Karnawał raz w życiu” , online - SCK 

• Bezpieczne wakacje z Komendą Powiatową Policji, online - SCK 

• „Kuchnia Mamy Jagi”, kilka edycji, online - SCK 

• Rozśpiewamy Sochaczew, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom wiersze Jana Brzechwy, online - SCK 

• Sochaczew Rozśpiewany. Casting online, online - SCK 

• „Hamlet no more” premiera, online - SCK 

• Słuchowisko Teatru Dialog. Między nami pokoleniami, online - SCK 

• Piątek z SCK - Teatr zabawy „Lokomotywa” , online - SCK 

• Piątek z SCK - Babcia na czatach, online - SCK 

• SCK czyta dzieciom. Katarzyna Proch z synem Dawidem czytają wiersz pt. 
„Paweł i Gaweł”, online - SCK 

• Piątek z SCK. Babcia na czatach, online - SCK 

• Akcja izolacja - teatr zabawy, online - SCK 

• Muzyka na wieczór „Lustro” , online - SCK 

• Folklorek - Tworzymy zdalnie, online - SCK 

• Słuchowisko Teatru Dialog. Przyjaciel listowny, online - SCK 

• Piątek z SCK. Domowy teatrzyk , online - SCK 

• Piątek z SCK. Babcia na czatach - internetowy poradnik językowy, online - 
SCK 

• Lekcje z Folklorkiem z cyklu „Folk-lore” , online - SCK 

• Piątek z SCK. Zimowe przygody pana Franka. List do Św. Mikołaja, online - 
SCK 

• Piątek z SCK. 5 minut na nudę „Ozdoba świąteczna” Moniki Boruty 
Sałacińskiej, online - SCK 

• Lekcje z Folklorkiem z cyklu „Folk-lore” , online - SCK 

• Open Day Junior śpiewa piosenki, online - SCK 

• Piątek z SCK. „Dzieci z ulicy Awanturników” czyta Wiesław Tupaczewski, 
online - SCK 

• Świąteczna audycja SCK „Nadchodzą Święta”, online - SCK 

• Łamigłówka mistrza szachowego. Zajęcia dla najmłodszych, online - SCK 

• Lekcje z Folklorkiem - z cylku „Folk-lore” , online - SCK 

• Kolędowanie z Folklorkiem, online - SCK 

• Piątek z SCK. Babcia na czatach „Świąteczny poranek”, online - SCK 

• Spektakl muzyczny „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja” w wykonaniu 
grupy Open Day Junior, online - SCK 

•  Zima w Bibliotece (10 spotkań literacko - plastycznych w czasie ferii) - 
MBP 

• Spektakl pt. „Baśń dla małych łakomczuszków - tajemnica zdrowych 
brzuszków” - Teatr Maska - MBP 

• Zrób to sam - pomysły na prace plastyczne i techniczne dla dzieci (online) - 
MBP 

• Czytanie książek o różnej tematyce przez bibliotekarki, online - MBP 

• Inne życie książki, online - MBP 

• Oglądaliście czy czytaliście? - pojedynek książek online - MBP 

• Dzień dziecka - Książkowe Bingo, online - MBP 

• Dzień Misia - w świecie Misia Uszatka, online - MBP 

• Mikołajki - piszemy list do św. Mikołaja, online - MBP 
 

 

Uroczystości 

patriotyczne 

 

 

• Obchody stulecia powstania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy na gmachu muzeum. Przygotowanie pokazu 
artyleryjskiego - MZSiPBnB 

• Rajd na historycznych rowerach z Sannik do Sochaczewa, zorganizowany 
przez GRH 14 pułku Ułanów Jazłowieckich - MZSiPBnB 

• Udział GRH 14 pułku Ułanów Jazłowieckich w uroczystościach 100-lecia 
bitwy pod Komarowem - MZSiPBnB 

• „Znicze Pamięci” - zapalenie zniczy na grobach żołnierzy Wojska 
Polskiego zlokalizowanych na terenie Sochaczewa - MZSiPBnB 
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• Odczyt Radosława Jarosińskiego na uroczystościach upamiętniających 
egzekucję 50 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej  
w Boryszewie - MZSiPBnB 

• Odczyt Radosława Jarosińskiego na uroczystości odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej zbrodnię w Henrykowie na cmentarzu wojennym w 
Sochaczewie - Trojanowie - MZSiPBnB 

• Obchody Święta Niepodległości w Sochaczewie, połączone z udziałem GRH 
im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich oraz wręczeniem odznak 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej rekonstruktorom - MZSiPBnB 

Inne 

• Kino dla Kobiet – SCK 

• Nabór do Teatru Maska - SCK 

• Seniorów kolędowanie - SCK 

• Stand-UP - program dla dorosłych - SCK 

• Komediowy spektakl „Kobieta idealna” - SCK 

• Teatr Współczesny dla szkół (dwa spektakle) - SCK 

• Gala Sportu Orkan Judo - Posumowanie roku 2019- SCK 

• Katolicki Teatr Edukacji (dwa spektakle) - SCK 

• Warsztaty Taneczne Ladies Style z Aleksandrą Kacprowicz - nauka Salsy - 
SCK 

• Odsłona Projektu „Młodzi Kulturożercy”. Projekt do którego przystąpił 
Zespół Szkół Kształcenia Praktycznego „Pan Tadeusz na nowo odkryty” - 
SCK 

• Wrocławski Teatr dla szkół (dwa spektakle) - SCK 

• Bal seniora - SCK 

• Kino dla Kobiet - SCK 

• Spektakle dla dzieci. Współpraca z przedszkolem nr 6 (trzy spektakle) - 
SCK 

• Herbaciane Tango - Wieczór Teatru Dialog - SCK 

• Zebranie sprawozdawcze Koła wędkarskiego - SCK 

• Warsztaty Taneczne Ladies Style z Aleksandrą Kacprowicz - nauka salsy - 
SCK 

• Stand-UP - program dla dorosłych (dwa spektakle) - SCK 

• Teatr Awangarda - spektakl komediowy ,,Pomoc domowa” - SCK 

• Senioralny Dzień Kobiet - SCK 

• Rozpoczęcie prac renowacyjnych parku maszyn - oczyszczenie  
i konserwacja czołgu T-34-85M, działa przeciwlotniczego 37 mm wz. 1939 
(61-K), oraz haubicy 122 mm wz.1938 (M-30) - MZSiPBnB 

• Cyklu artykułów internetowych (fanpage muzeum na Facebooku) 
dedykowanych historii kampanii 1939 roku w okolicach Sochaczewa - dzień 
po dniu od 1 do 30 września 2020 r. - MZSiPBnB 

• Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - MBP 

• Spotkania grupy poetyckiej Sochaczewskie Wieczory Literackie - MBP 

• Scena Seniora, online - SCK 

• Nabór otwarty do Teatru Maska, online - SCK 

• Nabór do nowej grupy tanecznej Hip-Hop, online - SCK 

• Spektakl Teatru Maska „Dybuk”, online - SCK 

• Pozdrowienia dla sympatyków Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela. 
Wspomnienia, online - SCK 

• Teatr online Spektakl „Henrietta Lacks” reżyseria Anna Smolar - SCK 

• Scena Seniora, online - SCK 

• Słuchowisko Teatru Dialog - Między Nami Pokoleniami, online - SCK  

• „Sochohistorie” losami ludzkimi pisanie, online - SCK 

• Wspomnienie Dni Sochaczewa 2019 r., online - SCK 

• Artystyczne ćwiczenia, online - SCK  

• Słuchowisko Teatru Dialog, online - SCK  

• Babcia na czatach. „Oldskulowe trampki”, online - SCK 

• Senioralna Biesiada, online - SCK 

• „Hamlet no more” premiera, online - SCK 

• Pierwsze kroki pracowni TV, online - SCK 
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• Casting on-line Open Day do Projektu Sochaczew Rozśpiewany, online – 
SCK 

• Sochaczewskie Zaduszki Kulturalne - audycja online - SCK 

• Ogólnopolski Dzień Seniora, online - SCK 

• Słuchowisko Teatru Dialog. Przyjaciel Listowny, online - SCK 

• Piątek z SCK. Czas dla seniora, online - SCK 

• Teatr z Dialogiem. Audycja online - SCK 

• Premiera „Fantazja Polska czyli Paderewski all inclusive” - zrealizowany 
przez Fabrykę Sztuki z Poznania, online - SCK 

Publikacje 

• Premiera płyty Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia pt. „Życie jest 
piękne” – SCK 

• Z cyklu Niedziela z Cameratą - reportaż z wyjazdu orkiestry na Litwę  
z 2017 r. - SCK 

• Premiera albumu mp 3 „Kolędy bez granic” - SCK i przyjaciele 

• Rozpoczęcie działalności internetowego sklepu SCK 

• Wydanie Rocznika Sochaczewskiego nr 3/2019 - MZSiPBnB 

• Premiera publikacji „Sochaczewska ojczyzna Chopina” - MZSiPBnB 

 

2. Turystyka i promocja 

Na działania z zakresu turystyki i promocji należy patrzeć przez pryzmat wielu innych 

dziedzin. Nierozerwalnie wiążą się one z bazą zabytków, dostępnością instytucji  

i obiektów kultury, ofertą kulturalną, ale także inwestycjami prowadzonymi w mieście. 

Na przychylność gości możemy liczyć organizując interesujące imprezy, ale także 

posiadając dobry dojazd do miasta, ścieżki rowerowe czy zaplecze gastronomiczno-

hotelowe. Nie można więc turystyki i promocji traktować w oderwaniu od innych funkcji 

miasta. 

Mimo trwającej pandemii funkcjonował Sochaczewski Punkt Informacji Turystycznej, 

który ma swoją siedzibę w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

SPiT dysponuje wieloma wydawnictwami promocyjnymi. Są to zarówno materiały  

(w postaci map, informatorów) przygotowane przez Wydział Kultury, Turystyki  

i Promocji Miasta, jak i partnerów, m.in. Dom Urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli, 

pałac w Sannikach, dwór w Strzyżewie, parafię św. Jana Chrzciciela i św. Rocha  

w Brochowie, Hotel Chopin, Muzeum Kolei Wąskotorowej, Browar Socho.  

Już w 2019 roku Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta uruchomił produkt 

turystyczny „Mała Ojczyzna Chopina”, stworzony 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, 
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przyrodniczych, turystycznych i edukacyjnych regionu. Produkt został stworzony  

z myślą o odbiorcy w każdym wieku, z dbałością o jego zainteresowania, potrzeby  

i upodobania związane z formą spędzania czasu wolnego. Mamy nadzieję, że po 

ustąpieniu pandemii będziemy mogli wraz ze współpartnerami z powodzeniem 

kontynuować realizację produktu turystycznego „Mała Ojczyzna Chopina”.  

18 października 2020 r. został wyemitowany w TVP 1 odcinek programu podróżniczo-

edukacyjnego „Zakochaj się w Polsce” prezentujący historię i zabytki Sochaczewa.  

W 2019 roku wydział KTiPM wyprodukował dwa filmy promujące najważniejsze 

wydarzenia historyczne i kulturalne. Są to „Pogrzeb godny bohatera” oraz 

„Rekonstrukcja walk o Sochaczew. Wrzesień 1939”. Można je oglądać na miejskim 

kanale w serwisie You Tube. 

Na bieżąco produkowane są materiały promocyjne (mapy, plakaty, zakładki do 

książek, cukierki z herbem miasta i opisem zabytków miasta, a także inne gadżety 

promocyjne). Przygotowane przez UM materiały promocyjne są dostępne nie tylko  

w Sochaczewskim Punkcie Informacji Turystycznej, rozpowszechniane były także  

w siedzibach naszych partnerów. W lutym 2020 ukazał się numer „Wiadomości 

Turystycznych” z reklamą naszego miasta, którą przygotowano jeszcze w 2019 r. 

Sześć tysięcy egzemplarzy tego miesięcznika trafia każdorazowo do właścicieli biur 

podróży i agencji turystycznych, szefów działów promocji turystyki jednostek 

samorządowych, właścicieli bazy noclegowej, pilotów, przewoźników, szkół 

kształcących przyszłych pracowników tej branży. Ukazał się także drugi numer 

starannie przygotowanego i pięknie wydanego przez nasze muzeum oraz lokalnych 

dziennikarzy Rocznika Sochaczewskiego. Opisuje on najważniejsze wydarzenia, 

miejsca historyczne i ciekawostki z naszego miasta. Nie bez znaczenia jest fakt, iż  

w 190. rocznicę wizyty Fryderyka Chopina wśród stacjonujących w Sochaczewie wojsk 

gen. Piotra Szembeka, ukazał się album autorstwa Radosława Jarosińskiego  

pt. „Sochaczewska Ojczyzna Chopina”.  

Od czerwca 2018 roku funkcjonuje aplikacja turystyczna 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”, 
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„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, z jakich środków komunikacji 

miejskiej możemy skorzystać. Do aplikacji trafiają również wydarzenia, które odbywają 

się w Sochaczewie. 

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”. W 2020 roku ukazało się 25 wydań samorządowego periodyku. 

Pandemia miała również wpływ na proces wydawniczy gazety. Cztery wydania (nr 6-

9/2020) ukazały się jedynie w formie elektronicznej (pliki PDF) na miejskim portalu 

Sochaczew.pl. Po wznowieniu wydawania i kolportażu gazety w formie papierowej 

zmieniła ona częściowo swój format. Jej objętość została zredukowana z 24 do 16 

stron. Okresowo zmniejszono również nakład do 2500 egzemplarzy. Nominalny 

nakład, czyli 5000 egzemplarzy, przywrócono we wrześniu (od numeru 18/2020).  

Co dwa tygodnie, we wtorki, drukowane wydanie „Ziemi Sochaczewskiej” jest 

kolportowane przez pracowników UM do ok. 50 punktów na terenie miasta, w tym 

żłobka, szkół, przedszkoli, placówek pomocy społecznej, sportu, kultury, szpitala, 

starostwa, sądu, sklepów PSS Społem, wybranych kiosków i osiedlowych sklepów.  

Czytelnicy „Ziemi Sochaczewskiej” mogą sięgnąć również do elektronicznej wersji 

gazety. Co dwa tygodnie najnowsze wydanie jest umieszczane na portalu miasta,  

w pliku pdf. Wersję e-gazety można komfortowo czytać zarówno na komputerach 

stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych, takich jak tablety czy smartfony.  

W listopadzie 2020 roku „Ziemia Sochaczewska” obchodziła jubileusz 30-lecia 

(wydania pierwszego numeru gazety). W tej okazji pracownicy Referatu Komunikacji 

Zewnętrznej przygotowali cyfrowe archiwum zawierające blisko 1400 wydanych 

numerów „ZS”. Archiwum jest dostępne na portalu Sochaczew.pl. 

Tworzący „Ziemię Sochaczewską” pracownicy Referatu Komunikacji Zewnętrznej na 

bieżąco współpracują z mediami, udzielają informacji, wyjaśnień, odpowiedzi, 

prowadzą także działania z zakresu Public Relations. Referat współtworzy miejskie 

audycje samorządowe nadawane cyklicznie przez radio Victoria, radio Niepokalanów 

i radio Sochaczew. Tworzonymi w ramach referatu tekstami i zdjęciami redakcja dzieli 

się z lokalnymi i regionalnymi mediami. Z materiałów (także relacji dźwiękowych) 

korzystają na bieżąco m.in. tygodnik „Express Sochaczewski”, dwutygodnik 
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„TuSochaczew”, radio Sochaczew, radio Victoria, radio Niepokalanów, portale 

sochaczewianin.pl, e-sochaczew, sochaczew24.info, tusochaczew.pl, 

współpracownicy TVP3 i wiele innych mediów. 

Wydarzenia dedykowane dzieciom są promowane na portalu atrakcjedzieciece.pl.  

Referat prowadzi i nadzoruje portal miasta Sochaczew.pl. Fanpage miasta na 

Facebooku obserwowany przez ponad 13 tysięcy użytkowników (w ciągu roku przyrost 

o 1,7 tys.) i fanpage „Ziemi Sochaczewskiej” z liczbą 5,1 tys. użytkowników. Na portal 

oraz Facebooka trafiają wszystkie istotne zaproszenia, relacje z imprez, plakaty  

z zaproszeniami itp. 

 

X. Sport i rekreacja   

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym dla działalności sportowej ze względu ogłoszenia na 

terenie całego kraju stanu epidemii spowodowanego SARS-CoV-2. Mimo tak trudnej 

sytuacji w Sochaczewie odbyły się następujące wydarzenia sportowe:  

− Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - VIII edycja  

− Aktywny i zdrowy piknik sportowy - Gry i zabawy animacyjne, mini turniej 

warcabowy, konkurencje sportowe  

− Turniej Duo i Trio Basket 

− „Mały Sportowiec” - (cykl zajęć - dwa spotkania) - gry i zabawy ruchowe dla 

dzieci 

− Amatorska Liga Piłki Siatkowej  

− VI Turniej Grand Prix Sochaczewa  w Tenisie Stołowym 

− Wirtualny Bieg w Sochaczewie – 4 edycje 

− Bieg Cichociemnych  

− Wirtualny Rajd Rowerowy 

− Turniej Grand Prix Sochaczew w Siatkówce Plażowej 

− XXXVII Półmaraton Szlakiem Walk Nad Bzurą  

− Mistrzostwa Polski MMA  

− Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2020 

− Turniej judo UKS SIÓDEMKA 

− Rodzina na Medal – zawody tenisa stołowego 

− Puchar Polski Ju Jitsu 2020 
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− Mistrzostwa Polski MMA Młodzieżowców 2020 oraz Mistrzostwa Mazowsza 

MMA  

W roku 2020 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, zarządzeniem  

Nr 41.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 11 lutego 2020 r. przyznano  

45 stypendiów sportowych: 

− Stypendia sportowe w kategorii „C” w wysokości 250 zł brutto miesięcznie, 

otrzymało 11 osób, 

− Stypendium sportowe w kategorii „D” w wysokości 100 zł brutto miesięcznie, 

otrzymały 34 osoby. 

Na stypendia sportowe przekazano łącznie kwotę 60.150 zł. 

 

Zarządzeniem Nr 197.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 29 września 2020 r. 

pozbawiono z dniem 1.10.2020 r. stypendium sportowego trzech zawodników 

Stowarzyszenia Rugby Club Orkan Sochaczew.  

 

Zarządzeniem Nr 50.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 18 lutego 2020 r. 

przyznano nagrody i wyróżnienie dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz za osiągnięcia w działalności sportowej na łączną kwotę 3.000 zł. 

Przyznano 17 statuetek dla klubów i stowarzyszeń sportowych za osiągnięcia 

sportowe w zakresie współzawodnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych mających duże 

znaczenie dla rozwoju sportu w mieście. 

Wręczenie nagród, wyróżnień, statuetek i stypendiów sportowych nastąpiło dnia 

5.03.2020 r. podczas uroczystej Gali Sportu.  

 

Działalność sportowo - rekreacyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sochaczewie w 2020 roku  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewniał mieszkańcom Sochaczewa i okolic 

bogatą ofertę sportową. W 2020 roku nasi mieszkańcy mogli skorzystać 

w ograniczonym zakresie z basenu, boisk trawiastych, ze sztuczną nawierzchnią, do 

siatkówki plażowej, z hal sportowych, kortów tenisowych, skateparku, siłowni 

zewnętrznych, plaży miejskiej z miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 
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oraz w okresie zimowym z lodowiska. W zarządzie MOSiR znajduje się kilkanaście 

obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym targowisko miejskie oraz nowopowstały park 

linowy. Niestety w związku z ogłoszonym w miesiącu marcu 2020 r na terenie kraju 

stanem epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji został zmuszony do czasowego 

ograniczenia swojej działalności tak w obiektach zamkniętych, jak również  

w przestrzeni otwartej. 

W ramach swojej działalności w roku 2020 MOSiR organizował imprezy cykliczne: 

− Grand Prix Sochaczewa w Tenisie Stołowym 

− Turnieje Piłki Nożnej 

− Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą 

− Turnieje Siatkówki Plażowej 

− Zajęcia Małego Sportowca 

− Ferie z MOSiR-em 

− Wakacje z MOSiR-em 

 

Organizowane przez MOSiR imprezy dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta miały 

oprócz rywalizacji sportowej także wymiar rekreacyjny, gdyż łączyły sport 

z animacjami i zabawami kreatywnymi. Na pływalni miejskiej prowadzono zajęcia 

nauki doskonalenia pływania oraz aquaaerobiku. W halach sportowych organizowano 

zajęcia treningowe m.in. tenisa stołowego, koszykówki, judo, karate, piłki nożnej, 

sportów walki itp.  

 

XI. Bezpieczeństwo, porządek publiczny i czystość  

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu 

lokalnego spoczywała na pracy Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz Dyżurnej Służby 

Miasta, a ich umieszczenie wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa wynika z przeznaczenia i zadań, dla których zostały utworzone. 

Wszystkie zadania były realizowane w ścisłej współpracy m.in. z Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, jednostkami pomocniczymi 

miasta oraz społecznością lokalną. 

W 2020 r. operatorzy monitoringu zarejestrowali i zgłosili dyżurnym policji 226 zdarzeń, 

które miały miejsce w rejonach 16 kamer na terenie miasta. Stałym nadzorem objęty 
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był również rejon plaży miejskiej z kompleksem kawiarni, przystani kajakowej  

i podzamcza. 

Skutecznym instrumentem sygnalizowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku, było informowanie społeczności lokalnej o stanie i zagrożeniach  na terenie 

miasta, poprzez udostępnienie materiałów (udokumentowanych również zdjęciami), 

które przekazywano do Referatu Komunikacji Zewnętrznej. Materiały następnie trafiały 

na łamy prasy lokalnej  i portale społecznościowe.  

Struktura naruszeń prawa w poszczególnych kategoriach: 83 zdarzenia - osoby 

spożywające alkohol w miejscach publicznych, 29 zdarzeń dotyczyło nietrzeźwych 

osób leżących w miejscach publicznych, 24 zdarzenia to wykroczenia  

w ruchu drogowym (niedozwolone parkowania pojazdów i kolizje), 22 zdarzenia 

dotyczyły niedozwolonego przebywania na terenie kompleksu podzamcza po 

godzinach zwiedzania. 

Miejsca, w których najczęściej dochodziło do naruszeń prawa wg. liczby zdarzeń: 

− 28 -  ul. Sienkiewicza - parking i okolice dworca PKP,  

− 27 - ul.15 Sierpnia/ul. Boryszewska, 

− 21 - ul. Podzamcze,  

− 20 - skrzyżowanie: ul. Warszawska /ul. 1Maja/ ul. Żeromskiego, 

− 19 - ul. Pokoju, 

− 17 - ul. Traugutta, teren Parku im. Fryderyka Chopina. 

Na stanowisku Dyżurnej Służby Miasta w 2020 roku przyjęto do realizacji 121 zgłoszeń 

przekazanych drogą telefoniczną, które bezzwłocznie przekazano odpowiednim 

służbom w celu ich załatwienia. 

Zgłoszono 11 awarii oświetlenia ulicznego, 5 uszkodzeń nawierzchni dróg i chodników, 

5 awarii sygnalizacji świetlnej, 9 awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, uszkodzenie 

wyposażenia na placu zabaw, uszkodzenie skrzynki energetycznej. 

Czystość miasta - zgłoszono 4 przypadki gromadzenia i wypalania śmieci na 

posesjach, 5 zgłoszeń dot. uprzątnięcia powalonych drzew, 5 przypadków 

nieuprzątniętych elementów pojazdów po kolizjach na drogach, brak koszy na śmieci 

w okolicach przystanków autobusowych (ul. Chopina). 

Sprawy zwierząt: 22 zgłoszenia dotyczyły błąkających się bezpańskich psów,  

2 przypadki agresywnie zachowujących się psów,18 martwych zwierząt dzikich  

i domowych, 8 zgłoszeń w sprawie rannych zwierząt  
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Odnotowano w rejestrze osób przeglądających materiał wizyjny 49 wizyt pracowników 

policji, w związku z działaniami przygotowawczymi w toczących się sprawach. 

Podobnie jak w latach poprzednich w roku 2020 przekazano środki finansowe  

w kwocie 30 000 zł.  na dodatkowe patrole wykonywane przez pracowników policji. 

Jak podaje KPP w Sochaczewie w „Informacji o stanie bezpieczeństwa porządku 

publicznego na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego w 2020 r.”, pracownicy 

wykonali 182 dodatkowe patrole. Pracownicy policji w czasie wykonywania patroli na 

terenie miasta współpracowali z monitoringiem zgłaszając 52 zdarzenia, które miały 

miejsce poza zasięgiem kamer monitoringu, a wymagały natychmiastowej reakcji 

odpowiednich służb. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wystąpieniem zjawiska 

epidemii koronawirusa, od 19 marca 2020 r. referat sporządzał zbiorcze raporty  

o stanie funkcjonowania tut. urzędu i jednostek podległych na podstawie przyjętych 

danych z poszczególnych jednostek. Zorganizowano pracę poszczególnych komórek 

organizacyjnych oraz ograniczono funkcje łączności z klientem zewnętrznym  

z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w celu zminimalizowania  

rozprzestrzeniania się zakażeń. 

Utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Sochaczewie – jednostka budżetowa Miasta Sochaczew. Do zadań ZGK należało 

m.in. 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 miejskich terenów zielonych (skwery, 

działki). Skalę prowadzonych prac obrazują poniższe dane statystyczne: 

− 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. 330 000 m2  

− Liczba koszy ulicznych na odpady na terenie miasta – 410 szt. 

− Liczba koszy na odchody zwierzęce – 34 szt. 

− Liczba ławek usytuowanych wzdłuż ulic – 57 szt. 

− Liczba donic wiszących na latarniach – 400 szt. 

− Liczba donic na słupkach kwietnikowych – 80 szt. 

− Liczba donic stojących – 77 szt. 

− Liczba placów zabaw – 13 szt. 
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Na terenie miasta znajduje się Cmentarz Komunalny, którym zarządza Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie. Na terenie cmentarza znajduje się dom 

przedpogrzebowy, kaplica, chłodnia oraz biuro administracji cmentarza. 

 

XII. Inwestycje 

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2020 roku: 

1) Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie – etap I 

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych. 

W ramach zdania przebudowano ul. 15 Sierpnia na odcinku od ul. Broniewskiego do 

skrzyżowania z ul. Licealną i ul. Traugutta. Zakres prac obejmował przebudowę 

nawierzchni drogi o szerokości 9,0 m wraz z podbudową na całej szerokości. Z pasa 

jezdni wydzielono ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 m w obu kierunkach. W ramach 

zadania wykonano również przebudowę nawierzchni chodnika na w/w odcinku oraz 

wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do rzeki Bzury. Roboty 

zakończono i odebrano w 2020 r. 

2) Przebudowa ul. Ułanów Jazłowieckich 

W ramach  zadania przebudowano ulicę Ułanów Jazłowieckich o długości 135 m. 

Zakres inwestycji obejmował zmianę nawierzchni drogi wraz  

z budową chodników i miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, 

przebudowę kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej Nn, montaż nowych 

słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Dokonano również pielęgnacji istniejącego 

drzewostanu. Roboty zakończono i odebrano w 2020 r. 

3) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 

Roboty zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. W 2020 roku podpisana została 

umowa na wykonanie budynku sali gimnastycznej z łącznikiem, niezbędną  

infrastrukturą techniczną oraz ciągami komunikacyjnymi. Inwestycja jest realizowana 

na działkach  nr ewid. 2101/1, 2069 w Sochaczewie obręb Boryszew, przy  północnym 

skrzydle istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 2. W 2020 roku wykonano  roboty 

przygotowawcze, wycinkę drzew,  rozbiórkę budynku  gospodarczego oraz część robót 

ziemnych.  
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4) Przebudowa oświetlenia ul. 15 Sierpnia  

W ramach inwestycji przebudowano sieć oświetlenia ulicznego z napowietrznej na 

kablową w ul. 15 Sierpnia od ul. Łuszczewskich do skrzyżowania z ul. Licealną  

i ul. Traugutta. Wybudowano 23 sztuki słupów oświetleniowych z podwójnymi 

oprawami ledowymi, oświetlającymi chodnik i jezdnię oraz ułożono 787,8 m kabla. 

Prace zostały zakończone i odebrane w 2020 r. 

5) Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 

Sochaczew 

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównymi celami 

projektu jest odpowiednie zarządzanie zebranymi wodami deszczowymi oraz 

roztopowymi. Zadanie rozpoczęto w 2019 r. Działania jakie zostały zrealizowane  

w roku 2020 to modernizacja i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej 

na kanalizację deszczową w obrębie Chodaków w ulicach: Parkowej, Grunwaldzkiej, 

Ogrodowej i Topolowej wraz z budową nowego zamkniętego zbiornika retencyjnego 

odbierającego wody opadowe i roztopowe. Rozpoczęto również budowę sieci 

kanalizacji deszczowej na terenie byłych zakładów Chemitex w Sochaczewie. 

Planowany termin zakończenia zadania - październik 2021 r. 

6) „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – 

wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta” 

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zadanie rozpoczęto w 2019 roku. W jego ramach 

prowadzona jest budowa obiektu budynku amfiteatru wraz z widownią oraz 

zagospodarowaniem terenu wokół niego. Całość budowy zostanie zintegrowana ze 

zrealizowanymi wcześniej bulwarami nad Bzurą. Zakończenie realizacji zadania 

zaplanowano na rok 2021. 

7) Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury 

Sportowej. W ramach inwestycji wykonano: budowę boiska do gry w rugby oraz w piłkę 

nożną, 6 torową bieżnię, oświetlenie, nawodnienie i odwodnienie boiska głównego, 

monitoring płyty, bieżni i trybun stadionu. W roku 2020 zdanie zostało zakończone 

rozliczone i odebrane. Informację o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania 
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inwestycyjnego Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury Sportowej przykazał 

pismem DIS-IR.4701.247.2019 z dnia 4.11.2020 r. 

Szczegółowy opis wszystkich inwestycji prowadzonych w 2020 roku, wraz z kosztami, 

znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za miniony rok. 

 

 

XIII. Fundusze zewnętrzne  

 

Złożone wnioski 

W 2020 r. miasto wzięło udział w 5 konkursach sięgając po dofinansowanie zarówno 

ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego  na lata 2014 -2020 oraz dotacji finansowanych ze środków krajowych 

m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, rządowej dotacji w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Do 31.12.2020 r.  zostały rozstrzygnięte dwa konkursy. Rozstrzygnięcie pozostałych 

ma nastąpić w I półroczu 2021 r. Chodzi o projekty pn.: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Sochaczewie”, „Przebudowa ul. Płockiej w Sochaczewie 

stanowiącą drogę gminną numer 381079W – etap II”, „Budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z niezbędną infrastrukturą”, 

„Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie”.  

 

Spośród rozstrzygniętych w 2019 r konkursów dwa zakończyły się podpisaniem  

w 2020 roku umów o dofinansowanie: 

− inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Sochaczewie” 

− przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie 

stanowiącej drogę gminną nr 381083W – etapu II – w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Szczegółowa informacja nt. złożonych wniosków o dofinansowanie w latach 2014-

2020 znajduje się w załączniku nr 1. 
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XIV. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

W 2020 r. Rada Miejska w Sochaczewie podjęła ogółem 66 uchwały.  

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego przekazano  

24 uchwały. 

Podjęte uchwały dotyczą następujących zagadnień: 

− 26 uchwał - budżet i finanse; 

− 7 uchwał  -  infrastruktura miejska; 

− 8 uchwał  - ochrona środowiska; 

− 4 uchwały - zarząd mieniem; 

− 1 uchwała - gospodarka lokalowa; 

− 2 uchwały - gospodarka przestrzenna i architektura; 

− 6 uchwał - polityka społeczna i ochrona zdrowia; 

− 4 uchwały - sport i organizacje pozarządowe;  

− 1 uchwała - kultura, turystyka i promocja miasta; 

− 3 uchwały - oświata; 

− 4 uchwały - 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 UM. 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.  

W omawianym okresie Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym 

stwierdził nieważność w całości jednej uchwały. Wykaz uchwał Rady Miejskiej  

w Sochaczewie zrealizowanych przez Burmistrza Miasta Sochaczew w 2020 roku 

znajduje się w załączniku nr 2.  
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XV. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

W tych trudnych czasach pomoc między samorządami w działaniach mających na celu 

ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 to istotna droga do 

skutecznej ochrony zdrowia mieszkańców. Szpital to jednostka podlegająca władzom 

powiatu, ale troska o jego sprawne działanie powinna być wspólnym celem wszystkich 

samorządowców ziemi sochaczewskiej. Miasto od lat wspiera lecznicę na różne 

sposoby m.in. pomaga w zakupie sprzętu. W 2020 roku przeznaczyło 46,4 tys. zł na 

zakup dwóch urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii pacjentów 

przebywających na oddziale covidowym. Urządzenia dostarczono do jednostki  

22 grudnia 2020 r. Każdy z zestawów składa się z aparatu do wysokoprzepływowej 

wentylacji nieinwazyjnej myAirvo2, kompletu rurek do oddychania, masek w trzech 

rozmiarach, adaptera umożliwiającego podłączenie zewnętrznego źródła tlenu oraz 

zestawu do dezynfekcji. 

W roku 2020 ratusz przekazał kwotę 200 tys. zł. na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Sochaczewie na przebudowę i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy. 

Dzięki temu znacząco poprawiły się warunki pracy oraz usprawniły  działania służb  

w sytuacjach kryzysowych na terenie  miasta Sochaczew i ościennych gmin.  

Wielką wartością jest współpraca miasta z samorządami szczebla powiatowego  

i wojewódzkiego przy dużych projektach drogowych. W Sochaczewie około 22 % całej 

sieci dróg to drogi wojewódzkie (15 km) i powiatowe (17 km). Są one systematycznie 

modernizowane w ścisłej współpracy z burmistrzem i radą miasta.  

W 2020 roku dwie duże powiatowe inwestycje realizowane były na terenie 

Sochaczewa, tj. przebudowa ulicy Głowackiego oraz III etap ulicy Trojanowskiej.  

Obie finansowane były przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych, z powiatowym  

i miejskim dofinansowaniem. Samorząd miejski najpierw dołożył się do opracowania 

dokumentacji technicznej (57,5 tys.), a następnie w latach 2017, 2018 i 2020 

przeznaczył na to zadanie łącznie 3,6 mln zł. Pełną przebudowę ulicy Trojanowskiej 

powiat prowadził od roku 2017, a w 2020 roku zakończył się  trzeci i ostatni etap robót. 

Prace prowadzone były na odcinku od ulicy Przylasek, tj. od cmentarza komunalnego 

na Wypalenisku w kierunku miejscowości Kożuszki Parcel, do granic z gminą 

Sochaczew. Zakres prac obejmował m.in. rozbudowę drogi, budowę jednostronnego 

ciągu pieszo-rowerowego, budowę odwodnienia, przebudowę kolizji 

elektroenergetycznych oraz wodociągowych.  
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W 2018 roku miasto przeznaczyło 40 tys. na dokumentację remontu ulicy 

Głowackiego, a w 2020 roku dofinansowało to zadanie kwotą 265,6 tys. zł. Ulica 

Głowackiego w Sochaczewie przebudowana została na odcinku 0,64 km, począwszy 

od skrzyżowania z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Ten etap inwestycji zgodnie z harmonogramem oddany został do użytku we wrześniu  

2020 r. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę jezdni, budowę i przebudowę 

chodnika po jednej stronie ulicy, budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego, 

budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych po jednej stronie ulicy oraz 

kanalizację deszczową, przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów,  

a także usunięcie kolizji z istniejącymi tam sieciami infrastruktury technicznej.  

Samorząd miasta w 2018 roku podpisał umowę na współfinansowanie inwestycji 

„Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę”, przeznaczając w roku 2020 kwotę 

38,9 tys. zł., a w następnych lata 2021 - 2022 zabezpieczając kolejno kwoty: w 2021 r. 

– 231,3 tys. zł., 2022 r. – 216,7 tys. zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.   

W roku 2020 nasz samorząd zakończył przebudowę pierwszego, miejskiego odcinka 

ulicy 15 Sierpnia między Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina a ulicą 

Broniewskiego za łączną kwotę 4,7 mln zł., w tym 2,54 mln zł. z środków Funduszu 

Dróg Samorządowych.  

Miasto Sochaczew realizuje transport publiczny w oparciu o zawarte porozumienia  

z gminami ościennymi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykraczający 

poza granice miasta. Realizacja tego zadania następuje w porozumieniu i na obszarze 

gminy Kampinos, gminy Brochów, gminy Nowa Sucha oraz gminy Sochaczew.  

W oparciu o uchwały zawarto porozumienia międzygminne, których zapisy obligują 

gminy do finansowania porozumienia w postaci corocznej dotacji na rzecz miasta. 

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 
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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 LI/474/09 Rady Miejskiej  

w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 r., w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań 

publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, które obecnie jest 

realizowane.  

 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XX/175/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku Miasto 

przystąpiło do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Jego głównym celem jest przygotowywanie  

i zrealizowanie projektów informatycznych współfinansowanych ze środków 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. 

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. 

Sochaczew od ponad 25 lat prowadzi partnerską współpracę z miastami Melton  

w Wielkiej Brytanii oraz Gródkiem na Ukrainie. 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.  

Z powodu epidemii, współpracę w tym zakresie chwilowo ograniczono. Ratusz 

utrzymuje z partnerami kontakt listowny i mailowy. 
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XVI. Podsumowanie   

Jak wskazuje powyższy raport, nasz samorząd zdał niezwykle trudny egzamin. Mimo 

trudności z zapewnieniem obsady kadrowej (choroby, kwarantanny, izolacje) swej 

pracy nie przerwała żadna jednostka, zakład czy spółka. Pracownicy samorządowi 

zadbali o sprawne dostawy wody i ciepła do mieszkań, odbiór ścieków, śmieci, 

niezakłóconą wypłatę zasiłków i wsparcia dla rodzin, działanie szkół i przedszkoli. 

Nawet w kryzysowych sytuacjach na ulice miasta wyjeżdżały autobusy ZKM, drogi były 

remontowane i sprzątane, a sektor pomocy społecznej zatroszczył się  

o podopiecznych pozostających w najtrudniejszej sytuacji. W pomoc zaangażowały się 

grupy wolontariackie i harcerze. Na mój wniosek radni dwa razy uchwalili pakiety 

pomocy dla przedsiębiorców oraz poważnie zwiększyli dotacje dla ZKM i MOSiR,  

tj. zakładów, które najbardziej odczuły w swych budżetach rządowe ograniczenia 

wynikające z covid-19. 

W roku naznaczonym pandemią z powodzeniem przeprowadziliśmy wielomilionowe 

projekty inwestycyjne, dochody zrealizowaliśmy w 98,5 %., a wydatki w 96,4 % 

Planowane dochody w stosunku do wykonanych były niższe o 3 mln, natomiast 

wydatki niższe o 7,5 mln, co udowadnia, jak racjonalną prowadziliśmy politykę 

finansową.  

Samorząd konsekwentnie wdrażał przyjęte plany inwestycyjne i strategie rozwoju. 

Systematycznie zawierał też umowy o przyjęciu środków zewnętrznych. W 2020 roku 

pozyskaliśmy dotacje m.in. z Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkłady własne do 

projektów inwestycyjnych (4.47 mln), z Funduszu Dróg Samorządowych na II etap 

remontu ul. 15 Sierpnia (2,2 mln), z RPO WM 2014-2020 na termomodernizację 

Środowiskowego Domu Samopomocy (553 tys.),  a także z programów „Maluch” na 

funkcjonowanie integracyjnego żłobka miejskiego i „Zdalna szkoła” na zakup laptopów 

dla uczniów miejskich szkół podstawowych, do lekcji zdalnych. 

Przemyślane oszczędności, wsparcie udzielone lokalnym przedsiębiorcom  

i rozsądna polityka fiskalna sprawiły, że dla naszego samorządu skutki pandemii nie 

były tak dotkliwe, jak można było zakładać na jej początku. W opublikowanym w tym 

roku raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, poświęconym m.in. sytuacji 

finansowej samorządów, sytuacji życiowej mieszkańców (poziom życia, sytuacja 

materialna, zawodowa, w tym wzrost bezrobocia), kondycji lokalnego rynku pracy, 

Sochaczew znalazł się w gronie 39 średniej wielkości miast, które instytut zaliczył do 

grupy tzw. „Lokomotyw rozwoju rynków lokalnych”. To miasta, którym pandemia 
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najmniej dotąd zaszkodziła i tym samym mają przed sobą najlepsze perspektywy 

rozwoju. W ramach badań obiektywnej ocenie poddano 90 spośród 202 średnich miast 

w naszym kraju. O lokomotywach rozwoju badacze napisali, że mają silną pozycję  

w regionie, dobrą sytuację ekonomiczną, korzystne wskaźniki działalności 

gospodarczej i sytuacji społecznej, wyróżniają się ponadprzeciętnie wysokim stopniem 

rozwoju na tle wszystkich badanych miast średnich.  

Niezależna opinia ekspertów potwierdza naszą ocenę i pozwala nam spokojniej 

patrzeć w przyszłość i podejmować nowe wyzwania, a przed nami choćby budowa 

zakładu geotermalnego, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, czy 

utworzenie „Strefy Aktywności” obok bulwarów nad Bzurą. W ramach Żyrardowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego wyzwaniem będzie wybór właściwych projektów  

i opracowanie wniosków o dotacje z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. 

Trzeba będzie podjąć wiele odważnych, nie zawsze łatwych decyzji, dlatego na koniec 

chcę powtórzyć swój apel z ubiegłorocznego raportu o stanie miasta, apel do Państwa 

radnych o zgodną współpracę i szukanie tego, co nas łączy, a nie dzieli. Tego oczekują 

od nas mieszkańcy. 

 

Burmistrz Sochaczewa  

Piotr Osiecki  
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Załącznik nr.1. Złożone wnioski o dofinansowanie w latach 2014 - 2020 

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) 

5 225 504,18 4 137 054,39 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) 

14 535 859,67 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. 

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) 

190 446,15 178 863,15 17.07.2017 r. 
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu 
Wartość 
projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Data zawarcia 
umowy na 

dofinansowanie 

10 Sochaczew (od)Nowa 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych, Środki EU (EFRR) 

15 023 888,41 6 291 425,70 18.12.2017 

11 Sochaczewski Eko-bus 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
Działanie 4.3 „Redukcja Emisji Zanieczyszczeń”, 
Środki UE (EFRR) 

11 220 295,71 6 974 627,56 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) 

 
10 433 750,00 

(z VAT 
zwróconym  

z US  
12 833 512,50) 

 
10 43 750,00  

(z VAT 
zwróconym  

z US  
12 833 512,50) 

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 
(ul. 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 

6 186 406,00 2 559 800,00 19.07.2017 r. 

16 
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej  
nr 3 

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 
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu 
Wartość 
projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Data zawarcia 
umowy na 

dofinansowanie 

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 r. 

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 2 889 808,00 - 

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 Smart Cities Ministerstwo Rozwoju 775 143,98 697 629,56 - 

21 
Akademia Młodego Człowieka- Wspieranie 
rozwoju edukacyjnego uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sochaczewie   

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
Działanie 10.1Kształcenie 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 

Ministerstwo 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 76 003,00 
 
 
- 
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu 
Wartość 
projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Data zawarcia 
umowy na 

dofinansowanie 

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 

1 462 518,10 1 009 021,47 
28.08.2019 r. 

 

26 Ławeczka Niepodległości 
MON, Konkurs ofert pt. „Ławka Niepodległości 
dla samorządów” 

35 424,00 27 517,36 29.11.2018 r. 

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 9 856 228,49 13.06.2019 r. 

28 
Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji 
kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 
3 w Sochaczewie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
Działanie 10.1Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży. Środki UE (EFS) 

980 696,18 881 024,63 30.08.2019 r. 

29 

Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez wymianę urządzeń grzewczych w 
budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy 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 

764 575,65 553 039,50 17.06.2020 r. 

30 
Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie 
stanowiącej drogę gminną nr 381083W - 
etap I 

Fundusz Dróg Samorządowych 4 699 898,76 2 540 899,17 18.12.2019 r. 

31 
Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie 
stanowiącej drogę gminną nr 381083W - 
etap II 

Fundusz Dróg Samorządowych 4 857 949,75 3 157 667,33 07.10.2020 r. 

32 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Programu „Sportowa Polska - program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej” - GRUPA I - 
zadania przyszkolne 2019 

4 254 703,00 1 404 052,00 - 
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu 
Wartość 
projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Data zawarcia 
umowy na 

dofinansowanie 

33 MIAD MAZOWSZE (2 wnioski) 
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 
MAZOWSZE 2019 

50 000,00 20 000,00 12.07.2019 r. 

34 
Remont hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2019 

260 811,14 195 608,00 - 

35 
Strategia rozwoju elektromobilności dla 
miasta Sochaczew 

„Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD II – transport 
niskoemisyjny” 

18 327,00 18 327,00 11.09.2019 

36 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Programu „Sportowa Polska - program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej” - GRUPA I - 
zadania przyszkolne 2020 

4 238 889,00 1 137 263,00 - 

37 
Przebudowa ul. Płockiej w Sochaczewie 
stanowiącą drogę gminną numer 381079W - 
etap II 

Fundusz Dróg Samorządowych 4 987 928,83 2 493 964,40 - 

38 
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Sochaczewie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna, Typ projektów 
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 

3 767 488,95 1 332 568,06 - 

39 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

4 778 860,54 4 778 860,54 - 

40 
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Sochaczewie 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

3 720 168,96 3 720 168,96 - 

41 
Przebudowa ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie 
stanowiącej drogę gminną nr 381083W - 
etap II 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

4 986 993,81 1 829 326,48 - 

42 

Przebudowa ul. Płockiej w Sochaczewie 
stanowiącą drogę gminną numer 381079W - 
etap II wraz ul. Łowicką, łącznie ze 
skrzyżowaniem z ul. Lubiejewską i ul. 
Rolniczą 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

6 318 712,91 6 318 712,91 - 
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu 
Wartość 
projektu 

Wysokość 
dofinansowania 

Data zawarcia 
umowy na 

dofinansowanie 

43 

Rozwój systemów gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie miasta Sochaczew 
(zakres częściowo wykonany w ramach 
POIŚ) 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

10 148 041,39 3 039 092,66 - 

44 

Przebudowa ul. Płockiej w Sochaczewie 
stanowiącą drogę gminną numer 381079W - 
etap II wraz ul. Łowicką, łącznie ze 
skrzyżowaniem z ul. Lubiejewską i ul. 
Rolniczą 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) 

6 318 712,91 6 318 712,91 - 

45 
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. 
Chopina 101 w Sochaczewie 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) 

600 000,00 600 000,00 - 

46 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) 

4 531 601,25 4 531 601,25 - 

WARTOŚĆ WNIOSKÓW ZA 2020 R. OGÓŁEM 54 397 398,55 36 100 271,17  

WARTOŚĆ WNIOSKÓW OGÓŁEM 2014-2020 192 017 677,47  117 878 750,03   

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA OGÓŁEM 2014-2019 109 923 306,99  65 750 148,98  
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Załącznik nr 2. Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie zrealizowane przez Burmistrza Miasta Sochaczew w 2020 roku 

Budżet i finanse 

1. 3 marca 2020 r. 
Nr 
XIV/140/20 

w sprawie uchylenia Uchwały  
Nr XI/95/19 z dnia 7 
października 2019 r. Rady 
Miejskiej w Sochaczewie  
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa 
Mazowieckiego. 

Rada Miejska uchyliła Uchwałę Nr XI/95/19 z dnia 7 października 2019 r. Rady 
Miejskiej w Sochaczewie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Mazowieckiego. 
Uchwała : 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) wprowadzono zmiany do WPF i Budżetu Miasta na 2020 r. 
3) poinformowano Województwo Mazowieckie o rezygnacji z udzielenia pomocy 
rzeczowej. 

2. 3 marca 2020 r. 
Nr 
XIV/141/20 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew. 

W uchwale Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew dokonano 
zmian w załączniku  nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew 
na lata 2020-2030 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2020-
2023.  
Uchwała :  
1) przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) poinformowano dysponentów o wprowadzonych zmianach, 
3) stanowi podstawę zaciągania zobowiązań i wydawania środków  
w okresie realizacji przedsięwzięcia. 

3. 3 marca 2020 r. 
Nr 
XIV/142/20 

w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2020. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 97.208,23zł. 
Plan dochodów  budżetowych po zmianie wyniósł  195.061.281,23 zł.  
w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 97.208,23 zł. 
Plan dochodów majątkowych po zmianie wyniósł 16.960.430,57 zł. 
Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.107.621,21 zł. 
Plan wydatków  po zmianach wyniósł  203.059.442,65 zł., w tym wydatki bieżące 
zmniejszono o kwotę 152.008,05 zł. 
Plan wydatków bieżących po zmianie wyniósł 168.342.136,58 zł. 
Wydatki  majątkowe zwiększono o kwotę 3.259.629,26 zł. 
Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł 34.717.306,07 zł. 
Uchwała :  
1) przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) opracowano układ wykonawczy zmian, 
3) poinformowano dysponentów  o wprowadzonych zmianach, 
4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2020 roku. 
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4. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/152/20 

w sprawie zwolnienia z podatku  
od nieruchomości gruntów, 
budynków i budowli związanych   
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej określonych 
przedsiębiorców,   których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu  
COVID-19. 

Rada Miejska zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących 
podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19. 
Uchwała : 
1) przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
3) opublikowano na BIP Urzędu Miasta, 
4) stanowiła podstawę składania wniosków o zastosowanie ulg przez przedsiębiorców. 

5. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/153/20 

w sprawie przedłużenia 
przedsiębiorcom,  będącym 
podatnikami podatku od 
nieruchomości prowadzącym 
działalność produkcyjną, handlową, 
usługową, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-
19, terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości. 

Rada Miejska przedłużyła termin płatności rat  
podatku od nieruchomości przedsiębiorcom,  
będącym podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzącym działalność 
produkcyjną, handlową, usługową, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem  
negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19. 
Uchwała : 
1) przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
3) opublikowano na BIP Urzędu Miasta, 
4) stanowiła podstawę składania wniosków o zastosowanie ulg przez przedsiębiorców. 

6. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/158/20 

w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2020. 

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 710.850,00 zł. 
Plan dochodów  budżetowych po zmianie wyniósł 194.950.244,50 zł.,  
w tym  dochody bieżące zmniejszono o kwotę 710.850,00 zł. 
Plan dochodów bieżących po zmianie wyniósł 177.989.813,93 zł. 
Ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 710.850,00 zł. 
Plan wydatków  po zmianach wyniósł  202.948.405,92 zł., w tym wydatki bieżące 
zwiększono o kwotę 216.650,00 zł. 
Plan wydatków bieżących po zmianie wyniósł 169.158.599,85 zł. Wydatki  majątkowe 
zmniejszono o kwotę 927.500,00 zł. 
Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł 33.789.806,07 zł. 
Uchwała : 
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) opracowano układ wykonawczy zmian, 
3) poinformowano dysponentów o wprowadzonych zmianach, 
4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2020 roku.  
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7. 
17 czerwca 
2020 r. 

Nr 
XVI/162/20 

w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu  Gminy 
Miasto Sochaczew za 2019 rok. 

Rada Miejskiej zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew  
za 2019 rok. 
Uchwała : 
1) przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) stanowiła podstawę udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok. 

8. 
17 czerwca 
2020 r. 

Nr 
XVI/163/20 

w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 
Sochaczew absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu  
za 2019 rok. 

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 
Uchwała : przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

9. 
17 czerwca  
2020 r. 

Nr 
XVI/164/20 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia  
20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miasto Sochaczew na lata 2020-2030 oraz załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć WPF na lata 2020-2023.  
Uchwała :  
1) przesłana do  Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) poinformowano dysponentów o wprowadzonych zmianach, 
3) stanowi podstawę zaciągania zobowiązań i wydawania środków w okresie realizacji 
przedsięwzięcia. 

10. 
17 czerwca  
2020 r. 

Nr 
XVI/165/20 

w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2020. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 261.262,00 zł. 
Plan dochodów  budżetowych po zmianie wyniósł  195.544.858,50 zł.,  
w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 261.262,00 zł. 
Plan dochodów bieżących po zmianie wyniósł178.584.427,93 zł 
Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.569.595,26 zł. 
Plan wydatków  po zmianach wyniósł 204.851.353,18 zł., w tym wydatki bieżące 
zwiększono o kwotę 1.247.753,26 zł. 
Plan wydatków bieżących po zmianie wyniósł 170.739.705,11 zł. 
Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 321.842,00 zł. 
Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniósł 34.111.648,07 zł. 
Uchwała :  
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) opracowano układ wykonawczy zmian, 
3) poinformowano dysponentów o wprowadzonych zmianach, 
4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2020 roku.  



 Raport o stanie miasta 2019            Realizacja uchwał Rady Miejskiej  

137 
 

11. 
17 czerwca   
2020 r. 

Nr 
XVI/166/20 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla 
samorządowych zakładów 
budżetowych na 2020 rok 

W uchwale Nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie  
z dnia 20 grudnia 2019 roku  
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych 
zakładów budżetowych na 2020 rok, § 1 otrzymuje 
brzmienie : 
„§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej z budżetu miasta : 
-- dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 7,06 zł. do jednego wozokilometra, 

-- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie:  
    - w wysokości 423,00 zł. do jednej godziny funkcjonowania krytej pływalni, 
    -w wysokości 90,00 zł. do jednej godziny funkcjonowania hali sportowej  przy  
ul. Kusocińskiego 2 i ul. Chopina 101, 
    -w wysokości 90,00zł. do jednej godziny  korzystania z obiektów sportowych przy 
ul. Warszawskiej 80. 
Uchwała : 
1) wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) poinformowano ZKM i MOSiR o zmianie stawki, 
3) wprowadzono zmianę w budżecie – zwiększenie kwoty dotacji,  
4) stanowiła podstawę dotowania zakładów budżetowych w 2020 roku. 

12. 
17 czerwca  
2020 r. 

Nr 
XVI/167/20 

w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

Rada Miejska zdecydowała o wyemitowaniu przez Miasto Sochaczew 9.700 obligacji  
o wartości nominalnej 1.000 zł. każda, na łączną kwotę 9.700.000,00 zł. oraz określiła 
zasady ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Uchwała :  
1) uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) ogłoszono konkurs na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu 
nabycia obligacji, 
3) po rozstrzygnięciu konkursu zawarto umowę z Domem Maklerskim Banku BPS SA, 
4) obligacje zostały wyemitowane. 

13. 
17 czerwca  
2020 r. 

Nr 
XVI/168/20 

w sprawie poboru opłaty 
skarbowej  
w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasenta i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Rada Miejska zarządziła pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyła 
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jako inkasenta opłaty skarbowej oraz ustaliła 
wysokość wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała :  
1) przesłana do Wojewody Mazowieckiego, 
2) Bank Spółdzielczy  przestał być inkasentem opłaty skarbowej. 
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14. 10 lipca  2020 r 
Nr 
XVII/176/20 

w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2020. 

W uchwale Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020  
Nr XIII/123/19 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 roku wprowadzono następującą 
zmianę: 
§ 4 uchwały otrzymał następujące brzmienie : 
„§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
kredytów zaciąganych na : 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  

w kwocie 5.000.000 zł., 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  

w kwocie 4.987.748,44zł., 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i emisji 

papierów wartościowych w kwocie 4.712.251,56 zł.”  
Uchwała :  
1) przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
2) zaktualizowano zapisy uchwały budżetowej. 

15. 
27 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/178/20 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

W uchwale Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie  
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dokonano zmian w załączniku nr 1  – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miasto Sochaczew na lata 2020-2030 oraz w załączniku nr 2 – Wykaz 
Przedsięwzięć  
WPF na lata 2020-2023.  
Uchwała :  
1) przesłana do RIO, 
2) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach, 

stanowi podstawę zaciągania zobowiązań do wysokości kwot wykazanych  
w uchwale. 

16. 
27 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/179/20 

w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2020. 

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.400.564,49 zł. 
Plan dochodów  budżetowych po zmianie wyniósł  199.817.080,37 zł.  
w tym : 
-- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 603.797,98 zł.(plan dochodów bieżących po 
zmianie wyniósł 180.852.287,33 zł.) 
-- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.004.362,47 zł.(plan dochodów 
majątkowych po zmianie wyniósł 18.964.793,04 zł.) 
Ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 3.067.756,51 zł.  
Plan wydatków po zmianach wyniósł 204.655.254,05 zł., w tym : 
-- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.499.230,23 zł. (plan wydatków bieżących po 
zmianie wyniósł 175.110.592,72 zł.) 
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-- wydatki  majątkowe zmniejszono o kwotę 4.566.986,74 zł. (plan wydatków 
majątkowych po zmianie wyniósł 29.544.661,33 zł.) 
Uchwała :  
1) przesłana do RIO, 
2) opracowano plan finansowy zmian, 
3) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach, 
stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2020 r. 

17. 
27 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/180/20 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla 
samorządowych zakładów 
budżetowych na 2020 rok 

W uchwale Nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 roku  
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych 
zakładów budżetowych na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/166/20 Rady  Miejskiej 
w Sochaczewie z dnia 17 czerwca 2020 roku §. 1 ust. 2 tiret 1 w części dotyczącej 
funkcjonowania krytej pływalni, otrzymuje brzmienie : 
„§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej z budżetu miasta : 
2. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie:  
- w wysokości 869,43 zł. do jednej godziny funkcjonowania krytej pływalni”. 
Uchwała : 
1) przesłano do RIO, 
2) zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla MOSiR, 
3) poinformowano MOSiR o dokonanej zmianie 

18. 
27 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/181/20 

w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXVII/397/18 Rady 
Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 27 
czerwca  
2018 roku w sprawie pomocy 
finansowej Gminy Miasto 
Sochaczew dla Powiatu 
Sochaczewskiego. 

W uchwale Nr XXXVII/397/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew 
dla Powiatu Sochaczewskiego, zmienionej uchwałą  
Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2019 roku,  paragraf 1 
trzymuje brzmienie :  
„§ 1.1. Udziela się z budżetu Gminy Miasto Sochaczew pomocy finansowej dla Powiatu 
Sochaczewskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa 
przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji 
projektowej. 
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej, w tym : 
- w roku 2020 w wysokości 38.967,00 zł., 
- w roku 2021 w wysokości 231.363,00 zł., 
- w roku 2022 w wysokości 216.750,00 zł. 
Uchwała : 
1)  przesłano do RIO, 
2) wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r.  

oraz w uchwale w sprawie WPF, 
aneksowano porozumienie z Powiatem Sochaczewskim. 



 Raport o stanie miasta 2019            Realizacja uchwał Rady Miejskiej  

140 
 

19. 
27 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/182/20 

w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków 
transportowych. 

Rada Miejska określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 
terenie Gminy Miasto Sochaczew od dnia 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała : 
1) przesłana do RIO, 
2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w BIP, 
3) stanowi podstawę  w 2021 roku wymiaru  podatku od środków transportu 

deklarowanego przez podatnika. 

20. 
27 listopada   
2020 r. 

Nr 
XVIII/183/20 

w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości. 

Rada Miejska określiła stawki podatku nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 
Miasto Sochaczew od dnia 1 stycznia 2021 roku. 
Uchwała :  
1) przesłana do RIO 
2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w BIP, 
3) stanowi podstawę wydawania decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości  
w 2021 roku. 

21. 
27 listopada   
2020 r. 

Nr 
XVIII/184/20 

w sprawie zwolnienia z 
podatku  
od nieruchomości gruntów, 
budynków  
i budowli związanych  z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej wskazanych 
grup przedsiębiorców oraz 
zajętych  
na prowadzenie działalności 
przez określone podmioty, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19. 

Rada Miejska zwolniła za miesiąc grudzień 2020 roku z podatku  
od nieruchomości grunty, budynki i budowle : 
1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców  
będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19,  
2) zajęte ba prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe,o których mowa  
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz  podmioty wymienione   
w art. 3 ust. 3 tej ustawy, będące podatnikami podatku od nieruchomości, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
Covid-19. 
Uchwała : 
1) przesłana do RIO, 
2) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w BIP, 
3) stanowiła podstawę zwolnienia z podatku od nieruchomości za grudzień 2020 r.  

22. 
18 grudnia  
2020 r. 

Nr 
XIX/197/20 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Miasto Sochaczew. 

Rada Miejska przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na 
lata 2021-2030. 
Uchwała : 
1) przesłona do RIO, 
2) stanowi podstawę zaciągania zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte  
w uchwale,  
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3) Zarządzeniem Burmistrza Miasta upoważniono dyrektora jednostki realizującej 
przedsięwzięcie do zaciągania zobowiązań. 

23. 
18 grudnia  
2020 r. 

Nr 
XIX/198/20 

w sprawie Uchwały 
Budżetowej Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2021. 

Rada Miejska przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Miasto Sochaczew na rok 2021. 
Uchwała : 
1) przesłano do RIO, 
2) opublikowania w Dzienniku Urzędowym woj. Mazowieckiego, 
3) opracowano plan finansowy budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2021 r. oraz plan 
finansowy zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami, 
4) poinformowano dysponentów o kwotach dochodów i wydatków przyjętych  
w budżecie na 2021 roku. 

24. 
18 grudnia  
2020 r. 

Nr 
XIX/199/20 

w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji 
przedmiotowej dla 
samorządowych zakładów  
budżetowych na 2021 rok. 

Rada Miejska ustaliła stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej  
z budżetu miasta : 
-- dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 4,02 zł. do jednego wozokilometra, 
-- dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie : 
   -w wysokości 281,67 zł. do jednej godziny funkcjonowania krytej pływalni, 
   -w wysokości 65,00 zł. do jednej godziny funkcjonowania hali sportowej przy ul. 
Kusocińskiego 2 i ul. Chopina 101, 
   -w wysokości 65,00zł. do jednej godziny korzystania z obiektów sportowych przy  
ul. Warszawskiej 80. 
Uchwała : 
1)przesłana do RIO, 
2)poinformowano zakłady budżetowe o przyjętych kwotach stawek dotacji  
przedmiotowej na 2021 rok, 
3) stanowi podstawę przekazywania dotacji przedmiotowej w 2021 roku. 

25. 
18 grudnia   
2020 r. 

Nr 
XIX/200/20 

w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy  Miasto 
Sochaczew na rok 2020.  

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 133.768,00 zł. 
Plan dochodów  budżetowych po zmianie wyniósł  203.082.533,37 zł., 
w tym : 
-- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 803.704,00 zł.(plan dochodów bieżących po 
zmianie wyniósł 183.447.804,33 zł.) 
-- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 669.936,00 zł.(plan dochodów majątkowych 
po zmianie wyniósł 19.634.729,04 zł.) 
Ponadto zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 133.768,00 zł. 
Plan wydatków po zmianach wyniósł  207.920.707,05 zł., w tym : 
-- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 135.368,00 zł.(plan wydatków bieżących po 
zmianie wyniósł 178.374.445,72 zł.) 
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-- wydatki  majątkowe zwiększono o kwotę 1.600,00 zł. (plan wydatków majątkowych 
po zmianie wyniósł 29.546.261,33 zł.) 
Uchwała :  
1) przesłana do RIO, 
2) opracowano plan finansowy zmian, 
3) poinformowano dysponentów o dokonanych zmianach, 
4) stanowiła podstawę wydatkowania środków w 2020 r. 

26. 
18 grudnia 
2020 r. 

Nr 
XIX/201/20 

w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 
2020. 

Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają  z upływem roku 
budżetowego 2020 oraz określiła ostateczny termin dokonania wydatków, a także 
ustaliła plan finansowy tych wydatków  
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. 
Uchwała : 
1) przesłana do RIO, 
2)dokonano przelewu środków na wyodrębnione konto bankowe, 
3) stanowić będzie podstawę wydatkowania środków w terminach określonym  
w uchwale. 

Infrastruktura Miejska 

1. 3 marca 2020 r 
Nr 
XIV/145/20 

w sprawie uchwalenia 
Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasto 
Sochaczew. 

Rada Miejska uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasto Sochaczew. 
Uchwała – w trakcie realizacji. 
Regulamin określa prawa i obowiązki  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
działającego na terenie Gminy Miasto Sochaczew („ZWiK Sochaczew” Sp. z o.o.) oraz 
odbiorców korzystających na tym terenie z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. 3 marca 2020 r 
Nr 
XIV/146/20 

w sprawie Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt  
na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew na rok 2020. 

Rada Miejska przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020. 
Program określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi znajdującymi się na 
terenie Miasta Sochaczew oraz zakres działań podejmowanych  
w celu zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Uchwała – zrealizowana. 
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. Projekt 
programu zostaje przedłożony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  
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w Sochaczewie i organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także poddany konsultacjom 
społecznym w celu poznania opinii mieszkańców miasta Sochaczewa oraz 
Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2020 został przyjęty Uchwałą 
Nr XIV/146/20 Rady Miejskiej w Sochaczewie  
z dnia 3 marca 2020 r.  

3. 3 marca 2020 r 
Nr 
XIV/147/20 

w sprawie powierzenia 
„Zakładowi Wodociągów  
i Kanalizacji – Sochaczew”  
Sp. z o.o. wykonywania zadania 
własnego gminy obejmującego 
konserwację i bieżące remonty 
kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe  
i roztopowe z terenu miasta 
Sochaczew oraz letnie 
utrzymanie fontann miejskich.  

Rada Miejska powierzyła „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 
wykonywanie zadania własnego gminy obejmującego konserwację i bieżące remonty 
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta 
Sochaczew oraz letnie utrzymanie fontann miejskich, położonych na Placu Kościuszki  
w Sochaczewie oraz przy ul. Chopina 
Środki na realizację w/w zadania wynoszą 113 953 zł. 
Uchwała – zrealizowana. 
W okresie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.12.2020r „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. 
wykonywał prace konserwacyjne oraz bieżące remonty sieci kanalizacyjnej wraz  
z urządzeniami kanalizacyjnymi służącymi do odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych z terenu miasta Sochaczew. Z uwagi na fakt, iż w roku 2020 fontanny 
miejskie były nieczynne wykonano coroczny przegląd techniczny. 

4. 
17 czerwca 
2020 r 

Nr 
XVI/172/20 

w przedmiocie zmiany Uchwały  
Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 18 
czerwca 2002 r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi 
przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego oraz 
zasad korzystania  
z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów. 

Uchwała : w trakcie realizacji.  
Zgodnie z zapisami uchwały Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie wdrożył 
bilety okresowe 30-dniowe w miejsce dotychczasowych biletów miesięcznych. 
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5. 
27 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/189/20 

w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych do roku 2024. 

Rada Miejska uchwaliła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do roku 2024. 
Uchwała – w trakcie realizacji. 
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych do roku 2024” jest dokumentem przygotowanym przez „Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., który określa plany spółki  
w zakresie budowy i modernizacji urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę  
i odprowadzających ścieki. Stanowi również podstawę do zatwierdzenia przez organ 
regulacyjny taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie 
ścieków dla Miasta Sochaczew. 

6. 
27 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/190/20 

w sprawie uchwalenia 
„Aktualizacji projektu założeń do 
planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy 
Miasta Sochaczew na lata 2020-
2035” 

Rada Miejska uchwaliła „Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2020-2035”. 
Uchwała – w trakcie realizacji. 
Dokument pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2020-2035” jest 
dokumentem strategicznym, który stanowi podstawę do prowadzenia polityki 
energetycznej dla Miasta Sochaczew. Wyznacza kierunki podejmowanych działań  
w zakresie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz planowanych zadań 
inwestycyjnych. 

7. 
18 grudnia  
2020 r. 

Nr 
XIX/205/20 

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XVII/178/16 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 24 
czerwca  2016 r. w sprawie 
określenia przystanków 
komunikacyjnych, warunków i 
zasad korzystania  oraz stawek 
opłat za korzystanie z 
przystanków, których 
właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Miasto Sochaczew,  
a także wyznaczenia operatora 
publicznego transportu 
zbiorowego realizującego 
przewozy na terenie miasta 
Sochaczew. 

Uchwała : zrealizowana.  
Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie dokonał zmiany nazewnictwa 
odpowiednich przystanków komunikacyjnych w rozkładzie jazdy oraz na wiatach 
przystankowych zgodnie  z zapisami Uchwały. 
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Gospodarka Przestrzenna i Architektura 

1. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/160/20 

w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji na podstawie ustawy  
z dnia 5 lipca 2018 r. o 
ułatwieniach w przygotowaniu  
i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących. 

Rada Miejska ustaliła lokalizację inwestycji  na podstawie ustawy z dnia  
5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących. wskazanej we wniosku VFM Olimpijska Sp. z o.o.  
z Warszawy, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
w zabudowie śródmiejskiej z garażem, lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz 
jednopoziomowym garażem podziemnym na fragmentach działek nr ewid. 1909/26  
i 1909/27 w obrębie „0010 Sochaczew Wschód”, Sochaczew. 
 
Uchwała: Rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.78.2020.RM z dnia 16 czerwca 
2020 r. Wojewoda Mazowiecki unieważnił uchwałę Nr XV/160/20 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 8 maja 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. 2020.6711 Ogłoszony: 
16.06.2020). 

2.  10 lipca 2020 r 
 
Nr 
XVII/177/20 

w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany 
ustaleń obowiązującego studium 
uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Sochaczew. 

Rada Miejska przystąpiła do sporządzenia częściowej zmiany ustaleń obowiązującego 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sochaczew” zatwierdzonego uchwałą nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 
30 grudnia 2002 r. w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania terenu położonego 
przy ul. Olimpijskiej (ok. 3,5 ha), obejmującego działki nr ewid. 1909/26 i 1909/27,  
z terenu „wielofunkcyjna zabudowa usługowa” na „tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej”. 
W 2020 r. przedmiotowa zmiana Studium wraz z niezbędnymi dokumentami 
planistycznymi, w tym z prognozą oddziaływania na środowisko została opracowana 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 
zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 118, poz. 1233) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.  zm.). 
Uzyskano wymagane opinie i uzgodnienia, projekt zmiany Studium wyłożono do 
publicznego wglądu i zorganizowano dyskusję publiczną. 
Na dzień składania niniejszej informacji sytuacja przedstawia się następująco: 
- Zatwierdzenie zmiany nastąpiło uchwałą Nr XX/216/21 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. 
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- Rozstrzygnięciem nadzorczym  Nr WNP-I.4131.31.2021.JF Wojewoda Mazowiecki 
stwierdził nieważność uchwały Nr XX/216/21 Rady Miejskiej  
w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew. 

Zarząd mieniem 

1. 3 marca 2020 r 
Nr 
XIV/148/20 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości – działki gruntu   
nr ewid. 93/7 o pow. 11763 m2  , położonej w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej,  
ul. Świętego Brata Alberta w Sochaczewie. 
Uchwała : w trakcie realizacji, wykonano wycenę nieruchomości, wartości działki 
72 000,00 zł. Zarządzeniem   nr 110.2020  Burmistrza z dnia 12 maja 2020 roku 
podano do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia 
nieruchomości. 

2. 
27 listopada 
2020 r 

Nr 
XVIII/191/20 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości–działki gruntu  
nr ewid. 1909/2 o pow. 15.030 m2, położonej w Sochaczewie przy  
ul. Olimpijskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Św. Wawrzyńca, za cenę 1.986.450,00 zł. brutto. 
Uchwała : zrealizowana, akty notarialne z dnia 7 grudnia 2020 roku i z dnia 23 grudnia 
2020 roku. Kwota transakcji 1 986 450,00 zł. brutto. 

3. 
30 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/192/20 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości – działki gruntu  
nr ewid. 188/10 o pow. 3.726 m2, położonej w Sochaczewie przy  
ul. Trojanowskiej oraz działki gruntu  nr ewid. 1844/13 o pow. 533 m2, położonej  
w Sochaczewie przy  ul. 1 Maja w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego. 
Uchwała : w trakcie realizacji, wykonano wyceny nieruchomości i podano do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 

4. 
30 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/193/20 

w sprawie zbycia nieruchomości. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości – działki gruntu  
nr ewid. 13334 o pow. 450 m2, położonej w Sochaczewie przy ul. Prostej oraz działki 
gruntu  nr ewid. 363 o pow. 18.717 m2 , położonej  
w Sochaczewie przy ul. Powstańców Warszawy. 
Uchwała w trakcie realizacji, wykonano wyceny nieruchomości i podano do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Ogłoszono przetarg na 
zbycie nieruchomości. 
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Ochrona środowiska 

1. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/154/20 

w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. 

Rada Miejska dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustaliła stawkę takiej opłaty.  
Uchwała : jest stosowana na bieżąco. Przyjęte stawki opłat są podstawą do ustalenia 
od 1 czerwca 2020 r. wysokości zobowiązań właścicieli nieruchomości w zakresie 
wysokości opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 

2. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/155/20 

w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 

Rada Miejska określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
warunki i tryb składania deklaracji  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Uchwała : jest realizowana na bieżąco. Właściciele nieruchomości od  
1 czerwca 2020 r. składają do Burmistrza Miasta Sochaczew deklaracje  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według uchwalonego 
wzoru.  

3. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/156/20 

w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasto 
Sochaczew. 

Rada Miejska przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Sochaczew.  
Uchwała : jest stosowana na bieżąco. Regulamin określa podstawowe zasady 
postępowania w celu utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta Sochaczew 
przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. 

4. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/157/20 

w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

Rada Miejska określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stosowana jest na bieżąco. Przyjęte 
w uchwale zasady w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi są zastosowane w praktyce przez firmę świadczącą usługę  
w powyższym zakresie w ramach zawartej umowy z Gminą Miastem Sochaczew.  
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5. 8 maja 2020 r 
Nr 
XV/159/20 

w sprawie powierzenia 
„Zakładowi Wodociągów  
i  Kanalizacji – Sochaczew”  
Sp. z o.o. wykonywania zadania 
własnego gminy obejmującego 
utworzenie i prowadzenie 
stacjonarnego Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

Rada Miejska powierzyła „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 
w Sochaczewie wykonywanie zadania własnego gminy obejmującego utworzenie  
i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  
Uchwała : jest realizowana na bieżąco. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
 – Sochaczew Sp. z o.o. w Sochaczewie utworzył i prowadzi od dnia 1 czerwca 2020 r. 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Sochaczewie przy ul. Aleja 
600 lecia 69 w Sochaczewie.  

6. 
17 czerwca 
2020 r. 

Nr 
XVI/174/20 

w sprawie przejęcia przez Gminę 
Miasto Sochaczew do realizacji 
w 2020 r. zadania z zakresu 
administracji rządowej 
polegającego na utrzymaniu 
grobów  
i cmentarzy wojennych na terenie 
Gminy Miasto Sochaczew. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na przyjęcie przez Gminę Miasto Sochaczew do realizacji 
w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utrzymaniu 
grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Sochaczew. Uchwała została 
wykonana. Wojewoda Mazowiecki zawarł z Gminą Miasto Sochaczew  porozumienia  
z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Sochaczew obowiązku 
realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel – prac polegających na 
wykonaniu i umieszczeniu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.  
w Sochaczewie przy ul. Al. 600 – lecia granitowej tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni 
popełnionej  na polskich żołnierzach przez Niemców  we wsi Henryków 18 września 
1939 r. 

7. 
30 listopada 
2020 r 

Nr 
XVIII/194/20 

w sprawie uzgodnienia prac 
wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, polegających 
na przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych pomnika 
przyrody drzewa z gatunku dąb 
szypułkowy (Quercus robur), 
rosnącego na terenie działki  
o nr ewid. 1441/12 przy  
ul. Grunwaldzkiej  
w Sochaczewie. 

Rada Miejska uzgodniła prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, polegające  
na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – 
drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur ), rosnącego na terenie działki o nr 
ew. 1441/12 przy ul. Grunwaldzkiej  w Sochaczewie, będącej własnością Gminy Miasto 
Sochaczew, wpisanego do rejestru pomników przyrody na podstawie Rozporządzenia 
nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego. 
Uchwała : w trakcie realizacji. Uchwała będzie stanowiła podstawę do wykonania  
w 2021 r. i latach następnych na potrzeby ochrony przyrody zabiegów pielęgnacyjnych  
i konserwacyjnych pomnika przyrody – dębu rosnącego na terenie należącym do Miasta 
przy ul. Grunwaldzkiej w Sochaczewie.   
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8. 
30 listopada 
2020 r 

Nr 
XVIII/195/20 

w sprawie uzgodnienia prac 
wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody, polegających 
na zastąpieniu drzew, będących 
w złym stanie biologicznym, 
nowymi nasadzeniami, 
przeprowadzeniu zabiegów 
pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych drzew,  
rosnących w alei, będącej 
pomnikiem przyrody, w pasie 
drogowym drogi wojewódzkiej  
nr 580  przy ul. Chopina  
w Sochaczewie. 

Rada Miejska uzgodniła prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody, polegające 
na zastąpieniu drzew, będących w złym stanie biologicznym, nowymi nasadzeniami, 
przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew,  rosnących  
w alei, będącej pomnikiem przyrody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 580  przy 
ul. Chopina w Sochaczewie, wpisanego do rejestru pomników przyrody na podstawie 
Rozporządzenia nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego. 
Uchwała : w trakcie realizacji. Uchwała została przekazana do zarządcy drogi nr 580,  
tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatury w Płocku jako dokument określający 
zakres możliwych prac do wykonania przy alei będącej pomnikiem przyrody  
i jednocześnie wpisanej do rejestru zabytków. 
Powyższa uchwała jest również niezbędna do wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
rosnących w ww. alei przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, 
Delegaturę w Płocku.   

Gospodarka lokalowa 

1. 
30 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/196/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu w trybie 
bezprzetargowym na okres  
10 lat na rzecz dotychczasowych 
najemców. 

 
Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie umów najmu na czas oznaczony-10 lat z tymi 
samymi podmiotami na n/w nieruchomości:  
1) lokal użytkowy o pow. 204,73 m² , położony na działce nr ewid. 1821/6  
o pow. 1736 m² przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 w Sochaczewie dla NZOZ 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Kasztanki” sp. z o.o., 
2) lokal użytkowy o pow. 213,22 m² , położony na działce nr ewid. 1821/6  
o pow. 1736 m² przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 w Sochaczewie dla NZOZ 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego „MEDI-LUX” sp. z o.o., 
3) lokal użytkowy o pow. 162,33 m² , położony na działce nr ewid. 1821/6  
o pow. 1736 m² przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 w Sochaczewie dla NZOZ 
Pielęgniarstwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego „Centrum” s.c., 
4) 57,50 m² (udział w kotłowni po 19,17 m²), położony na działce nr ewid. 1821/6 o pow. 
1736 m² przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 1   
w Sochaczewie dla : 
    -- NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego „MEDI-LUX”  sp. z o.o., 
    -- NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Kasztanki” sp. z o.o., 
    -- NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego   „Centrum” s.c., 
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5) budynek użytkowy o pow. 663,28 m² , położony na działkach nr ewid. 976/8 o pow. 
1141 m² i nr ewid. 976/34 o pow. 448 m² przy  
ul. Chodakowskiej 8 w Sochaczewie dla NZOZ Przychodnia Rodzinna – Pan Paweł 
Nowak. 
Uchwała : zrealizowana. 
Na podstawie podjętego przez Burmistrza Miasta Sochaczewa Zarządzenia Nr 
234.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 
podpisał umowy najmu z w/w podmiotami na okres 10 lat, z mocą obowiązującą od dnia 
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2030 r. 

Polityka społeczna i ochrona zdrowia 

1. 
27 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/186/20 

w sprawie utworzenia Centrum 
Usług Społecznych  
w Sochaczewie. 

W celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Sochaczew w zakresie 
określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług z dniem 1 stycznia 2021 
roku Rada Miejska tworzy jednostkę budżetową Centrum Usług Społecznych  
w Sochaczewie. 
Uchwała : opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
weszła w życie 14 dni od publikacji. Wdrożona – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sochaczewie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. 
Zostały opracowane stosowne regulaminy  i procedury niezbędne do właściwego 
funkcjonowania placówki. 

2. 
27 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/187/20 

w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
tryb ich pobierania. 

Rada Miejska określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, weszła 
w życie 14 dni od publikacji. 
Uchwała realizowana przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie – stosowanie 
nowych stawek w decyzjach administracyjnych dotyczących odpłatności za usługi 
opiekuńcze. 



 Raport o stanie miasta 2019            Realizacja uchwał Rady Miejskiej  

151 
 

3. 
27 listopada 
2020 r. 

Nr 
XVIII/188/20 

w sprawie wzoru wniosku  
o wypłatę zryczałtowanego 
dodatku energetycznego. 

Rada Miejska określiła wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego. 
Uchwała : w trakcie bieżącej realizacji. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, weszła 
w życie 14 dni od publikacji. 
Nowe wnioski zostały wyłożone do stosowania przez zainteresowanych dodatkiem 
energetycznym mieszkańców Miasta Sochaczew. 

4. 
18 grudnia 
2020 r. 

Nr 
XIX/202/20 

w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Sochaczewa na rok 2021.  

Rada Miejska przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2021.  
Uchwała : w trakcie bieżącej realizacji. 
Uchwała weszła w życie 01.01.2021 r., jest podstawą działań szkół, przedszkoli, 
stowarzyszeń, innych placówek i organizacji podejmujących działania profilaktyczne 
związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

5. 
18 grudnia  
2020 r. 

Nr 
XIX/203/20 

w sprawie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Sochaczewa na rok 2021. 

Rada Miejska przyjęła Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Sochaczewa na rok 2021. 
Uchwała : w trakcie bieżącej realizacji. 
Uchwała weszła w życie 01.01.2021 r., jest podstawą działań szkół, przedszkoli, 
stowarzyszeń, innych placówek i organizacji podejmujących działania profilaktyczne 
związane z przeciwdziałaniem narkomanii. 

6. 
18 grudnia  
2020 r. 

Nr 
XIX/204/20 

w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 
lata 2021-2025.  
 

Rada Miejska przyjęła Miejski Program Profilaktyki     i Promocji Zdrowia na lata 2021-
2025.  
Uchwała : w trakcie bieżącej realizacji. 
Uchwała weszła w życie 01.01.2021 r.,  
Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia jest opartyna zasadzie integracji działań 
na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności lokalnej. Program realizowany jest 
przy ewentualnej współpracy z innymi podmiotami. 
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Sport i organizacje pozarządowe 

1. 
17 czerwca   
2020 r. 

Nr 
XVI/169/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli pod 
nazwą Plaża Miejska I. 

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. 
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 3.07.2020 r. do 22.07.2020 r. 
Uchwała :  została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego z dnia 18.06.2020 r., poz. 6791. 
Uchwała : zrealizowana. 
Uchwała realizowana poprzez : 
- prowadzenie „Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 
2020”, 
- wpisanie do ww. ewidencji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod 
nazwą Plaża Miejska I, 
- wpisanie do ww. ewidencji dat badania oceny bieżącej jakości wody  
w rzece Bzurze (zakaz kąpieli do 10.07.2020 - woda pod względem mikrobiologicznym 
nie odpowiadała wymaganiom).  
Plaża Miejska I otwarta od 11.07.2020 do 22.07.2020). 

2. 
17 czerwca   
2020 r. 

Nr 
XVI/170/20 

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 23.07.2020 r. do 11.08.2020 r. 
Uchwała : została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego z dnia 18.06.2020 r., poz. 6792. 
Uchwała : zrealizowana. 
Uchwała realizowana poprzez : 
- prowadzenie „Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 
2020”, 
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- wpisanie do ww. ewidencji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod 
nazwą Plaża Miejska II, 
- wpisanie do ww. ewidencji dat badania oceny bieżącej jakości wody  
w rzece Bzurze. Plaża Miejska II otwarta od 23.07.2020 do 11.08.2020. 

3. 
17 czerwca   
2020 r. 

Nr 
XVI/171/20 

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 12.08.2020 r. do 31.08.2020 r. 
Uchwała : została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego z dnia 18.06.2020 r., poz. 6793. 
Uchwała : zrealizowana. 
Uchwała realizowana poprzez : 
- prowadzenie „Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 
2020”, 
- wpisanie do ww. ewidencji miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod 
nazwą Plaża Miejska III, 
- wpisanie do ww. ewidencji dat badania oceny bieżącej jakości wody  
w rzece Bzurze. 
Plaża Miejska III otwarta od 12.08.2020 r. do 31.08.2020 r. 

4. 
27 listopada  
2020 r. 

Nr 
XVIII/185/20 

w sprawie Rocznego Programu 
Współpracy Miasta Sochaczew 
na rok 2021 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. 

Rada Miejska przyjęła Roczny Program Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2021  
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 : weszła w życie 01.01.2021 r.,  
Zapisy w/w uchwały w trakcie bieżącej realizacji, 
zgodnie z wytycznymi zapisanymi w programie współpracy na rok 2021  
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. 
Zarządzeniem Nr 65.2021 z dnia 9 marca 2021 r. został ogłoszony konkurs dla 
organizacji pozarządowych dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu: 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego”. 
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Kultura 

1. 
17 czerwca 
2020 r. 

Nr 
XVI/175/20 

w sprawie powołania Rady 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej  
i Pola Bitwy nad Bzurą z siedzibą 
w Sochaczewie, przy ul. Plac 
Tadeusza Kościuszki 12. 

Rada Miejska powołała Radę Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą  
z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki 12. 
Uchwała: jest w trakcie realizacji.  
Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
odbyło się w dniu 29 października 2020 r. 
Rada ukonstytuowała się, wybrany został przewodniczący Rady Muzeum, przyjęto 
regulamin pracy Rady Muzeum. 

Oświata 

1. 3 marca 2020 r 
Nr 
XIV/143/20 

w sprawie ustalenia średniej 
ceny jednostki paliwa w mieście 
Sochaczew na rok szkolny 
2019/2020. 

Rada Miejska określiła średnią cenę jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok 
szkolny 2019/2020. Średnia cena paliwa służy do obliczenia kosztów przewozu dzieci 
niepełnosprawnych do placówek oświatowych, jeżeli transport ten zapewniają rodzice. 
Uchwała: została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2020r. poz. 4036 i weszła   w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
Na podstawie tej uchwały w roku szkolnym 2019/2020 był dokonywany rodzicom zwrot 
kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych jeżeli transport 
ten zapewniali rodzice. 

2.  3 marca 2020 r 
Nr 
XIV/144/20 

w sprawie wskazania uczniom 
oddziałów klasy VI szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Sochaczew innego 
miejsca spełnienia obowiązku 
szkolnego. 

Rada Miejska wskazała uczniom oddziałów klasy VI szkół podstawowych prowadzonym 
przez Miasto Sochaczew inne miejsca spełnienia obowiązku szkolnego. 
Uchwała : weszła w życie z dniem 1 września 2020r. Uchwała w bieżącej realizacji. 
Na podstawie zapisów uchwały skrócono do roku szkolnego 2020/2021 okres 
wskazania uczniom klas VI zarówno w Szkole Podstawowej nr 3 jak i w Szkole 
Podstawowej nr 4 innej szkoły do spełniania obowiązku szkolnego. W myśl zapisów 
uchwały pozostawiono również jeden oddział klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 3, dwa 
oddziały klasy VII w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2020/2021. 

3. 
17 czerwca 
2020 r. 

Nr 
XVI/173/20 

w sprawie ustalenia średniej 
ceny jednostki paliwa w mieście 
Sochaczew na rok szkolny 
2020/2021. 

Rada Miejska określiła średnią cenę jednostki paliwa w mieście Sochaczew na rok 
szkolny 2020/2021, w następującej wysokości : 
1)Paliwa płynne : - benzyna – 4.10 zł., - olej napędowy – 4,20 zł., 
2) Paliwa gazowe - gaz LPG – 1,68 zł.  
Uchwała: została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2020r. poz. 7250 i weszła w życie po upływie 14 dni  
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
Uchwała w bieżącej realizacji. 
Na podstawie tej uchwały w roku szkolnym 2020/2021 jest dokonywany rodzicom zwrot 
kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych jeżeli transport 
ten zapewniają rodzice. 



 

 

 


