
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.77.2021 

BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Sulejówek za rok 2020 

 

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Miasta Sulejówek Raport o stanie Miasta Sulejówek za rok 2020 

           w treści załącznika do niniejszego zarządzenia.  

       2. Raport przekazuje się w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

 

§ 2. 1. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulejówek. 

       2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       Burmistrz Miasta Sulejówek 

/-/ Arkadiusz Śliwa 
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I. WPROWADZENIE 
 

Szanowni Radni i Mieszkańcy Miasta Sulejówek 

 

mam przyjemność przedłożyć Państwu Raport o stanie Miasta 

Sulejówek za 2020 rok. Raport został przygotowany zgodnie                     

z założeniami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym oraz 

szczegółowymi wymogami określonymi przez Radę Miasta 

Sulejówek w uchwale nr VIII/78/2019. Opracowanie to w sposób 

rzetelny i kompleksowy prezentuje sytuację naszego Miasta                         

i pracę samorządu w minionym roku. Znajdują się w nim informacje 

o działalności Burmistrza, Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych. Opracowany materiał przedstawia wszystkie 

ważne obszary życia gospodarczego  i społecznego, w tym: finanse, 

gospodarkę, inwestycje, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, pomoc 

społeczną, edukację, kulturę, sport, rekreację i współpracę 

zagraniczną. Informacje zawarte w Raporcie dostarczą Państwu 

wszelkich niezbędnych informacji na temat naszego Miasta i jego potencjału rozwojowego, 

a także staną się podstawą do dyskusji.  

Na pewno rok 2020 był okresem bardzo trudnym dla nas wszystkich z uwagi na ograniczenia, 

nakazy  i zakazy spowodowane stanem epidemii. Tematem numer jeden w kraju i na świecie 

była pandemia koronawirusa i jej obecne i przyszłe skutki oraz zmiany. Z wielu przedsięwzięć, 

zwłaszcza kulturalnych  musieliśmy zrezygnować lub realizowaliśmy je z dużymi 

ograniczeniami.  

Jednym z priorytetów, jakie przyświecały naszej pracy 2020 r. była dalsza stabilizacja finansów 

Miasta oraz pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych. Z całą 

odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że to się udało i możemy spokojnie patrzeć                                     

w przyszłość i realizować kolejne przedsięwzięcia. Dużym sukcesem na pewno jest podpisanie 

umowy na dofinansowanie zadania pn. „System gospodarowania wodami opadowymi 

na terenie Miasta Sulejówek”. Zadanie opiewa na ponad 62 mln zł, w tym dofinansowanie 

w kwocie ponad 38 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się także 

zrealizować zadania drogowe, jak np. rozbudowa ul. Dworcowej, budowa chodnika 

w ul. Czynu Społecznego i Kutrzeby, rozbudowa ul. Grabskiego i ciągu ulic 3 Maja, 

Jałowcowej i Mińskiej czy budowa ul. Gdańskiej. Pomimo pewnych perturbacji z rozbudową 

Miejskiego Przedszkola nr 1 wraz Miejskim Domem Kultury udało się zakończyć to zadanie 

i we wrześniu przekazać obu Dyrektorom budynek do użytkowania. O wszystkich 

zrealizowanych zadaniach przeczytają Państwo w dalszej części raportu.  

Na podstawie rankingu Głównego Urzędu Statystycznego łączna wartość pozyskanych 

środków unijnych z perspektywy 2014-2020 przez Miasto Sulejówek to 222 419 459 zł.                      

W przeliczeniu na 1 mieszkańca daje to kwotę 11 253 zł i II miejsce dla Sulejówka wśród gmin 

podwarszawskich.  
Udaje się zrobić tyle, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Urzędu, jednostek 

organizacyjnych, organizacji pozarządowych i dobrej współpracy z Radą Miasta. Dziękuję 

Wszystkim, którzy pracowali dla lepszej przyszłości Miasta i Mieszkańców.  
 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem.  
 

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami 

 

Arkadiusz Śliwa 

Burmistrz Miasta Sulejówek  
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II. INFORMACJE OGÓLNE O SYTUACJI SPOŁECZNO 

- GOSPODARCZEJ 

 

1. DANE DOTYCZĄCE DEMOGRAFII I ZALUDNIENIA  

 

Stan ludności Miasta Sulejówek na 31.12.2020 r. wynosił 19 147 stałych mieszkańców oraz 

241 osób zameldowanych na pobyt czasowy. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja 

wzrostowa liczby mieszkańców. 

 

Ludność Miasta Sulejówek w latach 2010 – 2020. 

 
 

 Urodzenia i zgony w latach 2010 – 2020. 

 
 

Stały rejestr wyborców 

Według stanu na 31.12.2020 r. liczba wyborców wynosiła 15 468, w tym 380 osób stale 

zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisanych do stałego 

rejestru wyborców na własny wniosek.  

18300

18400

18500

18600

18700

18800

18900

19000

19100

19200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18607

18717

18792 18780

18864
18903 18900

19018
19047

19101
19147

Liczba mieszkańców

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Urodzenia 213 219 203 202 214 233 187 223 198 180 197

Zgony 174 169 184 215 156 170 189 181 228 214 247

0

50

100

150

200

250

300



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

5 

Dowody osobiste 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 1 210 szt. 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO  

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej.  

Zadania 2019 2020 

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony): 

tryb zwykły (zdarzenia miały miejsce na terenie miasta Sulejówek) 

i tryb szczególny (transkrypcje – zdarzenia miały miejsce za granicą) 

294 316 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, 

wielojęzyczne) 
2460 2528 

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego 

(uzupełnianie, prostowanie, odtwarzanie aktów) 
69 57 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 72 102 

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 233 207 

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 646 649 

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 504 414 

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk oraz decyzji odmowych 11 14 

Przygotowywanie wniosków o nadanie „Medali za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie” 
15 20 

Ogółem 4304 4307 

 

BIURO BURMISTRZA MIASTA 

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 26.736 szt. pism różnego rodzaju, natomiast wysłano  17.746 

pism. Burmistrz wydał 279 zarządzeń:  
 

106

70

23

33

42

5

Liczba zarządzeń Burmistrza w 2020 r. wg problematyki

Finanse i budżet 106

Zamówienia publiczne i inwestycje 70

Geodezja i planowanie przestrzenne 23

Oświata, konkursy ofert, dotacje,
profilaktyka, sport 33
Organizacja i kadry 42

Inne 5
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Wpłynęło 96 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, na każdy z nich odpowiedziano 

w terminie. Zakres tematyczny wnioskowanych informacji był bardzo zróżnicowany i dotyczył 

m.in.: odławiania zwierząt, utylizacji azbestu, kontroli przepisów antysmogowych, dotacji 

na piece, termomodernizacji budynków, ekologii, gospodarki odpadami komunalnymi, 

oświaty, miejsc przedszkolnych, uchwały krajobrazowej, planów zagospodarowania 

przestrzennego, sprzętu i oprogramowania komputerowego, inspektora ochrony danych, 

obsługi prawnej, budżetu Miasta, obsługi bankowej, inwestycji miejskich, budowy ulic, 

organizacji ruchu, liczby ludności itp. 

 

Przed wystąpieniem stanu epidemii, Mieszkańcy przyjmowani byli przez Burmistrza                            

w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w budynku przy ul. Reymonta 43.                         

Po ogłoszeniu stanu epidemii zawieszono do odwołania osobiste spotkania z Burmistrzem                         

w sprawach skarg i wniosków. Kontakt z Burmistrzem w sprawach skarg  i wniosków odbywał 

się telefonicznie za pośrednictwem Biura Burmistrza. 

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły: 

 inwestycji drogowych, organizacji ruchu,  

 planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

 bezpieczeństwa publicznego. 

 

Zestawienie sposobu załatwiania skarg w 2020 roku 

Przyjęto  

Ogółem 

w tym 

Przekazano wg 

właściwości 

Załatwiono we własnym zakresie 

Ogółem 
Skargi 

zasadne 

Skargi 

niezasadne 
Inne 

1 1 0 0 0 0 

 

Zestawienie sposobu załatwiania wniosków w 2020 roku 

Przyjęto  

Ogółem 

w tym 

Przekazano wg 

właściwości 

Załatwiono we 

własnym zakresie 
Pozostałe 

71 0 71 0 
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Lp. Grupy tematyczne 

Wnioski 

Liczba ogółem 

dla danej 

kategorii 

1.  
Organizacja ruchu, transport drogowy oraz 

inwestycje drogowe 
26 

2.  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 17 

3.  Bezpieczeństwo publiczne 7 

4.  Ochrona środowiska, w tym dotacje 6 

5.  Geodezja i kartografia 6 

6.  Promocja i kultura 3 

7.  Oświata i nauka 2 

8.  
Sprawy mieszkaniowe oraz gospodarka 

nieruchomościami 
2 

9.  Architektura i budownictwo 1 

10.  Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna 1 

 Ogółem 71 

 

Zestawienie sposobu załatwiania skarg w 2020 roku  

we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (łącznie) 

Przyjęto  

Ogółem 

w tym 

Przekazano wg 

właściwości 

Załatwiono we własnym zakresie 

Ogółem 
Skargi 

zasadne 

Skargi 

niezasadne 
Inne 

4 0 4 0 1 3 

 

Zestawienie sposobu załatwiania wniosków w 2020 roku  

we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (łącznie) 

Przyjęto  

Ogółem 

w tym 

Przekazano wg 

właściwości 

Załatwiono we własnym 

zakresie 
Pozostałe 

13 0 13 0 

 

Miasto Sulejówek jest członkiem pięciu stowarzyszeń: 

1. Związek Miast Polskich  

2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej  

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski 

4. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  

5. Związek Samorządów Polskich 
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KARTA DUŻEJ RODZINY  

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w formie tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej  

tj. w formie aplikacji na smartfona). 

W 2020 r. ogółem wydano 473 Karty Dużej Rodziny. Karty wydano 471 osobom,                              

w tym: 299 rodzicom/małżonkom - oraz 172 dzieciom; 13 osobom przyznano dodatkowe 

(elektroniczne) formy KDR; wydano 5 duplikatów kart w formie tradycyjnej i elektronicznej, 

domówiono 13 kart elektronicznych, jako dodatkową formę karty, przyznano 37 nowych kart 

dla osób, które już były wcześniej posiadaczami karty, dla 4 nowych członków rodzin 

wielodzietnych przyznano karty w dwóch formach tradycyjnej i elektronicznej. 

Ogółem od początku funkcjonowania programu „Karta Dużej Rodziny”, tj. od 2014 r. do końca 

2020 r. przyznano 2616 KDR w formie tradycyjnej, 948 KDR w formie elektronicznej, a 930 

KDR w obu formach. 

 

PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

W roku objętym niniejszym raportem, audyt wewnętrzny, mimo utrudnień związanych 

z panującą sytuacją epidemiologiczną, prowadzony był zgodnie z rocznym planem audytu 

wewnętrznego, ustalonym na podstawie analizy ryzyka przez audytora, w porozumieniu 

z Burmistrzem Miasta i na podstawie udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.  

Burmistrz Miasta zapewniał warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego                                     

i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym organizacyjną odrębność komórki 

audytu wewnętrznego oraz ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce. Audytor 

wewnętrzny miał zapewnione ustawowe prawo wstępu do pomieszczeń audytowanych 

jednostek oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych 

materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek, w tym utrwalonych                                         

na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, 

wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo 

chronionej. Pracownicy audytowanych jednostek wywiązywali się z obowiązku udzielania 

informacji i wyjaśnień. 

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, zapewniał systematyczną ocenę 

kontroli zarządczej dotyczącą w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności 

oraz czynności doradcze. W roku 2020 ocena kontroli zarządczej dotyczyła 3 obszarów: 

informacji i komunikacji, bezpieczeństwa informacji i danych oraz nadzoru nad jednostkami 

organizacyjnymi Miasta Sulejówek. W ramach obszaru nadzoru nad jednostkami 

organizacyjnymi audyt przeprowadzony został w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W wyniku przeprowadzonych 4 zadań audytowych 

zapewniających wydano 20 zaleceń/rekomendacji mających na celu usprawnienie działalności 

poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych objętych audytem. Prowadzono również 

czynności monitorujące oraz sprawdzające realizację zaleceń wydanych przez audytora w roku 

2019. 

   

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17569559_art(282)_1?pit=2021-04-12


RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

9 

2. URZĄD  

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 r. w Urzędzie wyniosła 79,8 pracowników.  

Pracownicy Urzędu podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w 49 szkoleniach 

zewnętrznych, w tym: 36 szkoleń odbyło się on-line.  

Ponad 90% pracowników merytorycznych posiada wykształcenie wyższe. 

 

 

3. OŚWIATA 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto (dane na dzień 30.09.2020. SIO) 

Nazwa placówki 
Liczba 

uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  730 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Czarnieckiego 259 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 695 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 334 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. I. J. Paderewskiego 298 

Miejskie Przedszkole nr 1  207 

Miejskie Przedszkole nr 2  225 

Placówki prowadzone przez osoby prawne, stowarzyszenia i osoby fizyczne: 

Szkoła Podstawowa Benedykta 299 

Prywatna Szkoła im. Z. i J. Moraczewskich 824 

Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 87 

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 29 

Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” 40 

Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” 141 

Niepubliczne Przedszkole „Przytulanka” 37 

Niepubliczne Przedszkole ”Koci-Łapci” 16 

Niepubliczne Przedszkole „Gagatek” 5 

Niepubliczny Żłobek „Gagatek” 13 

Niepubliczny Żłobek „Smerfland” 15 

Klub dziecięcy „Nemo” 24 

Wyniki egaminów maturalnych 

Ogółem do egzaminu maturalnego (w części pisemnej/ustnej) przystąpiło 59 osób:  

Liceum Ogólnokształcące    - 47 osób 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  - 12 

w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych było 59 osób: 

Liceum Ogólnokształcące    - 47 osób 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  - 12 

Świadectwo dojrzałości otrzymało 29 osób: 

Liceum Ogólnokształcące    - 27 osób 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  - 2 
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Źródło: wyniki otrzymane od OKE 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty  

Nazwa szkoły 

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język rosyjski 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik % 

Szkoła Podstawowa 

nr 1  
63 72 63 53 64 66 _ _ _ _ 

Szkoła Podstawowa 

nr 2  
25 74 25 40 27 59 _ _ _ _ 

Szkoła Podstawowa 

nr 3  
46 77 46 59 48 69 _ _ _ _ 

Szkoła Podstawowa 

nr 4 
37 71 37 46 37 49 _ _ _ _ 

Prywatna Szkoła 

Podstawowa im. Z. i 

J. Moraczewskich 
95 61 95 45 91 72 1 73 3 35 

Prywatna Szkoła 

Podstawowa im. 

Rodziny 

Moraczewskich 

14 74 14 62 14 81 _ _ _ _ 

Prywatna Szkoła 

Podstawowa 

Centrum Edukacyjne 
4 34 4 24 4 42 _ _ _ _ 

Prywatna Szkoła 

Podstawowa 

Benedykta 
15 65 15 47 13 72 1 43 1 38 

Źródło: wyniki otrzymane od OKE 

Opieka świetlicowa 

1. Opieką świetlicową objętych było 721 uczniów + 51 uczniów sporadycznie + świetlica 

GNIAZDO 136 uczniów.  

2. Do 10 – godzinnych oddziałów przedszkolnych uczęszczało: 

 16 dzieci w wieku 4 lat, 

 28 dzieci w wieku 5 lat,  

 204 dzieci w wieku 6 lat,  

 3 dzieci w wieku 7 lat. 

3. Liczba wydawanych obiadów:  

a) tylko zupa – 41 
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Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

Liczba osób 54 63 56 0 

Średni wynik % 50,3% 35,8% 61,8% 0 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

Liczba osób 17 27 18 0 

Średni wynik % 24,8% 24,4% 50,9% 0 

http://bip.oke.waw.pl/
http://bip.oke.waw.pl/
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b) tylko II danie – 732 

c) pełny obiad – 785 

d) podwieczorek - 236 

e) herbata dla „0” - 385dzieci 

4. Liczba obiadów finansowanych: 

a) przez MOPS – 57 

b) obiady fundowane przez sponsorów prywatnych – 2 

 

Dowóz uczniów: 

Dowóz obejmował 25 uczniów niepełnosprawnych i 12 mieszkających w znacznym oddaleniu 

od szkoły. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do szkół podstawowych na terenie 

Sulejówka oraz do placówek specjalnych w Warszawie i Ignacowie. Zawarto 9 umów  

w sprawie zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zapewnianego przez 

rodziców. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

Łączna liczba uczniów/dzieci (na 31 grudnia 2020 r.): 729 

Dowóz uczniów: 11 dzieci 

Liczba uczniów w szkole 

L.p. Szkoła Podstawowa 

Oddziały „0” 118 

Klasy I – IV 307 

Klasy V – VIII 304 

 

Wypoczynek dzieci 

L.p. Szkoła Podstawowa 

Z form wypoczynku jednego 287 

Z form wypoczynku dwóch 105 

 

Lato w mieście: 23 dzieci 

Budżet szkoły w 2020 roku wyniósł 8 379 253,70 zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 11494,18  zł. 

Zatrudnienie nauczycieli w 2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 68 

pełny etat 58 

niepełny etat 10 
  

Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 69 

pełny etat 60 

niepełny etat 9 
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Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy (stan na 31 grudnia 2020 r.) 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie  

w pełnym wymiarze 
60 - - 10 19 31 

zatrudnienie  

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 9 - - 2 3 4 

w tym 

etatu 
5,018 - - 1,406 1,556 2,056 

Razem etaty: 65,018 - - 11,406 20,556 33,056 

 

Lp. Wydatki na remonty Wartość brutto 

1 
Wymiana nawierzchni placu zabaw wraz z wyrównaniem wierzchniej 

warstwy podbudowy. 
 24 403,25 zł  

2 
Wycinka krzewów z usunięciem karpin i ułożenie nakładki obrzeża 

SBR na placu zabaw. 
 1 476,00 zł  

3 Wykonanie – modernizacja szkolnej sieci komputerowej.  33 210,00 zł  

4 Podłączenie patelni gazowej w bloku kuchennym.  1 476,00 zł  

5 Montaż panelowego ogrodzenia przy placu zabaw.   515,37 zł  

6 
Wykonanie zabezpieczeń lamp oświetleniowych  

w sali lekcyjnej nr 0/04. 
 2 140,20 zł  

7 Naprawa podzespołu koszy do koszykówki.  362,85 zł  

8 Czyszczenie rynien i rur spustowych.  1 500,00 zł  

9 
Wymiana silnika palnika Viessman, kalibracja detektorów systemu 

Gazex. 
 2 111,91 zł  

10 
Malowanie pomieszczeń: sal lekcyjnych, klatek schodowych, 

korytarza I piętro i pomieszczeń administracyjnych. 
 16 617,30 zł  

11 
Naprawy sprzętu komputerowego, montaż dodatkowych okablowań 

w salach lekcyjnych i sekretariacie. 
 2 821,50 zł  

12 Montaż nowych kamer: przed budynkiem i w wejściu głównym   738,00 zł  

13 
Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pielęgniarki 

szkolnej. 
 1 300,00 zł  

14 Wymiana żarówek w hali sportowej.  738,00 zł  

15 Instalacja serwera na potrzeby edukacyjne.  1 000,00 zł  

16 Wymiana styczników sterowania kotłem w bloku kuchennym.  922,50 zł  

17 Montaż osłon z PMMA w wejściu głównym i w sekretariacie szkoły.  590,40 zł  

18 Wymiana taboretów gazowych w pomieszczeniu kuchni.  615,00 zł  

19 Dostosowanie szafek na podręczniki dla uczniów.  984,00 zł  

20 Dostosowanie mebli w sekretariacie szkoły.  2 900,00 zł  

21 
Usuwanie przecieków dachu nad halą sportową i naprawy obróbek 

blacharskich. 
 3 075,00 zł  

Wydatki zostały częściowo pokryte z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych. 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

13 

 

Lp. Wydatki na wyposażenie Wartość brutto 

1 Tablice sucho ścieralne i magnetyczne. 2 958,43 zł 

2 Tablica interaktywna z projektorem i osprzętem. 9 299,99 zł 

3 Meble (szafy, biurka, regały, fotele). 7 404,38 zł 

 4 Pomoce dydaktyczne - książki. 3 053,53 zł 

5 
Wyposażenie bloku kuchennego: kocioł warzelny elektryczny, 

taborety gazowe. 
18 410,99 zł 

6 Narzędzia. 3 570,90 zł 

7 Sprzęt komputerowy (notebooki, monitory i głośniki). 27 092,44 zł 

8 Drukarki - urządzenia wielofunkcyjne. 7 943,09 zł 

9 Wyposażenie do pracy zdalnej dla nauczycieli (tablety graficzne). 33 912,75 zł 

10 
Wyposażenie do SI - Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej  

z materacami rehabilitacyjnymi. 
7 375,00 zł 

11 
Montaż monitora domofonowego w sali lekcyjnej nr 1/32, świetlicy nr 

1/06 i nr 0/11, wejściu głównym nr 1/01 i portierni nr 1/05. 
5 869,94 zł 

12 
Montaż monitora domofonowego w salach lekcyjnych nr 1/08 

 i nr 1/09. 
2 000,00 zł 

13 Pojemniki do segregacji odpadów. 1 417,00 zł 

Wydatki zostały częściowo pokryte z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych. 

 

Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Programy: 

1. SKS w klasach 4-8. 

2. Program nauczania matematyki w klasach 4-8. 

3. Program „Przygotowanie do egzaminu PowtórkoMat8” w ramach konsultacji z matematyki. 

Projekty: 

1. Na bezludnej wyspie - team building w zespole klasowym - warsztaty dla klasy 4b –

Prowadzenie – pedagog. 

2. Jestem bezpieczny na drodze – zajęcia dla klas I dotyczące bezpiecznego poruszania się po 

drodze. Uczniowie mogli poczuć się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, 

przejmując rolę – policjanta, kierowcy samochodu (ubierali autochodzik), autobusu lub 

pieszego w zaaranżowanym miasteczku. Prowadzenie –Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Siedlcach. 

3. Bezpieczeństwo na drodze –dla klas II i III  zajęcia poświęcone bezpiecznemu poruszaniu 

się po drodze. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest noszenie odblasków (ćwiczenia 

z magiczną lunetą). Prowadzenie –Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach. 

4. Fonoholizm, czyli smartfon jak narkotyk – uczniowie klas III uczestniczyli  w warsztatach 

z zakresu uzależnienia od telefonu, laptopa, komputera oraz jakie niebezpieczeństwa mogą 

spotkać nierozważnego użytkownika mediów.  
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5. Konkursy i projekty czytelnicze z wiedzy o lekturach (m.in. „Balladyna”, „Kamienie 

na szaniec”, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”) – bibliotekarze z nauczycielami języka 

polskiego.  

6. Konkurs Pięknego Czytania – on-line. 

7. Znamy zasady ortograficzne – zajęcia on-line. 

8. Moja klasa czyta książki – zajęcia dla klas III. 

9. W krainie baśni – cotygodniowe spotkania w bibliotece dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych. 

10. Czytanie na dywanie kl. I – cotygodniowe spotkania w bibliotece. 

11. Ciche czytanie kl. II – cotygodniowe spotkania w bibliotece. 

12. Koszyk z książkami kl. III – cotygodniowe spotkania w bibliotece. 

13. Jak żyją jeże? – spotkania z dziećmi ze świetlicy. 

14.  Język polski dla obcokrajowców – zajęcia dla klas 4-6.  

15.  Język polski dla obcokrajowców – zajęcia dla klas 7-8.  

Innowacje: 

1. Prowadzenie nauki na odległość w ramach nauczania zdalnego. 

2. Przeprowadzenie Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki w wersji on-line. 

3. Konkursy czytelnicze w formie quizu internetowego „Władca Pierścieni”,  

4. „Jedyny niepowtarzalny Iwan”, „Drzewo życzeń” – propagowanie czytelnictwa wśród 

młodzieży szkolnej. 

5. Uczestniczenie w przedstawieniach Teatru Lektur Szkolnych wraz prowadzenie 

inspirowanych nimi lekcji multimedialnych  

6. Lekcje multimedialne w kinie Luna: „Zanim pójdziesz do kina”, zajęcia przygotowane 

na kanwie filmu „Bardzo Fajny Gigant”  

Akcje:  

1. „Planuję, zyskuję” – gra edukacyjna kl. VII prowadzona w ramach doradztwa 

zawodowego. 

2. Planszówka z Sulejówka w kl. IV. 

3. Pasowanie na czytelnika kl. I. 

4. Stworzenie zakładki „Biblioteka” na nowej stronie internetowej szkoły i umożliwienie 

uczniom dostępu do katalogu on-line oraz posiadania bibliotecznego konta. 

5. Systematyczne przesyłanie rodzicom i uczniom informacji o nowościach czytelniczych, 

ciekawych stronach internetowych związanych z czytelnictwem i literaturą dziecięcą 

i młodzieżową.  

6. Konkursy czytelnicze dla kl. IV, V, VI, VII, VIII. 

7. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania w kl. IV – VIII. 

8. Teatrzyk kamishibai w kl. II, III i IV. 

9. Popularyzacja czytelnictwa on-line w aplikacji Genial.ly. 

10. Wystawa prac plastycznych– „Dzień postaci z bajek”. 

11. Dzień Bezpiecznego Internetu. 

12. Góra Grosza. 

13. Pola Nadziei. 

14. Zbiórka korków dla potrzebujących dzieci. 

15. Zapusty staropolskie  
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

Łączna liczba uczniów/dzieci (na 31 grudnia 2020 r.): 259 

Dowóz uczniów: 4 dzieci 

 

Budżet szkoły w 2020 roku wyniósł 5.266.595,83 zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 20.334,35  zł   

Zatrudnienie nauczycieli w 2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 57 (stan na 31.08.2020 r.) 

pełny etat 46 (stan na 31.08.2020 r.) 

niepełny etat 11 (stan na 31.08.2020 r.) 

  

Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 53 (stan na 31.12.2020 r.) 

pełny etat 43 (stan na 31.12.2020 r.) 

niepełny etat 10 (stan na 31.12.2020 r.) 

 

 

Lp. Wydatki na remonty Wartość brutto 

1 Konserwacja sprzętów, xero, komputerów 880,62 

2 Konserwacja naprawa co, cw, instalacji elektrycznej 3.068,00 

3 Remont kominów 1.100,00 

4 Ściana aluminiowa z drzwiami 16.070,24 

5 Montaż zlewozmywaka, baterii oraz termy 1.400,00 

 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy (stan na 31 grudnia 2020 r.) 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 
43 0 2 14 9 18 

zatrudnienie  

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 10 0 0 2 3 5 

w tym 

etatu 
4,55 0 0 1,40 1,30 1,85 

Razem etaty: 47,55 0 2 15,40 10,30 19,85 

Lp. Wydatki na wyposażenie Wartość brutto 

Zakupiono następujące wyposażenie: 

1 Lodówka HYUNDAI 499,00 

2 2 komputery Dell 2.720,00 

3 Tablica interaktywna eBeam 2.800,00 

4 Monitor Phlips 421,89 

5 Zestaw gryf olimpijski 2.687,88 

6 Niszczarka Rexel 1.100,85 
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Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Programy: 

1. Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla klas I. 

2. Zajęcia profilaktyczne integrujące grupę i poprawiające komunikację w klasie VI. 

3. Zajęcia profilaktyczne: „Telefon Zaufania, „Jak sobie radzić z hejtem w sieci?’, 

„Komunikacja, porozumienie bez przemocy”, „Jaki jestem”, „Lubimy się” – kl. 8. 

4. Profilaktyka komunikacji: „Jak ze sobą rozmawiać?” „O pożądanych zawodach na rynku 

pracy”, „ Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu”. 

5. „Badanie poziomu stresu i omówienie tego zjawiska”. 

6. Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli w zakresie ruchu drogowego uprawniające 

do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. 

7. Udział w konkursach kuratoryjnych. 

8. Złożenie wniosku do Rządowego programu „Aktywna tablica”, rozwijającego 

infrastrukturę szkolną i kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie TIK. 

9. W związku z obchodami Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych podjęto działania 

edukacyjne w klasach - prezentacje dot. definicji niepełnosprawności, rodzaje i przyczyny 

oraz potrzeba integracji z osobami niepełnosprawnymi.  

Akcje: 

1. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów w celu sprawdzenia poziomu wiedzy z zagrożenia 

uzależnieniem wynikającym z nadużywania telefonów. 

2. Zbieranie nakrętek na zakup wózka dla osoby niepełnosprawnej. 

3. Udział w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Pola Nadziei 2020/2021”. 

4. Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”, - pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. W 

akcję zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. 

5. Coroczna impreza sportowa – Międzyszkolna Liga w dwa ognie dziewcząt. 

6. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Każdy jakieś hobby ma…” dla uczniów 

z niepełnosprawnościami. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

Łączna liczba uczniów/dzieci (na 31 grudnia 2020 r.): 693 

Budżet szkoły w 2020 roku wyniósł 7 417 919,90 zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 10 704,07  zł. 

Zatrudnienie nauczycieli od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 64 

pełny etat 57 

niepełny etat 7 

7 Projektor RICOH 980,00 

8 Urządzenie wielofunkcyjne 1.850,01 

9 2 Switche Netgear 1.792,00 

10 Komputer HP 3.350,00 

11 8 komputerów HP 24.000,00 

12 4 komputery ACER 9.000,00 
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Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 64 

pełny etat 57 

niepełny etat 7 

 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy (stan na 31 grudnia 2020 r.) 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w pełnym 

wymiarze 
57 0 1 13 7 36 

zatrudnienie  

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 7 0 2 1 3 1 

w tym 

etatu 
4,669 0 1,735 0,444 1,823 0,667 

Razem etaty: 61,669 0 2,735 13,444 8,823 36,667 

 

 

 

 

Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Programy: 

1. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – XII edycja programu edukacyjnego promującego 

bezpieczeństwo w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie,  realizowany w klasach I. 

2. Program edukacji zdrowotnej „Wiem co jem, zdrowo się odżywiam”. Realizowany 

w oddziałach przedszkolnych. 

3.  „Akademia uwielbiam” – projekt o tematyce prozdrowotnej dotyczący zasad 

prawidłowego odżywiania się - kl. 6a,d, 7a,b,c. Program promował zasady zdrowego stylu 

odżywiania się. 

Lp. Wydatki na remonty Wartość brutto 

1 
Remont instalacji hydrantowej, ciepłej wody i cyrkulacji oraz 

zimnej wody – tranzyty. 
374 289,00 zł 

2 Remont sali nr 105 – remont podłogi, malowanie ścian. 5 300 zł 

3 Malowanie korytarza – parter szkoły. 5 100 zł 

4 Olejowanie parkietu na korytarzach (parter, I piętro). 5 400 zł 

Lp. Wydatki na wyposażenie Wartość brutto 

1 Zakup mebli – krzesła, ławki do dwóch sal. 8 475,93 zł 

2 

Zabezpieczenie wejścia do szkoły: zakup i montaż domofonów 

przy wejściach do szkoły, w salach gr. 0 i w świetlicy, montaż 

kraty przy wejściu C do szatni wraz z otwieraniem 

magnetycznym. 

15 083,18 zł 

3 
Monitoring w szkole – rejestrator, szafa Swith, kamery 

zewnętrzne. 
8 064 zł 

4 Zakup notebooka HP 15. 3 380 zł 
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4. „Smartfon jak narkotyk” – program profilaktyczny dla klas 7 i ich rodziców. 

„Autodestrukcja” – program profilaktyczny dla klas 8 i ich rodziców. 

5. Program „Debata” – profilaktyka antyalkoholowa. Zajęcia odbyły się we wszystkich 

klasach szóstych. 

6. „W krainie emocji” – program dla klas 4. 

7. „Wolni od przemocy” – program dla klas 5. 

8. „Budowanie pozytywnej samooceny” – kampania profilaktyczna formy Dove. Zajęciami 

zostały objęte dziewczęta z klas 7. Zajęcia prowadził pedagog szkolny. 

9.  „Ratujemy i uczymy ratować” – program edukacyjny WOŚP promujący właściwe 

postawy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Programem były objęte klasy III i IIa. 

10. Program profilaktyczny „Domowi Detektywi. Jaś i Małgosia na tropie” realizowany 

w klasie 4a, promujący asertywne postawy podczas inicjacji alkoholowej wśród dzieci 

i młodzieży. Program przedstawiał fakty i mity na temat picia alkoholu. W program 

zaangażowani byli także rodzice uczniów wypełniając z nimi zadania w domu. 

11. Realizacja XIV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę” 

– projekt realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Mińsku Mazowieckim. 

12. Program profilaktyczny „Zuzia i Tunio poznają Internet”. Program realizowany był 

we wszystkich klasach drugich. Zajęcia były poświęcone promowaniu bezpiecznych 

postaw w poruszaniu się w przestrzeni Internetowej wśród uczniów młodszych. 

13. „Krew, która ratuje życie” - program profilaktyczny realizowany w kl. 7 i 8 II edycja 

2020/2021.  

14. „Dopalacze. Zażyjesz - przepadniesz” program wczesnej profilaktyki dotyczący 

dopalaczy oraz mechanizmów powstawania uzależnienia, eksperymentowania, zachowań 

ryzykownych. Program w formie warsztatów dla klas 7. 

15. „Zdrowo jemy i rośniemy”, program kształtujący właściwe nawyki higieniczne 

i zdrowotne. Realizowany w klasach I. 

16. „My i pogoda - pełna zgoda”, program rozwijający zainteresowanie zjawiskami 

pogodowymi i ich wpływem na nasze życie. Realizowany w klasach I. 

17. „Od muzyki do fizyki” – program edukacyjny z pokazami doświadczeń fizycznych - 

kl. VII, VIII, we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

18. Program edukacyjny „Matlandia” w nauczaniu matematyki w kl. IV- VIII. 

19. Program edukacyjny „Akademia dojrzewania Lactacyd” – 8. edycja ogólnopolskiego 

programu profilaktyki zdrowotnej – realizowany w klasach VIII. 

20. Program popularyzacji czytelnictwa i rozwoju wrażliwości ekologicznej dzieci klas I-III 

poprzez organizację Dnia Głośnego Czytania. 

21. We współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulejówku realizowany jest 

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i jego rodziny „Za życiem” 

(realizacja projektu UE – Priorytet II).  

22. Program edukacyjny „Profilaktyka czerniaka” realizowany we współpracy 

z Towarzystwem Koła Studenckiego Profilaktyki Czerniaka i Chorób Skóry „ONKOMA”. 

Realizowali uczniowie kl. 8 i 7. 
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Projekty: 

1. Projekt edukacji regionalnej „Śladami patrona szkoły – Józefa Piłsudskiego”. 

Realizowany w klasach 4 – 8. 

2. Projekt „Nasza 100-letnia historia”, założenie i prowadzenie księgi pamiątkowej „Księga 

100-lecia”. Realizowany w kl. 1-8 oraz oddziałach przedszkolnych. 

3. Projekt „BohaterON w Twojej Szkole” – część V edycji ogólnopolskiej kampanii 

BohaterON – włącz historię. W projekcie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas  oraz 

dzieci z oddziałów przedszkolnych.  

4. Projekt edukacji rozwijający zainteresowanie językiem angielskim „Look! English 

is everywhere! – Spójrz! Angielski jest wszędzie!” realizowany w klasach 4 – 8. 

5. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”. Realizowany 

w klasie 2b . 

6. „Lepsza szkoła” – matematyczny projekt edukacyjny realizowany we współpracy 

z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.  

7. Projekt „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” - realizowany w kl. 4 i 5. 

8. Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” - 

realizowany w klasach 4 i 5. 

9. „Szkolny Klub Sportowy” projekt zajęć sportowych realizowany we współpracy z Unią 

Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza /Unia Sport/ - 2 grupy. 

10. Klub sportowy „Herkules” – projekt zajęć sportowych dla uczniów klas 4-8, dwie grupy. 

 

Innowacje: 

1. „Ruch przy muzyce - sposobem na prawidłową postawę ciała oraz wyrabianie 

poczucia rytmu”. Innowacja organizacyjna w zakresie prowadzenia jednej godziny WF 

w klasach II i III, jako zajęć z elementami tańca.  

2. Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Ogólnopolski 

projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. 

Realizowany w kl. 2a  

3. Innowacja pedagogiczna „Liczę na dobry wynik na egzaminie”- obejmuje kl. 7 i 8.  

4. Innowacja metodyczna „Jestem gotowy do klasy IV”, realizowana w kl. 3. 

5. Innowacja metodyczna „Ortografia da się lubić” w nauczaniu ortografii języka polskiego 

z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling, realizowana w klasach 6. 

6. Innowacja metodyczna „English words” w nauczaniu słownictwa z języka angielskiego 

z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling, realizowana w klasach 6, 7, 8. 

7. Innowacja pedagogiczna „Write better. Pisz lepiej”. Z zakresu języka angielskiego, 

realizowana w klasach 8. 

8. Innowacja pedagogiczna „Emocja” wspierająca rozwój społeczny i emocjonalny dzieci 

i młodzieży. Realizowana w klasie 2b. 

Akcje: 

1. Ogólnopolska kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” Instytutu Książki 

w Krakowie dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szkoła przystąpiła do akcji 

i otrzymała książki pt. „Pierwsze abecadło” wraz z przewodnikiem dla rodziców i dzieci 

„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Zestawy otrzymano 6.11.2020 r. 
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w liczbie 74 szt., które rozdano pierwszoklasistom. Odbyły się lekcje biblioteczne dla 

wszystkich klas pierwszych. 

2. Akcja „Nakrętka” – zbieranie plastikowych nakrętek, w celu uzyskania pomocy 

rehabilitacyjnej dla uczennicy Szkoły Podstawowej „Otwartych Serc”, akcja 

we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4. 

3. „Bezpieczna droga szkoła krokodyla Trika” dla klas 1-3 – akcja Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego. 

4. „Łączy nas pamięć” udział w akcji społeczno – edukacyjnej Żonkile upamiętniające 77. 

Rocznicę powstania w getcie warszawskim. 

5. „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól się mu się rozsypać” – Ogólnopolska 

Kampania Społeczna w klasach 1-3 

6. „Paczka od Świętego Mikołaja 2020” we współpracy z fundacją „Na obcej Ziemi” – 

zebrane dary (słodycze, maskotki) przekazano do 9 polskich szkół, przedszkoli 

i młodzieżowych organizacji polonijnych na Wileńszczyźnie. 

7. „Razem na święta” – udział w akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

8. Akcja „Pola nadziei 2020/2021” organizowana na rzecz chorych będących pod opieką 

Ośrodka Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia 

Księży Marianów. 

9. Udział w 20. Edycji Góry Grosza. Towarzystwo NASZ DOM – GÓRA GROSZA zbiórka 

pieniędzy na rzecz domów dla dzieci i zawodowych rodzin zastępczych – organizatorem 

był Samorząd Uczniowski.  

10. „Mamy misje do spełnienia!” – zbiórka makulatury filatelistycznej na rzecz działalności 

misyjnej prowadzonej przez Pallotyńską Fundację Misyjną SALVATTI.pl  

11. Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. 

Akcja pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. 

12. Akcja „Grosz do grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad w roku szkolnym 

2020/2021” we współpracy z Fundacją „Być Bardziej”. Akcję prowadziło szkolne koło 

wolontariatu. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  

Łączna liczba uczniów/dzieci: 335 

Budżet szkoły w 2020 roku wyniósł 4.176.805,35zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 12.468,08  zł  
 

Wypoczynek dzieci (Lato w mieście) wypełnia SP1 i SP4: 

L.p. Szkoła Podstawowa 

Z form wypoczynku jednego 50 

Z form wypoczynku dwóch 0 

Z wypoczynku w miejscu zamieszkania 50 

  

Zatrudnienie nauczycieli od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 01.01-30.06 – 41 osób, 01.07-31.08 – 39 osób 

pełny etat 01.01-30.06- 34 etaty, 01.07-31.08 – 32 etaty 

niepełny etat 7 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

21 

  

Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 44 

pełny etat 37 

niepełny etat 7 

 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy stan na 31 grudnia 2020 roku 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 
37  3 13 7 14 

zatrudnienie  

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 7  1 1 3 2 

w tym 

etatu 
2,39  0,33 0,33 1,07 0,66 

Razem etaty: 39,39  3,33 13,33 8,07 14,66 

 

 

Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Programy: 

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – rozwijanie zainteresowań uczniów przez 

promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych w kwocie 15 000,00  zł  (808 książek, w tym o 76 egzemplarzy 

lektur zgodnych z podstawą programową) oraz organizacja wydarzeń promujących 

czytelnictwo z udziałem uczniów – dotacja pozyskana przez Miasto Sulejówek. 

2. Unplugged – rekomendowany program profilaktyczny w formie warsztatów dla uczniów, 

koncentrujący się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o 

substancjach psychoaktywnych.  

Projekty: 

1. Zdrowo jem, więcej wiem – projekt realizowany w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 

I-III w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żywieniowo-Kulinarnej pt. Dobrze 

Jemy ze Szkołą na Widelcu. 

2. Moje hobby – projekt organizowany przez świetlicę szkolną włączający rodziców 

w działania warsztatowe rozwijające zainteresowania uczniów klas I-III. 

3. Współpraca z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

– uczestnictwo uczniów w wykładach tematycznych. Element zajęć pozalekcyjnych koła 

Lp. Wydatki na remonty Wartość brutto 

1 Remont kotłowni 108.221,90 

2 Wymiana pieców gazowych 64.630,05 

Lp. Wydatki na wyposażenie Wartość brutto 

1 Wyposażenie  17.394,48 
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geograficznego – Geografia po angielsku, w ramach którego uczniowie rozwijają 

zainteresowania i uzdolnienia, realizując własne projekty. 

Innowacje: 

1. Innowacja metodyczno – organizacyjna pn. Mały Miś w świecie emocji realizowana 

w dwóch oddziałach przedszkolnych. 

2. Innowacja metodyczna pn. Czytam z klasą lekturki spod chmurki – międzynarodowy 

projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III realizowana 

we wszystkich oddziałach klas I-III. 

Akcje: 

1. Zbieramy plastikowe nakrętki – dla Agnieszki. Przedsięwzięcie autorskie o zasięgu 

obejmującym placówki oświatowe Sulejówka pod Patronatem Burmistrza Miasta (łącznie 

w ciągu roku zebrano 2t plastikowych nakrętek. Dzięki uzyskanym środkom 

dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznej Fundacji Otwartych 

Serc). 

2. Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt we współpracy z fundacją Zwierzęta Sulejówek. 

3. Współpraca z Domem Seniora w Sulejówku – przygotowanie kartek noworocznych, występ 

jasełkowy dla podopiecznych. 

4. Coroczny udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – społecznej inicjatywie, w ramach, 

której europejskie państwa konkurują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych 

z programowaniem. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Łączna liczba uczniów/dzieci (na dzień 31 grudnia 2020 roku):  

- Liceum Ogólnokształcące: 298  

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 68 

 

Budżet szkoły w 2020 roku wyniósł 3 505 735,79 zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 9 578,51 zł  

 

Zatrudnienie nauczycieli od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 36 

pełny etat 23 

niepełny etat 13 
  

Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 38 

pełny etat 26 

niepełny etat 12 
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Wyszczególnienie 
Liczba stosunków pracy stan na 31 grudnia 2020 roku 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 
26 x 2 5 7 12 

zatrudnienie  

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 12 x 1 2 1 8 

w tym 

etatu 
 x 0,33 1,61 0,32 3,83 

Razem etaty: 32,09 x 2,33 6,61 7,32 15,83 

 

Lp. Wydatki na remonty 
Wartość 

brutto 

1 
Wyłożenie gresem schodów wewnętrznych po stronie zachodniej  

od podpiwniczenia do piętra w budynku ZSP  
20 085,90 zł 

2 

Remont szatni uczniowskich po stronie wschodniej i zachodniej 

budynku  

Remont dwóch szatni przy sali gimnastycznej  

Adaptacja pomieszczenia na gabinet pomocy przedmedycznej 

47 400,01 zł 

3 Wykonanie oświetlenia szkolnego boiska sportowego   45 000,00 zł 

4 
Wyłożenie gresem schodów wewnętrznych po stronie wschodniej  

od podpiwniczenia do piętra i podłogi stołówki w budynku ZSP  
34 440,00 zł 

 

 

Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Programy:  

1. Program profilaktyczno –wychowawczy szkoły 

Wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym 

i ryzykownym.  

2. Program „Ars- Sztuka miłości”  

Przeciwdziałanie w zakresie uzależnienia od alkoholu, nikotyny ora innych substancji 

psychoaktywnych. Pogłębienie wiedzy wśród uczniów na temat konsekwencji używania 

różnych substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem ich destrukcyjnego wpływu 

na relacje międzyludzkie w aspekcie związków oraz zdrowia prokreacyjnego.  

3. Program” Podstępne WZW”  

Upowszechnienie wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.  

4. Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS  

Zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej czynników ryzyka wynikających 

z podejmowanych zachowań ryzykownych. Przedstawienie konsekwencji rozwoju AIDS 

oraz form leczenia. Uświadamianie istoty poddawania się testom na obecność HIV.  

5. Program „ Znamię, znam je”  

Profilaktyka czerniaka. Dostarczenie wiedzy na temat nowotworu złośliwego skóry oraz 

metod zabezpieczających przed rozwojem nowotworu.  

Lp. Wydatki na wyposażenie 
Wartość 

brutto 

1 Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni  19 986,53 zł 
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Projekty:  

1. Centrum Edukacji Obywatelskiej " 1Planet 4All - Razem dla klimatu!"  

Projekt realizowany, aby uświadomić młodzieży, że zmiana klimatu jest wyzwaniem, przed 

którym stoimy wszyscy razem, jako społeczność międzynarodowa.  

2. Dzień Bezpiecznego Internetu  

Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów 

internetowych.  

3. Projekt „Izba Pamięci Rodziny Grabskich”  

Popularyzacja sali muzealnej znajdującej się w szkole. Cykl edukacyjny ukazujący, 

że w szkolnej Izbie Pamięci Rodziny Grabskich znajdują się cenne zbiory, za którymi stoją 

ciekawe historie.  

4. Szkolenia w ramach porozumienia z 1 Warszawską Brygadą Pancerną im. gen. 

Tadeusza Kościuszki Warszawa-Wesoła skierowane dla klas mundurowych. 

Popularyzacja wiedzy wojskowej, zagadnień z zakresu patriotyzmu oraz specyfiki pracy w 

służbach mundurowych.  

Innowacje:  

1. Innowacja pedagogiczna- klasa mundurowa- "Bezpieczeństwo Narodowe”  

Edukowanie młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, jak również kształtowanie pożądanych 

społecznych postaw uczniów oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie 

obronności narodowej i porządku publicznego, a także przygotowanie merytoryczne i 

praktyczne uczniów do świadomego wyboru dalszego kształcenia w szkołach o profilach 

obronnych i do podniesienia szans na rynku pracy w różnego typu służbach mundurowych.  

2. Innowacje przedmiotowe - Edukacja medialna, Komunikacja interpersonalna, 

Zarządzanie firmą, Ekonomia w praktyce, Laboratorium fizyczne, Zajęcia terenowe 

Akcje:  

1. II edycjia Konkursu Językowego The Point Online.  

Konkurs został zorganizowany przez Centrum Kształcenia Językowego „The Point”. 

Jego celem było zwiększenie wśród młodzieży świadomości, jak istotne współcześnie jest 

uczenie się języków obcych.  

2. „Szkoła do Hymnu”  

Propagowanie dnia 11 listopada jako szczególnej daty dla każdego Polaka. Bezpieczna 

szkoła - AED  

Akcja „Bezpieczna szkoła” to odpowiedni sprzęt ratowniczy oraz szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. Zakup AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego, 

sprzętu do ratowania życia.  

3. „Pola Nadziei”  

Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy 

nieuleczalnie chorym przebywającym w hospicjach oraz ich rodzinom. 

To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający 

na sadzeniu jesienią cebulek żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „ pól nadziei” 
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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 

Łączna liczba uczniów/dzieci na dzień 31 grudnia 2020 roku – 204 

 

Budżet Przedszkola w 2020 roku wyniósł 2 369 920,62 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko 

o stanowi kwotę 14 106,67 zł (do wyliczeń przyjęto uśrednioną liczbę dzieci – 168) 

 

Zatrudnienie nauczycieli od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 18 

pełny etat 14 

niepełny etat 4 

Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 23 

pełny etat 17 

niepełny etat 6 

 

Wyszczególnienie 
Liczba stosunków pracy 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 
17 0 4 5 2 6 

zatrudnienie  

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 6 0 1 1 3 1 

w tym 

etatu 
1,59 0 0,48 0,16 0,7 0,25 

Razem etaty: 18,59  4,48 5,16 2,7 6,25 

 

Lp. Wydatki na remonty Wartość brutto 

1 Malowanie korytarza i szatni 6 721,98 zł 

2 Naprawa połaci dachowej 4 900,00 zł 

3 Przebudowa systemu domofonów 8 818,42 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wydatki na wyposażenie Wartość brutto 

1 Wózki do sprzątania 3 499,93 zł 

2 Szafki do szatni 6 150,00 zł 

3 Ławki ogrodowe 1 745,00 zł 

4 Szafki i parawan 5 339, 43 zł 

5 Telewizory  3 178,00 zł 

6 Zamiatarka  3 295,17 zł 

7 Laptop - administracja  2 860,98 zł 

8 Laptopy do pracy zdalnej n-li (dokształcanie)  10 412, 35 zł 
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Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Projekty: 

1. „Przedszkolne podróże po Europie” 

2. „Wyzwania Teodora” 

3. „Pocztówkowy zawrót głowy” 

4. „Magiczna Moc bajek” 

Akcje: 

1. „Pola Nadziei” 

2. Koncert „Święto Niepodległości w Przedszkolu”  

3. „Cała Polska Czyta Dzieciom”  

4. „Wędrująca książka”  

5. Zbieranie nakrętek dla Mateusza 

6. Akcja charytatywna „Pomóżmy Rodzinie”- za pośrednictwem MOPS 

7. Konkurs pod patronatem Burmistrza: „Smaczne, bo polskie”. 

  

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 

Łączna liczba uczniów/dzieci (na dzień 31 grudnia 2020 roku): 225 
 

Budżet szkoły w 2020 roku wyniósł 2933987,27 zł, co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 13039,94  zł  
 

Zatrudnienie nauczycieli od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r. 

Okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 

ilość nauczycieli 25 

pełny etat 19 

niepełny etat 6 
  

Okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

ilość nauczycieli 27 

pełny etat 21 

niepełny etat 6 

 

Wyszczególnienie 
Liczba stosunków pracy  stan na 31 grudnia 2020 roku 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w pełnym 

wymiarze 
21  1 11 6 3 

zatrudnienie  

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 6 1 0 1 2 2 

w tym 

etatu 
2,29 0,32  0,5 0,48 0,99 

Razem etaty: 23,29 0,32 1 11,5 6,48 3,99 

 

Lp. Wydatki na remonty Wartość brutto 

1 Renowacja podłóg 8487,00 zł 
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Realizowane programy, projekty, innowacje, akcje: 

Innowacje: 

1. innowacja pedagogiczna „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” 

2. innowacja pedagogiczna „Wybryki w rytm zumbowej muzyki” 

Akcje: 

1. Pola Nadziei 

2. Góra Grosza 

3. Budzik 

4. Zakręcona nakrętka. 

 

 

4. POMOC SPOŁECZNA  
 

DOKUMENTY STRATEGICZNE:  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulejówek na lata 2011-2020  

Cel strategiczny nr 1.  

Wysoka jakość i poziom życia mieszkańców oraz ich rodzin w 2020 r. był realizowany poprzez:  

- udzielanie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, w celu zaspokojenia podstawowych 

potrzeb bytowych osób i ich rodzin,  

- organizacja (od 13 marca 2020 r.) dostarczania żywności (głównie przy współpracy 

z funkcjonariuszami Straży Miejskiej) osobom w kwarantannie na podstawie informacji 

z Sanepidu, udostępnienie codziennej możliwości telefonicznego zgłaszania potrzeb                            

w tym zakresie, 

- aktywizację świadczeniobiorców pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej, 

- podnoszenie świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziny (praca asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych, kadry placówek oświatowych, poradni psychologiczno-

pedagogicznej), 

- zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, 

przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów uzależnień (działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek, realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, profilaktyka w 

placówkach oświatowych).  

Zadania w zakresie wzmocnienia relacji rodzinnych, integracji międzypokoleniowej poprzez 

projekty socjalne, imprezy miejskie - w 2020 r. były znacznie ograniczone ze względu 

na sytuację epidemiologiczną w kraju.  

Lp. Wydatki na wyposażenie Wartość brutto 

1 Automat do mycia podłóg 8614,22 zł 

2 Komputery 5600 zł 

3 Ploter 1599 zł 

4 Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (meble i krzesła) 6049,12 zł 

5 Parownice do dezynfekcji dywanów 992,49 zł 

6 Aparat fotograficzny z możliwością nagrywania 2579 zł 
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Cel strategiczny nr 2 

Pełna integracja i partycypacja mieszkańców w życiu społecznym i w życiu zawodowym 

zrealizowany w 2020 r. poprzez: 

- pracę socjalną z osobami długotrwale bezrobotnymi, działania zapobiegające wykluczeniu 

społecznemu,  

- usługi opiekuńcze instytucjonalne i w miejscu zamieszkania, 

- zapewnienie oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+”, 

- rozszerzenie oferty usług na rzecz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (również 

dorosłym).  

W założenia w/w Strategii wpisywała się realizacja:  

1. Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sulejówek na lata 2019-2022 przyjętego 

uchwałą Rady Miasta nr XVI /153/2019 wraz z załącznikiem - Diagnozą problemów 

społecznych pod kątem wspierania rodziny.  

Za cel główny w/w Programu Wspierania Rodziny przyjęto „Rozwijanie systemu 

wsparcia dla rodzin sprzyjającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w realizacji 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych”.  

W roku 2020 zrealizowano następujące działania:  

- monitorowano rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych przy współpracy z placówkami oświatowymi;  

- w celu wzmocnienia ekonomicznej funkcji rodzin realizowano świadczenia pomocy 

społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), alimentacyjne, wynikające 

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", programu rządowego „Dobry 

start” oraz dodatki mieszkaniowe, energetyczne; 

- na rzecz wzmocnienia więzi międzypokoleniowych odbyły się spotkania uczestników 

Dziennego Domu „Senior +” z harcerzami.  

- na współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej w 2020 r. 

Miasto poniosło koszty w kwocie 20.669,55 zł (dla porównania w 2019 r.: 186.985 zł) 

tytułem współfinansowania pobytu 25 dzieci z 18 rodzin z terenu Sulejówka w pieczy 

zastępczej, w tym 7- ro w domach dziecka, 18- ro w rodzinach zastępczych; 

- w zakresie wspierania rodziny w 2020 r. Miasto skorzystało w trybie konkursu                            

z dofinansowania realizacji Resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 r.”. Pozyskano dotację w kwocie 2.550 zł (wg zasad 

konkursu przewidziano kwotę 1.700 zł do 1 etatu) na jednorazowe, dodatkowe 

wynagrodzenie dwóch asystentów rodziny w uznaniu za trud pracy w okolicznościach 

zagrożeń epidemiologicznych Asystenci objęli pomocą 17 rodzin, w tym 21 dzieci. 

Rodzina w sytuacji kryzysowej może liczyć na działania kompleksowe, wielowymiarowe, 

interdyscyplinarne w miarę posiadanych zasobów. Z perspektywy asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych najważniejszymi kwestiami, na jakie należy zwrócić uwagę 

w zakresie funkcjonowania rodzin jest systematyczne zwiększanie nakładów na działania 

profilaktyczne, edukacyjne, integracyjne, aktywizujące, ułatwienie dostępu do wsparcia 

psychologicznego dla rodziców, którzy nie radzą sobie z obowiązkami rodzicielskimi.  

Dla podniesienia jakości działań konieczne jest zapewnienie dostępności do superwizji 

dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.  
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2. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą Rady Miasta nr XLV/385/2017. 

Czynności podejmowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 r. miały na celu zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukację osób uwikłanych                               

w sytuację przemocy oraz usprawnienie współpracy między służbami pomocowymi.  

Głównym podmiotem świadczącym pomoc dla rodzin z problemem przemocy w rodzinie 

był powoływany przez Burmistrza Miasta Zespół Interdyscyplinarny z przedstawicielami 

MOPS, placówek oświaty, ochrony zdrowia, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej, Sądu 

Rejonowego i pracującymi na co dzień grupami roboczymi powołanymi w drodze uchwał 

przez Zespół.  

W 2020 r. do Zespołu wpłynęło 18 Niebieskich Kart wszczynających procedurę                             

i 2 w toku prowadzonych postępowań. Ogółem procedurę Niebieskiej karty prowadzono 

w 28 rodzinach. Z rodzinami dotkniętymi przemocą pracowało 10 grup roboczych. Zespół 

Interdyscyplinarny objął pomocą 55 osób (17 rodzin), grupy robocze pracowały                                

z 34 osobami (10 rodzin).  

Wnioski końcowe w szczegółowym sprawozdaniu z realizacji programu promowały:  

- kontynuowanie kompleksowej pomocy ze strony wszystkich służb, instytucji, 

konieczność objęcia opieką wszystkich uczestników tzw. aktu przemocy,  

- systematyczne edukowanie przedstawicieli służb działających na rzecz rodzin 

uwikłanych w przemoc, 

- systematyczne edukowanie dzieci, młodzieży jak i dorosłych w zakresie radzenia sobie 

z sytuacjami przemocy, możliwości uzyskania wsparcia,  

- edukowanie mieszkańców w zakresie obowiązków reagowania na sytuacje przemocy, 

konieczności zawiadamiania organów ścigania lub innych instytucji działających 

na rzecz przeciwdziałania przemocy,  

- wspieranie różnych akceptowanych społecznie form spędzania wolnego czasu dzieci 

i młodzieży. 

3. Programu MRPiPS „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów. 

Celem Programu „Wspieraj Seniora” było zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów 

w wieku 70 lat i więcej (w wyjątkowych sytuacjach – osobom młodszym), którzy 

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Wsparcie 

polegało głównie na dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym: spożywczych, 

środków higieny osobistej, leków. Udzielano także pomocy w załatwieniu prostych spraw 

urzędowych. Seniorzy mogli zgłaszać się po pomoc przez ogólnopolską infolinię  

(22 505-11-11). Usługi świadczyło 5- ro wolontariuszy, z którymi podpisano umowy 

współpracy i pracownicy socjalni. Koszt zakupów pokrywali seniorzy. 

4. Realizacja programu MRPiPS „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 w ramach 

Funduszu Solidarnościowego. Pogram MRPiPS „Opieka wytchnieniowa” - edycja 

w 2020 r. zrealizowano w dwóch formach: 

- świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby 

z niepełnosprawnością dla 15 rodzin po 240 godzin. W wymienionych rodzinach było 

4 niepełnosprawnych dzieci i 11 osób dorosłych. 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

30 

- świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego przez 

14 dni w placówce zapewniającej całodobową opiekę, wpisaną do rejestru właściwego 

wojewody dla 1 osoby z niepełnosprawnym dorosłym dzieckiem. 

Opieka wytchnieniowa miała za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów 

poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

Wsparcie specjalistyczne, poradnictwo (psychologiczne, terapeutyczne) oraz wsparcie 

w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oferował powiat w ramach tego samego 

programu. 

5. Realizacja pozostałych uchwał Rady Miasta:  

1) Pomoc w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019- 2023 realizowano stosując:  

- uchwałę Rady Miasta Sulejówek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Miasta Sulejówek w zakresie 

dożywiania " na lata 2019-2023,  

- uchwałę z dnia 25 lutego 2019 r. Nr V/36/2019 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 

objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz 

odstąpienia od zwrotu wydatków.  

2) Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego regulowała uchwała nr XLIX/421/2018 Rady 

Miasta w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółów jego funkcjonowania. 

3) W sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku stosowano uchwałę Rady 

Miasta nr LVI/478/, zmienioną uchwałą Nr XVI/122/2019 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu 

miasta Sulejówek.  

4) Analizie sytuacji w pomocy społecznej służyła „Ocena zasobów pomocy społecznej 

dla Miasta Sulejówek za 2019 r.” przyjęta uchwałą Rady Miasta nr XXI/227/2020.  

5) Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” regulowały uchwały Rady Miasta:  

- nr XV/138/2019 o utworzeniu z dniem 1.01.2020 r. ośrodka wsparcia Dziennego 

Domu „Senior+” i włączeniu go w strukturę MOPS w Sulejówku, 

- nr XV/139/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 13263) oraz 

- nr XV/140/2019 w sprawie nadania od 1 stycznia 2020 r. statutu Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulejówku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13262).  

 

REALIZACJA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostka 

organizacyjna Miasta.  

1. Organizacja MOPS:  

Jednostką zarządzał Dyrektor, któremu bezpośrednio podlega Dział Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych, Główny Księgowy, stanowisko do spraw kadr, stanowisko 

do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Inspektor ochrony danych 
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i Zastępca Dyrektora, który sprawował nadzór nad Działem Pomocy Środowiskowej 

i Zespołem Asysty Rodzinnej.  

2. Kadra MOPS  

Kadra MOPS na dzień 31.12.2020 r. liczyła 29 osób tj. 25,75 etatu, w tym: Dyrektor - 1 

etat, Zastępca Dyrektora - 1 etat, 8 pracowników socjalnych- 7,25 etatu, 5 pracowników 

– 4,5 etatu w Dziale Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych, księgowy- 0,75 etatu, 

Główny księgowy – 0,5 etatu, pracownik do spraw kadr i adm. – 1 etat, pracownik do spraw 

świadczeń pomocy społ. – 1,75 etatu, opiekunki chorych – 2 etaty, asystent rodziny – 1,5 

etatu, psycholog - 1 etat, sekretarka- 0,5 etatu. Inspektor Danych Osobowych realizował 

zadania poprzez zwiększenie zakresu obowiązków. 

W Dziennym Domu „Senior+” zatrudnionych było 3 pracowników etatowych w tym: 

Kierownik i dwóch terapeutów zajęciowych (3 etaty).  

3. Zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.  

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 615 osób pozostających 

w 562 rodzinach. W wymienionych rodzinach gospodarowało 853 osób, co stanowiło 4,5% 

mieszkańców miasta. Pomoc w formie pracy socjalnej otrzymało 415 rodzin, w tym 

wyłącznie pracą socjalną objęto 196 rodzin.  

- Samodzielne gospodarstwo domowe prowadziło 271 osób, w 102 rodzinach 

gospodarowano z dziećmi (w tym 48 rodzin niepełnych). W 60 rodzinach głównym 

źródłem utrzymania była renta, emerytura (w tym 43 gospodarstw jednoosobowych).  

- 157 (27,9%) rodzin z 562 otrzymujących wsparcie pieniężne lub niepieniężne 

znajdowało się poniżej kryterium dochodowego (tj. poniżej 701  zł  na osobę samotnie 

gospodarującą i 528 zł na osobę w rodzinie.). Najtrudniejszą sytuację dochodową miały 

rodziny z dziećmi oraz osoby dotknięte przewlekłą chorobą lub uzależnieniem.  

- W 182 rodzinach (32 % z ogółu) wystąpiła przewlekła choroba, 97 osób (17%) było 

dotkniętych niepełnosprawnością, w 45 gosp. domowych (8%) wystąpiła skłonność 

do nadużywania alkoholu, w 69 rodzinach (12 %) członek rodziny był zarejestrowany, 

jako osoba bezrobotna. 

 

Bezrobotni w Sulejówku według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy 

w Mińsku Mazowieckim 

Osoby bezrobotne 

z rodzin objętych 

wsparciem MOPS 

wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni ogółem 

grudzień 2019 

210 osób w tym: 

- długotrwale bezrobotni; 108, 

- bezrobotni do 30 r. życia: 30, 

- z prawem do zasiłku: 44 

104 106 

w 74 rodzinach 

(147 osób w gosp. 

domowym) 

grudzień 2020 

324 osoby, w tym 

- długotrwale bezrobotni 138, 

- bezrobotni do 30 r. życia: 70, 

- z prawem do zasiłku 62 

157 167 

w 69 rodzinach 

(142 osób w gosp. 

domowym) 

 

Osoby niepełnosprawne i przewlekle chore otrzymały: pomoc usługową w ramach zadań 

własnych lub wsparcie finansowe na dofinansowanie takich usług (dla 27 osób), 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi- zadanie zlecone (dla 6 

osób), gorące posiłki dostarczone do domu – dla 11 osób. 
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9 osób niepełnosprawnych korzystało ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Wiązownej (na podstawie porozumienia międzygminnego). Osoby te miały zapewniony 

transport opłacony przez MOPS.  
  

Lp. 
Rodzaj usług w ramach zadań 

własnych gminy w 2020 r. 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Koszt usług w  zł  

1 
Usługi opiekuńcze – pomoc 

opiekunek zatrudnionych na 2 etaty 
11 

91.448,00 
(śr. koszt 1 godz. 28  zł  brutto) 

2 
Pomoc w formie usług domu 

pomocy społecznej 
24 695.646,00 

3 Pomoc sąsiedzka 16 W ramach zasiłków celowych 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczo - 

aktywizacyjnych  

w Dziennym Domu „Senior +” 

31 

Całkowity koszt funkcjonowania 

placówki wyniósł 494.921,86 zł, w tym 

koszt Miasta = 374.121,86  zł   

Odpłatność - uczestników wyniosła 

11.658,33 zł i wpłynęła na konto 

Urzędu Miasta.  

źródło: opracowanie własne 
 

Pomoc osobom bezdomnym: W 2020 r. wsparcie otrzymało 10 osób bezdomnych. 

7 osób przebywało w schroniskach dla osób bezdomnych. 
 

Lp. Placówka 
Liczba osób 

skierowanych 
Koszt 

w 2020 r. 
Forma współpracy 

1 

Schronisko Stowarzyszenie „Serdeczna 

Dłoń” w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła 

II 2B 

4 15.142,45 

Umowy na udzielenie 

tymczasowego 

całodobowego 

schronienia na rok 

2020 

+ umowy na 

powierzenie danych 

osobowych 

2 
Schronisko MONAR Turowo 12, 

Czernice Borowe. 
2 5956,80 

3 

Stowarzyszenie MONAR Centrum 

Pomocy Bliźniemu Markot, 

Schronisko Oryszew Osada (z 

usługami opiekuńczymi) 

1 24.560,00 

4 
Schronisko Alter Ego Warszawa 

Wesoła 
2 7.175,00 

5 
Stowarzyszenie ANTIDOTUM Dom 

Terapii i Readaptacji Społecznej  
1 288,00 

 
Razem 7 osób - wiersze z liczbą osób nie sumują  

się z uwagi na przemieszczanie się osób 
53.122,25 

źródło: opracowanie własne 

 

Z pozostałych 3 osób: 2 osoby otrzymały dofinansowanie do wynajmu mieszkania, jedna 

osoba nie wyraziła zgody na umieszczenie w schronisku z uwagi na niechęć                                     

do stosowania się do obowiązującego regulaminu.  

 

Rodziny / osoby spełniające kryterium dochodowe - do 200% i od 26.11.2020 r.                            

do 220 % skorzystały z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2020 r. Wydano skierowania dla 89 gospodarstw domowych. 
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Dystrybucję żywności dla mieszkańców Sulejówka prowadził głównie Caritas 

w Sulejówku i w niewielkim wymiarze Alter-Ego w Warszawie Wesołej.  

 

Pomoc udzielona w 2020 r. w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 

Źródło: opracowanie własne  

 

4. W roku 2020 w MOPS poza pomocą społeczną zrealizowano zadania zlecone gminie 

w zakresie:  

 świadczeń rodzinnych;  

 funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; 

 świadczeń wychowawczych (500+); 

 świadczeń z programu rządowego „Dobry start”;  

 dodatków energetycznych; 

 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni; 

 świadczeń określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

oraz zadania własne w zakresie: 

 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 dodatków mieszkaniowych;  

 obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek. 

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 700 rodzin, w tym między innymi:  

 28 matek - otrzymało dodatki z tytułu urlopu wychowawczego, 

 33 matki - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

 338 dzieci - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

 63 dzieci - dodatek na dojazd do szkoły, 

 59 rodzin - otrzymało dodatki dla 132 dzieci z tytułu wielodzietności, 

 42 niepełnosprawnych dzieci - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 

 32 matkom przyznano świadczenie rodzicielskie (1000 zł mies.) w związku z brakiem 

uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, 

 105 rodzin - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becik”), z tego 

Rodzaj pomocy 

Liczba 

dzieci 

objętych 

programem 

Liczba 

dorosłych 

objętych 

programem 

Łączna 

liczba 

objętych 

wsparciem 

Koszt programu w zł 

Pomoc w formie gorącego 

posiłku 
57 7 63 

35.550  
(śr. koszt posiłku 5,45 zł) 

Pomoc w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności 

w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej. 

91 237 326 
264.012  

(koszt 1 świadczenia  

= 236,36 zł) 

Ogółem korzystający ze 

wsparcia w ramach programu  

99 
(mniej o 11 

dzieci niż  

w 2019 r.) 

242 
(mniej o 10 

osób niż  

w 2019 r.) 

341 
(mniej o 21 

osób niż  

w 2019 r.) 

305.147 
(ogółem koszt mniejszy  

o 4.853 zł niż w 2019 r.) 
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• 31 rodzin otrzymało drugie świadczenie w kwocie 1000 zł z tytułu urodzenia 

dziecka z uwagi na spełnione kryterium dochodowe, 

• 98 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne (w ub. roku w kwocie miesięcznej 

1830 zł) w związku z rezygnacją z zatrudnienia w celu opieki nad 

niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, 

 325 osób otrzymało dodatek pielęgnacyjny, w tym: 

• 105 dzieci do 16 r. życia, 

• 45 osób po 75 r. życia. 

W ramach Programu Rodzina 500 plus świadczenie wychowawcze otrzymało 

2547 rodzin dla 4095 dzieci. 

W roku 2020 zmniejszono koszty na obsługę tego zadania na 0,85 % od kwoty wypłaconych 

świadczeń.  

W ramach Programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 

- 1851 rodzin dla 2576 dzieci otrzymało wsparcie po 300 zł (w przypadku opieki 

naprzemiennej rodziców - po połowie tej kwoty, podobnie jak w świadczeniach 

wychowawczych).  

Świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymało 70 uprawnionych osób                     

z 52 rodzin. W mieście na koniec 2020 roku było 132 dłużników, wobec których 

prowadzono działania w celu wyegzekwowania należności z tytułu świadczeń 

alimentacyjnych. Wszyscy dłużnicy spełniający warunki określone w ustawie zostali 

zgłoszeni do krajowych rejestrów długów. Konieczne działania obejmowały:  

- ustalanie sytuacji dochodowej, majątkowej, zawodowej i zdrowotnej dłużnika oraz 

przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacji poprzez przeprowadzanie 

wywiadów alimentacyjnych i odbieranie od nich oświadczeń majątkowych, 

- w przewidzianych ustawą przypadkach wszczynanie i przeprowadzanie postępowania 

w celu uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

- informowanie komorników w sprawach dłużników (wysłano 280 informacje), inna 

korespondencja (330 pism). 

Od dłużników w 2020 r. z tytułu zrealizowanych świadczeń alimentacyjnych odzyskano 

171.582,49 zł z tego na dochód Miasta wpłynęło 50.876,90  zł  Na poziom odzyskiwanych 

środków wpływa przede wszystkim sytuacja zdrowotna, rodzinna i dochodowa dłużników 

alimentacyjnych oraz fakt, że liczną grupę stanowią dłużnicy ukrywający swoje dochody, 

wobec których nie ma możliwości prowadzenia egzekucji a także dłużnicy dotknięci 

uzależnieniami, nieaktywni zawodowo.  

 

Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) otrzymało 59 gospodarstw domowych, 

w których zamieszkiwało 139 osób. Z 59 lokali - 39 stanowiły mieszkania komunalne, 

6 - spółdzielcze, 3 - wspólnoty, 6 - wynajmowane, 5 - inne.  

Dodatki energetyczne (zadanie zlecone gminie) otrzymało 14 gospodarstw domowych, 

wydatkowano 1.769,47 zł (razem z kosztami obsługi). 

Świadczenia zdrowotne dla osób innych niż ubezpieczeni przyznano 42 osobom 

– na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Pracownicy socjalni 

przeprowadzali wywiady alimentacyjne do w/w postępowań. Na obsługę zadania otrzymano 

dofinansowanie kwocie 4.140  zł   
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5. Praca socjalna- podstawowe narzędzie pracy przeciwdziałające wyuczonej bezradności 

beneficjentów i przestarzałej formie redystrybucyjnej w pomocy społecznej. Indywidualną 

pracą socjalną objęto 415 rodzin. 

6. Postępowanie administracyjne: 

W roku 2020 r. wydano 2403 decyzji administracyjnych, w tym 1408 w zakresie pomocy 

społecznej, 731 w zakresie świadczeń rodzinnych, 85 w zakresie funduszu 

alimentacyjnego, 4 w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 38                        

w sprawie domów pomocy społecznej, 47 w sprawie świadczeń zdrowotnych ze środków 

publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, 61 w sprawie dodatków 

mieszkaniowych i 21 w zakresie dodatków energetycznych. Ponadto w postępowaniu                    

w sprawach „Dobrego startu” wydano 1820 zawiadomień o przyznaniu świadczeń 

natomiast, w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) wydano 316 zawiadomień                          

i 8 decyzji o przysługujących uprawnieniach.  

W 2020 r. - 14 osób złożyło odwołania do SKO od decyzji (w tym 12 w zakresie świadczeń 

pielęgnacyjnych złożonych za poradą pracowników jednostki z uwagi na brak zapisów 

dostosowujących odpowiednie art. w ustawie o świadczeniach rodzinnych po ogłoszeniu 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21.10.2014 r., sygn. akt K 38/13)                           - 

z tego 12 decyzji zostało uchylonych przez SKO - z korzyścią dla wnioskodawców                        

i zgodnie z wyrokiem Trybunału). Jedna decyzja w zakresie funduszu alimentacyjnego 

została przez SKO utrzymana w mocy. SKO pozostawiło bez rozpatrzenia odwołanie 

od jednej decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie w 2020 r. oddalił skargę na decyzję odmawiającą uprawnień 

do świadczenia pielęgnacyjnego (z odwołania z 2019 r.). 

7. Kontrole zewnętrzne, audyt w MOPS: 

1) Dyrektor MOPS w III 2020 r. złożył Burmistrzowi Miasta Sulejówek oświadczenie 

o stanie kontroli zarządczej w jednostce za 2019 r.  

2) W dniach 12.10.2020 r. - 22.12.2020 r. przeprowadzono audyt pn. „Ocena 

funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01.01.2019 r. - 

04.12.2020 r.” Audytor ocenił badany obszar pozytywnie z nieprawidłowościami.  

3) W dniach 15-18 grudnia 2020 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę 

realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych za okres I.2019 r. - XII.2020 r. 

8. Zmiany organizacyjne w okresie epidemii. 

Zastosowano zmiany organizacyjne w ten sposób, że:  

1) znacznie ograniczono wejścia interesantów do siedziby MOPS, 

2) udostępniono formę okienka podawczego, 

3) wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej, 

4) na podstawie przepisów prawnych – wdrożono możliwość przeprowadzenia wywiadów 

środowiskowych przez telefon i kompletowanie dokumentacji przez pocztę e-mail 

i z wykorzystaniem dostępnych programów dziedzinowych. Niejednokrotnie jednak 

niezbędne były wizyty w miejscu zamieszkania w celu podjęcia środków zaradczych 

adekwatnych do diagnozy sporządzonej w środowisku.  

5) umożliwiono - w miarę możliwości pracę zdalną (okresowo, dla niektórych 

pracowników). Z uwagi na charakter pracy pracowników socjalnych – w mniejszym 
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stopniu mieli możliwość pracy zdalnej, tym bardziej, że dochodziła obsługa osób 

wymienionych w codziennych raportach Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, pozostających w izolacji bądź w kwarantannie, realizacja programu 

„Wspieraj seniora”, czasami konieczność dostarczenia żywności lub pomocy 

w załatwieniu leków, spraw urzędowych. 

6) odnośnie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” poza okresami funkcjonowania 

stacjonarnego i okresami czasowego zamknięcia na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego charakter pracy pracowników etatowych uległ zmianie w części 

na pracę „terenową” i w części zdalną. Ciągłość funkcjonowania została zapewniona – 

pracownicy utrzymywali kontakt z uczestnikami placówki, dostarczali posiłki, 

materiały dydaktyczne, utrzymywali kontakty telefoniczne, mieli możliwość 

skorzystania ze wsparcia psychologicznego, biblioteczki mobilnej. Uczestnicy 

i pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. Do placówki został 

zakupiony ozonator.  

9. Wykonanie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020  

Wykonany budżet ogółem w 2020 r. wyniósł: 35.841.175,58 zł (w tym: koszt świadczeń 

zdrowotnych dla osób innych niż ubezpieczeni 4.140,38 zł) 

Koszt zadań sfinansowanych przez gminę: 3.973.941,03 zł, dofinansowanie zadań 

własnych z budżetu wojewody wyniosło 1.204.669,66 zł, koszt zadań zleconych 

30.662.564,89  zł   

 

3973941,03

1204669,66

30662564,89

Srodki finansowe Miasta 

Sulejówek - zad własne

Dofinansowanie zadań 

własnych Gminy z budżetu 

Wojewody

Środki finansowe na zadania 

zlecone

 

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej 

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. w porównaniu do roku 2019. 

Wyszczególnienie Rok 2019 Rok 2020 

Ogółem - w złotych 

w tym w budżecie MOPS 

28.974.467 

28.100.942 

36.183.341,96 

35.841.175,58 

851 Ochrona zdrowia (budżet Miasta) 

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

9.900 

389.905 

68,14 

269.232,24 
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10. Analiza do wydatków na wybrane zadania w zakresie polityki społecznej.  

W gminie Sulejówek środki finansowe wydatkowane w 2020 r. na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły 36.183.341,96  zł  Poziom wydatków w stosunku do roku 2019 wzrósł 

o 7.208.874,96 zł (24,9 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 31.233.158,95 zł, 

co stanowi 86,3 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - 

Pomoc społeczna wydatkowano 4.613.876,63 zł, co stanowi 112,8 % ogólnych wydatków 

w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 273.440,38 

zł, co stanowi 0,76 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - 

Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 72.866 zł, co stanowi 0,2 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące 

pozycje budżetowe: dział 855 - rodzina, dział 852 - pomoc społeczna. 

 

Struktura wydatków w różnych obszarach polityki społecznej w budżecie Miasta 

Sulejówek w 2020 r. 

 

31223158,95

4613876,63
273440,3872866

Rodzina 

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Edukacyjna opieka 

wychowawcza

 

851 Ochrona zdrowia - w budżecie MOPS 

85195 Ochrona zdrowia 4.050 4.140,00 

852 Pomoc społeczna (budżet MOPS) 

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11.000 11.000,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przy 

świadczeniach pomocy społecznej 
35.480 34.000,00 

85214 Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w 

naturze 
1.314.580 1.350.117,91 

85215 Dodatki mieszkaniowe 125.071 132.706,20 

85216 Zasiłki stałe 461.016 466.148,64 

825219 Ośrodek pomocy społecznej 1.323.117 1.622.402,10 

85228 Usługi specjalistyczne opiekuńcze 47.265 97.604,51 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 310.000 307.341,55 

85231 Pomoc dla cudzoziemców 22.000 24.000,00 
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FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W 2020. 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego SENIOR + 

na lata 2015 – 2020  

 

W roku 2020 w ramach konkursu pozyskano kwotę 121.800 zł w ramach II modułu Programu 

Wieloletniego SENIOR + na lata 2015 – 2020 pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego 

Domu "Senior +".  

Oficjalne otwarcie Dziennego Domu "Senior +" odbyło się w dniu 4.03.2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzeba zapewnienia funkcjonowania placówki Dziennego Domu „Senior+” wynika przede 

wszystkim z sytuacji demograficznej Miasta i związanych z nią wyzwań. Według danych 

statystycznych w Sulejówku zamieszkuje 5026 osób w wieku 60+, w tym 2966 kobiet i 2060 

mężczyzn, co stanowi 26% ogółu mieszkańców. W wymienionej liczbie seniorów jest 650 

kobiet w wieku 80+ i 319 mężczyzn.  

Co ciekawe uczestnictwem w zajęciach ośrodka wsparcia w większości zainteresowani byli 

osoby w sędziwym wieku (średnia wieku 31 osób skierowanych do placówki wynosiła 79 lat).  

Oferta Dziennego Domu „Senior +” w 2020 r. 

Dzienny Dom "Senior +" zapewnia ofertę edukacyjną, kulturalną oraz rekreacyjną dla 

najstarszych mieszkańców miasta. Głównym celem działalności placówki jest aktywizacja 

społeczna seniorów powyżej 60 roku życia. Ośrodek zapewniał uczestnikom 8 godzin pobytu 

(8-16) od poniedziałku do piątku. 

Liczba zatrudnionych pracowników: 

Kierownik – 1 etat, Terapeuta zajęciowy – 2 etaty 

Oprócz tego z placówką współpracowali: 

1) Psycholog zatrudniony w MOPS – 5 godz./tydz. 

2) Rehabilitant – 10 godz./tydz. (usługa) 

3) Opiekun osób starszych – 30 godz./tydz. (2 osoby) 

4) Kierowca (dowóz uczestników) (usługa) 

W roku 2020 wydano 31 decyzji kierujących do Dziennego Domu „Senior +” i ustalających 

odpłatność za pobyt. Na dzień 31.12.2020 r. pod opieką placówki znajdowało się 26 seniorów. 
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Dzienny Dom „Senior +” na rzecz uczestników świadczył: 

- Usługi socjalne 

Jeden gorący posiłek dziennie, dostarczony przez catering zewnętrzny do placówki                        

(w okresie zawieszenia stacjonarnej działalności posiłki dostarczane przez pracowników 

DD Senior + bezpośrednio do domów uczestników), pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, pomoc w kontaktach ze służbą zdrowia, realizacja recept, robienie zakupów, 

dostęp do żelazka, prysznica, pralki, dostęp do kawy i herbaty. Dostarczenie 

przygotowanych przez catering zewnętrzny paczek świątecznych i noworocznych. 

- Usługi edukacyjne 

Seniorzy brali udział w spotkaniach, pogadankach, wykładach m.in. z funkcjonariuszami 

policji, straży miejskiej, psychologiem, lekarzem, seksuologiem, dietetykiem, 

kosmetologiem, liderką „Szlachetnej paczki”, Odbyły się zajęcia w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków MRPiPS w ramach rządowego programu na rzecz 

aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 (m. in. nauka obsługi smartfona). 

Zajęcia „Bezpieczny Senior” oraz „Zdrowy Senior”. Współpraca z Fundacją Pomocy 

Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem” - udział w projekcie „Akademia Dobrego 

Życia po 60-tce” oraz „Aktywni w sercu Mazowsza”. 

- Usługi kulturalno – oświatowe 

Uczestnicy mieli możliwość wspólnego spędzania czasu, oglądania filmów, słuchania 

muzyki, czytania książek, grania w gry planszowe, oglądania występu lokalnego zespołu 

muzycznego, oglądania występu zorganizowanego przez harcerzy, uczestniczenia 

w spotkaniu z lokalną pisarką oraz z kawalerzystą, rotmistrzem, współorganizatorem 

uroczystości w Ossowie „Cud nad Wisłą”. Wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej 

oraz kalendarza dokumentującego i promującego działalność DD „Senior +”. 

- Wsparcie psychologa 

Uczestnicy korzystali z regularnego wsparcia psychologa zatrudnionego w MOPS 

Sulejówek w trakcie spotkań grupowych oraz indywidualnie (szczególnie ze wsparcia 

telefonicznego w trudnym czasie podczas zamknięcia placówki z powodu pandemii). 

Prowadzone były warsztaty tematyczne. Dodatkowo uczestnicy skorzystali ze wsparcia 

psychologa z zewnątrz specjalizującego się w chorobach otępiennych. 

- Terapia zajęciowa 

Celem głównym terapii zajęciowej było umożliwienie seniorom (stosownie do ich kondycji 

psychofizycznej i potrzeb) rozwoju umiejętności, zainteresowań, pobudzenia 

ich aktywności, podtrzymania kondycji fizycznej, manualnej przy zachowaniu poczucia 

wspólnoty. Terapia prowadzona była w formie spotkań grupowych i indywidualnych 

pod okiem dwóch terapeutów zajęciowych. W ramach terapii prowadzone były zajęcia 

w zakresie: rękodzieła, robótek ręcznych, prac plastycznych, majsterkowania, pielęgnacji 

roślin, florystyki, bibliotekarstwa, tworzenia poezji własnej, decoupage, muzykoterapii. 

Odbyły się treningi pamięci, ćwiczenia twórczego myślenia. Wspólnie rozwiązywano 

krzyżówki, zagadki, grano w planszówki. Prowadzono również warsztaty kulinarne: 

pieczenie szarlotki, pierniczków, przygotowanie przetworów na zimę: soku malinowego, 

z pigwy, marynowanej papryki oraz grzybów wspólnie zebranych w pobliskim lesie. 

W ramach podtrzymywania tradycji pleciono wianki na noc świętojańską, wykonano 

bukiety ziół na święto Matki Boskiej Zielnej, stroiki na Święto Zmarłych, kartki 
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świąteczne). Uczestnicy wzięli udział w konkursie w ramach projektu promocji amatorskiej 

twórczości seniorów w sieci „AiOwszem”. W ramach wolontariat międzypokoleniowego 

odbyły się spotkania z harcerzami, młodzieżą szkolną. 

- Usługi prozdrowotne 

Mierzenie ciśnienia, poziomu cukru. Zajęcia z fizykoterapeutą trzy razy w tygodniu 

po 5 godzin (w tym gimnastyka grupowa oraz zabiegi rehabilitacyjne indywidualne, 

dostosowane do potrzeb uczestnika, masaże, solux, prądy, ćwiczenia oddechowe, 

relaksacyjne). Wykonanie testów na obecność Covid-19. Promocja zdrowego stylu życia 

podczas prowadzonych zajęć i wykładów. 

- Usługi sportowo-rekreacyjne 

Spacery, nordic walking, gimnastyka grupowa, różne formy aktywności na świeżym 

powietrzu. Spacer po miejskim parku „Glinianki”, wycieczka do willi Bzów, wycieczka do 

obiektu sakralnego zgromadzenia Marianów. 

- Usługi aktywizacji społecznej 

W ramach usług uczestnicy brali udział w akcji „Pomoc dla Małgosi”, wykonano prace, 

które zostały przekazane na aukcję przeprowadzoną na rzecz chorej dziewczynki, 

rozwijanie więzi społecznych wśród uczestników, szycie maseczek dla lokalnej 

społeczności. 

Podsumowanie działalności ośrodka wsparcia.  

Dzięki funkcjonowaniu Dziennego Domu „Senior +” została podniesiona jakość życia 

seniorów. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej, odkryli w sobie 

wiele potencjału, a także zdolności, chętnie podejmowali nowe wyzwania, dzielili się 

doświadczeniami kulinarnymi, korzystali z gorącego posiłku. Mieli także możliwość poprawy 

swojej kondycji fizycznej dzięki ćwiczeniom ruchowym, zabiegom rehabilitacyjnym 

dostępnym w placówce. Niektórzy z nich chętnie zapoznali się z nowoczesnymi metodami 

komunikacji, w tym obsługą smartfona. Uczestnictwo w Dziennym Domu poprawiło relacje ze 

środowiskiem lokalnym i często polepszyły się też relacje rodzinne. Na podstawie ankiety 

przeprowadzonej wśród uczestników DD „Senior +” w Sulejówku, której celem była analiza 

postępów (korzyści) możemy stwierdzić, że: 95% uczestników zauważyło poprawę swojej 

kondycji fizycznej, 92% uczestników zauważyła u siebie chęć większej dbałości o wygląd, 90% 

uczestników zauważyło wzrost swojej aktywności społecznej, 85% uczestników zdobyło nowe 

umiejętności, 80% uczestników zwiększyło kontakt z szeroko rozumianą kulturą. Z powodu 

ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19 Dzienny Dom „Senior+” miał zawieszoną 

stacjonarną formę działalności w okresie od 13.03.2020 r. do 27.05.2020 r.  

i od 27.10.2020 r. do 31.12.2020 r. W tym okresie zajęcia realizowane były poprzez pracę 

zdalną z uczestnikami (głównie z wykorzystaniem telefonu), spotkania indywidualne                                     

(z zachowaniem dystansu społecznego i wszelkich środków ostrożności), wsparcie psychologa. 

Seniorzy otrzymali gorący posiłek do domu, mogli liczyć na dostarczenie zakupów, realizację 

recept. Dostarczano materiały do treningu umysłu, prasę dla seniorów, materiały do 

wykonywania prac plastycznych i robótek ręcznych, umożliwiono korzystanie z biblioteczki 

mobilnej.  
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5. POLITYKA MIESZKANIOWA 

 

Zasób mieszkaniowy: 

1. Ilość lokali na dzień:  

– 01.01.2020 r. – 160,  

– 31.12.2020 r. –158; 

2. Ilość osób oczekujących na lokale – 22; 

3. Ilość osób, którym przyznano lokal – 4 nowych najemców; 

4. Zaległości czynszowe: 33 614,64 zł, w tym odsetki - 2 683,81 zł; 

5. Wykonano: 

 remont lokalu mieszkalnego w lokalu komunalnym nr 7 przy ul. Łukasińskiego 10/2. 

Koszt remontu: 27 662,71 zł brutto; 

 remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Krasickiego 33.  

Koszt remontu: 32 000,00 zł brutto; 

 remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Poniatowskiego 8. 

Koszt remontu: 27 000,00 zł brutto; 

 remont pokrycia dachu papą wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi budynku 

komunalnego wielorodzinnego przy ul. Sejmowej 5.  

Koszt remontu: 25 896,26 zł brutto. 

 

 

  



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

42 

6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Wg stanu na koniec 2020 roku w bazie REGON zarejestrowanych było 2967 podmiotów 

gospodarki narodowej. Sektor prywatny stanowił zdecydowaną większość w liczbie ogółem 

2905 podmiotów gospodarki narodowej w tym 2353 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do CEIDG wpisano 81 przedsiębiorców, 

dokonano 62 wykreśleń wpisów, 138 zmian z zawieszeniem, 80 zmian ze wznowieniem                        

i 593 zmian w istniejących wpisach. 

 

Sulejówek - struktura podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON - stan  

na 31 grudnia w latach 2018 r. - 2020 r. 

Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Podmioty gospodarki narodowej - ogółem 2842 2878 2967 

Sektor publiczny - ogółem 29 28 28 

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego 
16 16 16 

Sektor publiczny - spółki handlowe 3 2 2 

Sektor prywatny – ogółem 2793 2827 2905 

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
2239 2280 2353 

Sektor prywatny - spółki handlowe 215 219 216 

Sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 
25 30 24 

Sektor prywatny – spółdzielnie 3 3 3 

Sektor prywatny – fundacje 17 18 20 

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
31 32 31 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych.  

 

W 2020 roku zarejestrowano ogółem 215 podmiotów gospodarki narodowej, a liczba 

wyrejestrowanych wynosiła 128 podmiotów, w tym 113 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów 

w sektorze prywatnym wg sekcji i działów PKD 2007 był handel hurtowy  

i detaliczny. 
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Sulejówek - struktura podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON Podmioty nowo 

zarejestrowane wg sektorów własnościowych - stan na 31 grudnia w latach 2018 r. - 2020 r.  

Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów 

własnościowych  
(wymiary: rodzaje podmiotów gospodarki narodowej) 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 256 218 215 

Sektor prywatny - ogółem 235 201 194 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
201 183 179 

Sektor prywatny - spółki handlowe 0 1 8 

Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 
0 0 2 

Sektor prywatny - fundacje 2 1 2 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
1 2 1 

(Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych /Wymiary: Rodzaje podmiotów 

gospodarki narodowej/ - nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów, dlatego dane 

liczbowe nie sumują się na sektor ogółem.) 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych. 

 

Sulejówek - struktura podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON  

- stan na 31 grudnia w latach 2018 r. - 2020 r. Podmioty wyrejestrowane wg sektorów 

własnościowych. 

Podmioty wyrejestrowane wg sektorów 

własnościowych 
(wymiary: rodzaje podmiotów gospodarki narodowej) 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 207 159 128 

Sektor publiczny - ogółem 0 0 0 

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 
0 0 0 

Sektor prywatny - ogółem 207 158 128 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
123 148 113 

Sektor prywatny - spółki handlowe 70 4 8 

Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 
28 0 8 

Sektor prywatny - fundacje 2 1 0 

Sektor prywatny stowarzyszenia i organizacje społeczne 5 1 2 

(Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych /Wymiary: Rodzaje podmiotów gospodarki 

narodowej/ - nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów, dlatego dane liczbowe 

nie sumują się na sektor ogółem.) 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych.  
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WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) i w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

(stan na 31.12.2020 r.) 

1. sklepy 2. lokale gastronomiczne 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Do 4,5% 
Od 4,5%  

do 18% 
Pow. 18% Do 4,5% 

Od 4,5%  

do 18% 
Pow. 18% 

(oraz piwa) 
(z wyjątkiem 

piwa) 
 (oraz piwa) 

(z wyjątkiem 

piwa) 
 

32 33 31 12 7 5 

Ogółem (suma kolumn 1+2+3) Ogółem (suma kolumn 1+2+3) 

96 24 

 

Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

Placówki handlowe: stan na 31.12.2020 r. 

- do 4,5% (oraz piwa): 40 - (wykorzystano 31 zezwolenia) 

- od 4,5% do18% (z wyjątkiem piwa): 40 - (wykorzystano 33 zezwolenia) 

- powyżej 18%: 40 - (wykorzystano 30 zezwoleń) 

Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia i podawania w miejscu 

sprzedaży  

Placówki gastronomiczne: stan na 31.12.2020 r. 

- do 4,5% (oraz piwa): 15 - (wykorzystano12 zezwoleń) 

- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa): 15 - (wykorzystano 7 zezwoleń) 

- powyżej 18%: 15 - (wykorzystano 5 zezwolenia) 

 

PROWADZONE SPRAWY W 2020 ROKU - STAN NA 31 GRUDNIA 

 

WYDANE ZEZWOLENIA 

Sklepy Lokale gastronomiczne 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

do 4,5% 
Od 4,5% do 

18% 
Pow. 18% do 4,5% 

Od 4,5% 

do 18% 
Pow. 18% 

(oraz piwa) 
(z wyjątkiem 

piwa) 
 (oraz piwa) 

(z wyjątkiem 

piwa) 
 

7 8 7 2 1 0 

Ogółem (suma kolumn 1+2+3) Ogółem (suma kolumn 1+2+3) 

22 3 
Źródło: Urząd Miasta Sulejówek - wg stanu na 31.12.2020 r. 

 

Wydane zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - 1 
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Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego 

działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie 

i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę - 6 

Wystawione decyzje dotyczące wygaszenia, uchylenia zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych - 5  

Wystawione decyzje dotyczące zmiany zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2  

 

SPRAWY DOTYCZĄCE WYDAWANIA LICENCJI NA TAKSÓWKI 

Licencje na przewóz osób taksówką wg stanu na dzień: 31.12.2020 r. – 18 licencji 

Wydane zmiany licencji na przewóz osób taksówką: 1  

 

 

7. KULTURA I SPORT  
 

MIEJSKI DOM KULTURY 

Miejski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania 

kultury.  

Dzięki inwestycji realizowanej w ramach rozbudowy budynku Miejskiego Przedszkola nr 1,  

Miejski Dom Kultury we wrześniu 2020 r. zyskał nową siedzibę. Dysponuje obecnie salą 

wielofunkcyjną, dwoma biurami, zapleczem socjalnym i sanitarnym.  

 
 

Aktualnie w Miejskim Domu Kultury zatrudnionych jest 6 osób na umowach o pracę na czas 

nieokreślony i 1 osoba na czas określony (stan na dzień 31.12.2020 r.): 

1) Dyrektor – 1 etat 

2) Pracownik ds. administracyjno – biurowych – 1/2 etatu 

3) Sekretarka / Pracownik ds. administracyjnych – 1 etat 

4) Pracownik ds. artystycznych, programowych i organizacyjnych – 1 etat 

5) Główna księgowa – ½ etatu 

6) Specjalista ds. polityki senioralnej – ¼ etatu 

7) Pracownik ds. promocji – ¼ etatu 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

46 

 

Zatrudnienie w 2020 roku zostało zwiększone o jeden etat. Instruktorzy zatrudnieni byli 

na umowy zlecenie lub wykonywali zadania w ramach swojej działalności gospodarczej. 

Zatrudnionych w MDK było w ten sposób 25 osób. 

W miesiącach od lipca do października, w związku epidemią działalność instytucji kultury była 

dopuszczalna. Dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników wprowadzono szereg procedur.  

W okresie od marca do czerwca, a także od listopada do grudnia, kiedy wstrzymano działalność 

placówek kultury, zmieniono całkowicie organizację pracy Domu Kultury z formy stacjonarnej 

na hybrydową i zdalną. Wszystkie spotkania przeniesiono na platformę ZOOM.  

Wydarzenia  

Rok 2020 to zupełnie inny rok niż poprzednie i zarazem bardzo trudny czas  

w działalności wszelkich instytucji kultury stawiający przed nimi nowe wyzwania. Pandemia  

COVID-19 uniemożliwiła realizację wielu zaplanowanych przedsięwzięć w okresach kwiecień 

- czerwiec oraz listopad - grudzień. MDK zintensyfikował prowadzenie zajęć oraz organizację 

wydarzeń w formie zdalnej lub hybrydowej dzięki możliwości transmisji on-line za 

pośrednictwem portalu YouTube oraz Facebook. W 2020 r. udało się zrealizować                           

46 wydarzeń o różnym charakterze i dla różnych grup odbiorców, w tym 8 koncertów 

i uroczystości, 13 wykładów i spotkań, 5 wydarzeń dedykowanych dzieciom, 5 spektakli 

dla dzieci i dorosłych, 3 wydarzeń sportowych, 2 warsztaty, 3 konkursy i wydarzenia 

towarzyszące, 2 wystawy oraz 5 audycji. Z 46 wydarzeń aż 17 odbyło się w formie on-line. 

Od lipca do października zrealizowano prolog festiwalu „Zofiówka” w postaci 7 odmiennych 

działań festiwalowych, z racji panującej pandemii w formie on-line.  

 

W organizowanych przez MDK koncertach brało 

udział około 2500 osób - liczba jest szacowana 

na podstawie liczebności miejsc i frekwencji.  

Do statystyki nie były dodane uroczystości 

miejskie i wydarzenia, w których MDK zapewniał 

oprawę artystyczną. Jeśli chodzi o naszą 

aktywność w Internecie - łączna liczba wyświetleń 

naszych filmów na Facebooku to ponad 10700, 

zaś na kanale YouTube niemal 5000. 

Nowym cyklem spotkań powstałym w 2020 roku 

był „Dyskusyjny Klub Filmowy” - spotkania, 

podczas których odbywały się dyskusje 

o konkretnym filmie, walorach artystycznych, 

jako dziełach sztuki oraz o jego twórcach. DKF 

odbywał się z częstotliwością jeden raz w miesiącu i jest nadal kontynuowany. 

W roku 2020 w wyniku poszukiwania sposobów na dotarcie do odbiorców za pomocą Internetu 

zainaugurowaliśmy cykl audycji pt. "Kulisy kultury". Podczas 20 - minutowych programów 

prezentowano sylwetki instruktorów i pracowników, a także pokazano, jak wygląda życie 

Domu Kultury, na co dzień z perspektywy pracujących w nim ludzi. 
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Koncerty i uroczystości: 

1) 04.01.2020 Koncert Kolęd sekcji wokalnej MDK oraz ChKMS (sala OSP) 

2) 11.01.2020 Koncert Noworoczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

"Akord" (sala OSP) 

3) 24.01.2020 Kabaret "Czy Jakoś Tak" (sala OSP) 

4) 07.02.2020 Koncert Marka Piekarczyka wraz z Tadeuszem Apryjasem i Jackiem 

Borowieckim (sala OSP) 

5) 15.09.2020 Pacyfikacja cechówki. 

6) 17.09.2020 Dzień Sybiraka 

7) 20.12.2020 Koncert Niki Lubowicz "Noc nad Betlejem” | on-line 

8) 27.12.2020 Koncert Wojciecha Majewskiego "Przemiana" | on-line 

Spotkania i wykłady: 

9) 22.01.2020 Wykład UTW - "O sposobach skutecznego komunikowania się", prowadząca 

Anna Sobik 

10) 02.02.2020 Spotkania z kulturą - prof. Jan Tomkowski 

11) 03.02.2020 Wykład UTW- "Podróże z Chudeckim, czyli podróże na każdą kieszeń", 

prowadzący Tadeusz Chudecki 

12) 05.02.2020 Wykład UTW - "Konizmy - czyli jak koń opanował język polski", prowadząca 

Urszula Kowalczuk 

13) 04.03.2020 Wykład UTW - „Agnieszka Osiecka w piosenkach polskich wykonawców”, 

prowadzący Sławomir Drygalski 

14) 19.09.2020 Spotkania z kulturą – Ajka Tarasow 

15) 24.10.2020 Spotkania z kulturą – mjr Edward Myśliwczyk | on-line 

16) 31.10.2020 Dyskusyjny Klub Filmowy – Janusz Majewski | on-line 

17) 21.11.2020 Spotkania z kulturą – dr Beata Nessel-Łukasik | on-line 

18) 28.11.2020 Dyskusyjny Klub Filmowy – Wojciech Marczewski, Marek Probosz | on-line 

19) 12.12.2020 Uroczysta inauguracja UTW - dr Katarzyna Wolnicka oraz mgr inż. Joanna 

Jaczewska - Schuetz | on-line 

20) 12.12.2020 Dyskusyjny Klub Filmowy – Waldemar Krzystek | on-line 

21) 19.12.2020 Spotkanie z Kulturą – Julia Dobrowolska | on-line 

Wydarzenia dla dzieci: 

22) 18.01.2020 Kreatywna sobota - Maski karnawałowe 

23) 12.09.2020 Kreatywna sobota - Jesień w kolorach liści  

24) 10.10.2020 Kreatywna sobota - Jesienne inspiracje  

25) 14.11.2020 Kreatywna sobota - Moja torba | on-line 

26) 19.12.2020 Kreatywna sobota - Magia Świat Bożego Narodzenia | on-line  

Spektakle dla dorosłych i dla dzieci: 

27) 25.01.2020 Spektakl „Czekoladki” wg Bożeny Kupis – Kucharskiej (sala MDK) 1/2 

28) 26.01.2020 Spektakl „Czekoladki” wg Bożeny Kupis – Kucharskiej (sala MDK) 2/2 

29) 08.03.2020 Monodram w wykonaniu Katarzyny Kołeczek (sala OSP) 

30) 05.09.2020 „Od 1-go września, czyli okupacja od kuchni” wg Aleksandry Zaprutko - 

Janickiej (sala MDK) 1/2 

31) 06.09.2020 „Od 1-go września, czyli okupacja od kuchni” wg Aleksandry Zaprutko - 

Janickiej (sala MDK) 2/2 
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Wydarzenia sportowe i rekreacyjne: 

32) 13.02.2020 Turniej "Mistrz Planszówek" 

33) 01.03.2020 Bieg Tropem Wilczym 

34) 13.09.2020 Pielgrzymka rowerowa 

Warsztaty: 

35) 20.02.2020 Makijaż przyjacielem kobiety. Jak go oswoić? Jak poskromić?, 

prowadząca Renata Berger 1/2 

36) 24.02.2020 Makijaż przyjacielem kobiety. Jak go oswoić? Jak poskromić?, 

prowadząca Renata Berger 2/2 

Konkursy i występy towarzyszące: 

37) 04.04.2020 Konkurs szachowy 

38) 05.12.2020 V Ogólnopolski Konkursu o "Buławę Marszałka" | on-line 

39) 22.12.2020 Konkurs "Choinkowe ozdoby" 

Wystawy: 

40) 17.10.2020 Wernisaż wystawy "Impresje fotograficzne w obiektywie Adrianny 

Trybuchowicz - Mojskiej" 

41) 18.10.2020 Wystawa "Impresje fotograficzne w obiektywie Adrianny Trybuchowicz - 

Mojskiej" 

Audycje on-line: 

42) 19.11.2020 Kulisy kultury - Kamila Trochimiak i Katarzyna Śmigielska 

43) 26.11.2020 Kulisy kultury - Paweł Zając i Marek Nowicki 

44) 03.12.2020 Kulisy kultury - Wioletta Witkowska i Karolina Raj 

45) 10.12.2020 Kulisy kultury - Jakub Pałys i Hanna Mikulska 

46) 17.12.2020 Kulisy kultury - Julia Mąkowska i Bartosz Lisik 

Zajęcia 

Miejski Dom Kultury prowadził 41 grup i zespołów (8 zajęć zostało wygaszonych  

w I kwartale). Oferta zajęć stacjonarnych we wrześniu poszerzyła się o zajęcia baletowe dla 

dzieci młodszych i starszych, zajęcia taneczne dla dzieci od 1 roku do 2,5 lat, a także zajęcia 

rytmiczne "Kolorowe nutki". Nowymi zajęciami cieszącymi się ogromną popularnością 

okazały się balet dla dzieci młodszych i starszych, a także zajęcia taneczne. W zajęciach 

uczestniczyło przeszło 340 osób w wieku od 6 miesiąca życia po seniorów (stan na październik 

2020 r.). Po zmianie siedziby we wrześniu zorganizowano 74 godziny zajęć w tygodniu. 

W godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia dla seniorów, popołudniami dla dzieci 

i młodzieży, a wieczorami dla dorosłych.  

 

W kwietniu stworzono nową akcję pod 

nazwą „#zostańwdomu z MDK-iem!”. 

W ramach akcji przygotowano cykl 

interaktywnych zajęć on-line. Dzięki 

jednemu z projektów zakupiono 

licencje do programu ZOOM, co w 

znacznym stopniu podniosło poziom 

prowadzenia zajęć w takiej formie.  

http://mdksulejowek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=559:13-02-2020-turniej-mistrz-planszowek&catid=107:zakonczo
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Oferta zajęć stacjonarnych: 

Dla najmłodszych dzieci 

1. Zmysłowisko 0,5-3 lat 

2. Zajęcia dla mam i dzieci 1-2 lata 

3. Zajęcia dla mam i dzieci 2-3 lata 

4. Zajęcia taneczne dla dzieci 1-2,5 

Taniec 

5. Zajęcia taneczne 3-5 lat | gr. I 

6. Zajęcia taneczne 6-8 lat | gr. II 

7. Zajęcia taneczne 8 lat i starsze | gr. III 

8. Taniec nowoczesny - dzieci | gr. I (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

9. Taniec nowoczesny - młodzież | gr. II (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

10. Zajęcia taneczne dla pań 

11. Taniec towarzyszki 

12. Balet 3-5 lat | gr. I 

13. Balet pow. 6 lat | gr. II 

14. Balet dla dorosłych (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

Artystyczne i kreatywne 

15. Ceramika 

16. Młody konstruktor 

17. Młody odkrywca 

18. Młody artysta  

19. Animacja poklatkowa (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

20. Zajęcia techniczno - konstruktorskie (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

21. Trening kreatywności z elementami dramy (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

22. Trening interpersonalny (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

23. Zajęcia rytmiczne "Kolorowe nutki" 

Wokalne 

24. Studio piosenki 

25. Chór Kameralny Miasta Sulejówek 

Teatr 

26. Zajęcia teatralne dla dzieci 

27. Zajęcia teatralne dla młodzieży 

28. Zajęcia teatralne dla dorosłych 

Sportowe 

29. Nauka gry w szachy gr. I 

30. Nauka gry w szachy gr. II 

Fotografia 

31. Warsztaty fotograficzne 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

50 

Instrumentalne 

32. Nauka gry na gitarze  

33. Nauka gry na fortepianie 

34. Nauka gry na instrumentach dętych 

35. Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Akord" 

Językowe 

36. Creative English (zajęcia wygasły w I kwartale 2020) 

Dla seniorów 

37. Warsztaty fotograficzne 

38. Zajęcia ruchowe przy muzyce 

39. Zajęcia teatralne - scena seniora 

40. Język angielski 

41. Zajęcia komputerowe 

42. "Młodzieżówka z Sulejówka" 

Oferta zajęć on-line (od marca do maja): 

1. Zajęcia ruchowe przy muzyce dla dorosłych 

2. Taniec towarzyski  

3. Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży 

4. Młody ciekawski, czyli zajęcia twórcze dla dzieci  

5. Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży 

6. Zajęcia taneczne dla dzieci młodszych 

7. Zajęcia taneczne dla dzieci starszych 

8. Nauka gry na gitarze - grupa młodsza 

9. Nauka gry na gitarze - grupa starsza 

10. Nauka gry w szachy 

11. Fotografika 

Oferta zajęć on-line (od listopada do grudnia): 

1. Nauka gry na gitarze - grupa młodsza 

2. Nauka gry na gitarze - grupa starsza 

3. Zajęcia taneczne dla dzieci młodszych 

4. Zajęcia taneczne dla dzieci starszych 

5. Studio piosenki - grupa młodsza 

6. Studio piosenki - grupa starsza 

7. Nauka gry na fortepianie - zajęcia indywidualne 

 

Promocja 

W 2020 skoncentrowano się na promowaniu własnych filmów z wydarzeń  

za pośrednictwem kanału na YT i Facebooka. Łącznie w 2020 r. przyniosło to ponad 15000 tys. 

wyświetleń. Skupiono się również na prowadzeniu strony internetowej oraz profilów  

na portalach społecznościowych (Facebook i Instagram), plakatowaniu oraz wywieszaniu 

banerów reklamujących wydarzenia i zajęcia, a także na rozdawaniu ulotek. Artykuły  

o wydarzeniach są umieszczane na bieżąco w tygodniku "Nowy Dzwon". 

Sukcesy 

25 stycznia 2020 r. odbyła się premiera spektaklu "Czekoladki" autorstwa Bożeny Kupis-
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Kucharskiej w reżyserii Mirosława Kuleszy. Przedstawienie to komedia kryminalna  

w I akcie. Pięć kobiet spędza wieczór, który miał wyglądać całkiem inaczej. Organizatorem 

widowiska był Miejski Dom Kultury i Scena dorosłych. 

Od 16 października 2019 roku do 27 kwietnia 2020 roku Dom Kultury realizował projekt pod 

tytułem „Stroje dla Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek”. Kwota projektu to 14500 zł, przy 

czym 14000 zł stanowiła dotacja z programu „Dobro procentuje” prowadzonego przez 

Fundację PKO Banku Polskiego, a pozostałe 500 zł było wkładem własnym Domu Kultury. 

Projekt zakładał zaprojektowanie i wykonanie strojów dla członków Chóru Kameralnego 

Miasta Sulejówek. Na strój dla pań składa się spódnica i bluzka oraz szal. Strój męski złożony 

jest ze spodni, kamizeli, poszetki oraz muchy. Celem projektu była poprawa wizerunku 

estetycznego Chóru Kameralnego, który jako zespół Miasta Sulejówek reprezentuje je 

na licznych imprezach w kraju i zagranicą. 

Miejski Dom Kultury przy współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego złożył wniosek                         

w ramach programu dotacyjnego "Kultura w sieci", który został rozpatrzony pozytywnie. 

Dzięki otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji  

w kwocie 61 tys. zł w okresie od lipca do października zrealizowano prolog festiwalu 

„Zofiówka”, z racji panującej pandemii w formie on-line. Pierwsza edycja festiwalu została 

przesunięta z 2020 r. na 2021 r. Festiwal ma charakter międzypokoleniowy, jego celem  

jest budowanie lokalnych więzi społecznych i sąsiedzkich.  

W ramach Festiwalu odbyły się wydarzenia:  

1) Oda do swobody - Premiera filmu "Oda do swobody" odbyła się 04.10.2020. Jest 

to krótkometrażowy film dokumentalny stworzony w czasie epidemii koronawirusa. 

To zapis myśli i działań, męki i nadziei mieszkańców Sulejówka należących do różnych 

pokoleń w czasie epidemii. 

2) Kultura po sąsiedzku - Cykl spotkań w eterze z ciekawymi ludźmi, którzy mieszkają 

w okolicy, pisarzem, rzeźbiarzem, muzykiem, filozofem i innymi osobami, które potrafią 

zaciekawić, zainspirować, a także wesprzeć w chwilach przewartościowywania spraw 

fundamentalnych. 

3) Radiowe spacery - słuchowiska adresowane do młodszych i starszych słuchaczy. Każde 

to osobista opowieść o dzieciństwie i codziennych chwilach zapisanych w pamięci 

autorów, mieszkańców Sulejówka. 

4) Zaproś nas na spacer - W ramach wirtualnych spacerów udostępnione zostały krótkie 

reportaże fotograficzne naszych sąsiadek i sąsiadów, które pozwolą odkryć niecodzienne 

zakamarki Sulejówka oraz lepiej się poznać. 

5) Foto opowieść dla Ciebie - Raz w tygodniu udostępniono zdjęcie z Archiwum Społecznego 

Sulejówka stworzonego przez mieszkańców miasta. Jedne z nich mają sto lat, inne mniej. 

Za każdym kryją się wspomnienia, relacje, emocje. Na zdjęciu czas zatrzymuje się 

na ułamek sekundy i opowieść zamyka się w jednym kadrze. 

6) Bajkowisko - radiowa propozycja dla najmłodszych. 

7) Teatralna Galeria - to wirtualna galeria przedstawiająca świat kulis i sceny oraz proces prób 

uwieczniony na fotografii.  

Podopieczni Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Akord" Sulejówek dostali się do państwowych 

szkół muzycznych II stopnia. Od września rozpoczęli naukę w: 
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- ZPSM II stopnia nr I w Warszawie, zwanym też „Miodową” - Katarzyna Grabowy - 

instrument puzon 

- ZPSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Piotr Piórek - instrument trąbka, 

Łukasz Szkołuda - instrument waltornia. 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Na terenie miasta Sulejówek działa sieć biblioteczna, w skład której wchodzą trzy placówki: 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrońskiego 1 

Filia Nr 1 MBP, ul. Świętochowskiego 15/17 

Filia Nr 2 MBP, ul. Idzikowskiego blok 1 

 

Strona internetowa www.mbpsulejowek.pl - dostosowana do wytycznych WCAG, dzięki 

czemu jest przyjazna użytkownikom z niepełnosprawnościami.  

Na stronie dostępny jest katalog centralny.  

Program biblioteczny MATEUSZ pozwala Czytelnikom na logowanie się (dzięki kartom 

bibliotecznym) na swoje konto dając możliwość rezerwacji wybranych tytułów, przedłużania 

zwrotu pozycji książkowych czy przeglądania historii wypożyczeń. 

Liczba zatrudnionych pracowników: 8 os./6 etatów 

Liczba użytkowników – 1498 

Liczba księgozbioru w woluminach – 47475 

Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach – 23454 

Liczba udostępnień księgozbioru na miejscu w woluminach – 275 

Liczba zakupionych książek w woluminach – 1185 

Liczba wypożyczonych ebooków - 1362 

 

Biblioteka na stałe współpracuje z instytucjami z terenu miasta, przede wszystkim 

z przedszkolami i szkołami prowadząc lekcje biblioteczne, zajęcia i warsztaty. Organizuje 

także spotkania autorskie, spotkania   z ciekawymi ludźmi. Wspiera lokalnych pasjonatów   

i twórców. 

 

W 2020 roku odbyło się spotkanie z fotografką, 

podróżniczką i miłośniczką dobrego jedzenia - Anetą 

Mikulską Patrzę Kadrami // Aneta Mikulska. 

 

Od września w Bibliotece najmłodsi miłośnicy książek 

mogli otrzymać Wyprawki Czytelnicze, na dobry 

czytelniczy start  w ramach udziału w ogólnopolskiej 

kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.  

W Wyprawce znajdowała się książka, dostosowana pod 

względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także 

Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał 

naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 

http://www.mbpsulejowek.pl/
https://www.facebook.com/patrzekadrami?__cft__%5b0%5d=AZUJ_bI2czTH2ptCx_Ix-eEwtreyPXVRh5SaF3KpymrqrWaP7awhhTO4GBkChKCXBaGvE5eK7blnzq2RgUnZIh9eXz6-hvrtaIajGR9238Y2y-S7-LtPvXVGQAc8p1atDfE4tqG2F6xUztMYbDsGBd4HXXgbf6o_2qIfbDlPSB3izqbpsSCmJySQztiNbjxzWXI&__tn__=-%5dK*F
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jego czytelnicze zainteresowania. Była także przygotowana dla rodziców broszura 

informacyjna przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 

o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

 

Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klubu 

Książki. Raz w miesiącu miłośnicy książek 

i literatury wymieniają się wrażeniami 

z lektury. 

 

Biblioteka kontynuuje projekt promujący 

czytelnictwo na terenie Sulejówka - 

„Oblicza książki, czyli bookcrossing 

w Sulejówku” – w czasie pandemii możliwość i wymiana książek została czasowo 

ograniczona.  

 

Biblioteka kontynuuje działanie Archiwum Społeczne Sulejówka, utworzone w partnerstwie 

z Muzeum Józefa Piłsudskiego i Towarzystwem Przyjaciół Sulejówka. Celem archiwum jest 

gromadzenie materiałów dotyczących lokalnej historii Miasta: ludzi, instytucji i miejsc, 

ocalenie osobistych historii mieszkańców, zapisanie wspomnień, opisanie pamiątek. Fotografie 

i inne materiały archiwalne, które mieszkańcy udostępniają są digitalizowane w programie 

komputerowym OSA, stworzonym przez ośrodek KARTA. Aktualnie opracowanych w bazie 

jest około 250 fotografii ludzi, którzy tworzyli Miasto, miejsc, których już nie ma.  

 
Kolejnym krokiem działalności Archiwum Społecznego stało się uruchomienie portalu 

„Sulejówek po sąsiedzku” (www.sulejowekposasiedzku.pl), którego celem jest 

upowszechnienie i popularyzacja zasobów Archiwum Społecznego Sulejówka, które działa 

przy Bibliotece. 

Środki – w wysokości 82 705,00 zł - na realizację projektu Biblioteka pozyskała w ramach 

programu Kultura cyfrowa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach 

objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
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hazardowych. Portal jest interaktywną mapą otoczenia Sulejówka. Strona została uruchomiona 

w dniu 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej W momencie startu zawierała 60 

relacji świadków historii w formie audio i wideo oraz 500 fotografii i dokumentów.  Relacjom 

filmowych towarzyszą transkrypcje, a materiałom wizualnym – audiodyskrypcje. 

 

Biblioteka pozyskała środki finansowe z Programu Wieloletniego na lata 2016-2020 

„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych”, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 

wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków 

życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Biblioteka otrzymała kwotę 5 250,00 zł na zakup nowości książkowych. 

 

Biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Legimi, dzięki któremu 

może zaoferować Czytelnikom bezpłatny dostęp do bazy 

ebooków, które można czytać na smartfonie, czytniku, tablecie 

czy komputerze. Od lutego 2021 roku oprócz ebooków można 

korzystać także z audiobooków. Legimi to polska 

wypożyczalnia ebooków, dzięki której możliwy jest dostęp 

do ponad 60 tyś tytułów. 

 

Biblioteka była partnerem Festiwalu Zofiówka - cyklu wydarzeń kulturalnych 

zainspirowanych aktywną, społeczną postawą Zofii Moraczewskiej - mieszkanki Sulejówka 

z pierwszej połowy XX wieku. Jednym z wydarzeń online – dzięki opracowanym w Bibliotece 

fotografiom i zasobom Archiwum Społecznego udostępniane były zdjęcia, foto opowieści 

zachęcające do interakcji i nadsyłania krótkich tekstów inspirowanych publikowanymi. 

Festiwal realizowany jest w partnerstwie z działającymi w Sulejówku instytucjami kultury. 

 

SPORT 

Koordynator koncentruje się na wspieraniu sportu w: 

● szkołach; 

● klubach; 

● organizacji i obejmowaniu patronatem masowych imprez sportowych dla dzieci 

i młodzieży, fundując atrakcyjne nagrody; 

● przyznawaniu stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników i trenerów. 

 

W roku 2020 zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy sportowo-

rekreacyjne o zasięgu ogólnomiejskim: 

- Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta - ok. 120 uczestników; 

- Jedna runda szkolnej MLS (międzyszkolna liga sportowa), w której udział brali 

reprezentacje wszystkich szkół miejskich. Podzieleni na kategorie wiekowe chłopcy 

rywalizowali w piłce nożnej, dziewczęta w dwóch ogniach - łącznie ok. 250 dzieci; 

- Zawody K1 i Kickboxing TAE Cup, zorganizowany przez KSW TAE - ok. 150 uczestników; 

- Miejska Liga piłki nożnej - jedna runda 

- Turnieje Koszykówki Szkół Podstawowej chłopców i dziewcząt; 
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- Bieg o Złotą Podkowę Kasztanki Marszałka - ok. 600 uczestników (150 na miejscu, reszta 

wirtualnie) 

- cykl zawodów czwartków lekkoatletycznych na bieżni lekkoatletycznej przy Liceum 

w Sulejówku 

- Mikołajkowy Turniej Karate o Puchar Burmistrza Miasta - ok. 100 uczestników; 

- Wyróżnienie najlepszych trenerów i sportowców (nagrodami i stypendiami). 

Sport i rekreacja w Mieście oprócz inicjatyw Urzędu skierowanych do mieszkańców opiera się 

na klubach, stowarzyszeniach i organizacjach sportowych, które dotowane są z budżetu miasta: 

1. Klub piłkarski MLKS „VICTORIA” Sulejówek 

Klub sportowy prowadzący szkolenie piłkarskie dla ponad 350 zawodników, 

od przedszkolaka do seniora. Drużyny klubu biorą udział w rozgrywkach ligowych MZPN, 

w tym pierwszy zespół występuje w IV lidze. 

2. Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” 

Kadrowo opiera się o nauczycieli wychowania fizycznego z placówek szkolnych                             

oraz wykwalifikowanych trenerów.  

Członkowie klubu są rekrutowani ze szkół podstawowych naszego Miasta.  

Klub „Herkules” ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy 

ul. Narutowicza 10, oraz przy stadionie LA na terenie liceum ogólnokształcącego. 

Działalność klubu oparta jest na bazie lokalowej i sprzętowej szkół oraz klubowej. 

UKS „HERKULES” prowadzi następujące sekcje sportowe: lekkoatletyki, koszykówki 

oraz siatkówki. 

3. Stowarzyszenie Liga Miejska 

Stowarzyszenie powstało wiosną 2004r. Grupy tworzy obecnie ok. 30 zespołów piłki 

nożnej podzielonych według umiejętności na 1, 2 i 3 ligę, grając w systemie 2 rundowym 

wiosna-jesień. Drużyny piłki nożnej korzystają z boiska ze sztuczną nawierzchnią 

na terenie SP4 w soboty i niedziele. Stowarzyszenie „LIGA MIEJSKA” zrzesza obecnie 

ponad 400 osób uprawiających sport, rywalizujących ze sobą w stworzonych ligach, a także 

bierze udział w organizacji imprez ogólnomiejskich halowych i na powietrzu, takich jak: 

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Sulejówek. 

4. Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka 

Stowarzyszenie, które od 2008 r. każdego roku w czerwcu organizuje Bieg Marszałka. 

5. Mazowiecka Akademia Karate sekcja Sulejówek 

Stowarzyszenie kultury fizycznej, którego głównym celem jest propagowanie karate 

tradycyjnego, a także zdrowego stylu życia oraz dbania o zdrowie poprzez ruch. 

6. Klub Sportów Walki TAE  

Klub sportowy, który prowadzi zajęcia z taekwondo, kickboxingu oraz boksu dla dzieci 

i młodzieży z Sulejówka.  

7. Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club 

Klub sportowy, prowadzący szkolenie dla dzieci i młodzieży z Sulejówka. 

 

Obiekty sportowe, na których organizowane są miejskie imprezy to: 

1) Piłkarski stadion miejski wybudowany w 2010 r., w skład, którego wchodzą: dwa 

pełnowymiarowe, oświetlone boiska, kryta trybuna na 1240 miejsc oraz zaplecze 

z szatniami i pomieszczeniami medycznymi; 
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2) Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4, w skład, którego wchodzą: boisko 

do piłki nożnej z bieżnią, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową 

i ręczną oraz dwa boiska do gry w siatkówkę plażową; 

3) Boisko „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2, w skład, którego wchodzą: boisko piłkarskie 

oraz boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną; 

4) boisko przy Liceum Ogólnokształcącym. 

 

MIEJSKI OBIEKT SPORTOWY - UL. KRASIŃSKIEGO 6 

Działalność w 2020 roku była ograniczana przez obowiązujące w poszczególnych miesiącach 

obostrzenia związane z pandemią COVID-19.  

Do połowy marca nie obowiązywały żadne ograniczenia. Z obiektu w pełnym zakresie 

korzystały dzieci, młodzież i seniorzy z MLKS Victoria Sulejówek. W zajęciach brało udział 

około 350 dzieci i około 50 dorosłych zawodników. W ramach działalności Klubu na terenie 

stadionu prowadzone były w każdy dzień powszedni treningi i zajęcia dla dzieci od 3 roku 

życia, poprzez poszczególne roczniki, aż do seniorów. 

Po krótkotrwałym pełnym zakazie działalności, zaczęły funkcjonować zajęcia, na początku 

w małych grupach, stopniowo wracając do normalnego trybu. Do czerwca jednak wstrzymane 

były rozgrywki ligowe 

W drugiej połowie roku rozgrywane były mecze ligowe, z obostrzeniami, dotyczącymi udziału 

kibiców w poszczególnych wydarzeniach. Udało się zorganizować ponad 100 meczów 

w różnych kategoriach wiekowych. 

Z uwagi na trwająca pandemię, w 2020 roku nie odbywały się na obiekcie masowe imprezy 

miejskie, jak również zabrakło zgrupowań kadr narodowych, tradycyjnie odwiedzających 

Sulejówek. 

W celu zapewnienia funkcjonalności infrastruktury na odpowiednim poziomie obiekt jest stale 

utrzymywany w sposób umożliwiający bieżące wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, oraz 

odpowiednio doposażany.  
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8. PROMOCJA 
 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Ze względu wprowadzone liczne obostrzenia wizyty 

przedstawicieli Miast partnerskich z Bourg la Reine oraz 

z Pikieliszek i Podbrzezia zostały odwołane.  

Jak co roku, zorganizowano pod koniec 2020 r. zbiórkę wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3. 

Również  z budżetu Miasta wyasygnowano środki na 

przygotowanie paczek. Wszystkie dary za pośrednictwem 

Fundacji „Na obcej ziemi” zostały wraz z bożonarodzeniowymi 

życzeniami przekazane uczniom ze szkół w Pikieliszkach 

i Podbrzeziu na Wileńszczyźnie. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA SULEJÓWEK Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

W 2020 r. rozstrzygnięto 4 otwarte konkursy ofert:  

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem 

na terenie Miasta Sulejówek w 2020 r. – 1 konkurs; 

2. Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki w 2020 r. – 1 konkurs; 

3. Organizacja zajęć i imprez sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 2 

konkursy; 

W 2020 r. zawarto 26 umów z 11 organizacjami pozarządowymi, przyznając dotacje 

na realizację zadań publicznych. Dwie organizacje, ze względu na ograniczenia spowodowane 

stanem epidemii zrezygnowały z realizacji zadań; jedna z nich zwróciła przyznaną kwoty 

dotacji a druga po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nie podpisała umów na realizację 

zadań. 

Nazwa zadania 

Kwoty dotacji 

zaplanowane  

w budżecie Miasta  

na 2020 r. 

Kwoty przekazane  

w formie dotacji  

w 2020 r. 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem na 

terenie Miasta Sulejówek 

90.000 zł 90.000 zł 

Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży 
80.000 zł 38.000 zł 

Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez 

sportowych, kulturalnych z promowaniem 

miejskiego programu profilaktyki 

70.000 zł 57.500 zł 

Upowszechnianie sportu, rekreacji  

i turystyki 
600.000 zł 583.000 zł 

Ogółem: 840.000 zł 768.500 zł 
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Organizacje pozarządowe realizowały następujące zadania: 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", realizowało zadanie w okresach: 

od 7 stycznia do 11 marca i od 1 września do 23 października. Placówki prowadziły zajęcia 

dla ponad 125 uczniów czterech szkół podstawowych. Uczniowie pod opieką 

wykwalifikowanych pedagogów mogli w czasie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych 

odrabiać lekcje, rozwijać swoje pasje również sportowe, zjeść posiłek jak również miło 

spędzić wolny czas.  

 Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria" - całoroczne szkolenie ok. 400-osobowej grupy 

dzieci i młodzieży od roczników 2015 – 2016 do seniorów. MLKS Victoria poza 

szkoleniem chłopców w piłce nożnej, organizował także rozgrywki piłkarskie i mecze 

zachowując pandemiczne obostrzenia i wytyczne sanepidu.  

 Stowarzyszenie Liga Miejska prowadziło (też z utrudnieniami pandemicznymi) od marca 

do listopada rozgrywki piłki nożnej amatorskich drużyn środowiskowych w systemie 

ligowym. Drużyny te skupiają ponad 600 osób.  

 Uczniowski Klub Sportowy "Herkules", podczas trwającego roku szkolnego prowadził 

zajęcia pozalekcyjne dla ponad 300 uczniów szkół podstawowych, całoroczne zajęcia 

z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców, zorganizował międzyszkolny miting 

lekkoatletyczny, Bieg o Złotą Kasztankę Marszałka oraz Wakacyjną Ligę Siatkówki 

Plażowej. Uczniowie reprezentowali Klub i Miasto na międzyszkolnych zawodach 

lekkoatletycznych nie tylko na terenie Miasta ale również w powiecie mińskim. Klub 

w okresie wakacji zorganizował nad morzem 2 obozy sportowe dla 38 dzieci i młodzieży. 

 Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Karate prowadzi dla ponad setki młodych 

sportowców szkolenie z karate tradycyjnego. W 2020 roku, dzięki finansowemu wsparciu 

z budżetu Miasta, Klub organizował całoroczne zajęcia i treningi z karate. 

 Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club” prowadził całoroczne cykliczne zajęcia 

z judo. W okresie wakacyjnym zorganizował dla 45 młodych sportowców wakacyjny obóz 

sportowo-rekreacyjny do Waplewo k. Olsztynka. 

 Klub Sportowy "TAE" zorganizował dla 16 sportowców wyjazd na obóz sportowo-

rekreacyjny z teakwondo olimpijskim do Ostrowa Pieckowskiego. Wiosną organizował 

Mistrzostwa Polski Sztuk Walki "Tae Cup Open" a jesienią „European Kick-Boxing 

Challange z akcją profilaktyczną Sport przeciwko Nałogom”. 

 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w 2020 r. ze względu na ogłoszone liczne obostrzenia 

w związku z pandemią COVID 19 zrezygnowało z organizacji Biegu Marszałka oraz 

Turnieju Strzeleckiego. 

 Stowarzyszenie „Odra-Niemen” realizowało zadanie publiczne pt.: „Kontynuacja projektu 

związanego z opieką nad grobami żołnierzy oraz cywilnych ofiar II wojny światowej, 

znajdujących się na cmentarzu w Sulejówku-Miłośnie. Upamiętnienie bohaterów poprzez 

wystawy na Skwerach”. W ramach tego projektu Stowarzyszenie objęło opieką, 

odświeżyło, posprzątało i udekorowało symboliczną biało-czerwoną wstążką groby 

żołnierzy oraz cywilnych ofiar II wojny światowej w tym m. in. ofiar pacyfikacji 

Mieszkańców Miłosny, którzy zostali rozstrzelani 15 września 1939 roku przez niemieckich 

żołnierzy Wehrmachtu. Przygotowało także nowe laminowane notki biograficzne 

o żołnierzach i cywilnych ofiarach II wojny światowej pochowanych na obu cmentarzach 

w Sulejówku i wymienionych na pamiątkowych tablicach umieszczonych na Skwerach. 
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 Fundacja „Świat Integracji” w grudniu 2020 r. zorganizowała spotkanie i wręczenie 

świątecznych upominków dla 19 osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.  

 

REALIZOWANE PROJEKTY ORAZ POZYSKANE FUNDUSZE: 

1. Nazwa zadania: Zajęcia sportowe dla uczniów sulejóweckich szkół, organizowane 

w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Termin realizacji zadania: od dnia 24.02.2020 do dnia 19.12.2020. 

Kwota przyznanego dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów: 20.000,00 zł 

Kwota wykorzystanego dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów: 6.000,00 zł 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii Miasto Sulejówek nie było w stanie zrealizować 

pełnego zakresu zadania z uwagi na długotrwałe nieobecności uczniów  w szkołach.  

2. Nazwa zadania: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno -

kompensacyjnej 

Termin realizacji zadania: od dnia 24.02.2020 do dnia 07.12.2020. 

Kwota przyznanego dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów: 12.176,00 zł 

Sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym uniemożliwiła organizację 

w/w zajęć w zaplanowanym pierwotnie zakresie i wykorzystaniem dofinansowania. 

3. Nazwa projektu: Zakup 32 szt. laptopów w ramach realizacji projektu grantowego 

pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  

Kwota przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 

100.000,00  zł  

W ramach otrzymanego dofinansowania w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła 

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Miasto 

Sulejówek zakupiło 32 laptopy niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Zakupiony 

sprzęt został przekazany do wszystkich publicznych szkół, które przekazały go najbardziej 

potrzebującym uczniom i nauczycielom. Sprzęt przekazano do użytkowania 8 

nauczycielom oraz 24 uczniom.  

4. Nazwa projektu: Zakup 22 szt. laptopów w ramach realizacji projektu grantowego 

pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach”  

Kwota przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 

55.000,00  zł. W ramach otrzymanego dofinansowania w ramach projektu grantowego pn. 
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zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Miasto Sulejówek zakupiło 

22 laptopy niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Zakupiony sprzęt został przekazany 

do publicznych szkół, które przekazały go najbardziej potrzebującym uczniom, w tym 

uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) i nauczycielom. Sprzęt przekazano do użytkowania 

2 nauczycielom oraz 20 uczniom, w tym 10 uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).  

 

WYPOCZYNEK DZIECI 

Organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w formie półkolonii 

w okresie pandemii COVID-19 było Miasto Sulejówek. Wypoczynek został zorganizowany 

w Szkole Podstawowej nr 1 oraz równolegle w Szkole Podstawowej nr 4. W w/w placówkach 

obowiązywał reżim sanitarny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zajęcia w ramach 

wypoczynku odbywały się w okresie od 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. 

(piątek) od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od 07.30 do 16.30. Program zajęć 

realizowany był wyłącznie na terenie placówki. Ograniczone zostały aktywności sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami. W półkoloniach zorganizowanych w czasie ferii 

letnich w okresie pandemii COVID-19 uczestniczyło łącznie 73 dzieci w wieku 6-13 lat. 

 

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Wypoczynek letni zorganizowali: 

1. Klub Sportowy „Tae” – wyjazd w lipcu na 7-dniowy obóz sportowo-rekreacyjny 

na mazurach w Ostrowi Pieckowskiej dla 16 uczestników, 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” – wyjazdy na dwa obozy sportowe w sierpniu 

trwające po 7 dni; jeden dla 18, drugi dla 20 uczestników w Harcerskim Ośrodku Morskim 

i Domu Żeglarza w Pucku,  

3. Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club” – wyjazd w sierpniu na 10-dniowy obóz 

rekreacyjno-sportowy w Waplewie niedaleko Olsztynka dla 45 młodych sportowców  

z Sulejówka uprawiających judo. 

Ogółem w 2020 roku, mimo pandemii COVID-19, w wyjazdowych formach wypoczynku 

letniego uczestniczyło 99 uczestników. 

 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO  
 

STRAŻ MIEJSKA 

Straż Miejska w Sulejówku pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach 6-14, 14-22. 

Liczba etatów wynosi 5 strażników i 1 pracownik administracyjny. 

Prewencja 

W trakcie pełnienia służb prewencyjno- interwencyjnych, w tym kontroli miejsc zagrożonych 

i realizacji powierzonych zadań strażnicy wylegitymowali 615 osób i podjęli 1045 interwencji 

zgłoszonych od mieszkańców.  

W omawianym okresie funkcjonariusze przeprowadzali na zasadzie powtarzalności kontrole: 

- rejonów placówek oświatowych, 

- targowiska miejskiego, 

- nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku, 

- miejsc przebywania osób bezdomnych, 
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Strażnicy podjęli 271 interwencji własnych dotyczących m.in. nieprawidłowego parkowania 

pojazdów na terenie miasta, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania ładu 

i porządku publicznego. Ponadto w codziennej służbie funkcjonariusze podejmowali 

interwencje dotyczące nielegalnych wysypisk śmieci, jak również bezpańskich psów i innych 

zwierząt.    

W przypadkach porzuconych śmieci, dokonywano penetracji ich zawartości w celu ustalenia 

sprawcy popełnienia wykroczenia.  

Interwencje zgłoszone przez mieszkańców w poszczególnych kategoriach przedstawiają się 

następująco:  

Zakłócania porządku publicznego i spokoju – liczba 277 

Zgłoszenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę jak również 

nieobyczajnego zachowania w miejscu publicznym, 

- Zagrożeń w ruchu drogowym – 198 

W przedmiocie powyższych zagrożeń zgłoszenia dotyczyły głównie niestosowania się 

do znaków drogowych, parkowania na chodniku, w strefie skrzyżowań i przystanków. 

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 330 

Zgłoszenia dotyczyły niestosowania się do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach jak i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

oraz przepisów ustawy o odpadach 

- Pozostałe - 240  

Interwencje w tym zakresie dotyczyły: awarii technicznych, zagrożeń pożarowych, 

zagrożeń życia i zdrowia oraz bezpańskich zwierząt, jak również osób nietrzeźwych 

odwiezionych do miejsca zamieszkania. 
 

Dane w zakresie postępowania mandatowego z wyszczególnieniem rodzaju wykroczeń: 
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Razem 

liczba kwota 

1. Ustawie – Kodeks wykroczeń:       

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

12 1 500 2 - 15 

b) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
14 - - - - 14 

c) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 

202 2 200 3 - 207 

d) 
wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
20 4 2000 - - 24 

e) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

31 10 4300 - - 41 
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2. 

ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

42 5 500 5 - 47 

3. 
ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gmina 
23 4 1700 - - 27 

4. 

Ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów 

tytoniowych 

3 - - - - 3 

5. 
akty prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
38 3 800 2 - 43 

6. ustawie o odpadach 8 1 500  
1  

Policja 

225§1kk 
10 

OGÓŁEM 393 30 10500 12 1 431 

 

Działania w zakresie kontroli palenisk 

W 2020 r. Straż Miejska przeprowadziła 47 kontroli palenisk w okresie grzewczym tj. styczeń 

- marzec oraz wrzesień - grudzień. Wystawiono 1 mandat karny, gdzie naocznie stwierdzono, 

że w piecu są spalane odpady,  zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach. W jednym przypadku na 

podstawie art.. 225§1 kk skierowano sprawę na Policję, w związku z utrudnianiem wykonania 

czynności kontrolnych pieca.  

Straż Miejska wyposażona jest w urządzenie do pomiaru wilgotności drewna 

- wilgotnościomierz typu HT3, co pozwala ustalić czy osoba kontrolowana stosuje się 

do przepisów ustawy antysmogowej. W 8 przypadkach zastosowano pouczenie w związku 

z używaniem paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%. 

   
  

Współpraca z Policją 

W 2020 r. Straż Miejska na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku 

z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w okresie od 02.04.2020 r. do 18.06.2020 r. 

a astępnie od 25 października do dnia dzisiejszego podejmuje działania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie ze wskazaniami 

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. Funkcjonariusze dokonują 

weryfikacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Od listopada do grudnia 2020 r. przeprowadzano kontrole izolacji domowej 

i kwarantanny. Łącznie skontrolowano 1467 posesji. 
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REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 obejmował działania, zgodne z kierunkami zawartymi w ustawach 

oraz odpowiadające realnym potrzebom gminy, uwzględniając wyniki badań z Diagnozy 

problemów uzależnień przeprowadzonej w 2018 roku. 

OPIS DZIAŁAŃ 

Zasoby osobowe i instytucjonalne działające na terenie Sulejówka w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii to: 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku, 

- Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Sulejówku, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 

- Komisariat Policji w Sulejówku, 

- Straż Miejska w Sulejówku, 

- Świetlice Środowiskowe w Sulejówku, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku, 

- Placówki oświatowe w Sulejówku, 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sulejówku, 

- Organizacje pozarządowe oraz parafie na terenie Miasta Sulejówek.  

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucji 

zajmujących się terapią, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

i przeciwdziałaniem narkomanii. 

W 2020 roku Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku spotkała się 

na 9 posiedzeniach. Komisja prowadziła 30 spraw w związku ze złożonymi wnioskami                            

o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w tym: 12 spraw z 2019 roku i 20 spraw z 2020 r. 

Komisja prowadziła również 15 spraw w związku z założeniem niebieskiej karty;  

11 spraw wstrzymano, 12 spraw Komisja skierowała do Sądu. Wydano 10 opinii dla sklepów 

w zakresie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

W lipcu przeprowadzone zostało szkolenie sprzedawców alkoholu wraz z audytem                             

pt.: „Praktyczne porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi – szkolenie terenowe 

wraz z audytem w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta 

Sulejówek” - w 40 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
 

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 

Jednym z elementów zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r. było 

prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.  

W 2020 r. w ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działał telefon 

zaufania. W Punkcie udzielono: 

- 106 osobom z problemem alkoholowym indywidualnych konsultacji; 

- 512 porad osobom z problemem alkoholowym; 

- 54 indywidualnych konsultacji dorosłym osobom z rodzin z problemem alkoholowym  

(w tym współuzależnionym i DDA); 

- 166 porady członkom rodzin osób z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym 

i DDA); 
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- 23 indywidualne konsultacje z osobami doznającymi przemocy w rodzinie; 

- 144 porady dla ofiar przemocy w rodzinie; 

- 38 indywidualnych konsultacji z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

- 108 porad osobom stosującym przemoc w rodzinie. 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży a także ich rodziców. 

Zorganizowano: 

- zajęcia, warsztaty oraz rekomendowane przez PARPA programy profilaktyczne 

adresowane do dzieci i młodzieży na poziomie profilaktyki uniwersalnej w szkołach takie 

jak: program profilaktyki zintegrowanej „Wolni od Przemocy”, „W krainie emocji”, 

„Profilaktyka zachowań autodestruktywnych”, „Debata”, „Debata – Jasne Granice”, 

„Smartfon jak Narkotyk”, „Dopalacze – Zażyjesz-przepadniesz!”, program „Unplugged”. 

W zajęciach i warsztatach udział wzięło ponad 550 uczniów oraz ich rodzice                                      

i wychowawcy. 

- wspieranie edukacji publicznej poprzez przekazywanie placówkom oświatowym, 

organizacjom pozarządowym, placówkom ochrony zdrowia, i jednostkom pomocowym 

informacji na temat dostępnej oferty pomocy w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie m. in. w formie 

broszur, ulotek i plakatów,  

- dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących problematyki 

uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert. Konkursy obejmowały następujące zadania: 

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem 

na terenie Miasta Sulejówek. 

Placówki działały w formie świetlic, w których łącznie z różnego rodzaju form pomocy 

stale korzystało około 125 dzieci. Placówki czynne były przez pięć dni w tygodniu, 

w godzinach popołudniowych min. 2,5 godz. dziennie w okresie od 7.01.2020 

do 11.03.2020 i od 1.09.2020 do 23.10.2020 r.  

2. Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez sportowych, kulturalnych z promowaniem 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r., dotyczyła takich zadań jak: 

-  „Obcowanie ze sztuką sposobem na poprawę jakości życia” - zadanie realizowane 

przez Stowarzyszenie "Klub Seniorów Sulejówka"; 

- "European Kick Boxing Challange z akcją profilaktyczną Sport przeciwko Nałogom” - 

zadanie realizowane przez Klub Sportowy "TAE";  

- „Zawody i zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z elementami Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” - zadanie 

realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”; 

 

Kwota w 2020 r., która została zaplanowana na realizację zadań wynikających z Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sulejówku wynosiła 430.000,00 zł a kwota wydatkowana w 2020 r. na realizację 

Programu to 331.998,01  zł. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców znaczącą rolę spełnia Ochotnicza Straż Pożarna 

w Sulejówku. Dla zachowania gotowości operacyjnej jednostki Miasto pokrywało koszty 

realizacji następujących przedsięwzięć:  

1. Zakupy indywidualnego wyposażenia członków zespołów ratowniczych; 

2. Dokompletowanie samochodów w sprzęt poprawiający skuteczność akcji; 

3. Zakupy paliwa, wszelkich płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do samochodów 

i sprzętu z napędem spalinowym; 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe strażaków; 

5. Obowiązkowe szkolenia oraz badania okresowe; 

6. Zapewnienie łączności alarmowania i powiadamiania; 

7. Wykonywania niezbędnych specjalistycznych napraw, przeglądów i legalizacji; 

8. Zużycie gazu i energii elektrycznej w całym obiekcie; 

9. Wypłata ekwiwalentu finansowego strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych; 

10. Wykonanie nowych zewnętrznych schodów do budynku wartości 14 500  zł  

11. Wykonanie remontu pokrycia dachowego strażnicy na części magazynowo-technicznej 

o wartości 14 900  zł  

 

W 2020 roku poszczególne zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyły 251 razy w 212 

zdarzeniach: 

1. Pożary - 45, w tym 

- obiekt użyteczności publicznej – 1 

- obiekty mieszkalne – 12 

- obiekty produkcyjne – 3 

- środki transportu – 3 

- lasy – 12 

- nieużytki – 6 

- inne obiekty - 8 

2. Inne miejscowe zagrożenia - 148 w tym m.in.: 

- kolizje i wypadki drogowe  

- skutki silnych wiatrów 

- gwałtowne opady atmosferyczne  

- awarie infrastruktury technicznej 

- awarie środków transportu 

3. Alarmy fałszywe - 18  

 

Stan przygotowania i wyszkolenia członków OSP przedstawia się następująco: 

1. wyszkolenie podstawowe 33  

2. w zakresie ratownictwa technicznego 27 

3. w zakresie ratownictwa medycznego 19 

4. kierowców konserwatorów 9 

5. dowódców sekcji 10 

6. naczelników 7 

 

Od chwili powiadomienia do wyjazdu jednostka osiągała średni czas 4 minuty natomiast 

do przybycia na miejsce zdarzenia - 9 min. 48 sek.  
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10.  SŁUŻBA ZDROWIA 

 

W 2020 r. działalność statutowa SPZOZ w Sulejówku zakończyła się dodatnim wynikiem 

finansowym: zysk netto = 330 978,17  zł  

Podstawowe środki finansowe pozyskiwane były z Narodowego Funduszu Zdrowia. Średnia 

wartość zakontraktowanych świadczeń NFZ wynosiła: 

 2019 r. – 7 215 879,68 zł 

 2020 r. – 6 744 301,28 zł  

SPZOZ w Sulejówku uzyskiwał również przychody z komercyjnej działalności medycznej oraz 

pozamedycznej.  

Przychody netto ze sprzedaży 

usług w tym: 

Sprzedaż ogółem za 

rok bieżący obrotowy 

dane  

na dzień 31.12.2019 r. 

Sprzedaż ogółem za 

rok bieżący obrotowy 

dane  

na dzień 31.12.2020 r. 

Sprzedaż usług z działalności 

podstawowej  

w tym: 

- Narodowy Fundusz Zdrowia 

7 426 724,88 zł 6 744 301.28 zł 

Sprzedaż usług pozamedycznych (najem, 

ksero, refaktura kosztów) 
152 944,02 zł 174 367,26 zł 

Sprzedaż usług medycznych 

komercyjnych 
579 213.59 zł 568 744,97 zł 

Razem przychody: 8 158 882,49 zł 7 487 413,51 zł 

  

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów. 
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Wyszczególnienie 2019 

S
tr

u
k

tu
ra

 

%
 

2020 

S
tr

u
k

tu
ra

 

%
 

Dynamika 

rok 

bieżący/ro

k 

poprzedni 

Przychody ze sprzedaży 

usług działalności 

podstawowej, w tym: 
7 426 724,88 zł 88,52 6 744 301,28 zł 85,66 0,91 

- POZ wraz z 

medycyną szkolną 
4 707 302,88 zł 56,11 4 418 429,59 zł 56,12 0,94 

- Porady 

specjalistyczne 
490 584,00 zł 5,85 326 736,36 zł 4,15 0,67 

- Stomatologia 589 440,18 zł 7,03 409 151,33 zł 5,20 0,69 

- Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
174 150,70 zł 2,08 139 554,50 zł 1,77 0,80 

- Rehabilitacja 403 619,70 zł 4,81 416 665,98 zł 5,29 1,03 

- NPL  990 000,00 zł 11,80 966 720,00 zł 12,28 0,98 

- Transport sanitarny 

POZ 
71 627,42 zł 0,85 67 043,52 zł 0,85 0,00 

Przychody ze sprzedaży 

usług medycznych dla 

firm i odbiorców (usługi 

komercyjne) 

579 213,59 zł 6,90 568 744,97 zł 7,22 0,98 

Pozostałe przychody 

niemedyczne 
152 944,02 zł 1,82 174 367,26 zł 2,21 1,14 

Przychody operacyjne 222 313,19 zł 2,65 384 024,31 zł 4,88 1,73 

Przychody finansowe 8 709,97 zł 0,10 2 315,79 zł 0,08 0,27 

Razem (1+2+3+4) 8 389 905,65 zł 100 7 873 753,61 zł 100 0,94 

 

Liczba zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Sulejówku na dzień 31.12.2020 roku wynosi 48 osób, co stanowi 47,67 etatu 

przeliczeniowego. 

W zakresie promocji zdrowia wśród pacjentów Sulejówka SPZOZ podjął następujące 

działania: 

 szczepienia p/grypie 

 profilaktyka cukrzycy  

 szczepienia p/grypie 

 szczepienia p/WZWB 

 testy COVID-SARS-2 

 badania kręgosłupa 

 badania słuchu 

 mammografia 

 badania densytometryczne 

w kierunku osteoporozy 

 badanie szyjki kości udowej 

 testy alergiczne screeningowe 

 badanie kręgosłupa oraz układu 

krążenia 
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W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2020 udzielono następującą 

liczbę porad: 

Poradnie Wartość 

Liczba 

wykonanych 

świadczeń 

Liczba 

pacjentów 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 4 418 429,59 zł 49 948 44 534 

Transport POZ 67 043,52 zł 
stawka kawitacyjna 

od zadeklarowanych pacjentów 

NPL 966 720,00 zł 12 934 2 943 

Rehabilitacja lecznicza 416 665,98 zł 66 420 913 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 139 554,50 zł 2 975 2 297 

Stomatologia 409 151,33 zł 15 392 2 844 

Specjalistyka 326 736,36 zł 12 983 4 242 

w tym: 

- ginekologia 166 520,30 zł 6 935 1 990 

- chirurgia 92 099,70 zł 4 030 1 160 

- okulistyka 64 068,10 zł 1 952 992 

- gastrologia 4 048,26 zł 66 100 

Razem 6 744 301,28 zł 160 652 57 773 

 

Powyższe zadania realizowane były w 2020 r.  przy udziale następującego personelu:  

 Lekarze POZ    10 

 Pediatrzy     3 

 Lekarze stomatolodzy   4 

 Chirurg stomatolog  1 

 Asystentki stomatologiczne 2 

 Pielęgniarki    16 

 Pielęgniarki (medycyna szkolna) 4 

 Położne     1 

 Fizjoterapeuci    9 

 Rejestratorki     8 

 Lekarze specjaliści   10 

 Ratownicy medyczni pogotowia  2 

 Lekarze NPL    11 

 Pielęgniarki NPL   7 

 Logopeda    1 

 Psychiatra    2 

 Psycholog psychoterapeuta 2 

 Psycholog kliniczny  1 

 

Dbając o jakość usług oraz w związku z ogłoszonym stanem pandemii, podniesiono standard 

pomieszczeń poprzez wykonanie remontu NPL, poradni „D” i zakupienie nowoczesnego 

sprzętu, w tym systemu kontroli przejścia z automatycznym pomiarem temperatury do obu 

przychodni. 

Jednocześnie SPZOZ zapraszał pacjentów do korzystania, w ramach usług komercyjnych,                      

z usług lekarzy specjalistów w zakresie: kardiologii, laryngologii, ortopedii, alergologii, 

neurologii, urologii, diabetologii i endokrynologii, a także chirurgii urazowej.  

 

W 2020 roku SPZOZ w Sulejówku działał program Polska Bezgotówkowa, który umożliwił 

pacjentom uiszczanie płatności poprzez terminale płatnicze w obydwu przychodniach, 

co bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia obrotów za świadczenia komercyjne.  
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11.  OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Powietrze 

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Miasto Sulejówek dofinansowało wymianę 

36 pieców, które nie spełniały wymagań tzw. uchwały antysmogowej.  

Zgodnie z w/w programem udzielono: 

 31 dotacji na zakup i montaż pieców gazowych, 

 2 dotacje na zakup i montaż pieców elektrycznych, 

 3 dotacje na zakup i montaż kotłów zasilanych paliwami stałymi. 

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 141.000,00  zł  

 

W związku z wejściem w życie Programu Ochrony Powietrza, uchwalonego przez Sejmik 

Województwa Mazowieckiego, zrealizowano zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych 

źródeł ciepła na terenie Miasta Sulejówek”. Zadanie zostało wykonane przez firmę NDE  

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i realizowane było od dnia 21.09.2020 r. do 10.12.2020 r. 

Inwentaryzacja obejmowała 5755 punktów adresowych. Inwentaryzacja została 

przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego i telefonicznego oraz za pomocą ankiety 

online. W trakcie realizacji zadania zinwentaryzowano 4213 punktów adresowych, dla których 

sporządzono 4612 ankiet.  

 

Ilość poszczególnych źródeł ciepła na terenie Miasta Sulejówek 

Źródło ciepła Ilość źródeł 

ogrzewanie elektryczne 288 

kocioł gazowy 3582 

kocioł olejowy 32 

pompa ciepła 26 

kocioł na paliwo 

stałe  

paliwo węgiel 419 

paliwo węgiel i drewno 249 

paliwo drewno 123 

paliwo pellet 16 

paliwo biomasa 1 

piec 39 

piecokuchnia 51 

piec wolnostojący 49 

piec kaflowy 21 

kominek 609 

kolektory słoneczne (do ogrzewania C.W.U.) 23 

sieć ciepłownicza 0 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

70 

Zestawienie wszystkich zinwentaryzowanych głównych źródeł ciepła na paliwo stałe  

w podziale na klasy kotła oraz spełnienie wymagań ekoprojektu 

Źródło ciepła Klasa kotła/ekoprojekt Ilość 

kocioł na paliwo stałe 

brak informacji 395 

brak klasy 322 

klasa 3 52 

klasa 4 14 

klasa 5 20 

ekoprojekt 5 

piec 
nie spełnia wymagań ekoprojektu 38 

spełnia wymagania ekoprojektu 1 

piecokuchnia nie spełnia wymagań ekoprojektu 51 

piec wolnostojący nie spełnia wymagań ekoprojektu 49 

kominek 
nie spełnia wymagań ekoprojektu 584 

spełnia wymagania ekoprojektu 25 

piec kaflowy nie spełnia wymagań ekoprojektu 21 

 

Łączna przewidywalna liczba źródeł ciepła do wymiany, które nie spełniają wymogów uchwały 

antysmogowej wynosi 1526 sztuk. Do wspomnianej ilości należy doliczyć 1143 kotły spod 

adresów, przy których nie udało się przeprowadzić ankiety inwentaryzacyjnej (zgodnie z 

wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                               jeżeli 

nie udało się pozyskać danych dot. źródła ciepła, należy uznać, że na nieruchomości znajduje 

się bezklasowe źródło ciepła). Daje to łączną ilość 2669 kotłów do wymiany. 

Koszt realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta 

Sulejówek” wyniósł 98.457,81 zł i został w 100% sfinansowy ze środków województwa 

mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2020.  

 

Opieka nad zwierzętami 

W 2020 r. realizując zadania z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zawarto 

umowy i wykonano następujące zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem miejsc w schronisku – umowa 

zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO, w ramach, której odłowiono 

i przekazano do schroniska 1 bezdomnego psa, wartość usługi wyniosła 2.460zł; 

2) opieka weterynaryjna zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych – umowa 

zawarta z gabinetem weterynaryjnym „Nasz Weterynarz”, w ramach której udzielono 

pomocy weterynaryjnej 2 zwierzętom, wartość usług wyniosła 421,20zł; 

3) sterylizacja, kastracja i usypianie ślepych miotów – umowa zawarta z gabinetem 

weterynaryjnym „Nasz Weterynarz”, w ramach, której wykonano zabieg 

sterylizacji/kastracji u 46 wolno żyjących kotów, wartość usług wyniosła 5.940 zł; 

4) czipowanie psów – umowa zawarta z gabinetem weterynaryjnym usługi Weterynaryjne 

Maciej Wocial, w ramach, której wszczepienie mikroczipu wykonano w 57 psów, wartość 

usług wyniosła 1.710 zł; 
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Dokarmianie wolno żyjących kotów realizowane było poprzez przekazanie społecznym 

opiekunom karmy w ilości 268,97 kg.  

Ponadto w 2020 r., w celu ograniczenia nadpopulacji kotów, wprowadzono w Programie 

dofinansowania w wysokości 100zł do zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów domowych. 

O dofinansowanie mogli ubiegać się właściciele kotów, będący osobami fizycznymi, 

zamieszkującymi na terenie Miasta Sulejówek, którzy przy rozliczeniu podatku dochodowego 

od osób fizycznych za rok ubiegły, wskazali Miasto Sulejówek, jako miejsce zamieszkania. 

Dofinansowania udzielono 15 właścicielom zwierząt.  

W ramach umowy z firmą Zbiornicą Skórzec zlecono odbiór i utylizację 34 padłych zwierząt 

z terenu Miasta.  

 

Edukacja ekologiczna 

W 2020 r. przeprowadzano bieżącą edukację mieszkańców zakresu ochrony środowiska, 

w szczególności w kwestii ochrony powietrza. Mieszkańcom przekazywane były ulotki 

dot. prawidłowego sposobu palenia w piecu i skutkach spalania odpadów. Informowano 

mieszkańców o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej, jak również 

z nowoprzyjętego Programu Ochrony Powietrza.  

 

Pozostała działalność 

W roku sprawozdawczym:.  

1) udzielono odpowiedzi na 8 wniosków z zakresu bezdomnych zwierząt i ochrony powietrza,  

2) prowadzono wymaganą prawem sprawozdawczość - 12 sprawozdań obejmujących 

działalność całego roku, 

3) wszczęto jedno postępowanie w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej, 

4) rozpatrzono 12 zgłoszeń o zaleganiu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Na podstawie w/w zgłoszeń wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie 

usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonych, 

5) przyjęto 2 zgłoszenia do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 3 zgłoszenia 

do ewidencji zbiorników bezodpływowych, 

6) prowadzono 1 postępowanie w sprawie przeprowadzenia deratyzacji, 

7) przeprowadzono działania z zakresu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

8) udzielono 8 odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie, 

9) w związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast wynikającymi ze znowelizowanej ustawy prawo wodne prowadzono 9 postępowań 

o naliczenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji,  

10) prowadzono rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów w ramach, 

którego na wnioski przedsiębiorców dokonano 3 wpisów, 1 zmiany wpisu oraz 

1 wykreślenia z rejestru,  

11) rozpatrzono 2 wnioski o zmianę decyzji oraz 2 wnioski o wydanie decyzji na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych,  
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12) weryfikowano prawidłowość składanych Burmistrzowi sprawozdań kwartalnych 

składanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniani zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (108) oraz sprawozdań półrocznych 

sporządzanych przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych (42), w tym weryfikowano poprawność, wskazywanego 

w sprawozdaniach, dalszego gospodarowania odpadami odebranymi od Mieszkańców 

Miasta. 

13) realizowano Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku 

poprzez wykonywanie działań, z uwzględnieniem założeń w nim zawartych. 

 

W 2020 r. odbył się Powszechny Spis Rolny (PSR), w ramach którego powołane zostało 

Gminne Biuro Spisowe, którego zadaniem było koordynowanie działań spisowych na terenie 

Miasta oraz promocja Spisu. Na terenie Miasta spisane zostały 224 gospodarstwa rolne, czyli 

100% ogółu gospodarstw objętych spisem. Samodzielnie przez Internet spisały się 73 

gospodarstwa, czyli 32,59% ogółu gospodarstw objętych spisem. Wynik ten był najwyższym 

wynikiem samopisu na terenie województwa. Tym samym Miasto Sulejówek zajęło I miejsce 

w mazowieckim konkursie Gminnych Biur Spisowych na gminę o najwyższym odsetku 

spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.  

 

Ochrona przyrody 

W 2020 r. prowadzono 301 spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody dot. usunięcia drzew, 

w tym 280 postepowań wiążących się m.in. z koniecznością przeprowadzenia oględzin, które 

po spisaniu protokołu zakończyły się bądź wydaniem decyzji, zaświadczenia bądź adnotacją     

o milczącej zgodzie. Naliczono na rzecz budżetu Miasta opłatę w wysokości 108 946 zł 

za usunięcie drzew, z czego w związku z odstąpieniem od zamiaru usunięcia drzew przez 

wnioskodawców, uchylono opłaty na łączną kwotę 2 976 zł  

Podjęto następujące uchwały z zakresu ochrony przyrody: 

1. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, z drzewa – topoli białej rosnącej na terenie 

Miasta Sulejówek – działka nr ewid. 64/2 obręb 32 - Uchwała Nr XXVI/308/2020 Rady 

Miasta Sulejówek z dnia 21 grudnia 2020 r.  

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. 

2. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika 

przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 96 w obrębie 22 

stanowiącej pas drogowy ul. Kilińskiego, w związku z planowaną realizacją inwestycji celu 

publicznego – Uchwała Nr XXIV/282.2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 września 

2020 r. 

3. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody, drzewa 

z gatunku dąb szypułkowy rosnący na terenie Miasta Sulejówek – działka oznaczona 

nr ewid. 56/1 obręb 5 w Sulejówku – Uchwała Nr XXV/294/2020 Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 26 listopada 2020 r.  
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Uchwały wymienione w pkt 2 i 3, zgodnie z przepisem art. 

45 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 

w/w zakazy nie obowiązują w przypadku dokonania 

uzgodnienia z organem ustanawiającym daną formę 

ochrony przyrody, tj. Radą Miasta Sulejówek.  

Po uprawomocnieniu uchwał, zostały one przekazane 

wnioskodawcom, w celu dalszego wdrożenia. W roku 

sprawozdawczym przeprowadzono 1 interwencyjną 

pielęgnacje pomnika przyrody.  

 

  

12. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta 

Sulejówek realizowany był na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą  JURANT  Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna. 

Roczny koszt związany z realizacją umów na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek oraz 

odbiorem i utylizacją przeterminowanych leków, w analizowanym okresie wynosił 6 300 

472,00 zł. 

Zgodnie z prowadzoną ewidencją, wg stanu na dzień 31.08.2020 r., liczba gospodarstw 

domowych, od których zostały odebrane odpady wynosiła 6 716. 

W 2020 r., Uchwałą nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz 

ustalania stawki takiej opłaty, ustalono nowy sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - od osoby oraz miesięczną stawkę opłaty, która wynosi 30 zł 

od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  

Uchwałą nr XX/208/2020 Rady Miasta Sulejówek w sprawie częściowego zwolnienia                       

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek, 

wprowadzono zwolnienie w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdego członka rodziny 

wielodzietnej. Od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r. ze zwolnienia skorzystało 2616 osób. 

Od dnia 01.09.2020 r. wprowadzono również ulgę dla osób posiadających przydomowy 

kompostownik i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zgodnie 

z uchwałą Nr XX/209/2020 rady Miasta Sulejówek w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, 

ustalono kwotę zwolnienia w wysokości 3 zł od osoby. Od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.                 

z ulgi skorzystało 2001 osób. 

Ponadto w 2020 roku: 

1) koordynowano na bieżąco odbiór odpadów od mieszkańców miasta, realizowano składane 

reklamacje oraz zgłaszane nieprawidłowości na realizację odbioru, 
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2) z uwagi na wprowadzenie nowego systemu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeprowadzono akcję informacyjną, w tym, m.in.: doręczono pod adres 

każdej z nieruchomości zamieszkałych, ulotkę informacyjną jak również, nowy wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3)  przyjęto 5 851 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (w tym 

pierwsze i zmiany danych), 

4) 7 właścicieli nieruchomości wezwano do złożenia wyjaśnień dotyczących ilości osób 

zamieszkały na nieruchomości, we wszystkich przypadkach złożono deklarację 

zwiększającą ilość osób w gospodarstwie domowym, 

5)  dokonano kontroli w 218 punktach adresowych, zweryfikowano czy właściciele 

nieruchomości przekazują odpady zgodnie z zadeklarowanym sposobem oraz czy wszyscy 

właściciele, którzy „wystawiają” odpady, złożyli deklarację. Podczas kontroli stwierdzono 

4 nieruchomości niezgłoszone do systemu, ale nie zaobserwowano wystawionych 

odpadów, 

6) dokonano 4 kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania 

podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych. W 2 przypadkach stwierdzono 

uchybienia, które w wyniku działań kontrolnych, zostały naprawione. 

W celu wyegzekwowania należnych dochodów w 2020 r. podejmowane były następujące 

działania: 

1) wystawiono 701 upomnień na kwotę 561 816,24  zł, mieszkańcom zalegającym w opłatach 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi , 

2) po zwrocie potwierdzeń odbioru upomnień i nieuregulowaniu opłaty za odbiór odpadów 

wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości do właściwych Urzędów Skarbowych – 173 

szt. na kwotę 276 706,85 zł, 

3) wystawiono 12 wniosków o nadpłacie oraz 40 zawiadomień do Urzędu Skarbowego 

o zmianie stanu zaległości. 
 

Ilość odpadów komunalnych przekazanych przez mieszkańców do PSZOK w 2020 r.  

(dane w Mg) 
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farby i tusze
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zmieszane odpady z betonu i gruzu
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zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki
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W 2020 roku Miasto kontynuowało realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Sulejówek”. W ramach realizacji programu odebrano od 44 

wnioskujących łącznie 69,1 Mg odpadów azbestowych. 

 

Powyższe oznacza, że zainteresowanie mieszkańców likwidacją wyrobów azbestowych 

zaczyna wzrastać w stosunku do 2018 roku. W 2020 Miasto uzyskało dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie na pokrycie 40 % kosztów 

odbioru tych odpadów.  

 
 

 

13.  ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I DOSTARCZANIE 

WODY 

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku (MZWiK) w roku 2020 prowadził 

działalność jako samorządowy zakład budżetowy.  

W ciągu doby Zakład dostarczał średnio 2302 m3 uzdatnionej wody oraz odbierał i oczyszczał 

średnio 2 879 m3 ścieków, z naszych usług korzysta ponad 20 tys. osób. 

 

DZIAŁ – STACJA UZDATNIANIA WODY, SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1. Produkcja wody 

Dla potrzeb systemu zaopatrzenia w wodę pracują dwie Stacje Uzdatniania Wody, które 

pobierają studniami wodę podziemną z utworów czwartorzędowych. Ujmowana woda nie 

spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w zakresie stężenia przekroczenia parametrów żelaza i manganu, 

dlatego musi być poddawana procesom uzdatniania.  

1) SUW I 

Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciami (studnie nr 4A, 5, 6) przy ul. Wodociągowej              
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Ilośc odpadów zawierających azbest - odebranych w (Mg)

Nr 

studni 
Głębokość [m] 

Wydajność 

[m3/h] 

4A 44,5 75,0 

5 42,55 75,0 

6 44,85 75,0 
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Zgodnie z Decyzją WS.6341.40.2012 z dnia 23.04.2012 r. pobór z wód podziemnych 

wynosi: 

Qdśr = 3600 m3/d 

Qmaxh = 150 m3/h 

Qmavr = 1 314 000 m3/r 

Układ technologiczny uzdatniania wody składa się z: 

 Ujęcia wody surowej z trzech studni głębinowych (studnie 4a, 5, 6), 

 Układu dozowania roztworu nadmanganianu potasu przed filtrami - aktywacja złoża  

w czasie pracy  filtrów, 

 Filtrowania w czterech filtrach firmy Culligan typu UB-100 HI FLO 6 ze złożem 

zeolitowym typu CULLSORB o wydajności Qmax = 50 m3/h, 

 Pompy płuczącej podającej wodę do płukania filtrów, 

 Dwóch zbiorników retencyjnych do magazynowania wody czystej po filtrowaniu   

o pojemności 500 m3 każdy, 

 Zestawu pomp IIo, który podaje wodę do sieci wodociągowej, 

 Układu dezynfekcji wody (NaOCl) dozowanie przed zbiornikiem wody 

uzdatnionej, 

 Zbiornika retencyjnego wód popłucznych o pojemności V = 72 m3, 

 Pompy przepompowującej wody popłuczne z odstojnika do kanału Wawerskiego. 

 

2) SUW II 

Stacja Uzdatniania wody wraz z ujęciami (studnie nr 2A, 5, 6, 7) przy                                      

ul. Okuniewskiej  oddana do użytkowania w 2015 roku.  

 

       

     

           

 

 

 

 

Zgodnie z Decyzją WS.6341.47.2011 z dnia 22.06.2011 r. pobór z wód podziemnych 

wynosi: 

Qdśr = 970 m3/d 

Qmaxh = 100 m3/h 

Qmavr = 440 610 m3/r 

Układ technologiczny uzdatniania wody składa się z: 

 ujęcia wody surowej z czterech studni głębinowych (studnie nr 2a, 5, 6, 7), 

 napowietrzania w zbiorniku wody surowej o pojemności V = 100 m3 (natlenienie  

i usunięcie gazów zawartych w wodzie), 

 pomp pośrednich podających wodę na filtry, 

 układu dozowania roztworu nadmanganianu potasu przed filtrami aktywacja złoża 

w czasie pracy filtrów, 

 pięciu filtrów ciśnieniowych pośpiesznych ze złożem katalitycznym do usuwania 

manganu, w tym 2 szt.  typ UFP 72 800 mm i 3 szt. typ UFP 84 2100 mm 

Nr 

studni 
Głębokość [m] 

Wydajność 

[m3/h] 

2a 34,0 50,0 

5 30,0 40,0 

6 30,3 50,0 

7 30,3 50,0 
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 pompy płuczącej podającej wodę do płukania filtrów, 

 żelbetowego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o pojemności V=2×300 m3, 

 układu awaryjnej dezynfekcji wody (NaOCl) dozowanie przed zbiornikiem wody 

uzdatnionej, 

 zestawu pomp sieciowych IIIo podających wodę do miasta, 

 zbiornika retencyjnego wód popłucznych o pojemności V = 30 m3, 

 układu dwóch pomp przepompowujących wody popłuczne z odstojnika  

do  kanalizacji sanitarnej. 

 

Produkcja wody 

Wielkość wody wtłoczonej do sieci miejskiej w podziale na Stacje Uzdatniania Wody  

w latach 2016-2020 w [m3] 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

SUW I 507 179 432 053 495 793 638 233 567 960 

SUW II 251 802 304 514 339 442 181 498 272 282 

Razem 758 981 736 567 835 235 819 731 840 242 

 

Produkcja wody 

Wyszczególnienie 2018 [m3] 2019 [m3] 2020 [m3] 

woda ujęta 878.526 857.343 876.152 

woda wtłoczona do sieci 835.235 819.731 840.242 

woda sprzedana 777.321 811.784 829.422 

płukanie filtrów 32.249 32.994 35.865 

straty 57.914 7.947 10.820 

strata [%] 7% 0,2% 0,4% 

 

W roku 2020 ilość wody wtłoczonej do sieci była wyższa o 28 458 m3 (2,4%) niż w roku 

2019.  

Na poziom wody niesprzedanej (straty) wpływają głównie awarie systemu dystrybucji 

wody i nieszczelności sieci wodociągowej, które nie są widoczne, kradzieże wody 

z hydrantów. Prowadzone na sieci prace eksploatacyjne wymagają dodatkowych 

płukań, tak aby woda spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. poz.2294). 
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Porównanie ilości wtłoczonej wody uzdatnionej do sieci wodociągowej w latach 2016 

– 2020, przedstawiono na poniższym wykresie. 

 
 

 
 

Opis prac na ujęciach i stacjach uzdatniania wody 

 wykonanie odwodnienia terenu stacji uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej  

 ułożenie chodnika z kostki Bauma przed wejściem na stację uzdatniania wody przy 

ul. Wodociągowej  

 remont pomieszczeń socjalnych na stacji uzdatniania wody przy                                            

ul. Wodociągowej  

pielęgnacja terenów zielonych na stacjach uzdatniania wody i ujęciach głębinowych 

 malowanie bramy i ogrodzenia na stacji uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej  

 naprawy ogrodzenia studni głębinowych nr 4a i 5 przy ul. Wodociągowej  

 wyrównanie drogi dojazdowej do studni  głębinowych  nr 4a i 5 przy  

ul. Wodociągowej  

 adaptacja starego basenu na pomieszczenie gospodarcze na terenie stacji 

uzdatniania wody ul. Wodociągowej  

 wymiana, przegląd i naprawa łożyskowania 2 szt. pomp sieciowych NB na stacji 

uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej  

 przeglądy filtrów i dozowników ( naprawa uszkodzonych ) 
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 wymiana złoża w filtrze nr 4 na stacji uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej 

 wymiana uszczelnień w zaworach sterowanych hydraulicznie przy filtrach 

 czyszczenie okresowe zaworów odpowietrzających filtry 

 włączenie stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu na stacji uzdatniania wody 

przy ul. Wodociągowej  i ul. Okuniewskiej w związku z pandemią koronawirusa 

 badania wody po poszczególnych filtrach  

w zakresie mętności, stężenia żelaza i 

manganu przy użyciu przenośnego analizatora 

 czyszczenie dachów i rynien z porostów  

i liści na stacjach uzdatniania wody 

 wymiana szafki sterującej pracą pompowni 

wód popłucznych przy ul. Wodociągowej  

 czyszczenie zbiornika popłuczyn  

Czyszczenie zbiornika popłuczyn 

2. Sieć wodociągowa 

Dystrybucja uzdatnionej wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem sieci 

wodociągowej o łącznej długości ponad 128 km. 

Poglądowy zakres sieci wodociągowej: 
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Opis wykonanych prac eksploatacyjnych 

 nadzór nad pracami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne na terenie miasta budujące 

infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną,  

 inspekcje przyłączy i przewodów wodociągowych na 33 ulicach, 

 markowanie uzbrojenia na sieci wodociągowej na 33 ulicach, 

 sprawdzenie sprawności zasuw liniowych, domowych, hydrantów na 33 ulicach, 

 płukanie sieci wodociągowej, 

 wymiana  55 szt. zasuw domowych 

 wymiana  24 szt. zasuw liniowych,  

 wymiana  23 szt. hydrantów przeciwpożarowych, 

 wymieniono  14 szt. obudów zasuw, 

 udrożniono 13 szt. odwodnienia hydrantów, 

 wyregulowano 36 szt. skrzynek liniowych, 

 wyregulowano 132 szt.  skrzynek domowych, 

 wyregulowano 22 szt. skrzynek hydrantowych 

 planowe wymiany wodomierzy oraz wymiana niesprawnych wodomierzy zgłaszanych 

przez mieszkańców i stwierdzonych podczas odczytów przez Inkasentów, montaż 

na nowych połączeniach. Wymieniono i zamontowano na nowych połączeniach 

w sumie 790 szt. wodomierzy,  
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 wyznaczono i oplombowano 197 szt. wodomierzy - 

podliczników ogrodowych, 

 przeprowadzano miesięczne odczyty wodomierzy 

głównych oraz lokalowych będących w zasobie 

mieszkań komunalnych, 

 zaczęto montować i programować nakładki do zdalnego 

odczytu wodomierzy głównych                             

Wymiana wodomierza 

 

Miejsca wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej: 

 
Dzięki tym działaniom minimalizowane są straty wody w sieci wodociągowej. W 2020 r. 

Zakład odnotował 3 awarie wodociągowe, z czego jedna spowodowana przez firmę 

przebudowującą wodociąg. 

 

W roku 2020 wpłynęły 130 zgłoszenia od mieszkańców, dot. min.  wycieku wody na sieci, 

wycieku wody przy wodomierzu, pękniętych zaworów, pękniętej rury na posesji, brudnej 

wody, itp.  Wszystkie zgłoszone incydenty zostały zweryfikowane przez pracowników, 

w zasadnych przypadkach podjęto interwencje. 

 

3. Jakość wody 

MZWiK w Sulejówku prowadzi stały nadzór nad jakością wody, zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 

Mazowieckim w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Zlecono wykonanie: 

 44 badania – monitoring kontrolny obejmujący 11 parametrów fizykochemicznych  

i 3 parametry mikrobiologiczne wody uzdatnionej w punktach na terenie całego miasta,  
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 4 badania – monitoring kontrolny ujęć wody obejmujący 14 parametrów 

fizykochemicznych i 3 parametry mikrobiologiczne, 

 4 badania – monitoring przeglądowy obejmujący  36 parametrów fizykochemicznych  

i 4 parametry mikrobiologiczne. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdził 

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego przez SUW 

I i SUW II wydając Oceny jakości wody z dnia 31.12.2020 r. znak: HK.4110.33.2020 oraz 

HK.4110.34.2020. 

 

Informacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku dotycząca 

monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia za okres IV-go kwartału 2020 r. 

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II 

Najwyższa 

dopuszczalna wartość 

parametryczna1) 

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE 
1.  Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 

2.  Enterokoki jtk/100ml 0 0 0 

3.  Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0 

4.  

Ogólna liczba 

mikroorganizmów  

w 22±2 °C po 72 h 

jtk/1ml 0 0 
bez nieprawidłowych 

zmian 

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE 

1.  Mętność NTU 0,21 0,20 

akceptowalna przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych 

zmian. Zalecany zakres 

wartości do 1,0 

2.  Barwa mg Pt /l <5 <5 

akceptowalny przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych 

zmian 

3.  Zapach TON <1 <1 

akceptowalny przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych 

zmian 

4.  Smak TFN <1 <1 

akceptowalny przez 

konsumentów i bez 

nieprawidłowych 

zmian 

5.  
Stężenie jonów wodoru 

(pH) 
— 7,4 7,2 6,5÷9,5 

6.  Przewodność S/cm 478 545 2500 

7.  Amonowy jon mg/l <0,13 <0,13 0,50 

8.  Azotany mg/l 6,6 25 50 

9.  Azotyny mg/l <0,066 <0,066 0,50 

10.  Mangan g/l 6,9 <0,50 50 

11.  Żelazo g/l 20 6,4 200 

12.  Twardość  mgCaCO3/l 258 263 60÷500 
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dn. 11.12.2017 r., poz. 2294). 

Twardość wody w sieci wodociągowej Sulejówka, średnio wynosi 261 mgCaCO3/l, 

co odpowiada: 

 2,7 mmol/l 

 5,5 mval/l 
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 15,3 [ºdH] stopnie niemieckie 

 19,1 [ºClarka] stopnie angielskie 

 27 [°f] stopnie francuskie 
 

Klasyfikacja - woda średnio twarda, optymalna zarówno z uwagi na zdrowie człowieka, 

jak dla celów bytowo-gospodarczych. 

woda 
mg 

CaCO3/l 
mmol/l mval/l 

°niem 

[°dH] 

°ang/° Clark 

[°C] 

°franc 

[°f] 

bardzo miękka 0 - 100 0-1 0-2 0-5,9 0-0,9 0 - 10 

miękka 100-200 1-2 2-4 5,9-11,8 7,1-14,3 10-20 

średnio twarda 200-350 2-3,5 4-7 11,8-20,6 14,3-25 20-35 

twarda 350-550 3,5-5,5 7-11 20,6-32,4 25-39,3 35-55 

bardzo twarda >550 >5,5 >11 >32,4 >39,3 >55 

Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej (Jacek Nawrocki, Uzdatnianie wody,2010 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ                                

Z PRZEPOMPOWNIAMI  

1. Oczyszczalnia Ścieków   

Ścieki pochodzące z obszaru miasta Sulejówek i części przylegającej wsi Okuniew są 

oczyszczane w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która została zmodernizowana w 2015 

roku w ramach funduszy unijnych POIiŚ z projektu pt. „Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” przez spółkę celową                 

„Eko-Inwestycja” sp. z o.o.  

              
         Widok z góry na oczyszczalnię ścieków                     Reaktor oczyszczalni ścieków 

 

      
Szczotki czyszczące reaktor                       Spryskiwacze reaktora wtórnego 

Oczyszczalnia posiada następującą projektową zdolność przepustową: 

 Średni dobowy przepływ Q śr.d = 2 950 m3/d 

 Maksymalny dobowy przepływ Q max.d = 3 600 m3/d 
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 Maksymalny godzinowy przepływ Q mah.h = 315 m3/d 

Ścieki dopływające i dowożone do punktu zlewnego poddawane są procesowi 

mechanicznego i biologicznego oczyszczania. Technologia oczyszczania ścieków 

wykorzystuje metodę osadu czynnego, która pozwala na redukcję zanieczyszczeń 

organicznych oraz zawiesin z jednoczesnym biologicznym usuwaniem pierwiastków 

biogennych – azotu i fosforu. Powstający w procesie osad nadmierny podlega stabilizacji 

tlenowej, zagęszczaniu, odwodnieniu oraz higienizacji wapnem. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są do odbiornika pierwszego rzędu – leśnego rowu melioracyjnego „D”, 

który ma ujście do rzeki Długiej. 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 223/D/NN/15 (znak:NN-404/P/106-AB/14),  z dnia 21.04.2015 r. 

ilość odprowadzanych ścieków do odbiornika z miejskiej oczyszczalni o RLM = 20 453, 

wynosi: 

 

parametr jednostka 
okres 

bezdeszczowy 

okres 

opadów  

i roztopów 

Średnia dobowa ilość ścieków Q śr.d m3/d 2 950 3 188,4 

Przepływ sekundowy Q s l/s 110 740 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków Q max.h m3/h 396 963 

Maksymalna roczna ilość ścieków Q max.r m3/r 1 314 000 1 401 000 

 

Wymagania dotyczące jakości odprowadzonych ścieków przedstawiono w poniższej tabeli 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 
Jednostka 

Wartość 

wskaźnika 

BZT5 mgO2/l 15 

ChZTCr mgO2/l 125 

Azot ogólny gN/m3 15 

Fosfor ogólny gP/m3 2 

Zawiesiny ogólne mg/l 35 

 

W roku 2020 r. odebrano i oczyszczono od mieszkańców miasta ścieki w ilości – 1 053 

558 m3, pobrano wodę ze studni na terenie oczyszczalni na cele socjalne i technologiczne 

w ilości – 1 354 m3.   

 

W roku 2020 r. wyprodukowano i przekazano osad ściekowy w ilości – 4 350 ton. 

Porównanie ilości oczyszczonych ścieków w latach 2017 – 2019, przedstawiono 

na poniższym wykresie. 
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Parametry ścieków surowych i oczyszczonych na przestrzeni ostatnich 3 lat 2018 – 2020 

przedstawiono na wykresach. 
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Z przedstawionych powyżej danych wynika, że jakość ścieków spełnia warunki 

pozwolenia wodnoprawnego. 

Opis prac  

 obsługa punktu zlewnego- codzienne czyszczenie, kontrola jakości i ilości ścieków 

dowożonych podwójny monitoring, 

 czyszczenie głównej pompowni miejskiej 2 razy w roku, wydobyto 6 ton odpadów, 

 konserwacja przegląd i naprawa we własnym zakresie urządzeń odpowiedzialnych 

za proces technologiczny- dmuchawy, sito piaskowniki, pompy, płuczki piasku, 

mieszadła, separatory, motoreduktory, zespoły jezdne zgarniaczy OWR,  itp., 

 cotygodniowe czyszczenie urządzeń pomiarowych, 

 utrzymywanie procesu technologicznego po przez ciągłe pomiary i wykonywanie 

badań we własnym zakresie, 

 obsługa (serwis konserwacja wymiana elementów we własnym zakresie) stacji 

odwadniania osadu usuwanie nadmiernych osadów ściekowych przez około 300 dni  

w roku, 

 kontrola, serwis, wymiana urządzeń automatyki i elektryki we własnym zakresie, 

 całodobowy monitoring obiektów wraz z gotowością interwencyjną. 
 

Zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków oraz współczynniki 

energochłonności za lata 2018 – 2020 przedstawia wykres. 
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Gospodarka osadowa 

Odpady powstające na oczyszczalni ścieków, tj. osad, skratki i piaski są przekazywane 

odbiorcy posiadającemu wymagane przepisami zezwolenia. 

Ilości przedstawiono w poniższej tabeli. 

Rok Osad [Mg] Piasek [Mg] Skratki [Mg] 

2018 3246 113,4 48,6 

2019 3583 101,15 43,35 

2020 4350 73,46 47,03 

 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków sanitarnych 

Sieć kanalizacyjna eksploatowana przez Zakład ma długość blisko 122 km oraz 37 

przepompowni ścieków. 

Poglądowy zakres sieci kanalizacyjnej: 
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Opis wykonanych prac eksploatacyjnych: 

 kontrola kanałów krytych i otwartych, 

 kontrola kanałów rurowych za pomocą monitoringu (kamera), 

 czyszczenie kanałów, syfonów, studni rewizyjnych, 

 konserwacja zasuw, zastawek, klap kanałowych, 

 konserwacja układu kanalizacji ciśnieniowej, 

 udrażnianie kanałów, w 2020 usunięto 41 zatorów w kanalizacji, 

72,812

33,8

12,718

2,3 Ogółem udział w budowie sieci kanalizacji                               sanitarnej 
w [km]

Miasto Sulejówek

Eko-Inwestycja sp. z o.o

Miasto Sulejówek JRP

MZWiK

102,82

0,8835
17,93

Specyfika sieci kanalizacji sanitarnej w [km]
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 wymiana uzbrojenia kanalizacyjnego, 

 regulacja włazów kanalizacyjnych w drogach (wycinanie ustawianie, ewentualna 

wymiana, asfaltowanie) – we własnym zakresie, 

 odbiór techniczny prac drogowych pod kątem kanalizacji, 

 kamerowanie sieci – 15 razy w roku 2020, 

 całodobowy monitoring pompowni sieci sanitarnej, 

 natychmiastowe usuwanie awarii  w  pompowniach, w roku 2020  przeprowadziliśmy 

152 interwencji polegających na wyciąganiu pomp i czyszczeniu zbiorników 

czerpalnych, 

 konserwacja, naprawa szaf sterowniczych, wymiana pomp ściekowych, wymian 

urządzeń pomiarowych  - we własnym zakresie, 

 utrzymywanie gotowości agregatów prądotwórczych do zabezpieczeń wyłączenia 

prądu na pompowniach, 2 krotne wyjazdy z agregatami, 

 137 wyjazdów specjalistycznym sprzętem do czyszczenia kanalizacji. 

                        

                   
        Zapadnięty właz w asfalcie                              Po naprawie 

Przydomowe przepompownie ciśnieniowe 

W eksploatacji MZWiK posiad 28 szt. przydomowych przepompowni ścieków. W roku 

2020 usunięto 27 awarii na w/w przepompowniach, polegających na wyciąganiu 

i czyszczeniu pomp, naprawie szaf sterowniczych. Główną przyczyną awarii jest złe 

użytkowanie kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, z uwagi na traktowanie jej jako 

kosz na śmieci.  

 

3. Sieć deszczowa 

Długość sieci na wody opadowe i roztopowe wynosi ok 35 km oraz w jej skład wchodzi 15 

przepompowni. 

Opis wykonanych prac:  

 bieżąca kontrola pompowni wód deszczowych –monitoring, 

 wymiana pomp, 

 czyszczenie separatorów, 

 czyszczenie i usuwanie awarii na sieci, 

 przepompowywanie wód deszczowych oraz usuwanie awarii w pompowniach i na sieci, 

w roku 2020 – 27 razy. 
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Zbiorcze zestawienie wykonanych prac na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 

INWESTYCJE 

1. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne   

Nakłady inwestycyjne poniesione z własnych środków Zakładu w 2020 r. wyniosły 

841.620,31 zł. 

Rodzaj urządzeń 
Rok 2016 
Kwota [zł] 

Rok 2017 
Kwota [zł] 

Rok 2018 
Kwota [zł] 

Rok 2019 
Kwota [zł] 

Rok 2020 
Kwota [zł] 

Urządzenia 

wodociągowe 
18.881,00 525.016,59 323.272,79 85.368,00 24.800,00 

Urządzenia 

kanalizacyjne 
154.860,00 480.453,01 586.943,88 31.536,80 11.450,00 

Pozostałe 12.145,84 92.846,40 4.732,43 3.633,12 760.570,31 
Suma inwestycji 185.886,84 1.098.316,00 914.949,10 120.537,92 796.820,31 
Zakupy środków 

trwałych 
0,00 20.447,93 58.569,26 59.915,23 44.800,00 

Nakłady łącznie  185.886,84 1.118.763,93    973.518,36 180.453,15 841.620,31 
 

Wykonanie rzeczowe za rok 2020 w podziale na sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 

L.p. Nazwa zadania Długość sieci [km] 
Koszt inwestycji 

[netto zł] 

SIEĆ WODOCIĄGOWA  24.800,00 

1.  Mazowiecka   24.800,00 

SIEĆ KANALIZACYJNA  11.450,00 

1.  Mazowiecka    11.450,00 

 

 

2. Zdalny odczyt wodomierzy  

W celu możliwości w pełni automatycznego i nieangażującego człowieka odczytu stanu 

wodomierzy i prowadzenia procesu monitorowania, zarządzania przepływem wody online 

Zakład rozpoczął w roku 2020 wdrażanie programu zdalnego odczytu. 

Zastosowanie cyfryzacji w procesie monitorowania sprzedaży wody pozwala przede 

wszystkim na ograniczenie strat wody i obniżenie kosztów ponoszonych przez 

konsumentów. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 ujawniła kolejną, wcześniej 

niedocenianą korzyść z zastosowania takich rozwiązań. System zdalnego odczytu 

Element 2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma 

PŚS 

czyszczenie 

pomp 

ściekowych, 

usuwanie 

innych awarii 

12 12 21 14 17 17 6 12 13 10 5 13 152 

PWD 
usuwanie 

awarii 
1 1 1 1 1 1 12 5 1 1 1 1 27 

SKS 
zator na 

sieciach 
1 3 3 2 3 2 6 3 4 5 1 8 41 

Pompownie 

przydomowe 
wyjęcie pomp 0 2 1 5 4 1 2 0 4 5 0 3 27 

SKS/SKD kamerowanie 1 0 0 0 2 2 2 1 3 0 3 1 15 
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wodomierzy pozwala na świadczenie niezbędnych usług nawet w warunkach 

ograniczonego kontaktu interpersonalnego. 

Realizacja projektu zakłada sukcesywną wymianę wodomierzy u klientów i planowane jest 

osiągnięcie do roku 2025 możliwości odczytu zdalnego na terenie całego miasta. 

 

3. Wdrożenie GIS 

Wdrożenie GIS (systemu informacji geograficznej) w gospodarce wodno-kanalizacyjnej 

ma na celu zarządzanie zasobami i ich eksploatację, poprzez umożliwienie inwentaryzacji 

sieci i łatwy dostęp informacji o sieci dla pracowników. GIS zostanie zintegrowany 

z systemem billingowym. Oprogramowanie ułatwi również projektowanie rozwoju sieci – 

prognozowanie zapotrzebowania na wodę, symulowanie pracy sieci dla potrzeb jej 

modernizacji i rozbudowy z wykorzystaniem w przyszłości modeli hydraulicznych. 

 

W roku 2020 w ramach prac Działu Technicznego zrealizowano:  

Lp. Opis 
Wykonanie 

[szt.] 

1.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania 

przyłącza wodociągowego  
167 

2.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania 

sieci wodociągowej  
6 

3.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania 

przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego 
174 

4.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania 

przyłącza kanalizacji deszczowej  
10 

5.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania 

sieci kanalizacji deszczowej  
5 

6.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków 
9 

7.  Uzgodniono projekty przyłącza wodociągowego 169 

8.  Uzgodniono projekty przyłącza kanalizacyjnego 176 

9.  Uzgodniono projekty sieci kanalizacji sanitarnej 4 

10.  Uzgodniono projekty sieci wodociągowej 3 

11.  Uzgodniono projekty sieci kanalizacji deszczowej 9 

12.  
Uzgodniono projekty przepompowni kanalizacji 

deszczowej 
0 

13.  
Wydano protokoły na budowę przyłącza 

wodociągowego i podpisano umowy na dostawę wody   
208 

14.  
Wydano protokoły na budowę przyłącza 

kanalizacyjnego i podpisano umowy na odbiór ścieków 
213 

15.  

Wydano informację techniczną na zainstalowanie 

dodatkowego wodomierza (podlicznika) do podlewania 

upraw wraz ze wskazaniem miejsca instalacji przez 

naszego pracownika 

197 

16.  
Wymieniono wodomierze (legalizacja), nowe 

podłączenia. 
767 
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 Bieżąca działalność działu polegająca min. na udzielaniu informacji klientom, odpisywanie 

na pisma itp.  

 Udział procesie inwestycyjnym dot. budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci 

wodociągowej realizowanej przez Miasto Sulejówek w ramach projektu unijnego  

pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sulejówka – etap II”. 

 Udział procesie inwestycyjnym dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

 Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Miasto Sulejówek 

wniosku o dofinasowanie na projektowanie i budowę sieci kanalizacji deszczowej. 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI  

1. Sprzedaż wody i ścieków 

Sprzedaż wody w roku 2020 wyniosła 829 422 m3. Sprzedaż ścieków z sieci kanalizacji 

sanitarnej w roku 2020 wyniosła 804 773 m3. W bazie danych MZWiK w Sulejówku 

zarejestrowanych jest 5611 odbiorców usług, w tym: 

 odbiorców indywidualnych – 5.358  

 odbiorców instytucjonalnych – 253 

Rozliczenie za dostarczaną wodę odbywa się na podstawie odczytów 5431 sztuk 

wodomierzy stanowiących własność Zakładu. 

Od 2018 dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu firmy Unisoft. Klienci 

mogą korzystać z udogodnienia z tzw. e-faktur. Na koniec roku 2020 liczba klientów 

korzystających z e-faktur wyniosła 1454 co stanowi 25% ogólnej liczby naszych klientów. 

Ogółem w 2020 roku dokonano 26.043 odczytów z wodomierzy i podliczników. 

Wystawiono 35.469 szt. faktur rozliczeniowych w tym: 

 dostawę wody i odbiór ścieków – 35.035 szt., 

 ścieki dowożone – 258 szt. 

 wody deszczowe i opadowe – 135 szt. 

  za dział techniczny –41 szt., 

Sprzedaż wody ogółem w 2020 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 2%,  

a w odniesieniu do 2018 roku o 6%. 

 

Sprzedaż wody w m3 dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje poniższa tabela: 

Grupy odbiorców 
Sprzedaż 

wody w roku 

2018 

Sprzedaż 

wody w roku 

2019 

Sprzedaż 

wody w roku 

2020 

Gospodarstwa domowe 706 595 733 526 757 665 

Firmy 55 807 64204 59 096 

Jednostki użyteczności publicznej 14 919 14054 12 661 

RAZEM 777 321 811 784 829 422 

 

Sprzedaż ścieków ogółem w 2020 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 5%, 

a w odniesieniu do 2019 roku o 6%. 
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Sprzedaż ścieków w m3 dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje poniższa tabela: 

Grupy odbiorców 

Sprzedaż 

ścieków   

w roku 2018 

Sprzedaż 

ścieków   

w roku 2019 

Sprzedaż 

ścieków  

w roku 2020 

Gospodarstwa domowe 620 739  649 294 689 946 

Firmy 43 654  48 240 48 177 

Jednostki użyteczności 

publicznej 
13 214  12 928 10 482 

Okuniew 58 394  52 570 56 168 

Ścieki dowożone 40 439  64 207 73 613 

RAZEM 776 440 817 239 878 386 
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2. Windykacja 

 Wystawiono i dostarczono wezwania do zapłaty – 3.849 szt. 

 Wystawiono i dostarczono pisma o zakręceniu zasuwy domowej lub zadeklowaniu 

przyłącza kanalizacyjnego w związku z niezapłaconymi fakturami za wodę lub ścieki – 

11 szt. 

 Rozpoczęte sprawy sądowe wobec dłużników zalegającymi z opłatami – 15 szt. 

 Wpisy do Krajowego Rejestru Długów. 

 

Struktura należności na dzień 31.12.2020 r. 

Tytuł 
Należności 

niewymagalne 
Należności wymagalne 

Okres w terminie do 2 m-cy  od 2 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy  pow. 12 m-cy 

 Wartość            431.002,42 zł       113.248,25 zł           38.172,39 zł           36.517,73 zł        50.907,72 zł  

 Suma            431.002,42 zł  238.846,09 zł  

 

 

 

 

91%

7%
2%

STRUKTURA SPRZEDAŻY WODY z podziałem na grupy 
odbiorców w 2020 r. [%]

gospodarstwa domowe

firmy

użyteczność publiczna

85,73%

5,99%

1,30%
6,98%

STRUKTURA ODBIORU ŚCIEKÓW z podziałem na grupy 
odbiorców w 2020 r. [%]
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Okuniew
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Struktura należności na dzień 31.12.2020 r w[%] 

 
3. Struktura kosztów i przychodów 

Struktura kosztów za 2020 rok Wartość 

Amortyzacja 3.767.603,67 

Zużycie materiałów i energii 1.916.610,59 

Usługi obce 2.703.407,14 

Podatki i opłaty 234.278,08 

Wynagrodzenia 2.265.841,94 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla 

pracowników 
534.594,34 

Pozostałe koszty rodzajowe 43.670,25 

Razem 11.466.006,01 

Koszty wydatków i zakupów inwestycyjnych 274.687,68  

Rezerwa na inwestycje rozpoczęte 940.000,00 

Razem 1.214.687,68 

Łącznie 12.680.693,69 
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Struktura kosztów wg rodzaju działalności Wartość 

Rozliczenie 286.536,04 

Produkcja wody 3.462.559,44 

Oczyszczanie ścieków 7.512.290,74 

Wody deszczowe i opadowe 204.619,79 

Suma 10.659.785,63 

 

Przychody ze sprzedaży  

wg rodzaju działalności 
2018 rok 2019 rok 

 

2020 rok 

Sprzedaż pozostała 7 577,23 9 734,10 16.071,97 

Sprzedaż woda 2 182 678,54 2 365 270,89 2.437.945,69 

Sprzedaż z wód opadowych 969 402,16 251 639,78 273.054,03 

Sprzedaż ścieki 4 791 281,53 5 264 641,78 5 686 355,15 

Sprzedaż opłata abonamentowa 498 321,99 552 906,05 582.141,50 

Razem 8 464 596,42 8.444.192,60 8.995.568,34 
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DZIAŁ ORGANIZACYJNO - KADROWY 

Pracownicy  

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 33 osoby, jedna osoba na zastępstwie, 

w tym na stanowiskach pracowników fizycznych zatrudnionych było 19 osób. 

Wykonywane zadania: 

 rejestrowanie korespondencji za pomocą – modułu Registratura, który umożliwia: 

 podział dokumentów na dowolnie definiowane dzienniki z przypisaniem odpowiednich 

uprawnień, 

 kontrola obiegu dokumentów, 

 ewidencja różnego rodzaju pism przychodzących i wychodzących z kontrolą historii 

korespondencji, 

 rejestracja faktur zakupu, 

 automatyczne generowanie pism wychodzących na podstawie dokumentów sprzedaży lub 

korespondencji rozrachunkowej takiej jak: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe 

i specyfikacje sald, 

 automatyczne przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do Księgi Głównej oraz 

faktur do rozrachunków i rejestrów VAT, 

 możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora 

Raportów, 

 zarejestrowano w systemie 5 086 pism. 

Dział odpowiada za kompleksową realizację procesu zakupów, w szczególności 

za koordynowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych działając zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Sporządzanie 

rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach 

Bieżąca działalność działu polega na przyjmowaniu, wysyłaniu korespondencji, odbieraniu 

telefonów, przyjmowaniu zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców dotyczących awarii, 

prowadzeniu kalendarza spotkań, prowadzeniu spraw administracyjnych i kadrowych 

pracowników MZWiK w Sulejówku. Organizacja zaplecza związanego z przygotowanie 

stoiska na Pikniki Miejskie.  

 

ZAKŁAD ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE 

Od rozpoczęcia projektu w 2016 roku powstało 10 źródełek zasilanych wodą wodociągową, 

zlokalizowanych w szkołach, przedszkolach oraz na terenach zielonych. 
 

 
Poidełko przy ul. Paderewskiego 
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14. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

W roku 2020 zarejestrowano łącznie 107 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w 

tym: 

 65 – tzw. „zapytania ofertowe”, tj. postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej 

wartość 10.000,00 zł, a równocześnie nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro; 

 41 – postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 30.000 euro; 

 1 – postępowanie, które zostało anulowane i przeniesione do realizacji na następny rok 

budżetowy. 

Przeprowadzono 41 postępowań przetargowych i udzielono zamówień o łącznej wartości 

równej 38.619.875,28 zł brutto. Miasto Sulejówek przeprowadziło 30 postępowania, których 

przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, 10 postępowań, których przedmiotem były 

różnego rodzaju usługi świadczone na rzecz Miasta oraz 1 postępowanie którego przedmiotem 

były dostawy.  

Łącznie w 41 postępowaniach złożono 203 ofert, w tym 162 ofert dla postępowań na roboty 

budowlane, 39 ofert dla postępowań na świadczenie usług oraz 2 oferty dla postepowań 

na świadczenie dostaw.  

Podział na różne rodzaje zamówień z uwzględnieniem ilości postępowań, ilości złożonych ofert 

oraz łącznej kwoty udzielonych zamówień. 

Lp. 
Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane/ 

usługi/dostawy) 

Ilość 

postępowań 
Ilość złożonych 

ofert 

Łączna kwota 

udzielonych 

zamówień (zł brutto) 

1. roboty budowlane 30 162 29.472.959,50 

2. usługi 10 39 9.146.915,78 

3. dostawy 1 2 - 
 Suma: 41 203 38.619.875,28 

 

W zamówieniach, których przedmiotem były roboty budowlane składano średnio 5,40 oferty 

na jedno postępowanie, w zamówieniach, których przedmiotem było świadczenie usług 

składano średnio 3,90 oferty na jedno postępowanie, a w dostawach 2,0 oferty. 

Na wykresach załączonych poniżej przedstawiono stosunek ilości przeprowadzonych 

postępowań w 2020 r. z podziałem na rodzaj zamówienia, oraz ilość złożonych ofert 

przypadających na dany rodzaj zamówienia. 
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Z 41 przeprowadzonych przez Miasto Sulejówek postępowań, 3 z nich podzielonych zostało 

na zadania i umożliwiono Wykonawcom składanie ofert częściowych. Z 3 postępowań, 

w których przewidziano możliwość składania ofert częściowych, 1 postępowanie dotyczyło 

robót budowlanych, a 2 postępowania dotyczyło usług. 
 

Ilość postępowań przeprowadzonych przez Miasto Sulejówek w 2020 r. z uwzględnieniem 

podziału postępowania na części / zadania. 

Lp. 

Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane/ 

usługi/dostawy) 

Ilość postępowań 

Ilość postępowań z 

uwzględnieniem podziału  

na części / zadania 

1. roboty budowlane 30 33 

2. usługi 10 14 

3. dostawy 1 1 

 Suma: 41 48 

 

Możliwość składania ofert częściowych / podziału na zadania była bardziej preferowana 

w postępowaniach, których przedmiotem były usługi. W postępowaniach, których 

przedmiotem zamówienia były roboty budowlane ten typ prowadzenia zamówienia był 

stosowanych jedynie w przypadku 1 zamówienia. 

Na wykresie zamieszczonym poniżej przedstawiono ilość przeprowadzonych w 2020 roku 

postępowań z uwzględnieniem podziału na części / zadania. 
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Ze wszystkich przeprowadzonych przez Miasto Sulejówek postępowań przetargowych 

nie wszystkie zostały zakończone podpisaniem umowy. Z 48 postępowań, przy uwzględnieniu 

możliwości składania ofert częściowych, tylko 39 zostało zakończonych podpisaniem umowy, 

w tym 24 umowy na roboty budowlane, 15 umów na świadczenie usług. 6 postępowań 

na roboty budowlane zostało unieważnione. 

 

Lp. 

Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane/ 

usługi/dostawy) 

Postępowania 

zakończone 

podpisaniem umowy 

Postępowania 

unieważnione 

1. roboty budowlane 25 6 

2. usługi 14 0 

3. dostawy 0 0 
 Suma: 39 6 

 

Powodem unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego było: 

 art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – 3 postępowania, 

 art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, tj. Miasto Sulejówek, 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 postępowanie, 

 art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp - postępowanie zostało unieważnione ponieważ obarczone 

jest niemożliwą do usunięcia wadą  uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  

unieważnieniu umowy  w sprawie zamówienia publicznego – 2 postępowania. 

Na wykresie zamieszczonym poniżej przedstawiono stosunek ilości postępowań udzielonych 

do postępowań unieważnionych w uwzględnieniem na rodzaj zamówienia, którego 

postępowanie dotyczyło. 
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Lista postępowań o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

Lp Tytuł postępowania 
Tryb 

postępowania 

Rodzaj 

zamówienia 

Ilość 

złożonych 

ofert 

Wykonawca 
Kwota  

(zł brutto) 
Uwagi 

1. 

„Remont dworca kolejowego” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Polska Szkoła Ekologii – 

Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum 

Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 1) 

2. 

„Remont dworca kolejowego” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Polska Szkoła Ekologii – 

Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum 

Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 2) 

3. 

„Oczyszczanie mechaniczne, zamiatanie i 

zmywanie ulic na terenie Miasta Sulejówek 

polegające na oczyszczaniu całej szerokości jezdni 

wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, dostępnymi 

zatokami przystankowymi (…)” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 4 

SUEZ Polska Sp. z o.o.  

ul. Zawodzie 5 

02-981 Warszawa 

141 567,03 - 

4. "Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku" wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

TOMIRAF s.c. 

M. Tomaszewski, R. Tomaszewski 

Glina, ul. Wspólna 42 

05-430 Celestynów 

883 789,05 - 

5. 

"Utwardzenie dróg gruntowych w Sulejówku 

kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0 63 mm 

wraz z korytowaniem i wywozem urobku w miejsce 

zapewnione przez Wykonawcę" 

wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

Zakład Usługowo-Handlowy A. Jasiński 

ul. Jana Pawła II 39 

05-326 Poświętne 

523 005,84 - 

6. 
"Pielęgnacja zieleni miejskiej, miejsc pamięci 

narodowej i Parku Glinianki w Sulejówku" 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 5 

AG-Complex Sp. z o.o.  

ul. Płytowa 14 

03-046 Warszawa 

113 595,26 - 

7. 

„Zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji 

geograficznej” w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

AquaRD Sp. z o.o.  

ul. Złota 61/100 

00-819 Warszawa 

306 270,00 - 
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8. 

„Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Sulejówku – budowa dodatkowego zasilania eNN z 

wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych” w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Sulejówek – etap II” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
5 

SOLISYS Marcin Świątek  

ul. Bułgarska 19A/1 

93-362 Łódź 

1 664 436,00 - 

9. 

„Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w 

istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 

przy ul. Paderewskiego 47 w Sulejówku” w ramach 

zadania pn.: „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola 

nr 1” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
0 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 7) 

10. 

Zadanie nr 1 – „Budowa odwodnienia w ul. 15 

Sierpnia" w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
8 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

191 500,00 - 

Zadanie nr 2 – „Budowa odwodnienia w ul. 

Poniatowskiego na odcinku od ul. Okuniewskiej do 

ul. Poprzecznej” w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
8 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

148 800,00 - 

Zadanie nr 3 – „Budowa odwodnienia w ul. 

Akacjowej” w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
8 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

167 895,00 - 

Zadanie nr 4 – „Odwodnienie Pl. Czarnieckiego” w 

ramach projektu pn.: „System gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
7 

Konsorcjum firm: 

1. PBDiM Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

2. ALTOR Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

508 842,39 - 

11. 
„Przebudowa ciągu ulic: 3-ego Maja, Jałowcowej 

oraz Mińskiej” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
7 

AGBUD GROUP Sp. z o.o. Sp. k.  

Karpin, Aleja Lipowa 35A 

05-252 Dąbrówka 

1 425 861,51 - 
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12. 
„Przebudowa ul. Grabskiego na odcinku od 

Paderewskiego do ul. Dworcowej w Sulejówku” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
8 

P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł  

Bednarze 12  

07-120 Korytnica 

1 412 613,52 - 

13. 

Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu nad projektem 

pn. „System gospodarowania wodami opadowymi 

na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

SAFEGE S.A.S.  

15-27 Rue du Port Parc de I’lle 92022 

Nanterre CEDEX, Francja 

501 840,00 - 

14. 
"Budowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ul. 

Reymonta do ul. Okuniewskiej" 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
6 

BRUKER S.C.  

ul. Idzikowskiego 49 

05-070 Sulejówek 

2 343 000,00 - 

15. 

Część nr 1 – „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 5 

Konsorcjum firm:  

1. MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

2. FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., 

ul. Wileńska 50, 97-360 Kamieńska, 

3. FBSerwis S.A. 

ul. Siedmiogrodzka 9,01-204 Warszawa  

6 101 498,23 - 

Część nr 2 – „Opróżnianie i wywóz odpadów 

komunalnych z koszy ulicznych, koszy z przystanków 

komunikacji miejskiej, koszy z Parków Miejskich 

oraz z placów zabaw usytuowanych na terenie 

Miasta Sulejówek w ilości do 255 szt.” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 1 

AG-Complex Sp. z o.o.  

ul. Płytowa 14  

03-046 Warszawa 

287 118,27 - 

Część nr 3 - Zadanie nr 1 – „Wywóz odpadów 

komunalnych z Targowiska Miejskiego” oraz 

Zadanie nr 2 – „Wywóz odpadów komunalnych z 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie 

Miasta Sulejówek”. 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 1 

Konsorcjum firm:  

1. MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 

2. FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., 

ul. Wileńska 50, 97-360 Kamieńska, 

3. FBSerwis S.A. 

ul. Siedmiogrodzka 9,01-204 Warszawa  

370 855,39 - 

16. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej” w 

ramach zadania pn.: „Budowa Parkingu „Parkuj i 

Jedź” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 6 

 KB Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o.  

ul. Łokietka 8C/70 

30 010 Kraków  

227 550,00 - 

17. 

„Sporządzenie planu adaptacji do zmian klimatu” 

w ramach projektu pn.: „System gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 3 

FPP  Enviro Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 194/169 

02-390 Warszawa   

92 250,00 - 
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18. 

„Budowa nawodnienia na terenie Parku Miejskiego 

Glinianki" w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
4 

MILEX J. Milewski 

 Dobrzynów, ul. Strażacka 6 

09-530 Gąbin  

504 300,00 - 

19. 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Okulickiego” w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
5 

FUH INSTAL-BUD 

Nowe Wypychy 20 

07-206 Somianka  

246 955,71 - 

20. 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej 

i ul. Konarskiego”  w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
10 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

825 022,50 - 

21. 

„Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w 

istniejącym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 

przy ul. Paderewskiego 47 w Sulejówku” w ramach 

projektu pn.: „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola 

nr 1”  

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
3 

Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło 

Hipolitów, ul. Jaworowa 56 

05-074 Halinów  

544 275,00 - 

22. 

 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima na 

odcinku od ul. Szosowej do ul. Armii Krajowej” w 

ramach projektu pn.: „System gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
11 

FUH INSTAL-BUD 

Nowe Wypychy 20 

07-206 Somianka  

524 373,60 - 

23. 

„Budowa odwodnienia w ul. Grottgera” w ramach 

projektu pn.: „System gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
6 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

448 150,50 - 

24. 

„Budowa odwodnienia w ul. Kolbego” w ramach 

projektu pn.: „System gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
6 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 1) 

25. „Remont nawierzchni ulicy Rataja w Sulejówku” 
przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
4 

DOWBUD-C II Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Pawlikowskiego 1/23 

03-983 Warszawa  

263 466,00 - 
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26. 

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 

wysokości 4.347.755,00 zł przeznaczonego na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych i spłatę kredytu i 

pożyczki" 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
2 

Konsorcjum firm: 

1. Bank Spółdzielczy w Halinowie  

ul. Spółdzielcza 43, 05-074 Halinów 

2. Bank Spółdzielczy w Przysusze  

ul. Grodzka 3, 26-400 Przysucha 

411 556,67 - 

27. 

„Remont dworca kolejowego” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Polska Szkoła Ekologii – 

Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum 

Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
3 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 1) 

28. 

„Budowa zbiorników retencyjnych u zbiegu ul. 

Sobieskiego i Al. Piłsudskiego” w ramach projektu 

pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi 

na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
0 - - 

 Postępowanie zostało 

anulowane i 

przeniesione do 

realizacji na następny 

rok budżetowy. 

29. 

„Remont dworca kolejowego” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Polska Szkoła Ekologii – 

Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum 

Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
3 

INTER-PROFIL Sp. z o.o. 

ul. Puławska 111A lok. 29 

02-707 Warszawa   

2 400 000,00 - 

30. 

„Budowa odwodnienia w ul. Kolbego” w ramach 

projektu pn.: „System gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
5 

CONCURA S.A.  

ul. Grzybowska 87 

00-844 Warszawa 

325 950,00 - 

31. 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Łukasińskiego oraz w ul. Armii Krajowej na 

odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej” w 

ramach projektu pn.: „System gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
3 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 4) 

32. 

„Zakup i montaż urządzeń grzewczych oraz 

instalacji OZE” w ramach projektu pn.: „Obniżenie 

poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza 

poprzez wymianę urządzeń grzewczych  w 

indywidualnych gospodarstwach domowych na 

terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 
dostawy 2 - - Postępowanie w trakcie. 

33. 

„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta 

Sulejówek” w ramach zadania inwestycyjnego 

„Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
0 - - 

Unieważniony na podst. 

art. 93 ust. 1 pkt. 7) 
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34. 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Żeromskiego, budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Bogusławskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do 

ul. Grabskiego oraz budowa zbiornika 

retencyjnego” w ramach projektu pn.: „System 

gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
7 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

3 853 054,95 - 

35. 
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta 

Sulejówek w sezonie 2020/2021” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

PROGRES Maciej Borowiecki 

ul. Krasickiego 44A 

05-070 Sulejówek  

446 134,60 - 

36. 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Łukasińskiego oraz w ul. Armii Krajowej na 

odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Długiej” w 

ramach projektu pn.: „System gospodarowania 

wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
3 

m.j. sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo 

sanitarne i ogrzewania, Instalatorstwo 

gazowe ul. Mazowiecka 22 

05-071 Sulejówek 

4 967 970,00 - 

37. 

Zadanie nr 1 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

(w tym na wózkach inwalidzkich) zamieszkałych na 

terenie Miasta Sulejówek do szkół i ośrodków 

specjalnych oraz integracyjnych w 

miejscowościach: Sulejówek, Warszawa, Ignaców, 

Mińsk Mazowiecki i powrót do domu wraz z 

zapewnieniem opieki  w czasie dowozu” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

Usługi Przewozowe Piotr Pieńkowski 

ul. Topolowa 37/12 

05-300 Mińsk Mazowiecki  

269 222,40 - 

Zadanie nr 2 – "Dowóz uczniów zamieszkałych na 

terenie Miasta Sulejówek w obwodzie Szkoły 

Podstawowej nr 1, przy ul. Idzikowskiego 2a w 

znacznym od niej oddaleniu, powyżej 3-4 km, oraz 

przewóz z powrotem do miejsca zamieszkania (ok. 

30 uczniów, ok. 20 km dziennie)" 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 3 

Usługi Przewozowe Piotr Pieńkowski 

ul. Topolowa 37/12 

05-300 Mińsk Mazowiecki  

69 930,00 - 

Zadanie nr 3 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

na ul. Elektoralną 12/14 w Warszawie do Zespołu 

Szkół Specjalnych Nr 85 i powrót do domu  wraz z 

zapewnieniem opieki w czasie dowozu” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

Usługi Przewozowe Piotr Pieńkowski 

ul. Topolowa 37/12 

05-300 Mińsk Mazowiecki  

56 862,00 - 

38. 

„Utwardzenie dróg gruntowych w Sulejówku 

kruszywem łamanym, dolomitowym frakcji 0-63 mm 

wraz z korytowaniem i wywozem urobku w miejsce 

zapewnione przez Wykonawcę – roboty 

uzupełniające”. 

wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

Zakład Usługowo-Handlowy A. Jasiński 

ul. Jana Pawła II 39 

05-326 Poświętne 

178 546,80 - 
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39. 
„Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku 

– roboty uzupełniające”. 
wolna ręka 

roboty 

budowlane 
1 

Konsorcjum firm: 

1. PBDiM Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

2. ALTOR Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

174 176,97 - 

40. 

„Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz 

odbiór korespondencji w obrocie krajowym i 

zagranicznym na potrzeby Miasta Sulejówek" 

art.. 138o usługi 1 

Poczta Polska S.A.  

ul. Rodziny Hiszpańskich 8  

00-940 Warszawa  

162 222,60 - 

41. 

„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta 

Sulejówek” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa basenu na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony  

roboty 

budowlane 
19 - - Postępowanie w trakcie. 

42. 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy 

Ogińskiego, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 

Kombatantów oraz w ulicy Niemcewicza” w ramach 

projektu pn.: „System gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
5 

BRUKER S.C. J. Malarecki, B. Malarecki 

ul. Idzikowskiego 49 

05-070 Sulejówek 

4 535 417,49 - 

 
    RAZEM: 38 619 875,28  

 

 

 

 



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

108 

15.  BUDOWA, REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 

 

Utrzymanie i remonty dróg 

Ulice asfaltowane kwota: 1 321 432,02 zł 

Lp. Nazwa ulicy 
Szerokość 

jezdni [mb] 
Długość 

[mb] 
Jezdnia 

[m2] 

1 Kraszewskiego (Warecka - Chełmska) 5,5 210,0 1 155,0 

2 
Poniatowskiego  odc. (Kombatantów - Reymonta  

i Poprzeczna - Okuniewska)  
5,5 394,0 2 167,0 

3 Kochanowskiego (Hallera - Kraszewskiego) 5,0 78,0 390,0 

4 Dąbrowskiego (Chopina - Tetmajera) 5,0 82,5 412,5 

5 Chopina (Głowackiego - Przybyszewskiego) 5,0 131,0 655,0 

6 Tetmajera (Łukasińskiego - Szekspira)  5,0 435,0 2 175,0 

7 Piaskowa (Kwiatowa - Osiedlowa) 5,0 150,0 750,0 

8 Dębowa (Wiejska - Rodziewiczówny) 5,0 139 695,0 

9 Szklarniowa (Czynu Społecznego - wjazd na osiedle) 5,0 151,0 755,0 

10 Słowackiego (Kopernika - Przybyszewskiego) 5,5 124,0 682,0 

11 Okulickiego (Dworcowa - Paderewskiego) 5,0 322,0 1 610,0 

12 Kwiatowa odc. od strony ul. Harcerskiej 5,5 52 286 

13 Rataja (od płyt MON do Szklarniowej) 3,0 344,0 1 032,0 

Podsumowanie: 2 612, 5 12 764, 5 
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Ulice korytowane i tłuczniowane kwota: 807 108,17 zł  

 

Lp. Nazwa ulicy 
Szerokość 

jezdni [mb] 
Długość 

[mb] 
Jezdnia 

[m2] 

1 Tetmajera (Szekspira - Przybyszewskiego) 5,0 163,0 815,0 

2 Szklarniowa (Sasankowa - Poziomkowa) 5,0 798,0 3 990,0 

3 Wiejska (Reymonta - Okuniewska) 5,5 100,0 550,0 

4 Słowackiego (Kopernika - Przybyszewskiego) 5,5 124,0 682,0 

5 Dąbrowskiego (Tetmajera - AK) 5,0 242,0 1 210,0 

6 Niemojewskiego (Małachowskiego - Głowackiego) 5,5 133,0 731,5 

7 Rejtana 5,0 150,0 750,0 

8 Plac Czarnieckiego 5,5 145 797,5 

Podsumowanie: 1 855 9 526 
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Pozostały zakres drogowy: 

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 

 remonty nawierzchni 1 107,37 m2 - 84 175,61 zł  

 powierzchniowe utrwalenie 1 182,64 m2 - 45 821,39 zł  

2. Oznakowanie pionowe - 40 000,00 zł   

3. Oznakowanie poziome: 5 790,15 m2 -  89 023,55 zł  

4. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych: równanie + zagęszczenie dróg gruntowych  

577 631,00m2   -   155 960,37 zł, Kruszywo 1 978 Mg - 223 650,00 zł  

5. Bezpieczeństwo 

 Projekty zamienne stałej organizacji ruchu - 2 829,00 zł  

 Progi zwalniające - 31 986,15 zł 

 

Zestawienie decyzji wydanych w 2020 roku: 

1. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 260 szt.; 

2. zgoda na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej 

nie związanego z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 

po naliczeniu opłaty rocznej – 297 szt.; 

3. zgoda na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 279 szt.; 

4. opłaty za wykonanie robót i umieszczenie urządzeń w drogach publicznych – 185.652 zł; 
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16.  UTRZYMANIE TERENÓW PUBLICZNYCH I TARGOWISKA 
 

1. Oświetlenie – Konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego oraz oświetlenia 

Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Miasta Sulejówek – łączna ilość opraw 

oświetleniowych 3696 szt., kwota zamówienia – 157 440,00 zł. 

2. Wycinka oraz pielęgnacja drzew wraz z pielęgnacją terenów zielonych, w tym prace 

związane z utrzymaniem zbiorników wodnych w Parku Glinianki, łączna kwota 

zamówienia – 299 645,26 zł,  

 liczba wyciętych drzew (w tym wiatrowałów i pozostałości pni drzew martwych) – 129 

szt. 

 liczba drzew objętych cięciami pielęgnacyjnymi – 123 szt.  

 ilość drewna opałowego przekazanego podopiecznym MOPS-u – 96 m3. 

 łączna powierzchnia objętych koszeniem terenów zielonych, terenów Parków Miejskich 

(wraz z powierzchnią skarp rowów) – 93 484 m2, 

 liczba metrów bieżących żywopłotów objętych pielęgnacją – 1 950 mb, 

 powierzchnia nasadzeń krzewów w rabatach i kwaterach – 1 625 m2, 

 wykaszanie brzegów (skarp odwodnych) zbiorników wraz z zebraniem i wywozem 

urobku – 6 600 m2  

 wykaszanie rowu łączącego zbiorniki – 1500 m2  

 pielęgnacja zieleni urządzonej wokół zbiorników wodnych – 1 645 m2 

 koszenie powierzchni trawiastej wokół zbiorników – 40 000 m2.  

3. Oczyszczanie mechaniczne, zamiatanie i zmywanie ulic na terenie Miasta Sulejówek 

polegające na oczyszczeniu całej szerokości jezdni wraz z krawężnikami, bezpiecznikami, 

dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingowymi z zalegającego piasku 

i zanieczyszczeń oraz mechaniczne zamiatanie chodników wraz ze zwalczaniem chwastów 

w chodnikach i przy krawężnikach na zlecenie Zamawiającego, kwota zamówienia – 

141 567,03zł, 

 liczba kilometrów dróg objętych zamiataniem – 135,52 km, 

 powierzchnia chodników objęta oczyszczaniem oraz usuwaniem chwastów – 60 900m2,  

 długość chodników oczyszczonych z chwastów – 17 000 mb. 

4. Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych, koszy z przystanków 

komunikacji miejskiej, koszy z Parków Miejskich oraz z placów zabaw usytuowanych 

na terenie Miasta Sulejówek w ilości do 250 szt., kwota zamówienia –  233 280,00 zł. 

5. Wykonanie wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z kontenerów KP-7 oraz 

odpadów zielonych z kontenerów KP-14, z miejsc wskazanych przez Zamawiającego 

na terenie Miasta Sulejówek, kwota zamówienia – 153 792,00 zł. 

Targowisko Miejskie: 

 liczba umów na korzystanie z działki celem postawienia pawilonu bądź kiosku typu szczęka 

– 48 szt. 

 wpływy z tytułu opłaty targowej – 176 865,00 zł, 

 wpływy z umów na korzystanie – 60 431,48 zł, 

 umowy na umieszczenie reklamy – 7 szt. 

 wpływy z tytułu realizacji umów na umieszczenia reklamy – 5 325,52 zł, 

 podstawianie i odbiór kontenerów KP-7 na odpady komunalne zmieszane oraz KP-14 

na karton i tekturę z terenu targowiska Miejskiego, kwota zamówienia – 112 752,00 zł.  
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17.  TRANSPORT PUBLICZNY 

Transport zbiorowy: 

 porozumienie międzygminne dot. SKM, KM, linie 173 – 3 105 252,00 zł, 

 koszt dopłat do biletów metropolitalnych – 719 035,00 zł, 

 koszt usług przewozowych liniami L47 i L48 – 777 498,32 zł, 

 łączny koszt wykonania utwardzeń pod nowe przystanki oraz adaptacji istniejących 

do wymogów ZTM – 47 790,00 zł.  

 

18.  POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE, W TYM                                         

Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 

W 2020 r. zostały zakończone następujące miejskie inwestycje: 

1. „Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i Kutrzeby” w ramach zadania 

inwestycyjnego została podpisana i zrealizowana umowa na realizację ciągów pieszo- 

rowerowych i odwodnienia w ul. Czynu Społecznego  na odcinku od ul. Przejazd  

do ul. Kutrzeby. Wykonawcą był MS BUD Sp. z. o. o Sp. k z siedzibą w Warszawie. 

Powyższa inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości 70% kosztów; 

                                   
ul. Czynu Społecznego – przed przebudową      ul. Czynu Społecznego - po przebudowie 

   

2. Rozbudowa ul. Dworcowej – w ramach zadania została wykonana kompleksowa 

przebudowa drogi na odcinku od ronda do ul. Legionów. Wykonawcą było 

Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER s.c. Malarecki J.B. z siedzibą w Sulejówku. 

Powyższa inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości 70% kosztów;  

                                
       ul. Dworcowa – przed modernizacją                    ul. Dworcowa – po modernizacji 
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3. Rozbudowa ul. Grabskiego  na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Dworcowej  

– w ramach zadania została podpisana umowa w zakresie kompleksowej budowy drogi 

na w/w odcinku. W chwili obecnej jest realizowana. Wykonawcą jest P&K Jaczewscy 

z siedzibą w Korytnicy. Powyższa inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 65% kosztów;  

          
    ul. Grabskiego – przed modernizacją          ul. Grabskiego – po modernizacji 

 

4. Rozbudowa ciągu ulic 3 Maja, Jałowcowej i Mińskiej – w ramach zadania 

inwestycyjnego została wykonana nakładka asfaltowa oraz chodniki. Wykonawcą jest 

AGBUD GROUP z  Karpin. Powyższa inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych w wysokości 65% kosztów;  

          
       ul. Jałowcowa – przed                      ul. Jałowcowa – po wykonanych pracach 

 

5. Budowa ul. Gdańskiej – w ramach zadania została wykonana kompleksowa budowa drogi, 

chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych wzdłuż Parku Miejskiego Glinianki. 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER s.c. Malarecki J.B.                  z 

siedzibą w Sulejówku. Inwestycja w zakresie budowy odwodnienia współfinansowana 

została ze środków UE w ramach projektu pn. System gospodarowania wodami opadowymi 

na terenie Miasta Sulejówek; 
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   ul. Gdańska – przed budową         ul. Gdańska – po budowie 

6. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz nowej siedziby Miejskiego Domu 

Kultury-  w roku bieżącym Wykonawca  tj. konsorcjum firm: Usługi Ogólnobudowlane 

Piotr Waryło oraz INTERPLAST Sp. z o.o., który zakończył budowę oraz uzyskał 

pozwolenie na użytkowanie w/w inwestycji.  Zakres prac polegał na dokończeniu 

rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Sulejówku, z zakupem i montażem 

wyposażenia wraz z wykonaniem instalacji wew. i zew., wykonaniem oświetlenia 

zewnętrznego, budowę placu zabaw, ogrodzenia, bramy przesuwnej,  wykonanie nasadzeń, 

rozbudowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z przebudową 5 miejsc parkingowych, 

nawierzchni utwardzonych, budowę drogi pożarowej itp.  
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7. Rekultywacja terenów zielonych utworzenie Parku Miejskiego Glinianki –zakończono 

realizację drugiego etapu utworzenia miejskiego Parku Glinianki.  Na podstawie umowy nr 

CRU.272.130.2019 z dnia 14.11.2019  zawartą z firmą Garden Designers Sp. z. o.o./ Sp. k. 

z siedzibą w Lublinie zostały wykonane: 

NASADZENIA: 

a) drzew liściastych oraz iglastych:  

 uzupełnienia braków w istniejącym drzewostanie,   

 drzewa ozdobne w rejonach projektowanego zagospodarowania wypoczynkowo- 

rekreacyjnego, drzewa soliterowe i drzewa egzotyczne w ramach ścieżki zdrowia, 

drzewa o charakterze izolacyjnym na obrzeżach Parku,  

b) krzewów ozdobnych w podziale na różne zastosowania i siedliska,  

c) rośliny okrywowe, zadarniające wśród zadrzewień istniejących - uzupełnienie warstwy 

podszytu i runa; wzrost bioróżnorodności, schronienie dla małych zwierząt i owadów 

zamieszkujących park (w zadrzewieniach liściastych o większej wilgotności, 

w zadrzewieniach o charakterze borów sosnowych),  

d) nasadzenia przy zbiornikach wodnych; 

 kępy traw w rejonie zbiorników wodnych,  

 nasadzenia roślin nadwodnych w rejonie narzutu kamiennego zbiorników wodnych,  

 nasadzenia roślin wodnych, 

e) nasadzenia dekoracyjne bylin, traw, roślin cebulowych,  

f) założenie łąki kwietnej,  

g) nasadzenia roślin cebulowych w ramach trawnika parkowego, założenie i renowację 

trawników parkowych; 
 

PLAC ZABAW, MAŁA ARCHITEKTURA (np. leżaki, hamaki, grillowiska, zadaszenie, 

altany itp.) ALEJKI PARKOWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE, STREFA STREET 

WORKOUTU: 

Na całość inwestycji Miasto pozyskało 3,35 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których 

dysponentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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Miasto złożyło wniosek o kolejne dofinansowanie w zakresie zagospodarowania Parku 

Miejskiego Glinianki wg. etapu III. Przedmiotem złożonego do Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  wniosku  jest m. in. tężnia, skatepark, pumptrack, wodny plac zabaw.  

8. Budowa Siłowni Zewnętrznych i Placów Zabaw –zakończono budowę placów zabaw 

oraz siłowni zewnętrznych na ternie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na terenie                                  

Pl. Czarnieckiego. Inwestycja została dofinansowania w ramach programu Otwartych Stref 

Aktywności przez Ministerstwo Sportu w wysokości 0,1 mln zł zgodnie z  umową 

nr 2019/0752/2119/SubA/DIS/OSA w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty„.  

9. Budowa placu zabaw na terenie działki przy Al. Piłsudskiego  

- na podstawie  umowy  nr: CRU.272.104.2020 z dnia 11.09.2020 r. zawartej  z firmą  

LARS LAJ POLSKA SP ZO.O., wykonano prace polegające na montażu urządzeń 

zabawowych na terenie działki przy ul. Alei J. Piłsudskiego. 

10. Zagospodarowanie Skweru „Inka” - wykonanie zagospodarowania skweru zostało 

dofinansowane w ramach zadania Podniesienie świadomości  historycznej w związku 

z wykonaniem ścieżki  na terenie Skweru „Inka”  -  wg programu "WzMOCnij Swoje 

Otoczenie" organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Grant 

w wysokości 24 600,00 zł brutto. Zadanie inwestycyjne polegało na montażu kamienia 

(z wyrytym napisem „ZACHOWAŁAM SIĘ JAK 

TRZEBA” (słowa bohaterki przed 

śmiercią))  upamiętniającej  postać Inki, 

wykonanie ścieżki przy  ulicy Fryderyka 

Chopina i Żelaznej. Przedmiotowa inwestycja 

była wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo 

Drogowe BRUKER S.C., Julian Malarecki, 

Bartłomiej Malarecki  
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W 2021 r. będą kontynuowane następujące inwestycje oraz projekty dofinansowane ze źródeł 

zewnętrznych:  

1. Budowa domu komunalnego przy ul. Szosowej – trwa realizacja inwestycji polegającej 

na wykonaniu 30 lokali w nowo budowanym budynku komunalnym. Wykonawca 

inwestycji to konsorcjum firm Usługi Ogólnobudowlane Piotr Waryło oraz INTERPLAST 

Sp. z o. o. Na niniejszą inwestycje Miasto  pozyskało dofinansowanie z BGK 

w wysokości ok. 1,4 mln zł 

2. Budowa Parkingu P&R-  Podpisano umowę  nr CRU.272.81.2020 w dniu 16 lipca 2020 

roku z firmą  KB - Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o.  w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej parkingu „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego na działce nr 151/1 u zbiegu  

ul. Z. Nałkowskiej i ul. M. Konopnickiej. W roku 2021 planowane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę, w dalszej kolejności zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe 

w zakresie realizacji inwestycji. Przedmiotowy projekt jest  dofinansowany w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność Miejska w ramach ZIT”, w ramach 

którego uzyskano dotację na jego realizację w wysokości niespełna 7 mln zł. 

 
3. „Przebudowa kuchni i zaplecze kuchennego w istniejącym budynku Przedszkola 

Miejskiego nr 1 przy ul. Paderewskiego 47 w Sulejówku” w ramach zadania pn.: 

„Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1” - zgodnie z umową Nr: CRU.272.105.2020 

z dnia 14.09.2020r.- zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z odpowiednimi 

opiniami i uzgodnieniami a następnie zostanie wykonany remont kuchni i zaplecza 

kuchennego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 1 w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 

47 z uwzględnieniem wykonania wentylacji, zakupem i montażem wyposażenia oraz 

budową platformy dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu istniejącego przedszkola. 

Prace zakończono w 2021 roku. 

4. „Remont dworca kolejowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Polska Szkoła 

Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji 

Ekologicznej”. Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu, uzyskaniu odpowiednich 

warunków / decyzji / pozwoleń itp. a następnie wykonaniu robót remontowych 

zabytkowego dworca kolejowego położonego w Sulejówku wraz z zagospodarowaniem 

terenu, budową miejsc parkingowych i wykonaniem ogrodzenia na działce nr 140 obr. 4 
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przy ul. Kombatantów II Wojny Światowej 76. Przedmiot zamówienia obejmuje również 

zakup, dostawę, montaż i instalację 18 foteli z platformami, każdy wraz ze sprzętem 

towarzyszącym, obsługującym kino 7D. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

wyłoniono w 2020 roku firmę INTER – PROFIL Sp z o.o.,  Przedmiotowe zamówienie jest 

dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5. „Międzydziedzinowe - Edukacja 

ekologiczna” w wysokości do 2.375.000,00zł.  

5. W maju 2020 r. Miasto Sulejówek podpisało umowę o dofinansowanie projektu 

pn. „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”. 

Łączna wartość projektu  wynosi  62.655.187,93zł  w tym dotacji w kwocie nie większej 

niż 38.787.643,21 zł. W ramach projektu zostanie sfinansowana budowa zbiorników 

retencyjnych oraz ok. 19 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni  

na terenie całego Miasta. Przewiduje się zakończenie niniejszego projektu w 2023 r.  

W ramach projektu zostały już wykonane i  przedstawione do refundacji inwestycje 

wykonane w latach 2014-2019 m.in.:  

 Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Parku Miejskiego Glinianki  

 Odwodnienie rejonu  ulic: Narutowicza, Kochanowskiego, Kopernika, Głowackiego 

i Południowej 

 Budowa odwodnienia ul. Długiej na odc. od ul. Świętochowskiego do Armii Krajowej  

 Budowa odwodnienia ul. Wspólnej na odc. od Al.. Piłsudskiego do ul. Świętojańskiej 

 Budowa odwodnienia ul. Kutrzeby  

 Budowa odwodnienia ul I.J. Paderewskiego  na odc. od  ul. Sobieskiego do ul. Orlej  

 Budowa odwodnienia ul. Okuniewskiej - Droga wojewódzka nr 637 – refundacja 

kosztów poniesionych przez miasto w ramach umowy z MZDW 

 Budowa odwodnienia rejonu ulic:  Orlej, Wodociągowej, Al. Piłsudskiego 

 Budowa odwodnienia ulic: Reja, Lipowej i Poniatowskiego na odcinku 

od ul. Kombatantów do ul. Reymonta  

 Budowa odwodnienia ul. Miodowej 

oraz planowane do wykonania  w latach 2020-2023: 

 Budowa zamkniętych zbiorników retencyjnych u zbiegu ul. Al. Piłsudskiego  

i  ul. Sobieskiego wraz z niezbędną infrastrukturą 

 Budowa  zamkniętych odwodnienia ul. Bogusławskiego na odc. od Żeromskiego  

do ul. Grabskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych 

 Budowa odwodnienia  ulic:  Akacjowej,  15  Sierpnia i ul. Poniatowskiego  

na odc. od ul. Okuniewskiej do ul. Poprzecznej 

 Budowa odwodnienia ul. Kasztanowej na odc. od ul. Krzywej do ul. Szklarniowej oraz 

budowa odwodnienia ul. Krzywej na odc. od Miodowej do ul. Kasztanowej 

 Budowa odwodnienia ul. Piaskowej na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Kasprowicza  

 Budowa odwodnienia w ciągu ul. Staszica, ul. Bema na odc. od ul. Staszica do ronda 

oraz ul. 3 Maja na odc. od ul. Krótkiej do ul. Staszica 

 Budowa odwodnienia ulicy Gdańskiej na odc. od ul. Okuniewskiej do ul. Reymonta  
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 Budowa odwodnienia ul. Batorego,  ul. Starzyńskiego oraz ul. Żeromskiego  na odc.  

od ul. Czynu Społecznego do ul. Batorego  

 Budowa odwodnienia ul Krakowskiej, ul. Wilsona  na odc. od ul. Sienkiewicza  

do ul. Kraszewskiego oraz ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Wilsona  

do ul. Kopernika  

 Budowa odwodnienia ul. Grunwaldzkiej,  

 Budowa odwodnienia ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Krakowskiej  

do ul. Sienkiewicza  

 Budowa odwodnienia ul. Mariańskiej (wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej) 

 Budowa odwodnienia ul. Kolbego 

 Remont kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łukasińskiego 

do ul. Długiej 

 Remont kanalizacji deszczowej ul. Łukasińskiego  

 Budowa odwodnienia w ul. Słowackiego na odc. od ul. Długiej do ul. Łukasińskiego  

 Budowa odwodnienia  Osiedla Harcerz 

 Budowa odwodnienia ul. Grottgera 

 Budowa odwodnienia ul. Okulickiego na odc. od ul. Dworcowej do ul. Paderewskiego  

 Budowa odwodnienia  ul. Tuwima na odc.  od ul. Szosowej do ul. Armii Krajowej  

 Budowa odwodnienia  ul. Konarskiego na odc. od ul. 3ego Maja do ul. Armii Krajowej   

 Budowa odwodnienia ul. Orzeszkowej 

 Przebudowa  odwodnienia ul. Ogińskiego i  budowa odwodnienia ul. Kombatantów 

na odc. od ul. Ogińskiego do ul. Akacjowej 

 Wpięcie kanalizacji deszczowej z Placu Czarnieckiego do drogi wojewódzkiej nr 637 

W 2020 roku zostało wykonane odwodnienie oraz korytowanie i tłuczniowanie  

m.in. w ulicach: ul. 15 Sierpnia, ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Okuniewskiej  

do ul. Poprzecznej, ul. Akacjowej, Pl. Czarnieckiego, ul. Okulickiego, ul. Orzeszkowej  

i ul. Konarskiego, ul. Tuwima na odcinku od ul. Szosowej do ul. Armii Krajowej, 

ul. Grottgera. Ponadto rozpoczęły się prace projektowe i/lub budowlane w ul. Kolbego, 

w ul. Łukasińskiego i ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łukasińskiego, ul. Kombatantów, 

ul. Ogińskiego, ul. Poprzecznej, ul. Żeromskiego, ul. Bogusławskiego.   

6. W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Miasta Sulejówek – etap II” została podpisana  umowa z wykonawcą dotycząca 

Modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Sulejówku w zakresie budowy 

dodatkowego zasilania eNN z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych  oraz umowa 

w zakresie sporządzenia i wdrożenia systemu GIS, umożliwiającego monitorowanie 

infrastruktury wodno – kanalizacyjnej zarządzanej przez Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji.  
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Złożone wnioski o dofinansowanie  w 2020 roku poza wypisanymi powyżej w poszczególnych 

inwestycjach : 

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku.  

Miasto Sulejówek złożyło w 2020 r . dwa wnioski  o dofinansowanie niniejszej inwestycji 

w następujących naborach: 

1) nr RPMA.04.02.00-14-h010/20 w ramach RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, 

Regionalny Program Operacyjny, Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa IV, Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2, Efektywność 

energetyczna, Typ projektów, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

2)  EOG 7.4. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo 

energetyczne, działanie 7.4.1.1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

szkolnych; 

Przedmiotowe wnioski obejmowały swoim zakresem prace budowlane tj.: 

- poprawę izolacyjności przegród, tj. ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu nad 

ostatnią kondygnacją ogrzewaną oraz wymianie części podłóg i warstw 

podposadzkowych na gruncie, 

- wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową o lepszym współczynniku 

izolacyjności cieplnej, 

- poprawienie sprawności instalacji grzewczej poprzez wymianę orurowania 

i grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, 

- zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła poprzez wymianę istniejącego źródła 

ciepła na źródło charakteryzujące się niską emisją – gazowe pompy ciepła oraz 

szczytowe kotły gazowe o mocy łącznej nominalnej około 530kW, zasilane gazem 

ziemnym z istniejącego przyłącza, szczegółowy opis wraz z kartami urządzeń w części 

instalacji sanitarnych 

- całkowita likwidacja istniejących kotłów gazowych znajdujących się w budynku, 

w zawiązku z czym nie będą pobierały gazu i nie będą uwzględnione w bilansie poboru 

gazu; cała zamówiona moc  - dostarczany gaz będzie przekierowany na gazowe pompy 

ciepła i gazowe kotły szczytowe, 

- wykonaniu wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach 

pomocniczych jak szatnie, umywalnie itp. oraz salki do ćwiczeń, 

- wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni, 

- wykonanie prac remontowych w obiekcie (naprawa kominów, wymiana ław 

kominiarskich, konserwacja pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, 

wymiana rynien i rur spustowych, wymiana podokienników). 

2. Rozbudowa ul. Krakowskiej – złożono wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji 

do Funduszu Dróg Samorządowych.  

3. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Miasto uzyskało łącznie 

w dwóch naborach  dotację w wysokości  6 276 450 zł z przeznaczeniem na zadania 

inwestycyjne zaplanowane do realizacji na dwa kolejne lata tj. budowa basenu oraz 

wykonanie III etapu Parku Miejskiego Glinianki. 
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19.  GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

1. Nabywanie nieruchomości, w tym wykupy, darowizny,  nieodpłatne przekazanie, zamiany 

Lp. 
Nr 

działki 

Nr 

obrębu 
Położenie 

Powierzchnia  

w ha 
Cena z zł Uwagi 

1 16/3 50 ul. ks. Twardowskiego 0,0146 11680 
Wykup pod 

drogę 

2 16/6 50 ul. ks. Twardowskiego 0,0172 13760 
Wykup pod 

drogę 

3 16/30 50 ul. ks. Twardowskiego 0,0222 17760 
Wykup pod 

drogę 

4 254 52 ul. Tęczowa 0,3243 324300 
Wykup pod 

drogę 

5 273/2 52 ul. Tęczowa 0,1089 108900 
Wykup pod 

drogę 

6 17/6 50 ul. Batorego 0,0194 15520 
Wykup pod 

drogę 

7 17/28 50 ul. ks. Twardowskiego 0,0316 25280 
Wykup pod 

zieleń parkową 

8 18/8 50 ul. Batorego 0,0258 20640 
Wykup pod 

drogę 

 Suma 0,5640 537 840  

 

2. Trwały zarząd,  

Nie wydano decyzji o ustanowieniu, bądź wygaszeniu trwałego zarządu.  

Z tytułu trwałego zarządu MZWiK jest zobowiązany do wnoszenia corocznej opłaty 

w łącznej wysokości 98.928,45 zł. 

3. Najem, dzierżawa, użyczenie 

Oddano w najem część działki nr 77/3 przy ul. Reymonta o pow. 0,0150 ha, pod plac 

manewrowy do nauki jazdy samochodem osobowym, zgodnie z uchwałą 

nr  XXIV/279/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 września 2020 roku. 

4. Sporządzanie planu wykorzystania zasobu 

Na lata 2020-2022 został sporządzony plan wykorzystania zasobu gminnego – Zarządzenie 

Burmistrza Miasta Sulejówek nr BBM.0050.13.2020 z dnia 22.01.2020 r. w sprawie 

przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości miasta Sulejówek na lata 

2020 - 2022.  Realizacja planu odbywa się zgodnie z jego ustaleniami. 

5. Regulacja stanu prawnego nieruchomości 

1) Decyzje Wojewody Mazowieckiego: 

a) uregulowano w drodze decyzji prawo własności miasta Sulejówek w odniesieniu do 

2 działek, będących we władaniu miasta, zajętych pod drogi gminne 

o pow. 0,0024  ha; 

b) uregulowano w drodze decyzji mienie Skarbu Państwa w odniesieniu do 2 działek 

będących z mocy prawa własnością z dniem 27.05.1990r. miasta Sulejówek  

o pow. 0,0624 ha; 

2) Decyzje Burmistrza Miasta Sulejówek: 

a)  nabyto z mocy prawa grunty wydzielone pod drogi publiczne w wyniku wydania 

decyzji Burmistrza zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela 

nieruchomości – 8  działek – 0,4935 ha, 
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6. Zbywanie nieruchomości, w tym sprzedaż, darowizny 

1) W przetargach ustanych nieograniczonych sprzedano: 

Położenie Nr działki Nr obrębu 
Powierzchnia 

działki w ha 
Cena w zł 

ul. Armii Krajowej 21/4 11 0,1154 362590 

ul. Długa 90/1 10 0,0900 320000 

ul. Długa 90/2 10 0,0901 385000 

ul. Długa 90/3 10 0,0901 399000 

ul. Długa  101 10 0,0934 396000 

ul. Długa 100/1 10 0,0931 360000 

ul. Długa 100/2 10 0,0931 405000 

ul. Łomżyńska 105/1 10 0,0893 363000 

ul. Łomżyńska 105/2 10 0,0894 389000 

ul. Długa 102 10 0,0934 405000 

ul. Mazowiecka 49 12 0,1390 449200 

ul. Łomżyńska 107 10 0,1062 401000 

suma 1,1825 4634790 
 

2) W trybie bezprzetargowym sprzedano: 

Położenie Nr działki Nr obrębu 
Powierzchnia 

działki w ha 

Cena w zł, w 

tym 23% VAT 
(z bonifikatą 

58%) 

ul. Pokątna 

– zwrot wybudowanej  drogi 
105/26 49 0,0612 89.790 

 

7. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne: 

1) Odszkodowania wypłacane w związku z nabywaniem nieruchomości z mocy prawa pod 

drogi publiczne, przy podziałach dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości; 

łączna powierzchnia 0,6128 ha, łączna kwota odszkodowań 616.842zł. 

2) Odszkodowania wypłacane w związku z nabyciem prawa własności do nieruchomości 

drogowych z mocy prawa w dniem 01.01.1999 r.  -  ul. Paderewskiego 2 działki  

0,0175 ha – 29.200 zł,. 

8. Decyzje administracyjne i pozostałe sprawy związane z geodezją: 

1) Wydano 41 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, wydano 3 decyzje 

w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

2) Ustalono 105 numerów porządkowych, wydano 6 zaświadczeń o adresach 

nieruchomości. 

3) Wszczęto 7 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w wyniku podziału oraz postępowanie w sprawie ustalenia 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego scaleniem                 

i podziałem nieruchomości 

  



RAPORT O STANIE MIASTA ZA ROK 2020 

123 

20.  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

 

1. Plany  uchwalone i opublikowane w 2020 r. 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka 

po północnej stronie torów kolejowych - Uchwała Nr XX/213/2020 Rady Miasta 

Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 12 czerwca 2020 

roku, poz. 6559) - wymiana planu z 2008 r. - 61,3 ha;  

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Ratajewa w rejonie 

ul. Drobiarskiej i Al. Piłsudskiego – część I i część II - Uchwała Nr XX/214/2020 Rady 

Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 12 czerwca 2020 r., poz. 6560) - wymiana planu z 2008 r. - 18,2 ha; 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Ratajewa – 

część I i część V - Uchwała Nr XX/215/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 

2020 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 7 lipca 2020 r., poz. 7456) - 40,3 ha; 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zorza w Sulejówku - 

Uchwała Nr XXI/233/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z dn. 20 lipca 2020 r., poz. 7922) - wymiana planu z 2008 r. - 59 

ha; 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Szkopówki w Sulejówku 

- Uchwała Nr XXI/234/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z dn. 20 lipca 2020 r., poz. 7923) - wymiana planu z 2008 r. - 95,6 

ha; 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych 

nr 55 i 54 w rejonie ulicy Malinowej, Żeromskiego i Drobiarskiej w Sulejówku - 

Uchwała Nr XXI/235/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z dn. 20 lipca 2020 r., poz. 7924) - 28,3 ha; 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ulicy 

Konopnickiej w rejonie linii elektroenergetycznych 400 kV w Sulejówku - Uchwała Nr 

XXII/251/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z dn. 20 sierpnia 2020 r., poz. 8797) - wymiana planu z 2008 r. - 1,5 

ha; 

8) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnowschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku Nr 

XXIII/270/2020 z dnia 3 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 16 

października 2020 r., poz. 10477) – wymiana planu z 2008 r. - 33,60 ha; 

9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Żurawki - Część II Nr XXIII/269/2020 z dnia 3 września 2020 r. (Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 16 października 2020 r., poz. 10476) – wymiana planu 

Żurawki z 2003 r. – 35,38 ha. 

 

2. Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Pod koniec 2020 r. ustaleniami planów miejscowych objęte było ok. 1103 ha, co stanowi 

57% obszaru administracyjnego Miasta Sulejówek. Pokrycie obszaru miasta planami 

miejscowymi ilustruje Mapa Nr 1. 
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Mapa Nr 1. Pokrycie obszaru miasta obowiązującymi planami miejscowymi wg stanu 

na dzień 31.12.2020 r. 

 
 

3. Projekty - plany miejscowe, nad którymi prowadzono prace i których procedura 

nie zakończyła się 2020 r.- stan zaawansowania  prac na dzień 31.12.2020: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych 28 i 29 

(wymiana planu z 2008 r.) – aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków na potrzeby 

uzyskania uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Ratajewa, 

część IV (obszar, gdzie dotychczas nie było planu) – zmiana obszaru opracowania planu 

poprzez wyłączenie z opracowania działki 23/2 w obr. 62 z powodu nie wyrażenia 

zgody przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne dla dz. nr 24/2 w obr. 62 (działka miejska) oraz działki 

23/2 w obr. 62 (działka została wyłączona do osobnego opracowania – pkt. 7); 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 48 oraz części 

Żurawki - część II (wymiana planu z 2008 r.) – po wyłożeniu do publicznego wglądu; 
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4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu numer 56 przy 

ul. Asfaltowej oraz części obrębu nr 57 przy ul. Czynu Społecznego (obszar, na którym 

dotychczas nie było planu) – po dwukrotnym wyłożeniu do publicznego wglądu; 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Trakt Brzeski, 

Asfaltowa i Maków Polnych (obszar, na którym dotychczas nie było planu) –  uzyskano 

uzgodnienia i obwieszczono o wyłożeniu do publicznego wglądu; 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 

nr 57 w rejonie ulicy Asfaltowej w Sulejówku (obszar, na którym dotychczas nie było 

planu) – podjęto uchwałę intencyjną; 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki ewidencyjnej 

nr 23/2 w obrębie geodezyjnym nr 62 w Sulejówku (obszar, na którym dotychczas nie 

było planu) – podjęto uchwałę intencyjną; 

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Trakt Brzeski, 

Rataja, Szklarniowej i Czynu Społecznego w Sulejówku (obszar, na którym dotychczas 

nie było planu) - podjęto uchwałę intencyjną; 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej numer 59/9 

w obrębie 8 – opracowano koncepcję projektu i prognozę oddziaływania. 

4. Podsumowanie prac planistycznych  

W 2020 r. uchwalono 7 nowych planów miejscowych oraz 2 zmiany obowiązujących 

od 2018 r planów dla Żurawki - Część II i dla północno-wschodniego rejonu Nowej 

Żurawki w Sulejówku. Wszystkie nowe plany były ujęte w wieloletnim programie 

sporządzania planów miejscowych ustalonym w dokumencie z 2015 roku „Analiza zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Sulejówek w latach 2010-2014” będącym 

załącznikiem do uchwały Nr X/60/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Sulejówek oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 6 z uchwalonych w 2020 r. planów zastąpiło plany dotychczas 

obowiązujące, 2 natomiast zostały podjęte na terenach, na których plan dotychczas nie 

obowiązywał (Ratajewo w rejonie węzła Zakręt oraz rejon ulic Malinowej, Czereśniowej). 

W 2020 r. prowadzono prace jednocześnie nad 18 projektami planów miejscowych (łącznie 

z tymi, które uchwalono w 2020 r.), 7 z nich wykładano w 2020 r. do publicznego wglądu, 

w tym jeden po raz drugi. Do projektów wpłynęło 59 uwag zawierających łącznie 202 

postulaty. Należy się spodziewać, że większość z wymienionych wyżej projektów planów, 

będących w trakcie opracowywania, zostanie przedłożonych Radzie do uchwalenia w 2021 

r.  

5. Decyzje administracyjne oraz inne dokumenty związane z planowaniem przestrzennym: 

W 2020 r. wydano: 

17 decyzji o warunkach zabudowy (z czego 14 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 2 usługowej, 1 innej); wpłynęły 2 odwołania, jedną sprawę przekazano 

do ponownego rozpatrzenia; jedną decyzję utrzymano w mocy; wydano 2 decyzje 

odmowne; 

12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; nie wydano decyzji 

odmownych; 

565 wypisów, wyrysów, zaświadczeń o braku planu itp.; 

69  opinii (w tym opinii o podziale), interpretacji ustaleń planów miejscowych, zaświadczeń 

o zgodności z planem zmiany sposobu użytkowania; 

2 decyzje o ustaleniu renty planistycznej na łączną kwotę 22.764,79 zł (sprawa w toku 

po odwołaniu do SKO). 
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21.  OGÓLNE DANE O BUDŻECIE MIASTA 

 

Budżet Miasta Sulejówek na 2020 rok został uchwalony 19 grudnia 2019 roku i przedstawiał 

się następująco: 

dochody – 122.084.510,54 zł, w tym:  

dochody bieżące – 108.054.879,00 zł  

dochody majątkowe – 14.029.631,54 zł 

wydatki – 122.084.510,54 zł, w tym:  

wydatki bieżące – 106.849.161,00 zł 

wydatki majątkowe 15.235.349,54 zł,  

przychody – 4.347.755,00 zł (planowane zaciągnięcie kredytu),  

rozchody – 4.347.755,00 zł (na spłatę kredytów i pożyczki). 

 

Wykonanie budżetu Miasta Sulejówek na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się 

następująco: 

dochody – 148.658.463,66 zł w tym: 

dochody bieżące – 112.975.138,89 zł   

dochody majątkowe – 35.683.324,77 zł   

wydatki – 136.834.727,41 zł, w tym:  

wydatki bieżące – 114.402.898,27 zł   

wydatki majątkowe 22.431.829,14 zł  

przychody – 19.213.427,92  zł (zaciągnięte kredyty, pożyczka oraz wolne środki),  

rozchody – 4.347.755,00 zł (spłaty kredytów i pożyczki). 
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22.  PODATKI I OPŁATY LOKALNE  

 

Głównymi podatkami lokalnymi stanowiącymi znaczny dochód w budżecie Miasta Sulejówek 

w 2020 r. były: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków 

transportowych, należą one do grupy podatków majątkowych. Dochód miasta stanowi również 

opłata przekształceniowa. 

 

Pobór podatków przez organ podatkowy regulują uchwały Rady Miasta  Sulejówek: 

Nr XVI/161/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. określiła stawki podatku od nieruchomości 

na 2020 r. Wysokość stawek zmieniła się w stosunku do roku 2019  o wskaźnik cen, ustalony 

na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 r. Wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. 

wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8 %). 

Nr XLVI/399/2017 z dnia 23 listopada 2017 określiła wysokość stawek podatku od środków 

transportowych.  

Nr II/5/2018 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza zwolnienia 

za grunty i budynki lub ich części służące realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

i bezpieczeństwa publicznego, grunty i budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie 

wypożyczania książek i czytelnictwa, grunty i budynki lub ich części wykorzystywane w 

zakresie świadczenia pomocy społecznej oraz budowle wykorzystywane na cele związane z 

zaopatrzeniem w wodę, i odprowadzeniem ścieków. 

Nr XX/204/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.  

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 

wynosi 58,46  zł  Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi                       

146,15 zł, a dla pozostałych gruntów 292,30  zł  

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. średnia cena sprzedaży 

drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła                                

194,24 zł za 1 m3, Stawka podatku leśnego to kwota 42,73  zł  

 

Wykaz wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2020 r. w porównaniu 

do wysokości stawek maksymalnych w 2020 r. i lokalnych z 2019 r. . 

od gruntów: 

2019 

Lokalne  

(w zł) 

2020 

Maksymalne 

(w zł) 

2019 

Lokalne  

(w zł) 

a) Związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 

1m2 powierzchni, 

0,87 zł 0,95 zł 0,89 zł 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych od 1 ha powierzchni, 
4,48 zł 4,80 zł 4.56 zł 

c) 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni. 
0,36 zł 0,50 zł 0,37 zł 
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d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 

których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (DZ. U. poz. 1777), i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 

albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego od 1 m 2 powierzchni. 

1,50 zł 3,15 zł 1,56 zł 

od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, 0,71 zł 0,81 zł 0,72 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

20,79 zł 23,90 zł 21,16 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
10,65 zł 11,18 zł 10,84 zł 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

4,48 zł 4,87 zł 4,56 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. 

6,52 zł 8,05 zł 6,64 zł 

od budowli: 

a) 

pozostałych od wartości określonej na podstawie art. 4 

ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 
2 % 

 

Wpływy z podatków lokalnych za 2020 r. stanowią kwotę 9.878.530 zł. Podatek 

od nieruchomości jest najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta i stanowi kwotę 

8.850.358  zł  Kolejny podatek, którego wysokość ma znaczenie dla dochodów miasta to 

podatek od środków transportowych. Kwota wpływów z tego podatku wynosi 745.653  zł  

Jednak w przeciągu roku 2020 mimo, że ilość opodatkowanych pojazdów od osób fizycznych 

wzrosła z 306 do 340 szt. to od osób prawnych tendencja dużego spadku rejestrowania 

pojazdów trwa i z 384 pojazdów w 2019 r. na koniec 2020 r. pozostało 281 szt. 
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rodzaj podatku 
kwota wpływu podatków 

lokalowych w 2020 r. (w zł) 

Podatki od osób prawnych 4.088.388 

od nieruchomości 3.719.028 

rolny 246 

leśny 15.084 

od środków transportowych 354.030 

Podatki od osób fizycznych 5.565.997 

od nieruchomości 5.131.330 

rolny 38.332 

leśny 4.712 

od środków transportowych 391.623 

Opłata przekształceniowa 224.145 

Razem: 9.878.530 

 

Rodzaje podatków lokalnych nieruchomość rolny leśny transportowy 

wartość podatku w 2020 r. (zł) 8.850.358 38.578 19.796 745.653 

 

 
Duże znaczenie na wysokość wpływów z podatku od nieruchomości mają budynki mieszkalne, 

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i inne budynki niemieszkalne. 

Poniżej wykazano zestawienie opodatkowanych powierzchni z podziałem dla osób prawnych 

i fizycznych. 

 

rodzaje 

budynków 

budynki związane 

z działalnością 

gospodarczą (m2) 

budynki 

mieszkalne 

(m2) 

pozostałe 

budynki (m2) 

budynki zajęte 

pod świadczenia 

zdrowotne (m2) 

osoby prawne 76.123 20.162 29.200 4.585 

osoby fizyczne 71.551 759.627 127.390 893 

 

Wartość dochodów z tytułu podatków w 2020 r. (zł)

nieruchomość

rolny

leśny

transportowy
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Podatkiem od nieruchomości objęte są też grunty pozostałe i grunty zajęte pod działalność 

gospodarczą. Poniżej wykazano zestawienie opodatkowanych powierzchni gruntu  

z podziałem dla osób prawnych i fizycznych. 

rodzaje gruntów 
grunty związane 

 z działalnością 

gospodarczą (m2) 
pozostałe grunty (m2) 

osoby prawne 446.216 906.806 

osoby fizyczne 274.009 5.294.456 

 

 
 

Zgodnie ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych Rada Miasta Sulejówek podjęła uchwałę umożliwiającą zwolnienie z podatku od 

nieruchomości lub odroczenia terminu płatności dotyczące gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ podatkowy wystawił 56 decyzji 

w tym zakresie dla osób fizycznych i przyjął 7 deklaracji od osób prawnych. Poniżej wykazano 

zestawienie wartościowe udzielonych zwolnień z podziałem dla osób prawnych                   i 

fizycznych. 
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W 2020 roku Referat Podatków i Opłat Lokalnych zajmował się wystawianiem decyzji 

ustalających wymiar podatków, upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań, postanowień 

i zaświadczeń. Dokonywał zmian w ewidencji podatkowej na podstawie danych: 

 z ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim,  

 z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim,  

 ze Starostwa Powiatowego w sprawie rejestracji pojazdów, 

 z ewidencji działalności gospodarczej,  

 z ewidencji ludności. 

W celu wyegzekwowania należnych dochodów podejmowane były w 2020 r. następujące 

działania: 

1. Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono: 

 4.050 upomnienia w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, osób fizycznych 

na kwotę 2.017.448,96 zł,  

 61 upomnień na zaległości osób prawnych: w podatku od nieruchomości  

i w podatku rolnym osób prawnych na kwotę 446.315,80 zł, 

 36 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych  

i prawnych na kwotę 181.671,81 zł, 

 93 wezwania do zapłaty na zaległości w rocznej opłacie przekształceniowej  

na kwotę 213.682,81 zł, 

 wystawiono 286 wniosków o nadpłacie i 163 decyzje w sprawie nadpłaty w podatku od 

nieruchomości rolnym, leśnym i od środków transportowych osób fizycznych  

i prawnych,  

 wystawiono 152 zawiadomienia do Urzędu Skarbowego o zmianie stanu zaległości, 

2. Po zwrocie potwierdzeń odbioru upomnień wystawiono tytuły wykonawcze  

na zaległości do właściwych Urzędów Skarbowych: 

 320 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych 

na kwotę 243.560,17 zł, 

 6 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych na kwotę 

8.588,00 zł 

3. Dokonano zmian w ewidencji podatkowej na podstawie przysłanych ze Starostwa 

w Mińsku Mazowieckim 1235 zawiadomień o zmianie i 163 zawiadomień o zakończeniu 

budowy.  

4. Wystawiono do podatników wszystkich podatków wezwania w liczbie 474 szt. 

5. Dokonano 268 zmian w bazie podatkowej na podstawie list zgonów. 

6. Wystawiono i rozniesiono na terenie Miasta Sulejówek blisko 11.400 decyzji ustalających 

wymiar podatku na 2020 r., a 2.700 wysłano za pośrednictwem poczty 

7. Wystawiono 662 decyzje ustalające wymiar podatku po zmianach.  

78542
97811

zwolnienia w podatku od nieruchomości związane 

z COVID-19 (w zł)

osoby prawne
osoby fizyczne
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8. Dokonano 541 zmian w ewidencji podatkowej na podstawie złożonych informacji  

o nieruchomości przez podatników w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób 

fizycznych. 

9. Dokonano zmian w ewidencji podatkowej na podstawie informacji o wpisach  

i wykreśleniach z działalności gospodarczej w liczbie 148 szt.  

10. Dokonano zmian w ewidencji podatku od środków transportowych na podstawie 

przysłanych ze Starostwa w Mińsku Mazowieckim 436. zawiadomień o wyrejestrowaniu, 

zarejestrowaniu i innych zmianach dotyczących pojazdów. 

11. Przyjęto i wprowadzono do ewidencji 264 deklaracje na podatek od środków 

transportowych osób fizycznych i prawnych. 

12. Przyjęto i wprowadzono do ewidencji 241. deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny 

i leśny od osób prawnych. 

13. Wystawiono 84 szt. zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

14. Przeprowadzono 168 kontroli nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek  

w wyniku których wymiar podatku od nieruchomości w 2020 roku zwiększył się  

o kwotę 52.325,00  zł  

 

 

23.  SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU SPRAW SĄDOWYCH, 

WINDYKACJI LUB EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI 

 

REALIZACJA SPRAW ADWOKAT ZAKRZEWSKIEJ 

W roku 2020 zostało zarejestrowanych 28 nowych spraw cywilnych przed sądami 

powszechnymi. Są to sprawy następujące:  

 2 sprawy z powództwa Miasta Sulejówek o zasądzenie należności za udostępnienie 

infrastruktury i bezumowne korzystanie z terenu miejskiego, obie zakończone 

prawomocnymi nakazami zapłaty od pozwanych na rzecz Miasta;  

 1 sprawa z pozwu Miasta Sulejówek z żądaniem eksmisji dwóch osób z lokalu 

mieszkalnego pozostającego w zasobach Miasta, do chwili obecnej nie zakończona przez 

Sąd I Instancji; 

 1 sprawa z powództwa Miasta Sulejówek o przywrócenie posiadania lokalu mieszkalnego 

z zasobu komunalnego Miasta, nie rozstrzygnięta do chwili obecnej przez Sąd Rejonowy;  

 2 sprawy w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim z powództw osób fizycznych, 

będących właścicielami nieruchomości zabudowanych o eksmisję mieszkańców z lokali 

mieszkalnych, z których jedna toczyła się z udziałem Miasta Sulejówek jako interwenienta 

ubocznego i zakończyła się w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim prawomocnym 

wyrokiem orzekającym eksmisję bez obowiązku Miasta Sulejówek zapewnienia najmu 

socjalnego pozwanemu, w drugiej sprawie Sąd I Instancji z pominięciem zawiadomienia 

o sprawie Miasta Sulejówek wydał wyrok eksmisyjny z uprawnieniem dla strony pozwanej 

do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, od którego Miasto wniosło apelację do Sądu 

II Instancji, która jest w toku rozpatrywania; 

 5 spraw w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim z wniosku osób fizycznych 

o zasiedzenie nieruchomości, w których Sąd wezwał Miasto do udziału w charakterze 

uczestnika postępowania, co do których po analizie stanu faktycznego, Miasto nie zgłasza 

roszczeń odnośnie prawa własności i granic nieruchomości; 
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 1 sprawa w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim 

z wniosku osoby fizycznej z udziałem m.in. Miasta Sulejówek o ustanowienie służebności 

drogi koniecznej;  

 1 sprawa tocząca się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe z wniosku osoby 

fizycznej z udziałem Miasta Sulejówek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych 

nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu zadłużonego spadku; 

 2 skargi Miasta Sulejówek o wznowienie postępowań o eksmisję z domów prywatnych 

właścicieli, zakończonych wyrokami eksmisyjnymi Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim bez zawiadomienia i udziału w tych sprawach Miasta jako interwenienta 

ubocznego, w toku rozpatrywania;  

 1 sprawa z wniosku Miasta Sulejówek o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu 

sądowego, zakończona prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego zezwalającym, 

a następnie wpłaceniem tej kwoty przez Miasto do depozytu; 

 2 postępowania z wniosków Komornika Sądowego o wskazanie przez Miasto Sulejówek 

pomieszczeń tymczasowych dla dłużników, z których w jednym Miasto skutecznie uchyliło 

się od wykonania, zaś w drugim postępowanie trwa; 

 1 zakończone postępowanie sądowe z wniosku Miasta o spis inwentarza po zmarłym 

zadłużonym spadkodawcy; 

 2 wnioski od Ministerstwa Rodziny i Kuratora Zawodowego w sprawie lokali 

komunalnych, z których jeden załatwiony pozytywnie, a jeden negatywnie; 

 2 pozytywnie załatwione przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim wnioski Miasta 

o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnym nakazom zapłaty na rzecz Miasta 

Sulejówek zaległości czynszowych od mieszkańców domów komunalnych, przy czym 

jedna sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej, zaś w drugiej pozwani 

dobrowolnie spłacili całe zadłużenie wraz z kosztami postępowania; 

 1 sprawa zakończona odmową stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej i przejścia 

własności na Skarb Państwa; 

 1 sprawa prowadzona aktualnie przez Komornika Sądowego z wniosku Miasta Sulejówek 

o wykonanie egzekucji wyroku eksmisyjnego oraz zasądzającego zaległości na rzecz 

Miasta; 

 1 sprawa z wniosku Banku o zapłatę przez Miasto zadłużenia zmarłego, po którym spadek 

z dobrodziejstwem inwentarza odziedziczyła Gmina Miasta Sulejówek – w trakcie 

definitywnego zakończenia; 

 1 sprawa w toku postępowania w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim 

o uwłaszczenie działki drogowej po wstąpieniu do sprawy w miejsce zmarłej 

wnioskodawczyni jej następców prawnych; 

 1 wniosek o złożenie pieniędzy zmarłej osoby do depozytu Urzędu Miasta załatwiony 

odmownie.  

Sprawy, które toczyły się we wcześniejszych latach i nie zostały prawomocnie zakończone 

w 2020 roku to następujące:  

 1 sprawa przed Sądem Najwyższym ze skargi kasacyjnej Urzędu Miasta od wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Lublinie w sprawie obciążenia Urzędu składkami ZUS za zleceniobiorcę;  
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 1 sprawa o wydanie nieruchomości z udziałem Miasta jako interwenienta ubocznego przed 

Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, w której postępowanie zostało zawieszone 

do czasu zakończenia innego postępowania cywilnego toczącego się między stronami; 

 1 sprawa z wniosku osób fizycznych o zasiedzenie, w której sprawa została przekazana 

przez Sąd Okręgowy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Mińsku 

Mazowieckim; 

 2 sprawy o stwierdzenie nabycia spadku zadłużonego z udziałem Miasta Sulejówek jako 

uczestnika postępowania, w których aktualnie toczą się postępowania: w jednej przed 

Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, a w drugiej przed Sądem Okręgowym 

w Siedlcach w celu rozpoznania apelacji innego uczestnika postępowania;  

 1 sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym w Otwocku o wznowienie postępowania 

dotyczącego zasiedzenia przez Skarb Państwa. nieruchomości położonej w Sulejówku.  

 

REALIZACJA SPRAW RADCY PRAWNEGO GIZIŃSKIEGO 

W roku 2020 r. reprezentował Miasto Sulejówek w następujących sprawach: 

1. p-ko Zakładowi Budowlanemu Sitkowski Czap sp. jawna o zapłatę części kary umownej 

wynikającej z tytułu odstąpienia od umowy z dnia 3 września 2018 r. w kwocie  

488.779,24 wyrok zaoczny został wydany przez Sąd Okręgowy w Lublinie, aktualnie 

sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego. 

2. p-ko Zakładowi Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych  

sp. z o.o. o zapłatę kwoty 152.658,14 zł tytułem części kary umownej należnej Miastu 

Sulejówek z tytułu odstąpienia od umowy, nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Lublinie 

został w całości wyegzekwowany w drodze egzekucji komorniczej. 

3. z powództwa osób fizycznych p-ko Miastu Sulejówek o odszkodowanie, wyrokiem Sąd 

Rejonowy w Mińsku Mazowieckim oddalił powództwo. Od przedmiotowego wyroku 

powodowie wnieśli apelację. 

4. z powództwa Mrozek sp. z o.o. p-ko Miastu Sulejówek o zwrot zatrzymanego wadium 

w kwocie 14.800,00 zł, wyrokiem Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim zasądził 

na rzecz powodowej Spółki żądane roszczenie. 

5. p-ko Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeniowe Vienna Insurance Group S.A o wypłatę 

gwarancji ubezpieczeniowej, aktualnie sprawa oczekuje na wyznaczenie rozprawy przez 

Sąd Okręgowy w Warszawie. 

 

  

 


