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I. WPROWADZENIE. 

 

 

W związku z kończącą się kadencją samorządu, zgodnie z § 65 ust. 4 Statutu 

Miasta Sulejówek, przedstawiam Radzie Miasta - na ręce Przewodniczącego, Pana 

Adama Lesińskiego wraz z wyrazami podziękowania - Raport o stanie Miasta 

opracowany przez jednostki organizacyjne Miasta i referaty Urzędu Miasta. 

 

 

Arkadiusz Śliwa  

 

Burmistrz Miasta Sulejówek 
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II. OCENA STANU MIASTA 

 

1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia  

 

Stan ludności Miasta na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 18.862 stałych 

mieszkańców oraz 330 osób zameldowanych na pobyt czasowy. W dalszym ciągu 

utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby mieszkańców oraz dodatni przyrost 

naturalny. Ze wzrostem liczby mieszkańców zwiększyła się gęstość zaludnienia.  

Na koniec roku 2010 wynosiła 963 osób na km
2
, natomiast na dzień 30.09.2014 r. 

już 976 osób na  km², w tym 8842 mężczyzn i 10020 kobiet, zatem współczynnik 

feminizacji wynosi  113,3 – wykres 1. 

 

Wykres 1. Statystyka stałych mieszkańców z podziałem na płeć w latach 2010 - 2014 

 
 

Wykres 2 przedstawia wzrost liczby mieszkańców w latach 2010-2014. Przyrost 

liczby mieszkańców wyniósł 255 osób. 

 
 

Współczynnik przyrostu naturalnego kształtuje się w zależności od liczby 

urodzeń i zgonów w danym roku. Niski współczynnik przyrostu naturalnego na 

terenie Miasta był obserwowany w roku 2006 i wyniósł 0,06‰.  

W kolejnych latach stopniowo wzrastał, gdzie swoją najwyższą wartość osiągnął 

w 2011 roku i wyniósł 2,67‰. Natomiast najniższa wartość przypadła na rok 2013, 

współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny -0,69‰. 
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Wykres 3. Współczynnik przyrostu naturalnego ludności w latach 2006 – 2014 

 
 

Wykres 4. Urodzenia i zgony w latach 2010 - 2014 

 
 

Wykres 5. Ruch naturalny ludności w latach 2010 – 2014 

 
 

 

 

 

0,06‰ 

2,19‰ 

0,93‰ 

1,95‰ 2,00‰ 

2,67‰ 

1,01‰ 

-0,69‰ 

2,33‰ 

-1,00‰ 

-0,50‰ 

0,00‰ 

0,50‰ 

1,00‰ 

1,50‰ 

2,00‰ 

2,50‰ 

3,00‰ 

2006 2008 2010 2012 30.09.2014 

współczynnik przyrostu naturalnego ‰  

213 219 
203 202 

153 

174 169 
184 

215 

109 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2010 2011 2012 2013 30.09.2014 

Urodzenia Zgony 

-30 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

240 

2010 2011 2012 2013 30.09.2014 

Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 



6 

 

 

Wykres 6. Struktura ludności według wieku w latach 2010 - 2014 

 
 

Z wykresu 7 przedstawiającego ludność według ekonomicznych grup wieku 

wynika, że na przestrzeni lat stopniowo zmniejszyła się ludność w wieku 

produkcyjnym. W roku 2010 ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 63,88% 

i 17,28% w wieku poprodukcyjnym ogółu mieszkańców. Natomiast na dzień 

30.09.2014 r. wiek produkcyjny wynosił 62,55% zaś wiek poprodukcyjny wzrósł 

do 18,96 %, co świadczy o starzeniu się mieszkańców naszego miasta. 

 

Wykres 7. Ludność według ekonomicznych grup wieku w latach 2010 – 2014 
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Wykres 8 przedstawia zdarzenia w ewidencji ludności dotyczące zameldowania 

na pobyt stały i wymeldowania z pobytu stałego na przełomie czterech ostatnich lat. 

Najwyższy wzrost zameldowań nastąpił w roku 2010, kiedy to zameldowania na 

pobyt stały dokonało 337 osób. Na przełomie kolejnych lat zameldowania 

utrzymywały się na poziomie około 300 osób rocznie, a na dzień 30.09.2014 r. 

wyniosły 247 osób. Wymeldowania stanowią mniejszy procent zdarzeń 

ewidencyjnych. W roku 2010 odnotowano 201 wymeldowań z pobytu stałego, 

natomiast na koniec września 2014 r. liczba ta wynosiła 191 osób. 
 

Wykres 8. Ruch migracyjny mieszkańców w latach 2010 - 2014 

  

Oprócz pobytów stałych rejestrowane są również pobyty czasowe – wykres 9.  

Na przestrzeni lat 2010 – 2014 zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy 

są zróżnicowane. W roku 2010 odnotowano 145 tych zdarzeń, natomiast w roku 

2011 już 206. Na dzień 30.09.2014 r. liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy 

wyniosła 93. 

 

Wykres 9. Zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w latach 2010–2014 

 
 

Na terenie Miasta znaczną grupę osób meldujących się na pobyt czasowy 

stanowią cudzoziemcy – wykres 10. W latach 2010-2013 liczba meldujących się 

cudzoziemców utrzymywała się na poziomie od 121 do 155 osób. Zdecydowany 

wzrost pobytów czasowych obcokrajowców nastąpił w roku 2014 i na koniec 
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września wyniósł 161 osób. Struktura narodowości na terenie  Sulejówka jest bardzo 

zróżnicowana. Meldujący się cudzoziemcy to obywatele Rumunii, Rosji, Ukrainy, 

Wietnamu, Litwy,  Białorusi, Chin, Hiszpanii. Spośród tych osób największą liczbę  

z obywatelstwem zagranicznym stanowią obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji. 

 

Wykres 10. Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy w latach 2010-2014 
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3. Obowiązujące i opracowywane dokumenty planistyczne  

 

Pracownia Urbanistyczna Miasta Sulejówek powstała  na początku 2012 r. 

Jej zadaniem jest opracowywanie dokumentów planistycznych dla Miasta oraz 

prowadzenie procedur administracyjnych związanych z ich sporządzaniem 

i uchwalaniem. 

W ubiegającej kadencji zakończono procedurę sporządzania następujących 

opracowań planistycznych: 

1) uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

geodezyjnego nr 47 w Sulejówku (tzw. Błonia) - uchwała Nr XXIII/185/2012 

Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. 

poz. 4146) – projekt opracowała firma zewnętrzna, procedurę rozpoczęto 

w 2008 r.; obejmuje obszar 4,5ha; 

2) uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Sulejówka - etap pierwszy- uchwała Nr LXIII/442/2014 Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 9 października 2014 r. – procedurę rozpoczęto w 2012 r. Obszar objęty 

planem to 700 ha. Projekt sporządzono w Pracowni Urbanistycznej. 

Plany miejscowe będące w trakcie opracowania:  

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa 

technologicznego linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Miłosna – Siedlce 

Ujrzanów przebiegającej przez teren Miasta Sulejówek – procedurę rozpoczęto 

w 2013 r. na wniosek inwestora sieci (PSE S.A.). Do 2 października br. zbierane 

są uwagi do planu. Projekt opracowuje firma zewnętrzna; 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny 

- etap pierwszy– procedurę rozpoczęto w 2010 r., obecnie Pracownia 

Urbanistyczna przygotowuje projekt do ponownego wyłożenia do publicznego 

wglądu (pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu miało miejsce w dniach  

9-29 stycznia 2014 r.); 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Glinianki I – 

uchwalony dnia 27 marca 2014 r., ale unieważniony przez Wojewodę 

Mazowieckiego w postępowaniu nadzorczym. Obecnie Pracownia przygotowuje 

projekt do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, procedurę rozpoczęto 

w 2008 r.; 

4) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki – 

procedurę rozpoczęto w 2012 r., zebrano wnioski do planu, obecnie jest na 

etapie przygotowywania koncepcji zmiany; 
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5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych  

nr 16 i 17 w obrębie 54 (teren księży Marianów) – procedurę rozpoczęto                      

w 2014 r., zakończono zbieranie wniosków; 

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

nr 19 (rejon zakładu Graham Packaging Poland Sp. z o.o.) – procedurę 

rozpoczęto w 2014 r., zakończono zbieranie wniosków; 

7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej  

nr 11 w obrębie 54 – procedurę rozpoczęto w 2014 r., zakończono zbieranie 

wniosków; 

8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części 

Ratajewa- procedurę rozpoczęto w 2008 r., w 2011 r. zebrano wnioski do planu 

i sporządzono inwentaryzację urbanistyczną po czym prace zostały wstrzymane 

z uwagi na skoncentrowanie prac w referacie na zmianie mpzp części miasta 

Sulejówek, mpzp Miłosny Północnej i Glinianek I; 

9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Glinianki II – 

procedurę rozpoczęto w 2008 r.; pierwszą wersję projektu planu w 2010 r. 

wykonała firma zewnętrzna, po czym prace zostały wstrzymane z uwagi na brak 

decyzji Miasta co do ostatecznej koncepcji zagospodarowania parku; 

10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Szkopówki - procedurę 

rozpoczęto w 2010 r. podjęciem uchwały intencyjnej, rozpoczęto prace 

analityczne, po czym prace nad projektem wstrzymano do czasu aktualizacji 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; 

11) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Sulejówka – etap drugi. Prace wstrzymano do czasu wejścia w życie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Sulejówka - 

etap pierwszy; 

12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny 

w Sulejówku – etap drugi. Prace wstrzymano do czasu wejścia w życie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części 

Miłosny – etap pierwszy; 

W ramach prac konieczne jest przeprowadzenie procedury zdjęcia ochronności 

z niektórych gruntów leśnych w mieście w celu uzyskania od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 

na cele nieleśne. Trwają prace nad analizą aktualności obowiązujących dokumentów 

planistycznych - studium i planów miejscowych. Ponadto Pracownia Urbanistyczna 

pilotowała  wdrażanie Aplikacji Rejestr Planów w ramach Projektu Bazy Wiedzy, 

przy współpracy z Departamentem Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

4. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 

 

Dane ogólne o drogach w mieście  

Na terenie miasta sieć dróg ogólnodostępnych tworzą: 

1) drogi wojewódzkie  

a) Al. Piłsudskiego –nr 638 – 2,7 km 

b) ul. Okuniewska –nr 637 – 3,1 km 

2) drogi powiatowe 

a) nr 2284W, drogę tworzy ciąg ulic: Asfaltowa, Czynu Społecznego, Przejazd, 

Rondo Jana Pawła II, Krasińskiego, Głowackiego, 3 Maja, Szosowa – 3,8km 

b) nr 2285W – ulica Moraczewskiego – 0,9 km. 

3) drogi gminne: 

a) publiczne: 

 utwardzone nawierzchnia bitumiczna i z kostki brukowej - 40,5km 

 nieutwardzone – 78,8 km 
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b) wewnętrzne : 

 nieutwardzone – 4,7 km 

 

Bieżące utrzymanie i remonty dróg 

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonuje się następujące prace 

utrzymaniowe: 

1) bieżące utrzymanie dróg gruntowych – zabieg polega na poprawieniu stanu 

technicznego dróg poprzez równanie, wałowanie oraz doziarnianie nawierzchni, 

2) cząstkowe naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej – zabieg polega 

na uzupełnianiu ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej masą 

z recyklera,  

3) zimowe utrzymanie dróg – polega na zwalczaniu śliskości oraz usuwaniu 

zalegającego śniegu na drogach, 

4) rewitalizacja dróg o nawierzchni gruntowej – zabieg rozpoczęty w 2014 r. 

mający na celu poprawę nawierzchni dróg gruntowych polegający 

na wykorytowaniu nawierzchni drogi na głębokość 25 cm, uzupełnieniu 

kruszonym gruzem betonowym w dwóch warstwach 17 cm gruzu frakcji 31,5 – 

63 mm i 8 cm frakcji 4-31,5 mm oraz uwałowaniu całości. 

5) poprawa bezpieczeństwa – zabieg polega na wytypowaniu miejsc szczególnie 

niebezpiecznych i poprawę bezpieczeństwa poprzez zmiany stałej organizacji 

ruchu drogowego. 

 

Nakłady na bieżące utrzymanie dróg gruntowych
*) 

Rok Kwota brutto w zł Powierzchnia w m
2
 

2011 119 433,00 277 008  

2012 125 308,11 526 696 

 

Nakłady na dostawę kruszywa
*)

 

Rok Kwota brutto w zł Ilość w t 

2011 48 731,63 580 

2012 39 483,00 620 

 

Nakłady na bieżące utrzymanie dróg gruntowych wraz z dostawą i 

wbudowaniem kruszywa
*)

 

Rok Kwota brutto w zł Powierzchnia w m
2
 

2013 88 965,48 388 275 

do 30-09-2014 142 612,97 302 531 

 

Nakłady na cząstkowe naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej 

Rok Kwota brutto w zł Powierzchnia w m
2
 

2011 109 433,20 2 542 

2012 83 760,31 2 064 

2013 146 511,41 3 722 

do 30-09-2014 94 822,89 2 417 

 

Nakłady na oznakowanie poziome ulic 

Rok Kwota brutto w zł Powierzchnia w m
2
 

2011 35 000,00 2 844 

2012 12 345,90 1 068 

2013 11 991,02 1 354 

2014 25 589,19 2 450 
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Poniżej przedstawiono nakłady finansowe jakie miasto poniosło w latach 2010-2014 

na drogi publiczne: 

 

Nakłady na zimowe utrzymanie dróg 

Sezon Kwota brutto w zł 

2010/2011 331 188,90 

2011/2012 108 865,90 

2012/2013 206 798,46 

2013/2014 93 783,74 

 

W zakresie utrzymania dróg w 2014 r. wykonano rewitalizację nawierzchni 

następujących ulic gruntowych:  

 

Nazwa ulicy Odcinek [od – do] 

Kilińskiego Księdza Ignacego Skorupki - Głowackiego 

Wyspiańskiego Orzeszkowej - Świętochowskiego 

Kraszewskiego Zamojska - Warecka 

Solskiego 
Rondo Sieradzkiego „Śwista” – Przybyszewskiego 

(odcinek bez nawierzchni bitumicznej) 

Żelazna Mickiewicza - Południowa 

Lubelska Cała 

Hotelowa koniec asfaltu - Szklarniowa 

Szklarniowa Hotelowa - Kasztanowa 

Broniewskiego Paderewskiego - Wspólna 

Świętojańska 
*)

 170 m od Paderewskiego  

Kwiatowa Idzikowskiego – Piaskowa 

*) ulica wykonana z udziałem finansowym Mieszkańców 

 

Prace polegały na wykorytowaniu nawierzchni drogi na głębokość 25 cm, 

uzupełnieniu kruszonym gruzem betonowym w dwóch warstwach 17 cm gruzu 

frakcji 31,5 – 63 mm i 8 cm frakcji 4-31,5 mm oraz uwałowaniu. Łączna 

powierzchnia zrewitalizowanych ulic wynosi 10 915 m
2
. Prace zostały 

wykonane za kwotę 383 369,25 zł brutto. 

  
ul. Wyspiańskiego przed  i po pracach renowacyjnych 
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ul. Żelazna przed  i po pracach renowacyjnych 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście. 

W latach 2010–2014 poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego w następujących 

miejscach: 

1) skrzyżowanie ulic Bema i Armii Krajowej 

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego u zbiegu ulic Bema  

i Armii Krajowej Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zlecił 

wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na zmianie stałej organizacji 

ruchu przedmiotowego skrzyżowania. W sierpniu 2014 r. dokonano zmiany 

wprowadzając ruch okrężny w postaci ronda najazdowego o niewielkiej średnicy. 

Dodatkowo zwiększono bezpieczeństwo pieszego poprzez zamontowanie azyli 

z oznakowaniem pionowym i poziomym.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 23 792,87 zł brutto 

 

 
Skrzyżowanie ul. Bema i Armii Krajowej podczas montażu mini ronda. 

 

2) ulica Jana III Sobieskiego  

Ze względu na notoryczne łamanie przepisów ruchu drogowego poprzez 

przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami, licznych 

skarg Mieszkańców, postanowiono dokonać zmiany stałej organizacji ruchu 

części w/w ulicy. Zamontowano trzy progi zwalniające na odcinku  

od ul. Piaskowej do ul. Grabskiego, poprzedzone odpowiednim oznakowaniem 

pionowym. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 6 472,26 zł brutto 

 

   
Widok progu zwalniającego oraz oznakowania pionowego 

 

3) skrzyżowanie ulic Łukasińskiego i Świętochowskiego 

W związku z odnotowaną dużą wypadkowością na skrzyżowaniu ulic 

Łukasińskiego i Świętochowskiego dokonano zmiany stałej organizacji ruchu 

przedmiotowego skrzyżowania oraz zamontowano progi zwalniające wraz 
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z odpowiednim oznakowaniem pionowym. Ponadto w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego zostało zamontowane lustro ułatwiające wyjazd 

pojazdów z północnej części ul. Świętochowskiego w ulicy Łukasińskiego. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 5 926,58 zł brutto. 

 

 
Widok progu zwalniającego oraz lustra drogowego 

 

4) skrzyżowanie ulic Świętochowskiego i Szekspira 

Ze względu na ograniczoną widoczność przedmiotowego skrzyżowania na 

wlotach podporządkowanych zastosowano znaki B-20 „STOP” oraz P-12 „linia 

bezwzględnego zatrzymania – STOP”. Celem poprawy widoczności istniejącego 

oznakowania w sierpniu 2014 r. zlecono wykonanie dwóch termoznaków B-20 na 

nawierzchni jezdni ul. Szekspira. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 567,00 zł 

brutto. 

 
Termoznak B-20 na wschodnim wlocie ul. Szekspira 

 

5) skrzyżowanie ulic Głowackiego i Świętochowskiego 

W związku z dużą ilością zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulic Głowackiego 

i Świętochowskiego oraz wzmożonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych - 

karetek pogotowia i pojazdów Straży Pożarnej, Referat Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej poprawił widoczność istniejącego oznakowania na wlocie 

podporządkowanym ul. Świętochowskiego z ul. Głowackiego poprzez 

zastosowanie oznakowania poziomego w postaci termoznaków A-7. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 968,00 zł brutto 
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Montaż termoznaku A-7 na południowym wlocie w ul. Świętochowskiego. 

 

Zarząd nad drogami publicznymi i wewnętrznymi. 

W latach 2010-2014 stawki zajęcia pasa drogowego ustalane są uchwałą przez Radę 

Miasta. Stawki zajęcia pasa drogowego w przypadku dróg wewnętrznych określa 

Burmistrz. Poniżej dane przedstawiające ilość wydanych zezwoleń według stanu do 

dnia 30 września 2014 r.  
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Bieżące utrzymanie rowów odwadniających oraz zieleni miejskiej. 

W roku 2014 r. pierwszy raz od niemal trzydziestu lat przeprowadzono prace 

polegające na oczyszczaniu, odkrzaczaniu i odmulaniu dna rowów odwadniających 

w granicy miasta od strony wschodniej. Niektóre odcinki rowu zostały odtworzone 

na nowo. Łącznie odmulono ok. 900 mb rowów. Koszt to 20.000,00 zł  
 

Rów melioracyjny przed i po wykonaniu prac 

 

Również rowy odwadniające w pasach dróg gminnych są systematycznie 

oczyszczane, koszone i odmulane przez pracowników grupy gospodarczo - 

porządkowej Urzędu Miasta. 

 

 
Rów odwadniający na ul. Sienkiewicza 

 

Od czerwca 2013 r. prace porządkowe pracowników Urzędu Miasta wspierane 

są nieodpłatnie przez skazanych w ramach podpisanej umowy z Zakładem Karnym 

w Warszawie. Dzięki temu prace pielęgnacyjne są bardziej efektywne, a przez to 

zauważalne w różnych częściach miasta. 
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Rondo „Śwista” po zakończeniu prac pielęgnacyjnych. 

 

 
ul. Osiedlowa po zakończeniu prac pielęgnacyjnych roślinności. 

 

 
ul. Legionów po zakończeniu prac pielęgnacyjnych roślinności 

 
Rondo Jana Pawła II po zakończeniu prac pielęgnacyjnych. 
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Na terenie miasta znajduje się wiele Miejsc Pamięci. Wszystkie pielęgnowane są 

przez pracowników grupy porządkowej  

 

 
Ogród Pamięci Dzieci ofiar hitlerowskiego obozu Auschwitz – Birkenau. 

 

 

 
Skwer Powstańców Warszawy. 

 

Od 2012 r. w ramach utrzymania zieleni miejskiej miasto korzysta z usług firm 

specjalizujących się w wycince i pielęgnacji drzew.  

 

Rok Wartość umowy dotyczącej wycinki  i pielęgnacji drzew (netto) 

2012 15 400 zł 

2013 25 000 zł 

2014 40 000 zł 

Koszty przeznaczone na pielęgnację i wycinkę drzew w poszczególnych latach 

 

Od 2012 r. drewno uzyskane z wycinki drzew jest nieodpłatnie przekazywane 

na opał, osobom fizycznym, wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

które wystąpiły z wnioskiem o udzielenie pomocy. 

 

W lipcu 2013 r. na terenie działki miejskiej tzw. „Błonie” zostały przeprowadzone 

gruntowne prace porządkowe. Cały teren został całkowicie oczyszczony z różnych 

odpadów (worki ze śmieciami, odpady zielone). Dodatkowo nieruchomość została 

zabezpieczona poprzez wykopanie rowu wzdłuż ul. Wodociągowej. Dzięki temu 

teren pozostaje niezaśmiecony do dnia dzisiejszego. Koszt całego przedsięwzięcia 

to 40.000,00 zł. 
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Teren „Błoni” rok po gruntownym oczyszczeniu. 

Konserwacja oświetlenia ulicznego 

Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje m.in.: 

1) wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami. 

2) wymianę uszkodzonych opraw z materiałami. 

3) wymianę elementów szaf sterowniczych wraz z zegarem i stycznikiem 

z materiałami. 

4) naprawę linii n.n. oświetlenia z materiałami.  
 

Rok Ilość opraw oświetleniowych Koszt w zł brutto 

2010 3444 271 764,72zł 

2011 3471 262 056,00 zł 

2012 3471 131 613,14 zł 

2013 3471 131 495,38 zł 

2014 3471 95 383,08 zł 
 

Kształtowanie się kosztów na konserwację oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego oraz 

oświetlenia Miejsc Pamięci Narodowej oraz ilości opraw w latach 2010-2014. 

 

Targowisko miejskie 

Od 2006 r. istnieje możliwość zawieszenia reklamy na ogrodzeniu targowiska 

miejskiego przy ul. Staszica 2. Firmy mogą skorzystać z reklamowania swojej 

działalności podpisując odpowiednią umowę z Urzędem Miasta.  

Rok 
Ilość obowiązujących umów na zawieszenie reklamy 

na ogrodzeniu targowiska miejskiego 
2010 19 
2011 22 
2012 23 
2013 26 
2014 24 

Tabela 1. Wykaz obowiązujących umów na zawieszenie reklamy na ogrodzeniu targowiska miejskiego 

w okresie od 2010 r. do 30 września 2014 r. 

Stawki za umieszczenie banera reklamowego na ogrodzeniu targowiska miejskiego 

są podwyższane corocznie o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.  
 

Rok Wysokość stawki (netto) 

2010 28,14 zł 
2011 29,35 zł 
2012 30,11 zł 
2013 31,22 zł 
2014 31,50 zł 

Tabela 2. Kształtowanie się wysokości stawki za 1 m² powierzchni banera reklamowego: 
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Na terenie targowiska miejskiego usytuowanych jest 36 pawilonów handlowych 

o konstrukcji drewnianej oraz 11 kiosków blaszanych typu „SZCZĘKA”. Stawki 

za 1 m² powierzchni pawilonu handlowego są podwyższane corocznie o wskaźnik 

wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.  
 

Rok 
Wysokość stawki za 

1 m
2
 (pawilony 

handlowe) 

Wysokość stawki 

za „szczęki” 

Wspólna stawka za 1m
2
 

dla pawilonów 

handlowych i „szczęk” po 

zmianie uchwały* 
2010 7,76 zł 93,12 zł - 
2011 7,94 zł 95,54 zł - 
2012 8,30 zł 99,64 zł - 
2013 8,62 zł 103,92 zł - 
2014 - - 8,70 zł 

Tabela 3. Kształtowanie się wysokości stawek za dzierżawę gruntu pod pawilony handlowe 

i „szczęki”: 

* Na podstawie uchwały Nr LV/387/2014 z 27.02.2014 r. zostały ujednolicone stawki za korzystanie 

z powierzchni targowiska. Dotyczy to zarówno pawilonów handlowych i „szczęk”, a w roku 2014 r. 

jest to kwota w wysokości 8,70 zł plus podatek VAT za 1m
2
 

 

W 2013 roku został uchwalony nowy regulamin targowisk miejskich oraz 

zróżnicowano wysokość dziennej stawki opłaty targowej w zależności od położenia 

targowiska i sposobu sprzedaży oraz powierzchni zajętej pod sprzedaż. Handel 

odbywać się będzie na wydzielonych stanowiskach handlowych. Na części 

utwardzonej targowiska zostały namalowane linie segregacyjne, które wyznaczają 

miejsca handlu. Ponadto każde stanowisko zyskało swój numer oraz zróżnicowaną 

powierzchnię handlową, która odpowiada wysokości stawki dziennej opłaty 

targowej. Poza stoiskami handlowymi dopuszczony jest tzw. handel naręczny na 

ladach znajdujących się na targowisku lub w miejscu wskazanym przez 

administratora targowiska. 

 

 
Schemat obrazujący ilość i wielkość stanowisk handlujących na targowisku miejskim przy ul. Staszica. 

 

Od września 2014 r. na targowisku funkcjonuje nowy kontener sanitarny, 

dostosowany do potrzeb kupców i klientów oraz osób niepełnosprawnych. Został 

wykonany nowy podjazd z kostki betonowej wraz z kratką i ściekiem 

odwadniającym. Kontener został przyłączony do prądu, wody i kanalizacji 
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sanitarnej. Spełnia wszystkie obowiązujące normy i standardy bezpieczeństwa. 

Łączny koszt zakupu kontenera oraz wykonania przyłączy to ok. 43.000,00 zł. 

  
Poprzedni i obecny kontener sanitarny 

 

Dane o podstawowych funkcjach Miasta – ocena warunków życia mieszkańców. 

1. Mieszkalnictwo  

Wielkość mieszkaniowego zasobu Miasta stanowi: 

1) lokale komunalne w 16 budynkach stanowiących własność Miasta o łącznej 

powierzchni użytkowej lokali 4425,31 m ² w których znajduje się 155 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni 4425,31 m² oraz 8 lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynkach szkół o łącznej powierzchni 301,00 m², 

2) lokale komunalne w 5 budynkach, którymi Miasto zarządza o łącznej 

powierzchni użytkowej lokali 721,50 m², w których znajduje się 19 lokali 

mieszkalnych o łącznej powierzchni 721,50 m². 

3) lokale komunalne, których Miasto jest właścicielem zlokalizowane                              

w 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 

lokali 1391,89 m ², w których znajduje się 17 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni 769,81 m ².   

Miasto zasiedliło jeden budynek komunalny położony przy ul. Sejmowej 22, 

zyskując cztery lokale o łącznej powierzchni użytkowej 147,50m². 

 
 

2. Stan techniczny zasobów komunalnych i przeprowadzone remonty. 

Miasto w swoim zasobie posiada budynki o zróżnicowanym standardzie oraz 

technologii budowy. Większość budynków wybudowana została przed 1960 

rokiem. Usytuowanie większości mieszkań komunalnych w budynkach 

obciążonych skutkiem ponad wieloletnich zaległości remontowych decyduje 

o występowaniu dużego deficytu jakościowego zasobów komunalnych. 

Mieszkania komunalne posiadają niski standard wyposażenia techniczno – 

sanitarnego. W mieszkaniach tych Miasto przeprowadza naprawy i remonty. 

W ramach realizacji prac koniecznych w 2014 roku został przeprowadzony 

remont dachu budynku komunalnego przy ul. Szosowej 5.  

Koszt wykonania remontu to 55 976,95 zł brutto. 
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Przed remontem.                  Po remoncie. 

 
 

Ze względu na zły stan techniczny budynku, w 2014 roku został rozebrany 

budynek komunalny położony w przy ul. Przejazd 5. 
 

 
 

3. Potrzeby mieszkaniowe. 

Pierwszym krokiem ku zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jest zapewnienie 

lokum wszystkim wnioskodawcom. Mieszkania muszą fizycznie istnieć, 

co pociąga za sobą konieczność budowy odpowiedniej ich liczby. Trzeba 

uzupełniać straty istniejącego już zasobu mieszkaniowego, spowodowanego 

m.in. degradacją budynków - starzeniem się i rozbiórką budynków. Obecnie 

istnieje potrzeba przekwaterowania lokatorów z budynków stanowiących 

własność prywatną, będących w zarządzie Miasta ze względu na zły stan 

techniczny oraz roszczenia właścicieli. Liczba budynków wchodzących w skład 

zasobu komunalnego spada ze względu na zły stan techniczny budynków. 

Spadkowi liczby mieszkań komunalnych towarzyszy względnie stała liczba 

rodzin oczekujących na najem lokalu z zasobów Miasta. Do Urzędu Miasta 

Sulejówek wpłynęło około 160 podań / wniosków. Rośnie zapotrzebowanie na 

lokale socjalne. Miasto uczestniczy w kilku sprawach o eksmisję i w pierwszej 

kolejności ma obowiązek zawierać umowy najmu z osobami posiadającymi 

wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego. 

4. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta są 

wpływy z czynszów za lokale mieszkalne oraz środki z budżetu Miasta 

(dopłaty). Wpływy te w całości przeznaczone są na pokrycie eksploatacji, 

remontów budynków, zarządu nieruchomościami wspólnymi i remontów części 

wspólnych (Wspólnoty Mieszkaniowe).  

Obecnie obowiązująca bazowa stawka czynszu za lokale mieszkalne wynosi  

4,08 zł/m² od której liczone są czynniki obniżające i podwyższające stawkę 

czynszu, która niestety nie zabezpiecza pokrycia kosztów eksploatacji 

związanych  z utrzymaniem i remontami substancji zasobu mieszkaniowego 

Miasta w stopniu zadowalającym. Negatywny wpływ na finansowanie mają też 

zaległości najemców z tytułu nie wywiązywania się z zobowiązań płacenia 
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czynszu. W celu zmniejszenia kwoty zadłużenia podejmowano negocjacje 

z lokatorami, udzielano ulg (rozkładano należności na raty) bądź szukano innych 

korzystnych rozwiązań dla obu stron. Wobec lokatorów którzy nie skorzystali z 

pomocy Miasta, została wszczęta procedura windykacji należności. Ostateczną 

metodą windykacji było wypowiedzenie umowy najmu oraz skierowanie sprawy 

do sądu o zapłatę należności i eksmisję.  

W 2013 roku została wszczęta egzekucja przeciwko trzem dłużnikom 

i przeprowadzona przez Komornika Sądowego eksmisja z trzech lokali tj.: z lokalu 

nr 1 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 18, lokalu nr 1 w budynku przy ul. 

Dworcowej 91 oraz lokalu 11 w budynku przy ul. Szosowej 5. 

 

5. Działalność gospodarcza 

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. funkcjonuje CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA 

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – „CEIDG”.  

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2010-2013: 

 

Podmioty 2010 2011 2012 2013 

Podmioty nowo zorganizowane 205 169 156 168 

Podmioty wykreślone 150 171 126 159 

Stan ogółem na 31.12. 2148 2146 2176 2185 

Dokonane zmiany we wpisach 427 488 524 650 

 

Ewidencjonowanie działalności gospodarczej – wpisy, zmiany, informacje 

o zawieszeniach, wznowieniach oraz wykreśleniach wpisu odbywają się na 

podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną formularza elektronicznego 

dostępnego na stronie internetowej CEIDG,  na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.sulejowek.pl oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na 

danym formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:  

 osobiście albo  

 wysłany listem poleconym. 

W Urzędzie Miasta obok stanowiska ds. działalności gospodarczej funkcjonuje 

„Lokalne okienko przedsiębiorczości”. Podstawowym zadaniem „okienka” jest 

pomoc istniejącym oraz powstającym małym i średnim przedsiębiorstwom w 

zakresie:   

 udzielania informacji o wszystkich obowiązkach i wymogach administracyjno-

prawnych związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 

 udzielanie informacji przedsiębiorcom o sytuacji prawnej podmiotów 

gospodarczych po akcesji, 

 udzielanie informacji przedsiębiorcom o możliwościach wystąpienia o pomoc 

finansową ze środków UE. 

 

W LOP dostępne są różnego rodzaju publikacje dotyczące rozwoju Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw. Tutaj można także uzyskać informacje dotyczące 

aktualnych szkoleń, konferencji, seminariów dotyczących działalności gospodarczej. 

Informacje te umieszczane są również na stronie internetowej Miasta Sulejówek.  
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W LICZBACH 

Na dzień 31.08.2014 roku w centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej zarejestrowanych było 2240 przedsiębiorców. 

 

W okresie 01.01.-31.08.2014 r. do w/w ewidencji wpisano 146 przedsiębiorców, 

dokonano 91 wykreśleń wpisów i 477 zmian w istniejących wpisach. 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadających zezwolenia:  

 

LATA 2010 2011 2012 2013 
31.VIII. 

2014 

Punkty handlowe 41 38 37 35 36 

Punkty gastronomiczne 9 9 11 9 8 

 

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu /z wyjątkiem piwa/: 

 punkty handlowe – 40 (wykorzystano wg stanu na 31.08.2014 r. – 35) 

 punkty gastronomiczne – 15 (wykorzystano wg stanu na 31.08.2014 r. – 7).   

 

PROWADZONE SPRAWY: 

Punkty handlowe  

LATA 2010 2011 2012 2013 
31.VIII. 

2014 

Wydane zezwolenia 

do 4,5% i na piwo  
12 4 12 3 6 

Wydane zezwolenia 

pow.4,5% do 18% 
9 4 10 4 6 

Wydane zezwolenia 

powyżej 18% 
5 6 11 3 4 

 

 Punkty gastronomiczne 

LATA 2010 2011 2012 2013 
31.VIII. 

2014 

Wydane zezwolenia 

do 4,5% i na piwo  
3 6 5 2 1 

Wydane zezwolenia 

pow.4,5% do 18% 
2 1 4 2 0 

Wydane zezwolenia 

powyżej 18% 
3 2 1 1 1 

 

Wydane zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych i organizację 

przyjęć: 2010 r. – 4, 2011 r. – 1, 2012 r. – 1, 2013 r. – 1, 31.08.2014 r. – 1. 

Wydane zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych: 2010 r. – 88, 2011 r. – 78, 2012 r. – 11, 2013 r. 

– 1, 31.08.2014 r. - 2 

Wystawione decyzje dotyczące wygaszenia, uchylenia, zmiany zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych: 2010 r. –16, 2011 r. – 15, 2012 r. – 16,  2013 r. – 

14, 31.08.2014 r. - 5  
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Inne sprawy związane ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych w latach 

2010- 31.08.2014 - 40  

 

SPRAWY DOTYCZĄCE WYDAWANIA LICENCJI NA TAKSÓWKI 

Licencje na przewóz osób taksówką: 

2010 r. – 15  

2011 r. – 17 

2012 r. – 17 

2013 r. – 17 

Do 31.08.2014 r. – 17 

 

6. Oświata 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto: 

 Zespół Szkół Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, w  skład którego wchodzą: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

i Gimnazjum Nr 1 (szkoła prowadzi oddziały sportowe o profilu gry zespołowe) 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J.Paderewskiego, ul. I. J. Paderewskiego 

29, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane 

(w roku szkolnym 2013/2014 zakończył funkcjonowanie ostatni oddział tej 

szkoły), Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa (bez naboru przez 2 lata w roku szkolnym 2014/2015 reaktywowana 

ale bez naboru), Szkoła Policealna 

 Zespół Szkół Nr 2 im Stefana Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi, 

ul. Okuniewska 2, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im 

Stefana Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi, Gimnazjum  Nr 3 im 

Stefana Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi  

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Głowackiego 

47. 

 Gimnazjum Nr 2 im Janusza Korczaka, ul. Narutowicza 10 (szkoła prowadzi 

oddziały sportowe o profilu lekkoatletycznym). 

 Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Paderewskiego 47. 

 Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Szosowa 7. 

Placówki prowadzone przez osoby prawne, stowarzyszenia i osoby fizyczne. 

1) Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Otwartych Serc”  

2) Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. 

3) Prywatne Gimnazjum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. 

4) Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 

5) Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich 

6) Prywatna Szkoła Podstawowa „Centrum Edukacyjne” (wpisana do ewidencji w 

bieżącym roku, termin rozpoczęcia działalności 1-09-2014 r.) 

7) Prywatne Gimnazjum „Centrum Edukacyjne” (wpisane do ewidencji w bieżącym 

roku, termin rozpoczęcia działalności 1-09-2015 r.) 

8) Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego.  

9) Prywatna Szkoła Muzyczna II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego.  

Niepubliczne Przedszkola i Punkty Przedszkolne 

1) Przedszkole „Oleńka”   

2) Przedszkole „Delfinek” 

3) Punkt Przedszkolny „Jaskinia Talentów” 

4) Punkt Przedszkolny „Przytulanka” 

5) Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha” 

6) Punkt Przedszkolny „Smerfuś” 

7) Niepubliczny żłobek „Smerfland” 
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Dane liczbowe o organizacji szkół w latach 2010 – 2014 

Placówka/ liczba oddziałów 2010 2014 

Zespół Szkół Nr1 766/34 779/35 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 492/16 212/10 

Zespół Szkół Nr 2 335/19 336/19 

Szkoła Podstawowa Nr 3 675/30 707/32 

Gimnazjum Nr 2 318/13 268/12 

Prywatna Szkoła Podstawowa 28 105/7 

Prywatne Gimnazjum 31 23/3 

Prywatna Szkoła Podstawowa - 17/3 

Prywatne Gimnazjum - 19/3 

Liczba uczniów ogółem 2645/112 2470/108 

 

Placówka 2014 

Miejskie Przedszkole Nr 1 150 

Miejskie Przedszkole Nr 2 125 

ogółem 275 

 

Demografia w latach 2010 – 2014 

rocznik 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba urodzeń 219 241 197 196 
133 

(do 11września) 

 

Proces nauczania 

Wyniki sprawdzianu na tle powiatu i województwa w 2014 r. 

 
wynik średni 

miasto Sulejówek 28,88 

powiat miński 27,12 

województwo mazowieckie 26,98 

 

Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014r. termin główny - arkusz 

standardowy 
 GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R 

Miasto 

Sulejówek 

liczba 

uczniów 

średni wynik 

% 

189 

65,3 

189 

76,9 

188 

55,2 

189 

59,4 

189 

77,6 

189 

55,8 

powiat miński 

 

średni wynik 

% 

 

61,5 

 

70,1 

 

51,4 

 

55,1 

 

70,9 

 

50,3 

województwo 

mazowieckie 

 

średni wynik 

% 

 

60,9 

 

70 

 

50,2 

 

54,1 

 

70,1 

 

49,6 

Historia i WOS(GH i H), język polski (GH-P),matematyka (GM-M), przedmioty 

przyrodnicze (GM-P), język obcy na poziomie podstawowym – angielski(GA-P), 

język obcy na poziomie rozszerzonym – angielski (GA-R) 
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Wyniki egzaminu maturalnego  

Sesja wiosenna 2014 r 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Przedmiot 

Poziom egzaminu 
% osób, 

które 

uzyskały  

co najmniej 

30% pkt 

podstawowy rozszerzony 

liczba zdających 

przedmiot 

wynik średni 

w % (ark. 

standard.) 

liczba 

zdających 
wynik średni 

w % (ark. 

standard.) 
obowiązkowy dodatkowy  

 
biologia  2 25.0 3 31.0  

fizyka  4 20.0 
  

 

geografia  4 34.5 5 25.2  

historia  4 48.0 1 60.0  

język niemiecki  1 50.0    

język angielski 58  61.8 10 63.0 89.7 

język francuski 
 

1 46.0 
   

język włoski 
 

1 40.0 
   

język polski 59  40.96 4 65.8 84.75 

matematyka 59  34.54 2 7.0 67.8 

wiedza o 

spoleczeństwie 
 11 39.5 4 19.5  

 

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

w tym obecnych na pięciu egzaminach obowiązkowych: 58 

Świadectwo dojrzałości otrzymało:  39 

 

Nauczanie języków obcych w szkołach  

 

język obcy 
liczba uczniów 

uczących się języka 
% wszystkich uczniów 

język angielski 2115 85,6 

język francuski 521 21 

język niemiecki 258 10,4 

język włoski 70 2,8 

 

Nauczanie języków obcych i zajęcia specjalistyczne w przedszkolach 

 

lp. zajęcia 
Miejskie Przedszkole  

Nr 1 

Miejskie Przedszkole 

Nr 2 

1 rytmika 150 125 

2 j. angielski 150 125 

3 taniec  150 - 

4 zajęcia logopedyczne - 51 

 

Kadra 

 

dane 2010 2012 2014 

Nauczyciele (w osobach) 212 192 190 

Adm. i obsługa (w etatach ) 117,25 115,92 115,60 
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Stopnie awansu zawodowego 

Stopień awansu 2002 2006 2010 2014 

stażysta 11 10 5 7 

kontraktowy 15 36 62 36 

mianowany 156 93 42 45 

dyplomowany 5 82 103 102 

razem 187 221 212 190 

 

Doskonalenie nauczycieli 

Formy kształcenia i doskonalenia liczba nauczycieli  

w latach 2010-2014 
studia licencjackie i magisterskie 9 
studia podyplomowe 17 
kursy kwalifikacyjne i doskonalące 52 

zakres doskonalenia liczba nauczycieli  

w latach 2010 - 2014 

w zakresie nauczanego przedmiotu 14 

do nauczania drugiego przedmiotu 20 

w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 9 

inne specjalności 4 

 

Opieka i wychowanie 

 

Opieką świetlicową objętych było w roku szkolnym 2013/14 - 525 uczniów. 

Do 10 – godzinnych oddziałów przedszkolnych uczęszczało 128 dzieci w wieku 6 lat 

i 10 dzieci w wieku 5 lat. 

Liczba wydawanych obiadów: 

a) tylko zupa – 53 / cena od1zł do 1,20zł., 

b) tylko II danie – 451 / cena od 3,30zł do 3,50zł., 

c) pełny obiad – 495 / cena od 4,50 do 5,00zł., 

Liczba obiadów finansowanych przez MOPS – 99, obiady fundowane przez 

sponsorów prywatnych – 16. 

446 uczniów w szkołach miejskich posiadało opinię psychologiczno – pedagogiczną, 

a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 48 uczniów. Dla tych uczniów 

prowadzone były przez nauczycieli przedmiotów i specjalistów zajęcia wspierające, 

dydaktyczne, dydaktyczno – wyrównawcze ćwiczące zaburzone funkcje  

 

Zespół Szkół Nr 2 prowadzi oddziały integracyjne od 2004r. Szkoła oferuje uczniom 

pomoc psychologa, nauczyciela wspierającego w każdym oddziale integracyjnym, 

opiekę specjalistów: logopedy, terapeuty SI,  socjoterapeuty i specjalisty z zakresu 

rewalidacji. 

W sumie we wszystkich szkołach miasta z zajęć dodatkowych korzystało: 

a) uczniów gimnastyka korekcyjna – 157 uczniów 

b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 781 

 

Uczniowie  zdolni mają okazję rozwijania swych zainteresowań na zajęciach kół 

zainteresowań. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowują się do konkursów, 

osiągając sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

Gimnazjum Nr 2 corocznie przystępuje do Regionalnego programu stypendialnego 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych, projektu systemowego Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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W latach 2008-2014 przyznano stypendia dziewięciu uczniom szkoły, dla których 

trudna sytuacja materialna stanowiła barierę w rozwoju edukacyjnym. 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych - rok szkolny 2013/2014 

a) zajęcia sportowe –702 uczniów 

b) zajęcia artystyczne (teatralne, muzyczne, plastyczne) – 330 uczniów 

c) koła zainteresowań (historyczne, ekologiczne matematyczne, techniczne itp.) - 

1405 uczniów. 

 

Współpraca z rodzicami, działania na rzecz środowiska 

Zaangażowanie rodziców w działania szkoły i środowiska głównie skupia się 

na pracy w Radach Rodziców, Radach Trójek Klasowych, akcjach charytatywnych 

i pomocy w organizacji imprez środowiskowych. 

Wiele działań jest zainicjowanych przez szkoły: np. 

 „Dzień Żołnierzy Wyklętych” utworzenie Izby Pamięci Rodziny Grabskich 

i galerii „Świdermajer oknem na świat” w ZSP; 

 koncerty kolęd oraz utworów patriotycznych w wykonaniu Artystycznego 

Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Gimnazjum Nr 2, 

międzyszkolne konkursy języka angielskiego, Mityngi lekkoatletyczne 

i organizacja Wakacyjnej Ligi Piłki Siatkowej Plażowej przez nauczycieli 

Gimnazjum Nr 2 ; 

 organizacja corocznie festynów szkolnych cieszących się olbrzymim 

zainteresowaniem mieszkańców, integrujących społeczność i promujących 

organizatora - Szkołę Podstawową Nr 3, pomoc rodziców tej szkoły przy 

odnawianiu sal lekcyjnych, i zaangażowanie w zbiórkę makulatury i odzieży, 

 Zespół Szkół Nr 2 we współpracy  ze środowiskiem organizuje co roku Festyn 

Rodzinny, Dni Ziemi, Dzień Dziecka, aktywnie współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi (Fundacją Maciuś, Stowarzyszeniem Gniazdo); 

 Netgaleria prowadzona przez opiekunów szkolnej gazety „ Co tam w budzie” 

w Zespole Szkół Nr 1 zyskała dużą popularność, tak jak i Święto szkoły – 

impreza środowiskowa organizowana  corocznie i otwarta dla wszystkich 

mieszkańców miasta  

 Miejskie Przedszkola wspólnie z rodzicami organizują z powodzeniem akcje” 

cała Polska czyta dzieciom”, „Żonkil”, „Pola Nadziei”, „Dzień Rodziny”. 

 

Realizowane projekty, programy zewnętrzne i innowacje: 
placówka projekty programy zewnętrzne  innowacje 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

„Izba Pamięci 

Rodziny 

Grabskich”, 

„Świdermajer 

oknem na świat”, 

„Ocalić od 

zapomnienia” 

„Równy start w przyszłość” 

„Historia i kultura dwóch 

narodów – program 

międzynarodowy”,  

„E- Laboratorium”- matematyka 

dla wszystkich 

 

Zespół Szkół Nr 2  „Radosna Szkoła” 

„Indywidualizacja moją szansą”,  

„Równy Start w przyszłość”, 

 „Powszechna nauka pływania dla 

dzieci i młodzieży z Miasta 

Sulejówek” 

„Język angielski z 

wiedzą o kulturze krajów 

anglojęzycznych” 

„English is fun – 

nauczanie języka 

angielskiego w klasach 

zerowych” 

Zespół Szkół Nr 1 „Netgaleria” 

„Ogródek 

METEO” 

„Radosna Szkoła” 

„Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów 

klas I-III szkół podstawowych”, 

„Równy Start w przyszłość”, 

„Comenius –wymiana 

międzynarodowa” 

„Jestem badaczem 

mojego regionu- 

geografia dla 

Gimnazjum”, „Język 

angielski i język 

francuski wspomagany 

metodą SITA” 
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Gimnazjum Nr 2 „Dzień  

Comeniusa”,  

„Święto Tańca” 

„Wspieranie środowiska 

edukacyjnego uczniów zdolnych”  

„Comenius”  

„Wymiana międzynarodowa ze  

szkołą w Tuluzie”, „Świat bez 

Tajemnic”  

„Równy start w przyszłość”  

„Woda jako źródło życia – projekt 

międzynarodowy”, 

„Młodzi Europejczycy wobec 

zmian zachodzących w świecie 

pracy – projekt międzynarodowy” 

 

Szkoła Podstawowa  

Nr 3 

„Ratujemy i 

uczymy ratować”, 

„Klub 

bezpiecznego 

Puchatka”  

„Czyste powietrze 

wokół nas”, 

„Ortograffitti” 

„Pies i wilk czyli 

o niepodległości 

wśród 

najmłodszych” 

„Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów 

klas I-III szkół podstawowych”, 

 „Równy start w przyszłość” 

„Indywidualizacja moją szansą” 

„Równe szanse – eInclusion w 

Sulejówku.” 

„Radosna szkoła”, „Powszechna 

nauka pływania dla dzieci i 

młodzieży z Miasta Sulejówek” 

„Twoje zdrowie w 

Twoich rękach” 

Miejskie Przedszkole 

Nr2 

„15 września – 

lekcja 

patriotyzmu” 

 „ABC- język niemiecki 

dla przedszkolaków” 

Miejskie Przedszkole 

Nr 1 

„Najmłodsi – 

swoim 

wychowawcom” 

 „Tańczmy razem – 

zumba dla dzieci” 

 

 

Baza i wyposażenie 

Szkoły w ostatnich czterech latach znacznie poprawiły swoje wyposażenie, zaś 

przeprowadzone remonty przyczyniły się do zmiany wizerunku placówek. 

Największe działania w zakresie wyposażenia to: 

Zakup stolików, ławek, krzeseł do sal lekcyjnych, do sal komputerowych, 

zainstalowanie drabinek gimnastycznych (SP Nr 3), zakup szafek z półkami oraz 

mebli do oddziałów przedszkolnych (SP Nr 3; ZS Nr 1; ZS Nr 2), wykonanie mebli 

do świetlicy szkolnej (SP Nr 3), wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni, drzwi 

wejściowych oraz do szatni, wymiana 35 sztuk drzwi wewnętrznych i 6 sztuk drzwi 

łazienkowych, wymiana płytek gresowych na schodach i elewacji przy drzwiach 

wejściowych (G Nr 2), zakup szafek ubraniowych, urządzenie nowoczesnej 

pracowni komputerowej z 26 stanowiskami w zaadoptowanym pomieszczeniu, 

uruchomienie pomieszczenia z przeznaczeniem na drugą świetlicę (ZS NR 1). 

Nowoczesne metody i formy pracy nauczycieli wspomagają nowe środki 

audiowizualne i pomoce dydaktyczne . 

W latach 2010 – 2014 placówki pozyskały: tablice interaktywne z rzutnikami, 

zestawy komputerowe, projektory, laptopy, tablice ceramiczne, nowoczesne 

nagłośnienia - wieże stereo, kserokopiarki telewizory, magnetofony i odtwarzacze 

DVD. Co roku doposażono biblioteki szkolne w lektury oraz pomoce dydaktyczne 

do wszystkich przedmiotów nauczania, a także sprzęt sportowy.  

Na poprawę bazy i wyposażenia szkoły pozyskują wsparcie finansowe z różnych 

źródeł. Są to: projekty unijne i rządowe, wynajmy sal, darowizny rodziców 

i sponsorów prywatnych, składki rodziców na radę rodziców, a także zbiórki 

w ramach organizowanych imprez środowiskowych oraz  sprzedaż wyrobów 

uczniowskich.  

W latach 2010 - 2014 odbyło się jedenaście ewaluacji problemowych 

przeprowadzonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Na podstawie 

zebranych przez nadzór pedagogiczny danych zostały sporządzone raporty, które 
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obejmowały analizę wybranych obszarów działania placówek i ustalały poziom 

spełniania przez placówki wymagań zawartych w przepisach oświatowych. 

Wszystkie kontrolowane placówki uzyskały poziom B - oznaczający wysoki stopień 

wypełniania ww. wymagań.  

 

7. Kultura 

 

Sulejówek jest miastem, którego Mieszkańcy w szczególny sposób podchodzą  

do niektórych dat historycznych. Do stałych uroczystości miejskich należą: 

1) 3 maja – uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

2) 13 czerwca – uroczyste obchody Święta Miasta Sulejówek, które organizowane 

są przed Dworkiem Marszałka; 

3) 1 sierpnia – uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 

które organizowane są przy Pomniku poległych żołnierzy A.K. Harcerskiego 

Batalionu „Zośka”; 

4) 15 września – uroczyste obchody rocznicy pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, 

Długiej Szlacheckiej, które organizowane są przy Pomniku Ofiar II Wojny 

światowej; 

5) 17 września - obchody rocznicy 17 września 1939 r. (Dzień Sybiraka); 

6) 11 listopada – uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które 

organizowane są w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 

w Sulejówku oraz przy Skwerze Niepodległości. 

 

W latach 2011-2014 odbyło się wiele imprez, których 

wymiar daleko wykraczał poza lokalne granice, a do 

najciekawszych z nich można zaliczyć: 

 

W dniu 14 maja 2011 r.  Ochotnicza Straż Pożarna w 

Sulejówku obchodziła swoje święto - Dzień Strażaka.  

 

W dniu 29 maja 2011 r. Sulejówek wesoło świętował Dzień 

Dziecka na stadionie miejskim.  

 

 

W dniu 11 czerwca 2011 r. z okazji Święta Miasta 

Sulejówek zorganizowany został piknik plenerowy na 

terenie targowiska miejskiego.  

 

W dniu 13 czerwca 2011 r. Sulejówek świętował Dzień 

Marszałka.  

 

W dniu 18 września 2011 r. na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sulejówku odbył się Piknik 

Bezpieczeństwa i Zdrowia.  
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W dniu 2 czerwca 2012 r. Miasto rozpoczęło świętowanie 

swojego złotego jubileuszu 50 lat praw miejskich podczas 

pikniku rekreacyjno-kulturalnego. Oficjalne uroczystości 

odbyły się w dniu 13 czerwca na terenie Milusina. 

 

W dniu 9 września 2012 r. na stadionie miejskim odbył się 

piknik ekologiczny zrealizowany w ramach programu 

edukacji ekologicznej pn. „Z ekologią za pan brat” 

dofinansowany przez WFOŚiGW. 

 

W dniu 13 kwietnia 2013 r. w kościele pw. Maryi Matki 

Kościoła odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy 

Smoleńskiej.  

 

19 maja 2013 r. została przywrócona tradycja słynnego, 

przedwojennego marszu „Belweder – Sulejówek”.  

 

W dniu 31 maja 2014 r. na stadionie miejskim odbył się 

piknik rodzinny pn. „Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Sprawdź, co dobre jest dla Ciebie”.  

 

 

 

 

 

 

W dniu 8 czerwca 2013 r. odbył się piknik plenerowy  

z okazji Święta Miasta Sulejówek.  

 

W dniu 13 czerwca 2014 r. Sulejówek świętował Dzień 

Marszałka.  

 

W dniu 15 sierpnia 2014 r. nasze Miasto oraz Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku odwiedziło około 600 motocyklistów 

biorących udział w zlocie motocyklistów Moto Cud 2014.  

 

W dniu 20 września 2014 r. na stadionie miejskim odbył się 

piknik ekologiczny zrealizowany w ramach programu edukacji 

ekologicznej pn. „Eko-Sulejówek” dofinansowany przez 

WFOŚiGW.  

Oprócz stałych uroczystości miejskich odbywają się także 

imprezy i wydarzenia otwarte, często spontaniczne takie jak: 

miejski etap Mazowieckiego Konkursu Kolędowego „Kolędowe 

Serce Mazowsza”, koncerty chóru dziecięcego d’Altro Canto, koncerty 

młodzieżowej orkiestry dętej „AKORD” Ochotniczej Straży Pożarnej pod dyr. 

majora Edwarda Myśliwczyka, koncerty w wykonaniu Międzyparafialnego Chóru 

ICHTHIS pod dyr. Wojciecha Karasia. 
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Corocznie organizowane są spotkania opłatkowe i wielkanocne Burmistrza 

z Kombatantami a od dwóch lat uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób 

Starszych 

 
 

Corocznie 17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka.  

 
8. Miejski Dom Kultury 

 
 

 

 

 

 

MDK został oficjalnie otwarty 20 września 2012 roku, a swoją praktyczną 

działalność zainaugurował 1 października 2012 roku. MDK dysponuje niewielkim 

budżetem, a całkowite zatrudnienie to 2 etaty. Mimo niskiego budżetu, udało się 

wyposażyć MDK w potrzebny sprzęt oraz przeprowadzić remont sali. Przez dwa lata 

swojej działalności MDK zorganizował ponad 100 imprez dla mieszkańców                     

np. przedstawienia teatralne dla dzieci i mikołajki. MDK jest też głównym 

organizatorem imprez okolicznościowych: Dnia Marszałka, Dnia Matki, Dnia 

Kobiet. Pod egidą MDK działa jedyna w Polsce sekcja krolfa, odbywają się 

„Spotkania z historią”, turnieje szachowe, a w sierpniu 2014 roku odbyły się 

I Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Sulejówka. W roku 2014 powstał przy 

MDK Chór Kameralny. W sekcjach warsztatowych, których jest 11, uczestniczy  

ok. 240 osób a zajęcia funkcjonują w trzech lokalizacjach (ul. Bogusławskiego 14a, 

Świętochowskiego 15/17 i w Szkole Podstawowej Nr 3). Każdego tygodnia w tych 

miejscach odbywają się 30 różnego rodzaju zajęcia w następujących dyscyplinach: 

szachy, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, nauka gry  

na keybordzie, zajęcia dla maluszków, krolf, zajęcia ruchowe przy muzyce dla Pań, 

plastyka, taniec towarzyski, zajęcia taneczne dla dzieci, chór kameralny.  

 

9. Sport 

 

Miasto organizuje szereg imprez sportowych dla mieszkańców, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży niezrzeszonej w klubach sportowych. Miasto także wspiera 

finansowo turnieje sportowe: piłki nożnej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, karate, 

szachowe, piłki siatkowej i plażowej, wyjazdy drużyn sportowych (piłka nożna), 

wycieczki rowerowe, mityngi lekkoatletyczne.  
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Miasto wspiera także młode talenty sportowe, fundując stypendia i nagrody 

za sukcesy i wysokie wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Wyróżniani corocznie sportowcy odnoszą sukcesy w zawodach krajowych 

i międzynarodowych zdobywając tytuły mistrzów w sportach walki: judo, 

taekwondo, kickboxingu, sumo, a także w lekkoatletyce - w chodzie sportowym oraz 

szermierce na wózkach i sportowym tańcu towarzyskim. 

W skład miejskich obiektów sportowych wchodzą m.in.: 

1) nowoczesny 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.  

2) centrum sportowe przy Gimnazjum nr 2, 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 składające się z boiska 

piłkarskiego z trawą syntetyczną oraz boiska. 

 

Od momentu otwarcia stadion jest wykorzystywany na co dzień przez miejscowy 

klub sportowy VICTORIA Sulejówek. Od 2010 roku klub podwoił liczbę 

zawodników i w chwili obecnej zrzesza około 300 członków. Klub prowadzi dwie 

drużyny seniorskie, biorące udział w rozgrywkach IV ligi i ligi okręgowej, jak 

również grupy dziecięce i młodzieżowe.  

 

Od roku 2010 obiekt był wynajmowany na mecze i treningi drużyn ligowych 

i reprezentacji narodowych. 

 

 
 

 

Po wielomiesięcznym okresie przygotowawczym, w trakcie 

którego stadion miejski wizytowało szereg delegacji federacji 

piłkarskich, 6 lutego 2012 r. w warszawskim Hotelu Sheraton 

odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez spółkę 

PL.2012 – EURO 2012, na której oficjalnie podano pełny zestaw 

ośrodków pobytowych i treningowych, hoteli, boisk 

transferowych i innych jednostek zaangażowanych  

w obsługę nadchodzących Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

2012. Miejski Obiekt Sportowy w Sulejówku, wraz  z 

Hotelem Le Meridien Bristol Warszawa został wybrany, jako 

centrum pobytowe, przez reprezentację Rosyjskiej Federacji 

Piłkarskiej. 
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Najciekawsze imprezy sportowe: 

26-27 maja 2014 finał ogólnopolski Młodzieżowego Turnieju 

Coca Cola Cup 

 

Miasto zorganizowało podczas Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ dwie Lokalne Strefy Kibica na 

targowisku miejskim.  

 

W dniu 15 sierpnia 2013 r. wycieczka rowerowa do Ossowa.  

  

W 23 marca 2014 r. na stadionie miejskim odbyła się impreza 

charytatywna, mająca na celu wsparcie zmagającego się  

z ciężką chorobą nowotworową byłego wieloletniego 

zawodnika i trenera Victorii Sulejówek – Marka Jakóbczaka.  

 

20 września 2014 r. na stadionie miejskim  

z inicjatywy Burmistrza Miasta Sulejówek została 

zorganizowana Strefa Kibica. Na telebimie zostały wyświetlone 

mecze półfinałowe Mistrzostw świata w piłce siatkowej 

mężczyzn Polska 2014.  

 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

W naszym Mieście sektor pozarządowy tworzy około 30 organizacji pozarządowych 

i kościelnych, które prowadzą działania na terenie naszego Miasta.  

W ramach współpracy finansowej, Miasto corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert 

na realizację zadań publicznych w ramach rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Kwoty przekazane w formie dotacji organizacjom pozarządowym. 
Nazwa zadania 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Dowóz uczniów do szkół 
28.310,00 zł 5.800,00 zł 6.123,60 zł 4.995,00 zł 

Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego  

wraz z dożywianiem 

 

100.000,00 zł 112.000,00 zł 100.000,00 zł 80.000,00 zł 

Organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego 

dzieci i młodzieży 

 

100.000,00 zł 60.000,00  zł 60.000,00 zł 80.000,00 zł 

Organizacja zajęć, imprez 

kulturalnych i edukacyjnych  

 

80.000,00 zł 50.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Organizacja i prowadzenie 

pozalekcyjnych, 

profilaktycznych zajęć 

sportowych, muzycznych, 

plastycznych (ceramicznych)  

i gimnastyki korekcyjnej 

50.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Upowszechnianie sportu, 

rekreacji i turystyki 
100.000,00 zł 200.000,00 zł 150.000,00 zł 120.000,00 zł 
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Organizacja i prowadzenie  

imprez sportowych i 

kulturalnych z promowaniem 

miejskiego programu 

profilaktyki 

0,00,00 zł 12.000,00  zł 24.000,00 zł 25.000,00 zł 

Ogółem: 458.310,00 zł 439.800,00 zł 340.123,60 zł 309.995,00 zł 

 

Najciekawsze przedsięwzięcia zorganizowane przez organizacje pozarządowe 

w latach 2011-2014 dofinansowane z budżetu miasta 

Nazwa organizacji Nazwa przedsięwzięcia 

Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka IV, VI i VII Bieg Marszałka 

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec 

Sulejówek im. Batalionu „Zośka” 

Mali pomocnicy Św. Mikołaja, Festiwal 

sztuki – Street Art 

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec 

Sulejówek im. Batalionu „Zośka” 

Imieniny Króla Andrzeja i Królowej 

Katarzyny 

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec 

Sulejówek im. Batalionu „Zośka” 

Rajd Rowerowy – Rowerowe 35, Rajd 

Niepodległości 

 

MLKS „VICTORIA” 

Wzbogacenie oferty zajęć 

pozalekcyjnych o sportowe zajęcia 

piłkarskie. Prowadzenie treningów 

piłkarskich dla dzieci i młodzieży 

UKS „HERKULES” Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

ze szkół w Sulejówku 

Fundacja PROMUSARTIS Prowadzenie warsztatów szkoleniowych 

oraz zajęć emisji głosu  

i solfeżu w chórze D`Altro Canto 

Fundacja „Pracownia ART” Pozalekcyjne  zajęcia plastyczno-

ceramiczne 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„GNIAZDO” 

Profilaktyka w Gnieździe 

Stowarzyszenie „OSP” Prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej „AKORD” 

Stowarzyszenie „Klub Seniorów 

Sulejówka” 

Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i 

edukacyjnych 

Fundacja Upowszechniania Kultury Koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” 

Fundacja EFEA „DISCE” „Happy Day” czyli Dzień Dziecka z ks. 

Twardowskim 

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec 

Sulejówek im. Batalionu „Zośka” 

Imieniny Króla Andrzeja i Królowej 

Katarzyny II 

Liga Miejska Upowszechnianie sportu poprzez 

organizację rozgrywek piłkarskich 

środowiskowych drużyn amatorskich 

systemem ligowym 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Organizacja i prowadzenie mityngu 

lekkoatletycznego oraz turnieju piłki 

nożnej z promowaniem Miejskiego 

Programu Profilaktyki „Postaw na 

rodzinę” 

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec 

Sulejówek im. Batalionu „Zośka” 

Kolonia zuchowa – Morskie opowieści, 

Obóz Hufca ZHP - Hollywood 

Parafia Rzymskokatolicka Maryi Matki 

Kościoła w Sulejówku 

Kolonie letnie w Chłapowie z Parafią 

Maryi Matki Kościoła 
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11. Współpraca zagraniczna 

 

Ważną rolę odgrywają międzynarodowe kontakty partnerskie, jakie Miasto 

utrzymuje z miastami partnerskimi: Viimsi (Estonia), Bourg-la-Reine (Francja) 

i Yalvaç (Turcja). 

 

Umowę partnerską z Viimsi Miasto podpisało w listopadzie 

2004 r.  

W dniu 22 lipca 2013 r. przed Dworkiem „Milusin”  

w Sulejówku, Prezydenci Republiki Estońskiej 

i Rzeczypospolitej Polskiej odsłonili tablicę pamiątkową 

poświęconą Wodzowi Naczelnemu Estońskich Sił Zbrojnych 

1918-1920, Generałowi Johanowi Laidonerowi.  

 

Umowę partnerską z Bourg-la-Reine Miasto podpisało  

w marcu 2006 r.   

Każdego roku, w wakacje, Harcerze Hufca ZHP zapraszają 

na obozy harcerskie grupę młodzieży z Bourg-la-Reine. Sami 

również wyjeżdżają z rewizytą do Bourg-la-Reine. 

Każdego roku, na przemian, przyjeżdżają do siebie na wymiany 

mieszkańcy obu miast.  
 

Umowa partnerska z Yalvaç podpisana została we wrześniu 2008 r.  

W ramach partnerskiej współpracy w 2012 r. z okazji obchodów  

50-lecia Miasta w Sulejówku spotkały się delegacje wszystkich 

trzech Miast partnerskich.  

 

12. Pozyskiwane fundusze 

 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2014, współfinansowane 

ze środków zewnętrznych: 

1) program polegający na uzyskaniu indywidualnego dofinansowania do zakupu 

i montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców, w ramach którego 

mieszkańcy mogli otrzymać dotację w wysokości do 70% kosztów zakupu 

i montażu kolektorów. Program był współfinansowany ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pozarządowych 

Organizacji Pomocowych. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się ponad 70 

osób. 

2) projekt pn. „Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek”, który 

polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń pogłębiających jakość pracy 

pracowników Urzędu Miasta. Projekt zrealizowany został w partnerstwie 

w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość 

projektu: 512.793,33 zł brutto, kwota dofinansowania: 461.514,00 zł brutto. 

3) uzyskanie dofinansowania kosztów zatrudnienia animatora Moje Boisko - 

ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w latach 2011 - 2014. Projekt 

finansowany był ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

4) projekt pn. „Budowa ulicy Konopnickiej i Kochanowskiego w gminie 

Sulejówek oraz w Grabinie w gminie Halinów”, polegał na wybudowaniu drogi 

długości 1.108 m wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. Projekt 

współfinansowany był ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Wartość projektu: 4.742.741,36 zł, kwota dofinansowania: 

2.129.371,00 zł. 
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5) projekt pn. „Świat bez tajemnic”, który zrealizowany został w ramach działania 

9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu było 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów Gimnazjum nr 2 

w Sulejówku poprzez cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych w formie kół 

zainteresowań, zajęć wyrównawczych oraz zajęć związanych z poradnictwem 

i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Wartość projektu: 434.370,00 zł, kwota 

dofinansowania: 408.390,00 zł. 

6) projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas  

I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek”, który zrealizowany został 

w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupę 

docelową projektu stanowili wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół 

podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 z Sulejówka (302 uczniów i 303 uczennic) 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wzięły udział 

te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach 

rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie 

uzdolnieni. Każdy z uczestników projektu został dodatkowo objęty wsparciem 

psychologiczno-pedagogicznym. W ramach projektu zostały zakupione również 

materiały dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć 

o łącznej wartości 83.446,50 zł. Wartość projektu: 274.246,50 zł, kwota 

dofinansowania: 274.246,50 zł.  

7) zadanie pn. „Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta 

Sulejówek” dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt polegał  

na realizacji programu powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Sulejówek. Zajęcia prowadzone w ramach projektu zapewniały powszechny 

i systematyczny udział uczniów. Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu 

dla 100 uczniów. Wartość projektu: 60.000,00 zł, kwota dofinansowania: 

30.000,00 zł.  

8) projekt pn. „Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu 

w mieście Sulejówek w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie stref 

bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek”. Projekt obejmuje budowę sieci 

światłowodowej przesyłu danych wraz z publicznymi punktami dostępu do m.in. 

portalu e-urząd. Utworzenie sieci stwarza możliwość wykorzystania jej 

w przyszłości na potrzeby poprawy bezpieczeństwa w Mieście. Projekt 

realizowany jest w ramach działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Wartość projektu: 1.823.672,04 zł, kwota 

dofinansowania: 1.550.121,23 zł. 

9) projekt pn. „Równy start w przyszłość”, który zrealizowany został w ramach 

działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym 

projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji 

w osiągnięciach edukacyjnych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, 

Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. W ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowe, 

wspierające proces rozwoju dydaktycznego dzieci i młodzieży. We wszystkich 

szkołach realizowane były zajęcia wyrównawcze, w tym zajęcia m.in. 

z matematyki, jęz. polskiego, edukacji przyrodniczej/biologii, jęz. angielskiego, 

chemii, fizyki, geografii, historii, j. francuskiego, j. niemieckiego oraz zajęcia 

przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów. W zajęciach specjalistycznych 

takich jak terapia logopedyczna, reedukacja, terapia korekcyjno - 

kompensacyjna, socjoterapia, komunikacja interpersonalna, arteterapia, 

muzykoterapia, bajkoterapia, hipoterapia, trening szybkiego czytania, nauka 

pływania, trening pamięci, trening czytania ze zrozumieniem, terapia SI, 
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choreoterapia, gimnastyka korekcyjna - udział wzięło 747 uczniów. Uczniowie 

będą mieli również do wyboru ponad 20 kół zainteresowań m.in. koła językowe, 

matematyczne, informatyczne, historyczne, geograficzne, turystyczne, 

dziennikarskie, teatralne i plastyczne. Łącznie w ramach projektu wsparciem 

zostało objętych 1.844 uczniów. W ramach projektu zostały zakupione również 

materiały dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć 

o łącznej wartości ponad 140 tyś zł. W ramach projektu w latach 2013 i 2014 

realizowane były bezpłatne półkolonie dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach 

bezpłatnych półkolonii odbywały w roku 2013 od 01 lipca do 23 sierpnia oraz 

w roku 2014 od 01 lipca do 22 sierpnia – od poniedziałku do piątku, codziennie 

po 8 godzin dydaktycznych zajęć, w przedziale czasowym od 08.00 do 16.00. 

Zajęcia odbywały się równolegle w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku przy 

ul. Głowackiego 47 oraz w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Idzikowskiego 2a. 

W półkoloniach uczestniczyło w 2013 r. łącznie 220 dzieci w wieku 6-12 lat, 

średnio po 50 dzieci dziennie w każdej ze szkół oraz w 2014 r. łącznie 279 

dzieci w wieku 6-13 lat, średnio po 65 dzieci dziennie w każdej ze szkół. 

W Zespole Szkół nr 1 przeprowadzone zostały w tym okresie zajęcia 

wyrównawcze, specjalistyczne oraz warsztatowe w łącznej ilości 885 godzin 

w 2013 r. i 1484 godzin w 2014 r. W Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzone 

zostały w tym okresie zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz warsztatowe 

w łącznej ilości 845 godzin w 2013 r. i 1400 godzin w 2014 r. Wyżywienie 

uczestników półkolonii zostało sfinansowane w całości ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 r. 

zostało łącznie wydanych 3750 szt. zestawów obiadowych a w 2014 r. 4738 szt. 

zestawów obiadowych. Dla uczestników półkolonii zorganizowano także 

w każdym roku następujące wycieczki edukacyjne do: Stajni Szlacheckiej, 

Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 

Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Cinema Park, Nadleśnictwa 

Celestynów, Muzeum Papiernictwa w Konstancinie-Jeziornie i Ogrodu 

Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. W 2013 r. łącznie 

zorganizowano 32 wyjazdy na pływalnię do Ośrodka Sportu i Rekreacji 

“Huragan” w Wołominie dla 30-osobowych grup uczestników a w 2014 r. 44 

wyjazdy. 

Wartość projektu: 2.149.261,85 zł, kwota dofinansowania: 2.046.789,35 zł.  

10) projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województwa” (Projekt EA). Projekt polega m.in. wdrożeniu systemu 

teleinformatycznego e-urząd. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.2 

Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 

Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Wartość szacunkowa projektu dla 

wszystkich gmin biorących udział w projekcie: 60.000.000,00 zł, wkład własny 

Miasta Sulejówek: 21.480,00 zł (dofinansowanie: 85%) 

11) projekt pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 

(Projekt BW). Projekt polega m.in. na utworzeniu i uruchomieniu gminnych 

węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, przekształceniu 

do postaci cyfrowej wybranych zbiorów danych, utworzeniu meta danych 

dotyczących przestrzennych zbiorów danych. Projekt jest realizowany w ramach 

działania 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 Wartość szacunkowa 

projektu dla wszystkich gmin biorących udział w projekcie: 180.000.000,00 zł, 

wkład własny Miasta Sulejówek: 14.670,00 zł (dofinansowanie: 85%) 
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12) zadanie pn. Program edukacji ekologicznej „Z ekologią za pan brat”, które 

dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania został 

ogłoszony konkurs plastyczny pt.: „Z ekologią za pan brat” do którego zostały 

zaproszone wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola w terenu 

miasta Sulejówek. W odpowiedzi wpłynęło łącznie 50 prac konkursowych 

w trzech kategoriach wiekowych. Wyłonienie zwycięzców konkursu 

i ogłoszenie wyników nastąpiło podczas imprezy finałowej „Z ekologią za pan 

brat”, która odbyła się w dniu 9 września na stadionie miejskim w Sulejówku. 

Podczas Pikniku na kiermaszu rękodzieła artystycznego 17 wystawców 

prezentowało jak również sprzedawało swoje wyroby. Stoisko z materiałami 

edukacyjnymi przygotowało Nadleśnictwo Drewnica. Przeprowadzono zbiórkę 

makulatury oraz plastikowych butelek. Za oddany papier i plastiki można było 

otrzymać sadzonkę drzewka lub krzewu. Łącznie zostało rozdanych 200 

sadzonek roślin i krzewów. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży. Dużą 

nobilitacją i pamiątką dla laureatów konkursu plastycznego był wydrukowany 

przez Miasto Sulejówek kalendarz na 2013 rok, ozdobiony 12 najciekawszymi 

pracami konkursowymi. W dniu 18 czerwca 2012 r. został ogłoszony konkurs 

fotograficzny „Ekologia w obiektywie”. Do zmagań konkursowych mogli stanąć 

wszyscy miłośnicy fotografii – profesjonaliści i amatorzy. Łącznie wpłynęło 90 

prac fotograficznych. W okresie od 5 lipca do 30 listopada 2012 r. zostały 

przeprowadzone warsztaty ekologiczne „Eko-plastyka” w łącznej ilości 144 h. 

W warsztatach tych wzięło udział łącznie 98 dzieci w wieku przedszkolnym, 

wczesnoszkolnym i szkolnym.  

Wartość projektu: 41.400,00 zł, kwota dofinansowania: 31.400,00 zł. 

13) projekt pn. „Równe szanse – eInclusion w Sulejówku", który został 

zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś 

priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion”. Realizacja projektu miała na celu zapewnienie dostępu do Internetu 

dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: osób niepełnosprawnych i osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w tym dorosłych i dzieci 

uzdolnionych – dla 50 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie 

Sulejówka. W ramach projektu podjęte zostaną działania koordynacyjne mające 

na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego, poprzez wyposażenie 

w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w pomieszczeniach 

szkolnych w czterech szkołach, dla których Miasto Sulejówek jest organem 

prowadzącym. Każda pracownia została wyposażona w 26 komputerów 

stacjonarnych, 2 komputery sterujące, zestaw routerów i szafę komputerową. 

W ramach działań podjętych przez szkolnych Informatyków przeszkolonych 

zostało dodatkowo 104 dzieci mieszczących się w grupie docelowej.  

Wartość projektu: 805.000,00 zł, kwota dofinansowania: 805.000,00 zł. 

14) projekt pn. „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą”, który 

został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku w partnerstwie z Miastem Sulejówek 

w styczniu 2013 r. rozpoczęła realizację projektu. Celem projektu było 

podniesienie kwalifikacji koniecznych do pełnienia służby u 10 strażaków OSP 

Sulejówek. Wsparciem projektowym objętych zostało 10 strażaków aktywnie 

działających w OSP Sulejówek, w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn. W ramach 

Projektu przeprowadzono przygotowanie teoretyczne i praktyczne 10 strażaków 

(w tym 3 kobiet) do nabycia uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii „C”, 

„C+E” lub „D” i zweryfikowanie nabytych umiejętności poprzez przystąpienie 

do egzaminu wewnętrznego i  egzaminu państwowego w ww. zakresie. Wartość 

projektu: 49.764,00 zł, kwota dofinansowania: 49.764,00 zł. 
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15) zadanie pn. „Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Sulejówku”, które dofinansowane zostało ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. W dniu 12.11.2012 r. przekazano do eksploatacji pompę 

powodziową Wictor pumps S150 dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Sulejówku. Wartość projektu: 53.730,00 zł, kwota dofinansowania: 26.865,00 zł. 

16) projekt pn. „Indywidualizacja moją szansą”, który zrealizowany został w ramach 

działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu 

zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy 

i multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

z trzech szkół podstawowych z terenu Miasta. Projekt Wartość projektu: 

297.816,00 zł, kwota dofinansowania: 297.816,00 zł. 

17) zadanie pn. Organizacja miejskiego konkursu ekologicznego „Eko – 

Sulejówek”, które dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podstawowym 

narzędziem edukacyjnym zadania był konkurs podzielony na trzy różne części. 

W ramach zadania został ogłoszony konkurs ekologiczny Część  A Kategoria 

zbiorowa na wykonanie albumu: „Działania proekologiczne podejmowane 

w szkole …/placówce …”, do którego zostały zaproszone wszystkie publiczne 

i niepubliczne szkoły i przedszkola w terenu miasta Sulejówek. Zadaniem 

uczestników konkursu było wykonanie w szkole/placówce jednego albumu 

w formacie A4 zawierającego opis działań podejmowanych w szkole/placówce 

w ostatnich dwóch latach na rzecz promowania działań proekologicznych. 

W odpowiedzi wpłynęło łącznie 9 prac konkursowych w trzech kategoriach 

wiekowych. Celem ogłoszonego konkursu Część B Kategoria indywidualna 

„EKO PLAKAT” było wykonanie przez uczniów w różnych kategoriach 

wiekowych plakatu poświęconego tematyce utrzymania czystości w mieście 

Sulejówek i prawidłowego zagospodarowania odpadów. W odpowiedzi 

wpłynęło łącznie 156 prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych. 

Przedmiotem ostatniego konkursu ekologicznego Część C Kategoria 

indywidualna „EKO WIERSZ LUB EKO BAJKA” było samodzielne 

wykonanie pracy konkursowej – napisanie wiersza lub bajki o dowolnej 

tematyce ekologicznej z naciskiem na problematykę Mazowsza związaną 

z gospodarką odpadową lub promocją odnawialnych źródeł energii. 

W odpowiedzi wpłynęło łącznie 49 prac konkursowych. Wartość projektu: 

19.999,93 zł., wartość dofinansowania: 19.999,93 zł. 

18) zadanie polegające na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla 

placówki mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku zrealizowane 

zostało w ramach Resortowego Programu Dofinansowania Standardów 

Placówek Wsparcia Dziennego. Wartość projektu: 10.848,00 zł., wartość 

dofinansowania: 10.305,00 zł. 

19) projekt pn.: „Zielony szlak turystyczny w Sulejówku”, który realizowany jest 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013. Projekt zakłada wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych 

i szlaku  historycznego, zakup dwóch infomatów oraz utworzenie miejsc 

rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Miasta: plac zabaw oraz siłownia 

zewnętrzna przy ulicy Tramwajowej, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie 

placu zabaw przy ulicy Krasińskiego (teren Stadionu Miejskiego) oraz mini plac 

zabaw przy ulicy Wrońskiego. Wartość projektu: 499.000,00 zł., kwota 

dofinansowania: 424.150,00 zł.  

20) zadanie pn. Program edukacji ekologicznej pn. „Eko-Sulejówek”, które 

dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania został 

ogłoszony konkurs plastyczny na plakat promujący wykorzystanie odnawialnych 
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źródeł energii oraz przekazujący wiedzę związaną z efektywnym zarządzaniem 

energią. Dużą nobilitacją i pamiątką dla laureatów był wydrukowany przez 

organizatora kalendarz na 2015 rok, ozdobiony 12 najciekawszymi pracami 

konkursowymi. W ramach zadania zorganizowane zostały również warsztaty 

ekologiczne, w których udział wzięło ponad 80 uczestników. Odbył się również 

piknik ekologiczny, podczas którego dzieci mogły poznać inny aspekt ekologii, 

która jest pojęciem niezwykle szerokim. Dzieci mogły poznać największe cuda 

natury, „nauczyć się” lasu, łąki, ogrodu, poznać świat od strony ekologii, 

spróbować swoich sił w ich tworzeniu, nauczyć się wykonywać wiele 

ekologicznych przedmiotów. Wartość projektu: 27.084,00 zł., wartość 

dofinansowania: 27.084,00 zł. 

 

Nazwa projektu Wartość projektu 

Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek*  
(Projekt realizowany w partnerstwie) 

512 793,33 

Budowa ulicy Konopnickiej i Kochanowskiego w gminie Sulejówek 

oraz w Grabinie w gminie Halinów (Projekt realizowany w 

partnerstwie) 
4 742 741,36 

Świat bez tajemnic* 434 370,00 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych z Miasta Sulejówek* 
274 246,50 

Równy start w przyszłość* 2 149 261,85 
Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu 

w mieście Sulejówek w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie 

stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek* 
1 823 672,04 

Powszechna nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Sulejówek 60 000,00 
Program edukacji ekologicznej „Z ekologią za pan brat” 41 400,00 
Równe szanse – eInclusion w Sulejówku* 805 000,00 
Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Sulejówku 
53 730,00 

Indywidualizacja moją szansą* 297 816,00 
Zielony szlak turystyczny w Sulejówku* 499 000,00 
Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach Resortowego 

Programu Dofinansowania Standardów Placówek Wsparcia Dziennego 
10 848,00 

Organizacja miejskiego konkursu ekologicznego „Eko – Sulejówek” 19 999,93 
Program edukacji ekologicznej pn. „Eko-Sulejówek” 27 084,00 

SUMA 11 751 963,01 

* Projekty kilkuletnie 

 

5 964 151,19 

4 933 063,89 

827 663,93 

27 084,00 
0,00 

1 000 000,00 

2 000 000,00 

3 000 000,00 

4 000 000,00 

5 000 000,00 

6 000 000,00 

7 000 000,00 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Wartości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 
realizowanych w Mieście Sulejówek w latach 2011 - 2014, wartość 
całkowita podana jest w PLN w kwotach brutto w roku podpisania 

umowy o dofinansowanie 
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Przedsięwzięcia, na które złożone zostały wnioski aplikacyjne w latach 2011 - 

2014, które w wyniku ograniczonej alokacji środków nie uzyskały 

dofinansowania ze środków zewnętrznych: 

8 543 052,01; 
73% 

3 208 911,00; 
27% 

Wartość projektów realizowanych w latach 2011 - 2014 w rozbiciu na 
wkład własny i poziom dofinansowania w PLN w kwotach brutto 

 wartość i procent dofinansowania   wartość i procent wkładu własnego 

Instytucja 

wdrażająca 

 

Nazwa Programu Złożony wniosek o dofinansowanie 

Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 

„Sulejówek w sieci – niwelowanie 

dysproporcji informacyjno-

komunikacyjnych w Sulejówku" 

Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

 

„Aktywny Senior w Sulejówku – by żyło się 

lepiej” 

„Realizacja projektu społecznego GRA – 

sposobem na aktywizację aktywności 

społecznej i wzrost kompetencji 

mieszkańców Sulejówka” 

„Profesjonalne kadry ratownicze w 

Sulejówku” 

 „Aktywizacja w Sulejówku – z muzyką w 

tle” 

Zarząd Powiatu 

Mińskiego 

Konkurs dla organizacji 

pozarządowych 

Wniosek pn. ”Żyj zdrowo na sportowo!” 

został złożony za pośrednictwem MLKS 

„Victoria” 

Wniosek pn. ”Z wizytą u Marszałka” został 

złożony za pośrednictwem ZHP Hufiec 

Sulejówek 

Centrum Rozwoju 

Zasobów 

Ludzkich 

FIO 2011 Wniosek pn. ”Ponad pokoleniami”  został 

złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Klub Seniorów w Sulejówku 

FIO 2011 Wniosek pn. ”Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – sami nie wiecie, co posiadacie” 

został złożony za pośrednictwem ZHP 

Hufiec Sulejówek 

FIO 2012 Wniosek pn. „Żyj zdrowo na sportowo! 

Zajęcia i imprezy sportowe dla 

mieszkańców Sulejówka” został złożony za 

pośrednictwem UKS Herkules 
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Przedsięwzięcia, na które złożone zostały wnioski aplikacyjne do instytucji 

zewnętrznych w roku 2014, a które nie zostały jeszcze ocenione: 

1) projekt pn. „Turystyczny Sulejówek”, złożony w ramach działania 6.2 Turystyka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2007- 2013. Projekt polega na utworzeniu skate parku, toru rolkowego 

(z możliwością wykorzystania go zimą jako tor łyżwiarski), toru dla pojazdów 

zdalnie sterowanych a także siłowni zewnętrznej, urządzeń sprawnościowych 

i „ścianki” przeznaczonej pod twórczość artystyczną. Wartość projektu: 

750.000,00 zł brutto. 

2) projekt pn. „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem 

Sulejówek poprzez remont nawierzchni ciągu ulic Armii Krajowej, ul. Bema 

i ul. Narutowicza w Sulejówku”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Projekt 

polega na remoncie 2540 mb dróg wraz z odwodnieniem i elementami poprawy 

poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg. Wartość projektu: 

7.578.183,79 zł brutto. 

 

13. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Sieć biblioteczną w Sulejówku tworzą trzy 

placówki: przy ul. Wrońskiego 1 oraz filie: nr 1 

przy ul. Świętochowskiego 15/17  

nr 2 przy ul. Idzikowskiego bl.3. 

 

Dane liczbowe 

 

Rok Budżet 
Księgozbiór 

w vol. 

Liczba 

użytkowników 

Liczba 

wypożyczeń 

Wysokość 

dotacji  

MKiDN 

Liczba zakupionych 

książek w vol. 

Ze śr. 

organizatora 

Ze śr. 

MKiDN 

2010 300 000 42980 2288 37060 4000,00 939 164 
2011 305 000 43150 2337 39169 6500,00 858 264 
2012 319 000 43113 2230 39178 8500,00 308 386 
2013 330 000 43669 2886 37666 10000,00 333 432 

Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

Konkurs dla  organizacji 

pozarządowych 

Wniosek pn. ”Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – sami nie wiecie, co posiadacie” 

został złożony za pośrednictwem ZHP 

Hufiec Sulejówek 

Wniosek pn. ”Z wizytą u Marszałka” został 

złożony za pośrednictwem ZHP Hufiec 

Sulejówek 

Fundusz Zajęć Sportowych dla 

Uczniów 

„Zajęcia sportowe dla uczniów szkół 

podstawowych z Miasta Sulejówek, 

ukierunkowane na upowszechnianie 

pływania” 

Muzeum Historii 

Polski 

Patriotyzm Jutra Wniosek pn. „Młody Patriota z Mieście 

Marszałka”  został złożony za 

pośrednictwem ZHP Hufiec Sulejówek. 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej 

„Żyj z pasją” „Pasja na kształt buławy” 

Fundacja 

Kronenberga 

Twórczość artystyczna dzieci i 

młodzieży 

„Olimpiada muzyczna 2014 – rok inspiracji 

muzycznych” 

Mazowiecki 

Urząd 

Wojewódzki w 

Warszawie 

Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych na rok 2014 

„Remont układu dróg gminnych – ul. 3-go 

Maja, Staszica i Armii Krajowej w 

Sulejówku” 
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W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek" biblioteka każdego roku pozyskuje dotację na zakup nowości 

wydawniczych. Jak kształtowały się kwoty dotacji można zobaczyć w powyższej 

tabeli. Corocznie Biblioteka organizuje wystawy książkowe związane z różnymi 

rocznicami i świętami. Współpracuje ze szkołami oraz przedszkolami przygotowując 

i prowadząc lekcje biblioteczne dla uczniów i przedszkolaków. W 2010 roku 

Biblioteka brała udział w pikniku rodzinnym z okazji Święta Miasta.  

 

 
 

W 2011 roku Biblioteka zakwalifikowała się do Programu Rozwoju Bibliotek 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu dostarczony został 

sprzęt multimedialny oraz komputery z oprogramowaniem przekazane przez firmę 

Microsoft. 

 

W listopadzie 2011 Biblioteka przystąpiła do programu Akademia Orange dla 

bibliotek w ramach którego otrzymała dotację w wysokości 1748,14 zł. na pokrycie 

kosztów dostępu do Internetu i zakup literatury o tematyce komputerowej. Biblioteka 

wzbogaciła się także o audiobooki. Dla czytelników zostały zakupione dwa komplety 

słuchawek oraz kamera internetowa.  

 

Biblioteka wzięła udział w projekcie "Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców" 

realizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. włączając się tym 

samym w nowatorskie formy edukacji najmłodszych. Projekt realizowany był od  

1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 
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W 2013 roku Biblioteka pozyskała środki finansowe w konkursie mikrograntowym 

"Podaj dalej" realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Grant 

w wysokości do 1.000 zł został przeznaczony na organizację spotkań 

z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich (Pomiechówek, Serock, Nieporęt). 

W 2013 roku została uruchomiona strona internetowa Biblioteki: 

www.mbpsulejowek.pl, tym samym ruszył katalog on-line. 

 

 
 

W 2014 roku Biblioteka brała udział w Rajdzie rowerowy Wawer-Wesoła-Sulejówek  

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje projekt „Mazowiecki System Informacji 

Bibliotecznej”. 

 

 (MSIB) jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).  

Celem przedsięwzięcia jest: 

 integracja elektroniczna bibliotek Mazowsza 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym wspieranie rozwoju województw 

poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego 

 kształtowanie mazowieckiej świadomości regionalnej 

 rozwój e-usług spełniających specyficzne potrzeby użytkowników 

 poprawienie efektywności pracy mazowieckich bibliotek publicznych, 

a w dalszej perspektywie bibliotek pedagogicznych i szkół wyższych z terenu 

Mazowsza. 

Biblioteka w ramach umowy partnerskiej otrzymała drukarkę, a także dwa 

komputery do użytku publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbpsulejowek.pl/
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14. Działalność Straży Miejskiej  

 

Straż Miejska działa w składzie czteroosobowym w systemie dwuzmianowym  

6-14 oraz 14-22.  

Poniższy wykres przedstawia ilość podjętych interwencji 2010 - 2014. 

 
Podejmowane interwencje kończyły się zastosowaniem pouczenia jak również 

mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do Sądu. 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 

 
 

Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że strażnicy podejmowali najwięcej 

interwencji w sytuacji zakłócania porządku publicznego w roku 2011. Zgłoszenia 

dotyczyły między innymi głośnych i niewłaściwych zachowań młodzieży w parkach, 

w obrębie placówek szkolnych, stacji PKP w godzinach wieczornych. 
 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 
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Wykroczenia dotyczą przede wszystkim nieprawidłowego parkowania w strefie 

skrzyżowania, na chodniku jak również niestosowania się do znaków drogowych 

i utrudnianie ruchu pieszym. Dane obejmują ilość spraw zakończonych mandatem 

lub pouczeniem. 

 

Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 
 

Powyższy wykres obrazuje ilość podjętych interwencji w związku ze spożywaniem 

alkoholu w miejscu publicznym, gdzie sprawy zakończono mandatem lub 

skierowaniem wniosku do Sądu.  

Zgodnie z przepisami podejmowano czynności wobec właścicieli 

zanieczyszczonych działek i kontrolowano posesje pod względem posiadania 

potwierdzeń na wywóz nieczystości. 

 

Kontrole posesji 

 
 

W okresie zimowym wystawiano upomnienia do odśnieżenia chodnika przy posesji, 

co przedstawia poniższa tabela: 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 do 30.06 

Wezwania 64 69 38 56 16 
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Straż Miejska w stosunku do osób popełniających wykroczenie stosowała pouczenia 

jak również postępowanie mandatowe. Poniższy wykres przedstawia kwoty 

nałożonych mandatów. 

 
 

Pouczenia 

 
 

 

Wnioski do Sądu Rejonowego 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Ilość 49 36 12 3 5 

 

PROFILAKTYKA 

 

Co roku przeprowadzana jest akcja „Jabłko czy cytrynka”, którą wspiera Wydział 

Ruchu Drogowego w Mińsku Mazowieckim a organizatorem jest Zespół Szkół 

nr 2 przy ul. Okuniewskiej. 

Przeprowadzono spotkania o tematyce: 

 „Bądź widoczny na drodze” 

 „Bezpieczne wakacje” 

 „I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” 

 „Bezpieczne zabawy podczas ferii zimowych” 
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15. Służba zdrowia  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku zamknął rok 

2013 dodatnim wynikiem finansowym. W wyniku szeregu rozmów i starań SPZOZ 

między innymi, po rocznej przerwie,  od 2011 roku (a od 2012 roku ponownie               

w ramach podpisanego kontraktu z NFZ), umożliwił mieszkańcom korzystanie ze 

świadczeń lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. W 2011 roku 

Wojewoda Mazowiecki wprowadzając nowy plan ratownictwa medycznego 

zlikwidował stację Pogotowia Ratunkowego w Sulejówku. Dzięki determinacji i 

zaangażowaniu władz miasta  i kierownictwa SPZOZ udało się podpisać umowę na 

podwykonawstwo z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego MEDITRANS, w 

wyniku czego pozostawiono miejsce stacjonowania karetek pogotowia na terenie 

Przychodni przy ul. Armii Krajowej, wykorzystując będące w dyspozycji SPZOZ 

zakupione na kredyt w latach 2007-2009 ambulanse medyczne. Wprowadzone 

działania naprawcze pozwoliły na ograniczenie kosztów i zwiększenie przychodów. 

Doprowadziły one do zażegnania kryzysowej sytuacji z lat 2010-2013 i pozwoliły na 

planowanie dalszego rozwoju firmy. W 2014 roku SPZOZ Sulejówek dokonał 

zakupu nowego sprzętu medycznego w postaci aparatu RTG stomatologicznego, 

autoklawu do sterylizacji narządzi medycznych oraz wyposażył poradnię 

rehabilitacyjną w niezbędny sprzęt (do tej pory używany nie był własnością SPZOZ)  

do wykonywania zabiegów.  
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Podstawowe środki finansowe pozyskiwane były z Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Średnia wartość zakontraktowanych świadczeń NFZ wynosiła 

w poszczególnych latach:  

- rok 2010 – 6.077.877,06 zł, 

- rok 2011 – 5.160.473,64 zł, 

- rok 2012 – 4.558.280,60 zł, 

- rok 2013 – 4.184.310,17 zł, 

- rok 2014 -  2.199.337,02 zł - do dnia 30.06.2014 r.  

 

SPZOZ uzyskiwał również przychody z komercyjnej działalności medycznej 

oraz pozamedycznej.  

W zakresie promocji zdrowia SPZOZ podejmował szereg działań organizując 

na miejscu m. in. badania: mammografia, cytologia,  profilaktyka cukrzycy, 

audiologiczne,  densytometryczne, szyjki kości udowej, kręgosłupa, słuchu, pomiar 

ciśnienia śródgałkowego, badania pod kątem jaskry, fluoryzacja oraz szczepienia 

p/grypie i p/WZWB. 

 

W ramach kontraktów z NFZ udzielono następującą liczbę porad: 

- rok 2010  

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna       54 170 

  2. Ginekologia        3 637  

  3. Chirurgia         4 049 

  4. Okulistyka        1 274 

  5. Gastrologia           645 

  6. Psychiatria         1 964   

  7. Lekarska Opieka Rehabilitacyjna        721 

  8. Fizjoterapia ambulatoryjna               16 076  

  9. Stomatologia       22 028 

10. Pogotowie Ratunkowe           3 887 

- Zespół Reanimacyjny -       1 166  

- Zespół Wypadkowy -        2 721 

 

- rok 2011  

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna    56 251 

  2. Ginekologia        3 598 

  3. Chirurgia         3 962 

  4. Okulistyka        1 486 

  5. Gastrologia           316 

  6. Psychiatria         1 821   

  7. Lekarska Opieka Rehabilitacyjna        799 

  8. Fizjoterapia ambulatoryjna    23 989 

  9. Stomatologia       16 841 

10. Pogotowie Ratunkowe      2 851 

- Zespół Reanimacyjny -          854 

- Zespół Wypadkowy -        1 997 

 

- rok 2012 

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna    54 337 

  2. NPL         5 399 

  3. Ginekologia        3 513  

  4. Chirurgia         3 495 

  5. Okulistyka        1 945  

  6. Gastrologia           803 
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  7. Psychiatria         1 795   

  8. Lekarska Opieka Rehabilitacyjna        854   

  9. Fizjoterapia ambulatoryjna    35 673  

10. Stomatologia       17 988 

 

- rok 2013 

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna    48 266 

  2. NPL         4 728 

  3. Ginekologia        3 233  

  4. Chirurgia         3 089 

  5. Okulistyka        1 854  

  6. Gastrologia           837 

  7. Psychiatria         3 104 

  8. Lekarska Opieka Rehabilitacyjna        869  

  9. Fizjoterapia ambulatoryjna    35 596  

10. Stomatologia       16 557 

 

- rok 2014 – dane za pierwsze półrocze   

  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna   25 583  

  2. NPL         3 605  

  3. Ginekologia        1 657   

  4. Chirurgia         1 301    

  5. Okulistyka           854 

  6. Gastrologia           522 

  7. Psychiatria         1 407  

  8. Lekarska Opieka Rehabilitacyjna        423 

  9. Fizjoterapia ambulatoryjna    15 860 

10. Stomatologia        7 121   

 

Powyższe zadania realizowane były przy udziale następującego personelu:  

  

Lata     2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Lekarze POZ -    8 8 9 11 8  

2.  Pediatrzy -     2 2 2 3 3 

3.  Lekarze stomatolodzy -  5 5 5 6 4 

4.  Pielęgniarki -     12 13 12 14 11 

5.  Położna -    2 2 2 2 2  

6.  mgr Rehabilitacji -   1 1 1 1 2  

7.  Rejestratorki -    4 4 4 4 4 

8.  lekarze specjaliści -    9 11 8 11 10 

9.  lekarze pogotowia -     8 8  

10. pielęgniarki pogotowia -   11 11 

11. ratownicy medyczni pogotowia - 14 14  

12. lekarze NPL -      14 11 11 

13. pielęgniarki NPL -     6 6 6 

 

SYTUACJA FINANSOWA SPZOZ W LATACH 2010-2014 

 

Rachunek zysków i strat kształtował się następująco: 

2010 rok  strata netto     - 303.290,21 zł 

2011 rok  strata netto     - 558.244,60 zł 

2012 rok  strata netto     - 207.270,28 zł 

2013 rok  zysk netto           10.643,40 zł 
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16. Pomoc społeczna 

 

W latach 2010-2014 zrealizowano zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym: opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Sulejówek na lata 2011-2020, sporządzano oceny zasobów w zakresie 

pomocy społecznej, przyznawano i wypłacano zasiłki stałe, okresowe, celowe, 

celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

prowadzono pracę socjalną, organizowano usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, 

pogrzeby, kierowano do domu pomocy społecznej, ponoszono odpłatności za pobyt 

skierowanych do DPS mieszkańców gminy, udzielano pomocy osobom mającym 

trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego, sporządzano 

sprawozdawczość (w tym w systemach elektronicznych), opłacano składki 

na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W zakresie zadań własnych fakultatywnych gminy przyznawano 

i wypłacano zasiłki celowe specjalne, współpracowano z powiatowym urzędem 

pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, w 2010 r. realizowano program 

osłonowy „AZYL” wspierający osoby/rodziny w zakresie napraw instalacji 

mieszkaniowych, napraw dachu, niezbędnego remontu.  

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowano: usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zadania 

wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, w tym; wieloletni program 

rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany. 

 

Budżet zrealizowany na świadczenia pomocy społecznej w latach 2010-2013 i plan 

wydatków na 2014 r. (szczegółowe zestawienie - tabela w załącznikach) 

 

W latach 2009- 2013 r. w strukturze MOPS  działał Klub Integracji Społecznej. 

W ramach działań na rzecz osób starszych powstał Klub Seniora „Pogodna jesień”. 
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Uczestnikami grupy były osoby starsze. Celem działalności Klubu była integracja 

środowiska, włączenie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w życiu społ. 

Kierownik MOPS do 2013 r. wydawał opinie lub postanowienia w sprawie 

pomocy dla wymienionej grupy osób na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych, udzielającego pomocy finansowej.  

 

Powody ubiegania się o pomoc społeczną.   

 

Z pomocy społecznej korzystały osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej, gdzie występowała w szczególności jedna z niżej wymienionych 

okoliczności: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, przemoc 

w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, trudności w integracji 

cudzoziemców, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu 

karnego, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

W okresie od 2010 roku najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc było 

 ubóstwo, długotrwała choroba (w tym i niepełnosprawność), bezrobocie, 

nadużywanie alkoholu przez członka rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych co przedstawia poniższa tabela. 
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Powody przyznania pomocy 

 

 

Lp. 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. I-VI 2014 r. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodz. 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodz. 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodz. 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodz. 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodz. 

  Gospodarstwa ogółem 507 1104 506 1093 513 1054 493 998 370 742 

1 ubóstwo 420 942 420 894 428 897 440 902 335 669 

2 Bezdomność  2 4 5 6 6 6 6 7 6 6 

3 Potrzebaochrony  

macierzyństwa 
63 -------- 48 ------ 62 ------ 62 ------- 40 177 

4 Niepełnosprawność  95  109 151 112 152 105 141 98 129 

5 Długotrwała choroba 148  199 389 203 356 206 369 156 291 

6 Bezradność w sprawach 

opiek- wych. i prowa-

dzenia gosp. domowego 

92 332 81 262 80 251 84 264 67 201 

7 Alkoholizm 40 89 40 130 40 69 44 63 45 66 

8 Bezrobocie 227 659 235 602 242 581 247 577 195 433 

9 Trudności   po 

opuszczeniu ZK  
9 29 17 32 8 12 19 28 5 10 

10 Zdarzenie losowe 7 22 3 9 2 3 3 6 3 4 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej, sprawozdania MPiPS-03- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sulejówek 
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Liczba rodzin/osób objętych pomocą społeczną w latach 2010- 2014 

 

Lp Wyszcze- 

gólnienie 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

I-VI 2014 

 Rodzaj 

wsparcia 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodz. 

1 Świadczenia, 

praca socjalna   
507 1104 506 1093 513 1054 493 998 384 782 

2 

 

 

Świadczenia 

pieniężne i 

niepieniężne 

w tym: osoby 

długotrwale 

korzystające 

464 

 

108 463 974 572 957 611 971 370 742 

175 --------- 180 --------- 178 ---------- 172 ------- 150 ---- 

 

3 

Wywiady 

środowiskowe 
520 1100 510 974 530 1120 535 1128 390 788 

Źródło: opracowanie MOPS na podstawie „Oceny zasobów pomocy społecznej”, sprawozdań MPiPS-03 
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Pomoc usługowa i rzeczowa w latach 2010-2014 

 

lp wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. I - VI 2014 r. 

1 Usługi opiekuńcze (zad. własne)           15 osób          15 16 18 25 

2 Usługi opiekuńcze specjalistyczne  dla 

osób z zaburz. psych.( zlecone) 
21 19 16 13 12 

3 Gorące posiłki dla dzieci 141 146 159 159 104 

Obiady- dorośli 37 30 17 24 34 

Koszt posiłków razem w zł. 113.458 91.687 77.400 83.789 59.377 

4 Opłaty za domy pomocy społecznej  

(osoby/koszt) 

7 osób/ 

120.126 zł. 

8 osób/ 

140.346 zł. 

11 osób/ 

230.499 zł. 

12 osób/ 

241.364 zł. 

10 osób/ 

126.320 zł. 

5 Akcja „Wszystkie dzieci chcą mieć 

święta’ -liczba rodzin 

89 90 280- akcja Banku 

żywności SOS 

80 ----------- 

6 Pomoc darczyńców dla rodzin, całoroczna zbiórka i dystrybucja odzieży, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, zabawek, 

książek-bez ewidencjonowania 

7 Zbiórka publiczna „Sulejówek dla Powodzian 2010 r” przeprowadzona przez 24 osoby, zebrano 673 szt. art. spoż. , 621 art. 

chemii gosp. domowego, 837art tekstylnych i przemysłowych- pracownicy MZWiK i MOPS dostarczyli powodzianom z Gąbina.   

8 Zbiórka publiczna „Podaruj worek węgla, podaruj ciepło”- przeprowadzona przez prac. Socjalnych i 2  wolontariuszy- wsparcie 

rodzin ubogich w zakresie ogrzewania mieszkania, zebrano1261,12 zł., z tego  zakupiono dla 6 rodzin po 250 kg węgla i za 49,91 

zł. Opłacono energię elektryczną ( koszty zbiórki publicznej poniósł Kierownik MOPS i Pracownik ds. adm/kadrowych MOPS) 

Źródło- opracowanie własne MOPS 
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Wybrane świadczenia rodzinne w latach 2010-I-VI 2014  w  liczbach 

 

lp Wyszczególnienie 

świadczenia/liczba osób 

2010 2011 2012 2013 I-VI 2014 

1 Zasiłki pielęgnacyjne 237 238 238 239 216 

2 Świadczenia pielęgnacyjne 
(opieka nad niepełnosprawnym)  

36 37 47 45 34 

3 Dodatek z tytułu urlopu 

wychowawczego  

75 70 60 53 32 

4 Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 

612 619 587 590 0 

5 Dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka  

71 73 73 52 21 

6 Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka – „becik” 

229 244 212 114 58 

7 Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

45 38 30 36 37 
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Budżet MOPS w latach 2010- 2013-  zrealizowany i plan wydatków na 2014 r. 

 

Rodzaj kosztów  2010 2011 2012 2013 Plan na 2014 

Budżet MOPS –ogółem 

w tym:    koszt Gminy 

                koszt wojewody 

5.246554 5.332.980 5.546.869 5.953.545 5.802.759 

1.139.172 1.064.752 1.237.317 1.423.687 1.744.427 

4.107.382 4.268.228 4.309.552 4.529.858 4.058.332 

Pomoc społeczna-świadczenia 

w tym: Gmina 

- Wojewoda 

1.458.115 

467.215 

990.900 

1.303.254 

453.346 

849.908 

1.531.445 

448.532 

1.082.913 

1.661437 

373.159 

1.288278 

1.580.886 

754.450 

826.436 

Świadczenia rodzinne 2.407.318 2.482.425 2.396.016 2.374.392 2.228.061 

Fundusz alimentacyjny 396.987 366.972 512.462 538.739 448.309 

Dodatki mieszkaniowe     105.000 112. 000 114.999 93.000 154.608 
Dodatki energetyczne ----------- ----------- ---------- ----------- 2.005 
Koszt decyzji świadczeń zdrowotnych ze środków publ. 

dla osób innych niż ubezpieczeni 
1.802 1.208 1.836 1.943 0 

Klub Integracji Społecznej 3.200 7.383 ------------ ----------- -------------- 
Program Rządowy - Powódź 10.000 --------- ------------- ---------- -------------- 
Program współfin. z EFS ”Aktywność  zawodowa- moją 

szansą” (Gmina + budżet państwa) 
Gmina-14.053 

BP     119.788 

15.750 

132.793 

11.567 

95.824 

14.816 

126.284 

9.450 

80.550 
Piecza zastępcza --------------- -------------- 2.767 8.970 15.200 
Składki społeczne, zdrowotne  od świadczeniobiorców 74.436 83.344 101.949 123.711 44.464 
Asystent rodziny ------------- ----------- --------------- IV-XII-16.208  73.039 
Zespół Interdyscyplinarny Miasta Sulejówek -------------- ------------- 7.000 10.000 10.000 
Koszt utrzymania ośrodka i wynagrodzeń- (85219+ 

85212) razem w tym: 
 

815.412 

 

878.302 

 

920.268 

 

1.009.689 

 

1.011.849 
   z funduszy gminy 577.050 561.025 666.770 740.600 764249 

z funduszy wojewody  238.362 317.277 253.498 269.089 247.600 
Źródło- opracowanie własne MOPS  
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Liczba wydanych decyzji przez Kierownika MOPS  w latach 2010- VI 2014 

l.p Zakres 

decyzji 

2010/ 

osób 

2011/osób 2012/osób 2013/osób I-VI  

2014/osób 

1 Pomoc 

społeczna 

2316/ 

490 

2138/463 204/572 1850/611 10

60/430 

2 Świadczenia 

rodzinne 

1006/850 1082/890 830/680 890/792 319/620 

3 Fundusz 

alimentacyjny 

130/93 190/105 192/115 117/114 94/119 

4 Świadczenia 

zdrowotne ze 

środków publ. 
(z up. Burmistrza) 

25/25 25/25 31/31 29/29 15/15 

5 Dodatki 

mieszkaniowe 

60/46 51/59 80/82 50/59 44/71 

6 Dodatki 

energetyczne 

---------- ----------- -------- ---------- 12/12 

 RAZEM 3597 3486 3181 2936 1544 

 

Oprócz wyżej wymienionych działań od 2008 roku MOPS realizował projekt 

systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Celem podejmowanych działań była 

aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych utratą pracy. Od 2008 

roku w projekcie wzięło udział 79 osoby, pomyślnie ukończyło 78 osób. W latach 

2010- 2014 pomyślnie projekt ukończyło 57 osób Uczestnicy brali udział 

w szkoleniach, kursach, warsztatach,  nabywali  umiejętności poruszania się 

po rynku pracy, wiedzę o formach zatrudnienia, aktualnych potrzebach rynku pracy, 

umiejętności komunikacyjne, społeczne. 

 

Bezrobocie w Sulejówku 

 

Stopa bezrobocia 

stopa bezrobocia w % 

wyszczególnienie powiat woj. mazowieckie  kraj            

 grudzień  2010 9,1 9,4 11,9 

 grudzień    2011 9,7 9,9 12,5 

  grudzień   2012 11 10,8 13,4 

 grudzień   2013 12,2 11 13,4 

 

Bezrobotni w mieście Sulejówek 

Bezrobotni w gminie Sulejówek bezrobotni klienci 

     w MOPS 

wyszczególnienie Ogółem  kobiety mężczyźni       ogółem 

grudzień    2010 361 171 190 195 

grudzień    2011 434 210 224 188 

grudzień    2012 557 237 320 242 

grudzień  2013 587( w tym 288 

osób długotrwale 

bezrobotnych) 

265 322 247 

źródło: opracowanie MOPS – na podstawie informacji z PUP Mińsk Mazowiecki   
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Z terenu Sulejówka w 2013 roku o 63 % więcej osób niż na koniec 2013 roku 

zarejestrowało się  jako bezrobotne, co oznacza ubożenie tej grupy osób i ich rodzin, 

zagrożenie marginalizacją, większe zapotrzebowanie na wsparcie finansowe, 

rzeczowe, natomiast dla pracowników socjalnych konieczność motywowania 

świadczeniobiorców do kształcenia się, uzupełniania kwalifikacji, korzystania 

z kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego. Dla rodzin, w których występuje 

problem bezrobocia ze strony MOPS oferowano: pomoc pieniężną i rzeczową, 

pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, wsparcie w ramach projektu systemowego 

i w tym kompleksowych działań zmieniających postawy życiowe, pobudzających 

aktywność i samodzielność. 

 

W ramach działań osłonowych poza bieżącą pracą socjalną z rodzinami, wsparciem 

pieniężnym i rzeczowym jest realizowany wieloletni program rządowy w zakresie 

dożywiania oraz przyjęty przez Radę Miasta Gminny program AZYL.  

 

MOPS prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego obejmuje szereg działań 

administracyjnych, niewspółmiernie kosztownych w stosunku do odzyskiwanych 

należności z uwagi najczęściej na ich bierność zawodową, lub prace w „szarej 

strefie”, uzależnienia, przewlekłe choroby. Działania wobec dłużników 

alimentacyjnych były w okresie 2010-2014prowadzone przez MOPS i obejmowały: 

przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, 

dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz 

przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbieranie oświadczenie 

majątkowych. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie wywiązywał się 

ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązywano go 

do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, zwracano się 

do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego, w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występowano 

z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót 

publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych 

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia 

wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy 

podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy 

zarejestrowania się jako bezrobotny czy poszukujący pracy, po wystawieniu decyzji 

uznającej dłużnika za uchylającego się od zwrotu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego MOPS jako organ właściwy dłużnika składał wnioski o ściganie 

za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK i kierował wniosek do starosty 

o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto informowano organ właściwy wierzyciela oraz 

komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz 

o ich efektach. 

 

W MOPS działa powołany przez Burmistrza Zespół interdyscyplinarny  składający 

się z przedstawicieli placówek oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

służby zdrowia, policji, Sądu Rejonowego.  
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Kadra MOPS  

 

Kadra  2010 2011 2012 2013 2014 
Ogółem- osób w tym: 17 17 18 18 19 
Pomoc społeczna 
w tym : pracownicy 

socjalni 

15 

 

7 

14 

 

7 

15 

 

8 

15 

 

8 

15 

 

8 
Świadczenia rodzinne 

i alimentacyjne 2 
3  

(2,5etatu) 

3 

 (2,5etatu) 
3 3 

Asystent rodziny 0 0 0 0 1 etat 

 

Pracownicy brali udział w szkoleniach bezpłatnych (realizowanych w ramach 

projektów unijnych, pisanych głównie  przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej i ROEFS Siedlce) i płatnych (stosownie do posiadanych środków 

finansowych). W 2010 roku 4 pracowników ukończyło studia podyplomowe 

na Uniwersytecie Warszawskim również w ramach projektu współfinansowanego 

przez EFS. 

 

Kontrole działalności MOPS w latach 2010 – vi 2014 

2010 r.- kontrola pracownika  Wydziału Finansowego Urzędu Miasta na temat: 

„Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych i dokonywania wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”- 

zakończona pozytywnym protokołem, 

2010 r. - kontrola  MOPS jako płatnika składek od wynagrodzeń pracowniczych 

w okresie I – 2007 do II 2010 r. przeprowadzona w dniach 26-31 marca 2010 przez 

pracownika  ZUS Siedlce, zakończona pozytywnym protokołem.  

2011 r.- kontrola inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego realizacji w latach 2009-2010zadania zleconego - usług 

opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jedynym 

zarzutem ogólnie pozytywnego protokołu było niedostateczne zatrudnienie 

pracowników socjalnych, niezgodnie z art.110 ust. 11 u.o.p.s,  (standard-1 pracownik 

socjalny na 2.000 mieszkańców).   

2011 r.- kontrola sposobu organizacji i realizacji zadań  wynikających z ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przeprowadzona przez pracowników 

Wydziału Polityki Społecznej MUW. Stwierdzono, że zatrudniona kadra ma 

odpowiednie upoważnienia, przygotowanie zawodowe, zakresy czynności są zgodne 

z wykonywanymi zadaniami, zgodnie ze statutem wyodrębniono odpowiednią 

komórkę do realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, są odpowiednie 

zapisy w Regulaminie Organizacyjnym MOPS. Zalecono opracowanie nowej 

instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt oraz przedłożenie do zatwierdzenia 

przez właściwe archiwum państwowe. 19 XII 2011 r. przesłano do Archiwum 

Państwowego projekt instrukcji kancelaryjnej i JRWA do konsultacji 

i zatwierdzenia. Obecnie zatwierdzona instrukcja kancelaryjna jest wdrożona 

do realizacji.   

III 2012 i III 2014 Kierownik MOPS składał Burmistrzowi Miasta Sulejówek  

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w jednostce, zgodnie z § 2 pkt 6 zał. nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza Miasta  Sulejówek nr 98/2011 z 31 VIII 2011 r., 

2013 r. przeprowadzono audyt pt.: „Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku”.  

Zgodnie z zaleceniami audytora zaktualizowano statut jednostki, który 27 lutego 

2014 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr LV/386/2014, zaktualizowano 

zakresy czynności, obowiązków i uprawnień  pracowników w związku ze zmianą 

nazwy zajmowanego stanowiska, uzupełniono podpisy i daty przyjęcia upoważnień 

wydanych przez Kierownika MOPS.       
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W ramach kontroli wewnętrznej Kierownik nadzorował: zgodność 

funkcjonowania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa i z jej celami 

statutowymi; wykonywanie przepisów wewnętrznych obowiązujących w jednostce; 

efektywne i gospodarne zarządzanie środkami finansowymi; rzetelność, terminowość 

wykonywanych obowiązków przez pracowników; dostępność sprawozdań 

dotyczących  finansów i działalności dbając o jawność działań.   

 

Estetyka pomieszczeń, remonty: 
2012 r. w 4 pomieszczeniach biurowych MOPS ułożono wykładzinę PCV(usuwając 

starą wykładzinę dywanową). Wykładzinę  zakupiono z budżetu MOPS (ok. 2.000 

zł.), układanie wykładziny i sprzątanie – wykonali pracownicy MOPS nieodpłatnie.  

-pomalowano ściany w dwóch pomieszczeniach w budynku Świętochowskiego 4 A, 

(farby- koszt MOPS, malowanie – przy pomocy rodziny pracownika MOPS- 

nieodpłatnie), 

2013 r. -pomalowano ściany zewnętrzne budynku -Świętochowskiego 4 A, położono 

izolację przeciw wilgoci i ocieplono fragment fundamentu, od strony zewnętrznej –

zachodniej w/w budynku komunalnego oraz wykonano podjazd do budynku w głębi 

posesji.  

 

17. Profilaktyka uzależnień 

 

W latach 2010-2014 cele Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień realizowane były poprzez: 

1) Promowanie trzeźwości, wspieranie środowisk i postaw abstynenckich.  

2) Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu 

życia (miejsca do uprawiania sportu i zabawy, rozwijanie zainteresowań, zajęcia 

pozalekcyjne, wypoczynek zimowy i letni).  

3) Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych 

i profilaktycznych, kształtujących prawidłowe postawy osobowościowe oraz 

uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i innych używek.  

4)  Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

5)  Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu pomocy 

psychologicznej i prawnej.  

6) Zapewnienie pomocy opiekuńczo-wychowawczej, psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i socjalnej dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym.  

7)  Zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin.  

8)  Szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

i społecznych.  

9) Działania zmierzające do ograniczania dostępności spożycia napojów 

alkoholowych.  

 

Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej w szkole realizowane są przede 

wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Sulejówek brał 

udzielał w kampaniach ogólnopolskich „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj trzeźwy 

umysł”. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez 

psychologów i pedagogów w naszych szkołach, specjalistów z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku, ul. Idzikowskiego 7 B, a także 

wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych. Szkoły w Sulejówku 

brały udział w licznych spektaklach i pogadankach dotyczących uzależnień, a także  

programach profilaktycznych min. „Debata”, „Jak sobie radzić ze stresem”, oraz 

„Archipelag Skarbów”. 
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Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lata 

2010-2014.  

 

lata 

rodzaj 

czynności 

2010 2011 2012 2013 2014 

(30.06) 

Prowadzone sprawy 64 65 53 68 48 

Sprawy skierowane do Sądu 9 16 11 13 10 

Opinie wydane dla sklepów 

w sprawie wniosków o sprzedaż 

alkoholu 

19 11 22 10 9 

Kontrola sklepów 5 3 6 22 10 

Źródło: MKRPA w Sulejówku.   

 

Działania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Sulejówku lata 2010-2014.  
W PIK zatrudnionych jest czterech wykwalifikowanych pracowników: dwóch 

psychologów specjalistów psychoterapii uzależnień, (są to osoby posiadające 

certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), jeden pedagog, instruktor terapii 

uzależnień (osoba posiadająca certyfikat specjalisty uzależnień nadany przez 

PARPA), oraz psycholog w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty 

psychoterapii uzależnień. 

 

Liczba osób oraz udzielonych im porad w PIK w latach 2010-2014, 

z wyszczególnieniem kategorii klientów 

 

Źródło: PIK w Sulejówku.  
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18. Ochrona Środowiska i Gospodarowanie Odpadami  

 

Na terenie miasta występują obszary objęte ochroną prawną, takie jak: 

1. strefa ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.  

2. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,  

jak również 103 drzewa pomnikowe (w tym 41 w Alei Dębów) oraz 4 drzewa 

krajobrazowe. Głównie są to dęby szypułkowe, a także topole, dzika grusza i sosna. 

W celu ochrony pomników przyrody Miasto regularnie zlecało i nadzorowało 

pielęgnację drzew pomnikowych. W latach sprawozdawczych zlecono wykonanie 

takich prac przy 16-u pomnikach przyrody.   

 

Podjęto 4 uchwały o zniesieniu formy ochrony przyrody z drzew pomnikowych. 

Dokonano nasadzeń w Ogrodzie Pamięci Dzieci Narodzonych i Zgładzonych 

w Oświęcimiu; 

tak było:                    tak jest: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonano nasadzeń zieleni ronda im. Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edukacja ekologiczna 

Referat ŚGO organizował i prowadził prelekcje w przedszkolach i szkołach 

n.t. ochrony środowiska i przyrody w naszym Mieście oraz uczestniczy w corocznym 

pochodzie z okazji Dnia Ziemi. 

 

Ochrona środowiska 

W okresie czteroletnim wydanych zostało ok. 1100 decyzji zezwalających 

na wycinkę drzew. Prowadzono 30 postępowań o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.  
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Utrzymanie czystości i porządku 

Aktem prawa miejscowego jest Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Sulejówek. W celu egzekwowania obowiązków pracownicy 

Referatu ŚGO wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej wyjeżdżali na interwencje 

w tym zakresie.  

W stosunku do mieszkańców którzy nie dostosowali się do wymogów Regulaminu 

m.in.: nie posiadali potwierdzeń odbioru nieczystości ciekłych lub na ich posesji 

panował nieporządek, prowadzone były postępowania administracyjne w celu 

wyegzekwowania obowiązków. 

 

Gospodarowanie odpadami 

W 2012 roku Rada Miasta uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Sulejówek”. W ramach realizacji Programu do dnia 

30 września 2014 roku odebranych zostało 199,693 Mg wyrobów zawierających 

azbest.  

 

 
 

Miasto kontynuowało współpracę z aptekami w zakresie odbioru 

przeterminowanych  leków, jak również zbiórkę zużytych baterii oraz 

świetlówek z placówek oświatowych.  

Od dnia 1-07-2013 r. wdrożony został nowy system 

gospodarowania odpadami. Polega on na przejęciu od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych odpowiedzialności za 

zagospodarowanie odpadów. 

 

Deklarowany przez mieszkańców sposób gospodarowania odpadami z podziałem na 

gospodarstwa 

  
Małe gospodarstwo 

domowe 

 (do 2 osób) 

Średnie gospodarstwo 

domowe 

 (od 3 do 4 osób) 

Duże gospodarstwo 

domowe 

(od 5 osób) 

Selektywny 32 % 33 % 12% 

Nieselektywny 10 % 8% 3% 

 

W ramach systemu istnieje również możliwość oddania odpadów na zorganizowany 

na terenie targowiska Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

W PSZOK przyjmowane są odpady wysegregowane na poszczególne frakcje: 

1. zużyte opony,  

2. zużyte baterie i akumulatory, 

3. odpady wielkogabarytowe, 

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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5. żarówki, świetlówki, lampy, 

6. odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, odpady kuchenne), 

7. przeterminowane lekarstwa, 

8. odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach, 

lakierach), 

9. szkło, 

10. papier, 

11. tworzywa sztuczne, 

12. metale. 

Od 2015 roku do PSZOK-u dostarczać będzie można również odpady powstające 

w wyniku wykonywania drobnych remontów lub rozbiórek obiektów budowlanych. 

Również od 2015 roku w związku z zakazem spalenia pozostałości roślinnych  

w miesiącach październik i listopad będzie możliwy odbiór liści i trawy 

bezpośrednio od mieszkańców po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Ponadto raz 

w roku organizowana jest akcja „wystawka”, która umożliwia mieszkańcom oddanie 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz zużytych opon, spod posesji. 

 

19. Działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

 

Zaopatrzenie w wodę. 

Aktualnie funkcjonuje jeden układ zasilania w wodę SUW I przy ul. Wodociągowej. 

MZWiK eksploatuje trzy studnie głębinowe (nr 4A, 5, 6) o łącznej wydajności 

150m
3
/h. 

Dla zapewnienia skuteczności zasilania SUW systematycznie prowadzone są 

przeglądy studni głębinowych, w tym dwa razy do roku wymiana i remonty pomp 

głębinowych.  

MZWiK posiada rezerwowe pompy głębinowe systematycznie wymieniane 

w poszczególnych studniach i remontowane co pozwala utrzymać optymalną 

wydajność ujęcia i wydłużyć żywotność eksploatacyjną pomp. W październiku 2013 

r. wymieniono obudowę studni głębinowej nr 5. 

W kwietniu 2012 r. zakończono I etap modernizacji SUW I polegający 

na dostawieniu czwartego filtra wraz z dostosowaniem automatyki i wymianą złoża 

w filtrze nr 1 co poprawiło znacznie wydajność stacji uzdatniania wody. 

W pompowni II
0
 wymieniono orurowanie z PCV na rury ze stali nierdzewnej. 

Wymiana zestawów pompowych w studniach o większej wydajności dopuszczalnej 

pozwoleniem wodno-prawnym do 75m
3
/h każda. Zainstalowanie nowych pomp 

spowodowało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 15% przy zwiększonej 

wydajności stacji o ok. 600 m
3
/dobę. 

 

 
Fot. MZWiK - Dostawiony czwarty filtr. 
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Fot. MZWiK - Modernizacja pompowni. 

 

II etap modernizacji stacji odbył się w pierwszy kwartale 2013 r. polegający 

na rozbudowie zestawu hydroforowego pompowni II
0
 o pompę nr 6 z równoczesnym 

dostosowaniem szafy sterowniczej do pracy 6 pomp, zwiększenie stabilności pracy 

dla rozbiorów powyżej 200m
3
/h i utrzymania stałego zadanego ciśnienia. 

 

 
Fot. MZWiK - Szósta pompa w pompowni II

0
. 

 

W celu uzyskania optymalnych warunków na hali filtrów i w hydroforni zakupiono 

i zainstalowano trzy osuszacze powietrza co spowodowało zmniejszenie wilgoci 

i korozji istniejącej armatury.  

 

 
Fot. MZWiK - Osuszacz przenośny na hali filtrów. 

 

Stacja uzdatniania wody jest obiektem działającym automatycznie. Stacja 

dozorowana jest przez przeszkolonych pracowników ochrony, nadzorowanych przez 

pracownika Działu SUW i sieci wodociągowej .  
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Usprawnienie polegające na zainstalowaniu sondy hydrostatycznej 

z odzwierciedleniem jej pracy na panelach w pomieszczeniu ochrony i szafie 

sterowniczej pozwala śledzić na bieżąco stan wody w zbiornikach a tym samym 

prace studni głębinowych. Ponadto w czasie modernizacji połączonej z rozbudową 

o czwarty filtr opomiarowano wszystkie filtry i studnie co na bieżąco pozwala ocenić 

ich stan jak i wydajność i przepływ chwilowy co pozwala na szybką i sprawną 

interwencję obsługi. 

W ramach prowadzonych działań eksploatacyjnych prowadzone są systematyczne 

przeglądy i remonty sieci i regulacja układu sterowania pracą SUW I, prace 

modernizacyjne na rurociągach technologicznych SUW (m.in. odpowietrzenia 

układu, przegląd i wymiana przepustnic, itp.) W 2013 r., zakupiono rezerwową 

pompę do dozowania nadmanganianu potasu. 

 

Działania podjęte w celu zwiększenie sprawności funkcjonowania SUW I, przy 

optymalnym wykorzystaniu możliwości uzdatniania wody w tym układzie 

umożliwiły dostawy wody dla potrzeb miasta bez znacznych zakłóceń.  

 
 

Niestety, z uwagi na możliwości produkcyjne układu oraz średnice sieci 

wyprowadzającej wodę z SUW I do miasta, nie udaje się w pełni zabezpieczyć 

z tego źródła potrzeb wody dla Sulejówka co ma swoje odzwierciedlenie 

w wydawaniu Warunków technicznych dla podłączenia się do sieci wodociągowej 

z warunkiem o możliwości podłączenia się do sieci po wybudowaniu i przekazaniu 

SUW II dla budynków wielorodzinnych co powoduje zwolnienie rozwoju miasta 

Sulejówek). 

Aby zabezpieczyć miasto w wodę w 2010 r. pozyskano od wojska działkę wraz 

z obiektami ujęć i stacji uzdatniania wody - SUW II.  

  

 
Fot. MZWiK - SUW II przy ul. Okuniewskiej 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Ilość wody wtłoczonej do sieci wodociągowej 



70 

 

 

MZWiK eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ok. 120 km posiadającą 

4 574 szt. przyłączy. Około 98 % mieszkańców korzysta z wody miejskiej. 

 

Przyrost liczby przyłączy wodociągowych w latach 1998-2014. 

 
 

Przyrost sieci wodociągowej w poszczególnych latach [km] 

 
 

Do najważniejszych inwestycji, związanych z miejską siecią wodociągową 

wykonanych w latach 2010-2014 należą: 

 Wymiana zasuw liniowych na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego róg Koszalińska 

(2013 r.). 

 Planowana na październik 2014 r. wymiana zasuw na skrzyżowaniu ulic 

Głowackiego i 3 Maja.   

 Wykonanie węzła na skrzyżowaniu ul. Bema i Konopnickiej w 2011 r.  

 Wykonanie dwóch węzłów (zasuw) w 2013 r. na sieci wodociągowej  

w ul. Czynu Społecznego: 

 przy ul. Szklarniowej 2 szt. DN 250, 1 szt. DN 160, oraz odejście poza pas 

drogi w stronę ul. Szklarniowej, 

 przy ul. Starzyńskiego 2 szt. DN 250. 

 

MZWiK w miarę posiadanych środków systematycznie modernizuje eksploatowaną 

sieć wodociągową, wymieniając zasuwy starego typu na zasuwy z tzw. miękkim 

uszczelnieniem.  
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Bardzo kosztownym problemem dla MZWiK są dewastacje lub kradzieże tabliczek 

oznaczających lokalizację zasuw i hydrantów, co jest bardzo ważne dla 

zlokalizowania hydrantu w przypadku pożaru. Dla zapewnienia prawidłowego 

i skutecznego funkcjonowania układu wodociągowego Miasta konieczne jest, w 

oparciu o zaktualizowaną Koncepcję rozwoju i program rozbudowy sieci 

wodociągowej, zaprojektowanie i wykonanie regulacji hydraulicznej tego układu 

uwzględniającej projektowanie zasilenia Sulejówka w wodę z SUW II. 

 

Edukacja ekologiczna  

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku jest otwarty 

na udostępnianie obiektów mających w swojej eksploatacji grupom 

zorganizowanym. 

  
Fot. MZWiK – Dzieci z przedszkola nr 1   

                         zwiedzają SUW I 

 
Fot. MZWiK – Dzieci z SP nr 1 zwiedzają 

                         SUW I 

 

Dla uczniów z Gimnazjum nr 2 zorganizowano prezentację o zakresie działalności 

MZWiK.  

   
Fot. MZWiK - Uczniowie z Gimnazjum nr 2 

 

 

 

 

 

 

Fot. MZWiK – Uczniowie z 0 A i 0 B 
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Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

W chwili obecnej na oczyszczalni ścieków trwają prace polegające na rozbudowie 

i modernizacji obecnej oczyszczalni.  

 

 

Ilość ścieków sanitarnych oczyszczanych na MOŚ w latach 1998-2014. 

 
 

W mieście funkcjonuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna z układem lokalnych 

przepompowni ścieków wraz z układem kanałów tłocznych. W eksploatacji MZWiK 

znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 91 km, 

w tym ok. 19 km sieci dzierżawionej od spółki EKO-INWESTYCJA. 

Obecnie MZWiK eksploatuje na terenie miasta 29 szt. przepompowni ścieków 

sanitarnych (w tym dwie główne PG-1 przy ul. Ogińskiego i PG-2 

przy ul. Szosowej). Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 78 % mieszkańców. 

Do sieci tej podłączone jest ok. 3530 szt. przyłączy kanalizacyjnych.  

 

Dynamika wzrostu liczby przyłączy w latach 1999 – 2010. 
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Przyrost sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach [km] 

 
 

Od 2012 roku spółka EKO-INWESTYCJA przekazuje po wybudowaniu sieci 

kanalizacji sanitarnej po podpisaniu umowy dzierżawy. MZWiK z tego tytułu 

do września 2014 poniósł koszty w kwocie 661.535,67 (netto).  

Na bieżąco prowadzone są przeglądy eksploatacyjne przepompowni. Wymieniane 

jest  eksploatowane uzbrojenie pompowni jak i układów zasilająco – sterujących. 

Wymieniane są wyeksploatowane pompy.  

Na studniach kanalizacyjnych i przepompowniach montowane są filtry eliminujące 

odory wydobywające się z tych obiektów.  

W 2012 roku rozpoczęto monitoring przepompowi na sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej z wizualizacją w dyspozytorni na oczyszczalni ścieków. Na chwilę 

obecną Zakład posiada monitoring wszystkich przepompowni.  
 

  
Fot. MZWiK – Wizualizacja monitoringu przepompowni. 

 

Kanalizacja deszczowa 

W mieście jest ok. 20 km kanalizacji deszczowej z 7 przepompowniami.  

Ważniejsze prace eksploatacyjne na sieci kanalizacji deszczowej w latach 2010-2014 

było: 

 modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Narutowicza, 

zamontowanie dodatkowej pompy, wymiana orurowania i zaworów wewnątrz 
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pompowni, wymiana rurociągu tłocznego, czyszczenie specjalistycznym sprzętem 

całego odcinka kanału  grawitacyjnego, wycinanie korzeni, kamerowanie. Kanał 

grawitacyjny wymaga natychmiastowej modernizacji. 

 budowa przepompowni wód deszczowych w ulicy Szekspira, odbierającą wody 

z prawej strony Sulejówka, 

 budowa przepompowni wód deszczowych na ulicy Konopnickiej – 

odprowadzenie rowem do rzeki Długiej. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. 

 budowa przepompowni wód deszczowych na ulicy Sienkiewicza, która również 

będzie odbierać wody opadowe z ulic Krakowska i Południowa. Uzyskano 

na odbiór pozwolenie wodno-prawne. 

 Wprowadzono monitoringu przepompowi na sieci kanalizacji deszczowej 

z wizualizacją w dyspozytorni na oczyszczalni ścieków. 

 

Kontrole. 

MZWiK od 2012 roku przeprowadza szczegółowe kontrole dotyczące legalności 

podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Kontroli podlegają umowy na dostawę 

wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodomierze, 

a w szczególności  nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych 

do kanalizacji sanitarnej. 

 

Od 2012 roku do września 2014 r. przeprowadzono 1565 kontroli. 

 

 
 

Powyższe zadania realizowane są kadrą pracowników, która obecnie obejmuje 

25 etatów. 
W 2013 roku wyremontowano siedzibę MZWiK i MOPS przy 

ul. Świętochowskiego 4. 

  
Fot. MZiWK – Budynek przy ul. Świętochowskiego 4, przed i po remoncie 
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Fot. MZiWK – Budynek przy ul. Świętochowskiego 4, dach przed i po naprawie. 

 

  
Fot. MZWiK - Budynek przy ul. Świętochowskiego 4, przed i po uporządkowaniu 

terenu wokół budynku. 

 

20. Komunikacja publiczna 

 

Mieszkańcy mają dostęp do komunikacji publicznej: 

1) autobusowej obsługiwanej przez ZTM Warszawy: 

a) linia 173 w relacji Warszawa Dworzec Wschodni – Sulejówek – Stara 

Miłosna; 

b) linia 704  w relacji Warszawa Rondo Wiatraczna – Sulejówek - Halinów,  

2) autobusowej obsługiwanej przez prywatnych przewoźników; 

a) „Transbus-Pasmo” – w relacji Okuniew – Sulejówek – Rondo Wiatraczna; 

b) „Jedność” – w relacji Krubki – Sulejówek – Warszawa Centrum; 

3) autobusowej obsługiwanej przez PKS Mińsk Mazowiecki w relacjach: 

 Hipolitów – Cisie – Dresno – Krzewinę - Halinów – Sulejówek; 

 Michałów – Okuniew – Sulejówek – Grabinę; 

 Hipolitów – Dresno – Grabina – Sulejówek; 

 Hipolitów – Budziska – Okuniew – Sulejówek; 

 Hipolitów – Stary Konik – Brzeziny – Halinów; 

 Mińsk Mazowiecki – Stanisławów – Cisówka – Sulejówek. 

4) kolejowej SKM kursującej w relacji Sulejówek Miłosna – Warszawa Okęcie. 

5) kolejowej KM kursującej w relacji Siedlce i Mińsk Mazowiecki - Sulejówek – 

Warszawa Zachodnia i Sochaczew. 

W 2014 roku udział Miasta Sulejówek w obsługiwaniu komunikacji publicznej wraz 

ze wspólnym biletem wynosił miesięcznie: 

1) SKM i KM - 188 149,00 zł. 

2) autobus ZTM linia 173 – 17 960,00 zł. 
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21. Inwestycje miejskie 

 

Drogi 

Budowa ulicy Marii Konopnickiej     

W 2011 roku Miasto wybudowało ulicę Konopnickiej  w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowity koszt budowy wyniósł 

4.633.556,00 zł z czego wkład Miasta wyniósł 2.191.239,00 zł, z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego pozyskaliśmy 2.129.371,00 zł a udział Gminy Halinów, na której 

terenie znajduje się fragment ulicy – stanowił 312.946,00 zł. 

 

   
ulica Konopnickiej przed i po remoncie 

 

Remont ulicy Czynu Społecznego 

W 2013 roku  został wykonany kapitalny remont ul. Czynu Społecznego na odcinku 

od ulicy Żeromskiego do ulicy Kutrzeby obejmujący wymianę podbudowy  

i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 2005 mb. Koszt 

remontu wyniósł 1.017.376,00 zł.  

 

   
Ulicy Czynu Społecznego przed i po remoncie 

 

Drogi powiatowe 

W latach 2012-2104 realizowana jest  przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic 

Krasińskiego, Głowackiego, 3 Maja i Szosowej z udziałem finansowym Miasta 

Sulejówek w wysokości 555.500,00 zł. 

 

Drogi wojewódzkie 

Aleja Piłsudskiego – droga wojewódzka 638, w roku 2013 na skutek interwencji 

władz miasta, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał remont nawierzchni 

ulicy na odcinku od ul. Wspólnej do południowej granicy miasta oraz od torów 

kolejowych do ul. Okuniewskiej. 
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Odwodnienie  

 

Odwodnienie Miasta 

 

 

Kanał D 
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Zbiorniki retencyjne na terenie Parku Glinianki  

W roku 2014 zlecono wykonanie koncepcji i dokumentacji  projektowej zbiorników 

retencyjnych na terenie Parku Glinianki wraz z funkcją rekreacyjną. 

Wartość prac projektowych wyniosła 117.300,00 zł.  

 
Odwodnienie ulic  

W roku 2011 wykonano usprawnienie odprowadzania wód opadowych, remont 

odwodnienia w ulicy Małachowskiego, odwodnienie terenów wokół ul. Berlinga 

poprzez odtworzenie rowu odwadniającego w ul. Sosabowskiego, remont przewodu 

odwadniającego pod ul. Kossaka, udrożnienie odwodnienia ul. Kościuszki poprzez 

wykonanie przepustu pod ul. Batorego z włączeniem w istniejący rów odwadniający, 

przebudowę odwodnienia ul. Poniatowskiego na skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną. 

Łączny koszt robót wyniósł ok.100.000,00 zł. 

Wykonano dokumentację projektową odwodnienia ul. Batorego. Koszt 17.000,00 zł. 

W roku 2014 wybudowano kanał odwadniający w ul. Osiedlowej odprowadzający 

wody opadowe z ulicy i okolic Zespołu Szkół nr 1 do Kanału Wawerskiego. Koszt 

ok. 231.000,00 zł.  Wykonano kanał odwadniający w ul. Południowej wraz 

z odprowadzeniem wód z rowu otwartego w ul. Krakowskiej do Rowu 

Halinowskiego. Koszt ok. 55.350,00 zł 

 

Obiekty kubaturowe 

Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Szosowej 

I etap budowy nowego budynku przedszkola – realizacja w latach 2013-2014. 

Przedszkole pomieści  150 dzieci w sześciu oddziałach. Koszt inwestycji 

ok. 3.800.000,00 zł. 

W II etapie planowane jest wybudowanie 2 oddziałów, zaplecza kuchennego i sali 

wielofunkcyjnej. Docelowo przedszkole pomieści 200 dzieci w 8 oddziałach.  
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Obecne Miejskie Przedszkole Nr 2 i nowo wybudowane przedszkole 

 

Zielony szlak w Sulejówku - realizacja 2014 r. Inwestycja zakłada wytyczenie 

i oznakowanie szlaków rowerowych i szlaku historycznego, zakup 2 infomatów oraz 

utworzenie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych: placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej przy ul. Tramwajowej, siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu 

zabaw na terenie Stadionu Miejskiego, mini placu zabaw na terenie Biblioteki przy 

ul. Wrońskiego. Wartość projektu ok. 500.000,00 zł. Projekt dofinansowany 

w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013". 

   
Plac zabaw na terenie Stadionu Miejskiego i siłownia 

   
Plac zabaw przy ul. Tramwajowej i siłownia 

 
Mini placu zabaw na terenie Biblioteki 
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Obiekty liniowe 

Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście 

Sulejówek”, realizacja 2013-2014. Inwestycja polega na wybudowaniu ok. 10 km 

sieci światłowodowej przesyłu danych wraz z publicznymi punktami dostępu 

do portalu e-urząd oraz innych stron internetowych należących do Jednostek 

organizacyjnych Miasta Sulejówek. Wartość projektu ok. 1.800.000,00 zł. Projekt 

dofinansowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013". 

 

 
Infomat 

 

Monitoring na terenie miasta 

W 2013 r. zainstalowano w trzech lokalizacjach (Pl. Czarnieckiego, Przedszkole 

Nr 2, Skwer Jonkajtysa) 6 kamer monitoringu miejskiego. Koszt monitoringu 

13.200,00 zł. 

 

W 2014 roku projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 

miasta Sulejówek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

uzyskał dofinansowanie  w  kwocie  9 641 300 zł.  W ramach  projektu  planowana  

jest  budowa  I  etapu  Stacji Uzdatniania Wody II przy ul. Okuniewskiej i około 

6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami na terenie Ratajewa. 

 

22.  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 

W latach 2010-2014 w porównaniu do lat poprzednich odnotowano zmniejszenie 

ilości podziałów nieruchomości, spowodowane w znacznej mierze kryzysem 

na rynkach finansowych i spadkiem wielkości popytu na nieruchomości. Niewielka 

ilość transakcji, brak zainteresowania potencjalnych nabywców zahamowały 

podziały nieruchomości w celu ich zbywania. Mniejsza ilość podziałów 

nieruchomości na terenie Miasta przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie ilości 

ustalanych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

podziału. Malejąca ilość ustalanych opłat adiacenckich wynika również z faktu, 

że część podziałów jest dokonywana z pominięciem ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

W latach 2010-2014 znacząco spadła również ilość ustalanych numerów 

porządkowych dla nieruchomości, co może świadczyć o mniejszej ilości budynków, 

które powstają i są oddawane do użytkowania na terenie Miasta.  
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W ramach działań mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości 

gminnych Miasto w trybie sądowym w drodze zasiedzenia uzyskało prawo 

własności do 10 działek o łącznej powierzchni 1,4069 ha. Działki położone są 

przy ulicach Długiej i Łomżyńskiej na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Posiadając status działek budowlanych 

zostały włączone do gminnego zasobu nieruchomości. W latach następnych 

przewiduje się dalsze regulacje zasiedzeniowe w stosunku do nieruchomości, co do 

których w rejestrze ewidencji gruntów Miasto figuruje jako władający.  

W mieście struktura użytkowania gruntów charakteryzuje się następującymi 

wielkościami: 
 

Rodzaj użytku 
Wielkość gruntu 

[ha] 

Wielkość gruntu 

[%] 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  

(w tym tereny komunikacyjne) 
780 40,4 

Grunty leśne oraz zadrzewione 

i zakrzewione 
588 30,5 

Rolne 495 25,6 

Pozostałe 68 3,5 

Całkowita powierzchnia miasta: 1931 100,0 

 

 
 

 
 

W ciągu 4 lat nie nastąpiła znacząca zmiana struktury gruntów. O 1,1 % zwiększyła 

się wielkość gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, kosztem zmniejszenia się 

wielkości gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych. Wielkość gruntów 
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rolnych zmniejszyła się nieznaczenie – o 0,4%, a pozostałych wzrosła o 0,4%. 

Trudno oszacować ile gruntów rolnych i leśnych jest użytkowanych zgodnie 

z zasadami prawidłowej gospodarki, a ile zostało podzielonych i zbytych na cele 

zabudowy. Mając na uwadze iż dla większej części miasta zostały uchwalone 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczające zabudowę, 

z dużym prawdopodobieństwem należy uznać iż wielkość gruntów rolnych i leśnych 

będzie systematycznie malała. Struktura własności gruntów w mieście kształtuje się 

następująco: 

 

Właściciel 
Wielkość 

gruntu 
[ha] 

Wielkość użytku na tle 

całkowitej powierzchni 

miasta [%] 

Skarb Państwa 481 24,91 

Mienie komunalne Miasta  210 10,88 

Inni 1240 64,21 

Całkowita powierzchnia miasta: 1931 100,00 
 

 
 

 
 

Wielkość gruntów stanowiących mienie Skarbu Państwa i Miasta Sulejówek 

zmniejszyła się łącznie o 15 ha na rzecz osób prywatnych. Miasto Sulejówek 

sprzedało ok. 0,8 ha gruntów oraz zostało przekształconych na własność ok. 2 ha 

gruntów na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości.  
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Grunty komunalne, stanowiące własność Miasta Sulejówek wykorzystywane są 

w sposób następujący: 
Sposób wykorzystania Wielkość gruntu [ha] Wielkość gruntu [%] 

W użytkowaniu wieczystym 9,10 4,33 

Niezabudowane 46,40 22,08 

Zabudowane i zurbanizowane 23,80 11,33 

Drogi i ulice 126,50 60,21 

Pozostałe 4,30 2,05 

Całkowita powierz. gruntów komunalnych 210,10 100,00 

 

 
 

Więcej niż połowę nieruchomości stanowią drogi. Duża część nieruchomości 

zajętych pod drogi wymaga uregulowania stanu prawnego. Około 40 ha gruntów 

zajętych pod drogi gminne nie stanowi własności Miasta Sulejówek.  

Grunty zabudowane, stanowiące własność Miasta Sulejówek wykorzystywane są 

w sposób następujący: 

 

Sposób wykorzystania 
Wielkość gruntu 

[ha] 

Wielkość gruntu 

[%] 

Budynki mieszkalne 2,8 11,76 

Użyteczność publiczna 11,3 47,48 

Szkoły i licea 7,3 30,67 

Przedszkola 1,2 5,04 

Lecznice miejskie 0,4 1,68 

Targowisko 0,8 3,36 

Całkowita powierzchnia gruntów 

komunalnych zabudowanych 
23,8 100,00 
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W strukturze gruntów komunalnych zabudowanych Miasta Sulejówek można 

zauważyć drobne zmiany. Spadek wielkości terenów zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi związany jest w głównej mierze z likwidacją pogorzeliska przy 

ul. Paderewskiego w lutym 2011 r. oraz rozbiórką budynku w 2014 r. przy 

ul. Przejazd. Zmiana w sektorze użyteczności publicznej związana jest z likwidacją 

przychodni miejskiej przy ul. Paderewskiego i przekazaniem budynku na cele 

Muzeum Józefa Piłsudskiego. Zmniejszenie powierzchni zajmowanych przez 

przedszkola związane jest z przekazaniem części terenu przy ul. Bogusławskiego dla 

Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku. 

W latach 2010-2011 kontynuowano oddawanie nieruchomości w trwały zarząd. 

Trwały zarząd uzyskało Miejskie Przedszkole i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.  

 

Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne gminne. 

W mieście coraz więcej istniejących i urządzonych ulic posiada uregulowany  

stan prawny. Miasto Sulejówek uregulowało pod drogi gminne ok. 30,8 ha w tym 

ok. 3,4 ha gruntów za odszkodowaniem. Nabycie gruntów następowało głównie 

w trybie administracyjnym. Z budżetu miasta wypłacono ok. 6,5 mln zł tytułem 

odszkodowań. W latach 2010-2014 nastąpił wzrost zakończonych ilości spraw 

o wypłatę odszkodowania.  

Zestawienie spraw o wypłatę odszkodowania w okresie od października 2010 r. 

do sierpnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Podstawa 

odszkodowania* 

Liczba 

spraw 

Wysokość 

odszkodowania 

[ tyś zł] 

Powierzchnia 

nabytego 

gruntu [m
2
] 

1 

Odszkodowania z 

tytułu 

art.. 

73 
  

 

7 
269 200,13 1 061,00 

2 

Odszkodowania z 

tytułu 
    art.. 12 

19 
79 394,00 201,00 

RAZEM 2010  26 348 594,13 1 262,00 

3 

Odszkodowania z 

tytułu 

art.. 

73  
  

  11 
1 559 012,75 6 633,33 

4 

Odszkodowania z 

tytułu 
  

art.. 

98   15 
1 970 356,31 12 430,00 

5 

Odszkodowania z 

tytułu 
    art.. 12 

5 
298 421,00 1 033,00 

RAZEM 2011  31 3 827 790,06 20 096,33 

6 

Odszkodowania z 

tytułu 

art.. 

73  
  

  7 
182 228,67 263,00 

7 

Odszkodowania z 

tytułu 
  

art.. 

98   7 
475 643,40 828,00 

8 

Odszkodowania z 

tytułu 
    art.. 12 

19 
224 637,00 912,00 

RAZEM 2012  33 882 509,07 3 784,00 

9 
Odszkodowania z 

tytułu 
art.. 73      16 729 588,64 3 507,00 

10 

Odszkodowania z 

tytułu 
  art.. 98 

  3 
139 951,60 1 195,00 

11 

Odszkodowania z 

tytułu 
    art.. 12 

9 
25 032,50 119,00 

RAZEM 2013  28 894 572,74 4 821,00 

12 
Odszkodowania z 

tytułu 
art.. 73    

  
3 133 304,50 1 056,00 

13 
Odszkodowania z 

tytułu 
  art.. 98 

  
3 266 199,40 2 453,00 

14 
Odszkodowania z 

tytułu 
    art.. 12 6 465 092,50 2 380,00 

               RAZEM 2014   12 864 596,40 5 889,00 

Podstawa odszkodowania *: 

art. 73 

- 

odszkodowanie ustalane na podstawie art.. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, tj. za grunty, które 

z mocy z prawa z dniem 01.01.1999r. stały się własnością Miasta Sulejówek. 

art.. 98 

- 

odszkodowanie ustalane na podstawie art.. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami, tj. za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne 

na wniosek właściciela nieruchomości 

art.. 12 

- 

odszkodowanie ustalane na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

tj. za nieruchomości które stały się własnością Miasta Sulejówek, w związku z realizacją 

budowy drogi gminnej 

 

Użytkowanie wieczyste. 

Na dzień 1 września 2010 r. powierzchnia gruntów Miasta Sulejówek oddanych 

w użytkowanie wieczyste wynosiła 10,80 ha. Na dzień 10 września 2014 r. 

w użytkowaniu wieczystym pozostało 9 ha nieruchomości gruntowych. Ubytek 

nieruchomości w użytkowaniu wieczystym spowodowany był głównie działaniem 

ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości.  

W latach 2010-2013 zaktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów gminnych, w tym w większości aktualizacja opłat rocznych dotyczyła 

nieruchomości lokalowych.  
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Sprzedaż nieruchomości. 

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w latach 2010-2014 

Lp. Nr działki Nr obrębu Adres 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Rok 

1 65/1 18 Chopina 961 2011 

2 76 9 Długa 1098 2012 

3 77 9 Długa 1109 2012 

4 22 42 Kwiatowa 2658 2012 

5 34/1 3 Ogińskiego 1709 2012 

6   3/8 42 Kwiatowa 328 2012 

7 13/20 50 Starzyńskiego 61 2014 

Suma 7924  

 

Ze sprzedaży 7 nieruchomości uzyskano 3.040.000 zł 

 

23. Budżet Miasta 

 

 2010 2011 2012 2013 
2014 (plan 

na 30.06.) 

I. 
DOCHODY 

ogółem: 
52 135 043 54 722 440 55 694 856 62 394 023 61 674 679 

 

1. 
Podatki i opłaty 

lokalne 
9 110 887 10 512 857 10 735 582 11 710 533 11 738 100 

2. 
Udziały w 

pod.budż.państ. 
18 694 258 18 768 727 19 619 499 20 416 794 22 372 641 

3. Subwencje 11 633 969 12 242 592 13 483 572 13 498 128 13 301 886 

4. Dotacje celowe 4 662 406 4 705 374 4 971 017 5 112 199 5 113 693 

5. 
Dotacje 

inwestycyjne 
2 704 852 3 192 670 2 072 382 315 693 3 383 549 

6. 
Pozostałe 

dochody* 
5 328 671 5 300 220  4 812 804 11 340 676 6 764 810 

II. PRZYCHODY 12 083 138 1 568 260 911 559 1 301 358 3 220 938 

 

1. Pożyczki - - - - - 

2. Kredyty 430 000 500 000 - - - 

3. Wolne środki 653 138 1 068 260 911 559 1 301 358 3 220 938 

4. 
Papiery 

wartościowe 
11 000 000 - - - - 

III

. 
WYDATKI ogółem: 58 827 588 52 140 143 51 535 835 56 158 829 60 579 979 

 
1. Bieżące 41 626 927 41 800 187 45 231 643 48 467 066 48 450 235 

2. Majątkowe 17 200 661 10 339 955 6 304 192 7 691 764 12 129 744 

IV. ROZCHODY 4 267 164 3 299 445 3 769 223 4 315 614 4 315 639 

*znacząca różnica w pozostałych dochodach w 2013 roku wynika m.in.  

z odzyskania VAT z inwestycji „Budowa stadionu – EURO 2012” w wysokości 

3.204.023,00 zł. oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich. 
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Zestawienie porównawcze wydatków 2010 – 2014 

 
 

Zestawienie porównawcze dochodów i wydatków w latach 2010 – 2014 

 

 
 

Stan zadłużenia miasta w latach 2010 – 2014  

 

 2010 2011 2012 2013 
2014 (plan 

na 30.06.) 

DOCHODY 

ogółem: 52 135 043 54 722 440 55 694 856 62 394 023 61 674 679 

 

Stan 

zadłużenia na 

31 grudnia 
59 719 248 52 139 058 42 621 856 33 643 967 25 228 705 

% 

wykonanych 

dochodów 
114,55 95,28 76,53 53,92 40,91 
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Stan podatków i opłat lokalnych w latach 2010 – 2014  

 

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 30 czerwca 2014 r. stanowią kwotę 

7 101 662,37 zł. Przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości (tabela nr 1) 

w latach 2010 - 2014 wykorzystywano możliwość ich podwyższenia w ramach 

ogłaszanego przez Ministra Finansów wskaźnika waloryzacji. Wysokość stawek 

podatku od środków transportowych (tabela nr 4) wniosła stabilizację tego podatku 

na takim poziomie, aby zapewnić rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Obniżanie zaś 

stawek podatku od środków transportowych poprawiło konkurencyjność gminy 

w opodatkowaniu środków transportowych, co skutkowało systematycznym 

zwiększaniem liczby zarejestrowanych pojazdów oraz zwiększeniem dochodów 

z tego tytułu.  

 

Tabela nr 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w latach 2010-2014 

Rodzaj składnika 

Wysokość stawek w podatku od nieruchomości 

w latach 2010 - 2014 (w zł) 

2010 2011 2012 2013 2014  
stan na 30.06 

Grunty pod działalność 

gospodarczą 
0,73 0,75 0,78 0,81 0,82 

Grunty pozostałe 0,28 0,29 0,32 0,34 0,34 

Budynki mieszkalne 0,61 0,62 0,65 0,68 0,69 

Budynki związane  

z działalnością gospodarczą 
18,11 18,53 19,05 20,00 20,20 

Budynki związane  

z prowadzeniem świadczeń 

zdrowotnych 
3,94 4,03 4,14 4,31 4,35 

Garaże wolnostojące 5,86 6,00 6,17 6,42 6,48 

Budynki gospodarcze 5,16 5,28 5,43 5,65 5,71 

Budynki pozostałe 6,38 6,53 6,71 6,98 7,05 

Budowle gminne 1% 1% 1% 1% 1,50% 

Budowle  2% 2% 2% 2% 2% 
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Tabela nr 2. Wysokość stawek podatku rolnego w latach 2010-2014 
 

 

 

 
 

Tabela nr 3. Wysokość stawek podatku leśnego w latach 2010-2014 
 

Rodzaj składnika 

Wysokość stawek w podatku leśnym  

w latach 2010 - 2014 (w zł) 

  

  

  

  

2010 2011 2012 2013 2014  
(stan na 30.06) 

Grunty leśne  

z ha fizycznego 
30,40 34,02 41,07 41,01 37,63 

 

 

Tabela nr 4. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w latach 2010-

2014 
 

Rodzaj składnika 

  Wysokość stawek w podatku od środków 

transportowych 

 w latach 2010 - 2014 (w zł) 

2010 2011 2012 2013 2014     
(stan na 30.06) 

Stawki podatku od środków 

transportowych są 

zróżnicowane w zależności  

od rodzaju pojazdu, DMC,    

liczby osi  i systemu 

zawieszenia 

Nieznacznie 
obniżono 

stawki 

obowiązujące  
w 2009 r. 

Utrzymano 
takie same  

stawki  

w stosunku 
do 2010 r. 

Nieznacznie 
obniżono 

część stawek 

obowiązujący
ch w 2011 r. 

Nieznacznie 
obniżono część 

stawek 

obowiązujących 
w 2012 r. 

Utrzymano 
takie same  

stawki  

w stosunku do 
2013 r. 

liczba pojazdów (w szt.) 2059 2266 2582 3313 3225 

Dochód roczny (w zł) 2 003 056,00 2 069 296,00 2 408 206,00 3 018 680,00 1 884 264,00 

 

 

Zasadnicze znaczenie w strukturze podatków i opłat lokalnych ma podatek  

od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj składnika 

Wysokość stawek w podatku rolnym 

latach 2010 - 2014 (w zł) 

  

  

  

  

2010 2011 2012 2013 
2014 (stan 

na 30 

czerwca) Gospodarstwa rolne  

z ha przeliczeniowego 
85,25 94,10 185,45 189,65 173,20 

Grunty rolne  

z ha fizycznego 
170,50 188,20 370,90 379,30 346,40 
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Tabela nr 5. Analiza stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku. 
 

   Analiza stawek podatku od nieruchomości w 2014 r. 

Rodzaj składnika 

Podstawa 

opodatkowania 

(w m2 i zł) 

Stawka 

ustawowa 

ogłoszona 

przez 

Ministra 

Finansów 

Kwota podatku 

wg stawek 

ustawowych 

Stawka 

lokalna 

uchwalona 

Przez Radę 

Miasta 

Kwota 

podatku wg 

stawek 

lokalnych 

Grunty pod działalność 

gospodarczą 
602 388,48 0,89 536 125,75 0,82 493 958,55 

Grunty pozostałe 5 357 641,54 0,46 2 464 515,11 0,34 1 821 598,12 

Budynki mieszkalne 738 518,16 0,74 546 503,44 0,69 509 577,53 

Budynki związane  

z działal. gospodarczą 
132 175,53 23,03 3 044 002,46 20,20 2 669 945,71 

Budynki związane z prow. 

świadczeń zdrowotnych 
2 657,49 4,68 12 437,05 4,35 11 560,08 

Garaże wolnostojące 38 059,32 7,73 294 198,54 6,48 246 624,39 

Budynki gospodarcze 67 170,11 7,73 519 224,95 5,71 383 541,33 

Budynki pozostałe 25878,87 7,73 200 043,67 7,05 182 446,03 

Budowle gminne 54 333 863,07 2% 1 086 677,26 1,5% 815 007,95 

Budowle  77 072 631,94 2% 1 541 452,64 2% 1 541 452,64 

Razem: x x 10 245 180,86 x 8 675 712,34 

 

Tabela nr 6. Struktura wymiaru podatku od nieruchomości na 30.06.2014 r. 
 

Struktura wymiaru podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2014r. 

Rodzaj składnika 

Podstawa 

opodatkowania 

 (w m2 i zł) 

Stawka 

lokalna 

uchwalona 

przez  

Radę Miasta 

Kwota podatku 

wg stawek 

lokalnych 

Udział 

procentowy 

poszczególnych 

przedmiotów 

opodatkowania 

Grunty pod działalność gospodarczą 602 388,48 0,82 493 958,55 5,69% 

Grunty pozostałe 5 357 641,54 0,34 1 821 598,12 21,00% 

Budynki mieszkalne 738 518,16 0,69 509 577,53 5,87% 

Budynki związane     

 z działalnością gospodarczą 
132 175,53 20,20 2 669 945,71 30,77% 

Budynki związane z prowadz.  

świadczeń zdrowotnych 
2 657,49 4,35 11 560,08 0,13% 

Garaże wolnostojące 38 059,32 6,48 246 624,39 2,84% 

Budynki gospodarcze 67 170,11 5,71 383 541,33 4,42% 

Budynki pozostałe 25878,87 7,05 182 446,03 2,10% 

Budowle gminne 54 333 863,07 1,5% 815 007,95 9,39% 

Budowle  77 072 631,94 2% 1 541 452,64 17,77% 

Razem: X X 8 675 712,34 100,00% 
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Wykres nr 1. Struktura wymiaru podatku od nieruchomości na 30.06.2014 r. 

 
 

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2010 

- 2014. 
 

Zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat za lata 2010 - 2014  

Rodzaj zobowiązania 

Dochody wykonane (w zł) 

2010 2011 2012 2013 
2014      (stan 

na 30.06) 

Podatek od nieruchomości 6 522 134 7 936 991 7 814 037 8 183 870 4 789 906 

Podatek rolny 23 035 26 686 54 593 52 364 32 529 

Podatek leśny 8 904 9 906 12 024 12 183 5 035 

Podatek od środków 

transportu 
2 003 056 2 069 296 2 408 206 3 018 680 1 884 264 

Opłata za użytkowanie 

wieczyste gruntu 
313 917 301 628 274 060 271 287 234 120 

Opłata za czynsze 

dzierżawne i najem lokali 
239 841 168 350 172 662 172 149 108 888 

Razem: 9 110 887 10 512 857 10 735 582 11 710 533 7 054 742 

Stosunek roku bieżącego do 

roku poprzedniego x 115% 102% 109% 60% 

 

 

 

 

 

 

5,69% 

21,00% 

5,87% 
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0,13% 

2,84% 
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2,10% 

9,39% 

17,77% 

UDZIAŁ PROCENTOWY  
POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

 W WYMIARZE PODATKU NA 30 CZERWCA 2014 R. 
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Wykres nr 2. Zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2010 

- 2014. 
 

 
 

 

 

 

Tabela nr 8. Zestawienie kontroli podatkowych za lata 2010 - 2014. 

Informacja o przeprowadzonych kontrolach 

w okresie 2010 - 2014 

Rok Liczba Kontroli 

Zwiększenie dochodu 

 z tytułu podatku od 

nieruchomości (w zł) 

2010 318 115 616 

2011 187  46 242 

2012 181 89 066 

2013 203 70 311 

2014 (stan na 30.06) 97 51 059 
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24. Dane o funkcjonowaniu Rady Miasta 

 

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wybierana jest 

w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach. Kadencja rady trwa 4 lata, 

a liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców – w Sulejówku wybieramy 

15 radnych. 
 

Skład Rady Miasta Sulejówek: 

1. Łukasz Piotr Bogucki 

2. Krzysztof  Bożym 

3. Andrzej Chachulski 

4. Janusz Czarnocki 

5. Daniel Dąbrowski 

6. Zenon Dąbrowski 

7. Maria Domańska 

8. Dariusz Galiński   

9. Zenon Izdebski 

10. Wojciech Kucharski 

11. Adam Lesiński  

12. Andrzej Lipka 

13. Tadeusz Małkiewicz 

14. Elżbieta Wasielkiewicz 

15. Halina Wysocka   
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Rada zgodnie ze Statutem Miasta Sulejówek wybiera Przewodniczącego Rady 

Miasta Sulejówek i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sulejówek.  

Przewodniczący organizuje prace rady oraz prowadzi sesje rady. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek: 

Adam Lesiński – uchwała Rady Miasta Sulejówek  nr I/1/2010 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Sulejówek: 

Halina Wysocka uchwała Rady Miasta Sulejówek nr I/2/2010 

 

Rada powołuje ze swojego grona komisje stałe i doraźne. Komisje podlegają Radzie 

– przedkładają jej plan pracy i sprawozdanie z działalności.  

Komisje stałe Rady Miasta Sulejówek: 

1. Komisja Rewizyjna 

2. Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 

3. Komisja Finansów 

4. Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

6. Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego 

Wnioski Komisji: 

1. Komisja Rewizyjna – 3 wniosków 

2. Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych –17 wniosków 

3. Komisja Finansów – 9 wniosków 

4. Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 9 wniosków 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 11 wnioski 

6. Komisja Środowiska  i Zagospodarowania Przestrzennego – 5 wniosków 

Opinie Komisji: 

1. Komisja Rewizyjna –2 opinie 

2. Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 13 opinii 

3. Komisja Finansów – 1 opinia 

4. Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 2 opinie 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 2 opinie 

6. Komisja Środowiska  i Zagospodarowania Przestrzennego – 2 opinie 

Uchwały Komisji: 

1. Komisja Rewizyjna – 7 uchwał 

2. Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 64 uchwały 

3. Komisja Finansów – 44 uchwały 

4. Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 40  uchwał 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 65 uchwał 

6. Komisja Środowiska  i Zagospodarowania Przestrzennego – 74 uchwały 
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Posiedzenia Komisji: 

1. Komisja Rewizyjna – 48 posiedzeń 

2. Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia  i Spraw Społecznych – 58 posiedzeń 

3. Komisja Finansów – 76 posiedzeń 

4. Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – 57 posiedzeń 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 62 posiedzenia 

6. Komisja Środowiska  i Zagospodarowania Przestrzennego –76 posiedzeń  

 

Do właściwości rady należą sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 

ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ustawy o samorządzie gminnym). 

 

Działalność uchwałodawcza Rady Miasta Sulejówek 

Rada Miasta Sulejówek VI kadencji obradowała na LXII sesjach i podjęła 435 

uchwał
1
. Rada obradowała średnio 1,29 na miesiąc. 

 

Działalność kontrolna Rady Miasta Sulejówek 

Rada kontroluje działalność Burmistrza i samorządowych jednostek 

organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna nie 

posiada własnych kompetencji kontrolnych, lecz działa w granicach przyzwolenia 

rady. Funkcja kontrolna Komisji Rewizyjnej nie wyłącza uprawnień do kontroli 

pozostałych komisji. 

 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole: 

1) Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr X/61/2011 ws. przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej (kontrola przetargów i wykonania inwestycji pn. budowa 

placów zabaw przy SP1, SP2, SP3 w ramach programu „Radosna Szkoła). 

2) Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVI/22/2011 ws. przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej (kontrola przetargów i wykonania inwestycji budowa ulicy 

Krasińskiego na odcinku od ulicy Głowackiego do  stadionu miejskiego) 

3) Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XIX/153/2011 ws. przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej (kontrola wykonania umowy CRU 3420/35/2009 dot. 

wyłapywania, przejmowania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu 

miasta Sulejówek) 

4) Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XXIII/189/2012 ws. przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej (kontrola przetargi i wykonania inwestycji pn. „Park 

Glinianki Centrum Pobytowe EURO 2012 boisko Sportowe”) 

5) Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XLIX/347/ 2013 ws. przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej (kontrola powstania Prywatnej Szkoły im. Rodziny 

Moraczewskich w aspekcie wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół  

Ponadgimnazjalnych w Sulejówku oraz udziału radnego Adama Lesińskiego 

w tej sprawie) 

6) Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XLIX/366/2013 ws. przyjęcia sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej (kontrola wykonania umów wyłapywania i przetrzymywania 

bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Sulejówek w 2012 r.) 

 

Protokoły i uchwały z sesji Rady Miasta Sulejówek są dostępna na stronie 

internetowej urzędu www.sulejowek.pl w BIP-ie w zakładce Sesje Rady Miasta. 

Rada Miasta Sulejówek nadała zbiorowe i indywidualne  tytuły honorowe 

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA SULEJÓWEK”: 

TYTUŁY  ZBIOROWE 

13 czerwca 2012 r. 

Orkiestra Wojskowa w Warszawie 

 

                                                 
1
 Stan na dzień 30.09.2014 r. 

http://www.sulejowek.pl/plik,737,zasluzona-orkiestra-wojsk.pdf
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TYTUŁY  INDYWIDUALNE 

13 czerwca 2011 r. 

Jerzy Kochański 

Henryk Zając 

13 czerwca 2012 r. 
Hanna Ewa Semeniuk 

Włodzimierz Czesław Soszyński 

13 czerwca 2013 r. 
Antoni Chmielewski (pośmiertnie) 

Antoni Czajkowski 

Janusz Kawalec 

13 czerwca 2014 r. 
Marcjan Jagodziński (pośmiertnie) 

Elżbieta Krzak 

Ryszard Mikołajczuk 

Zbigniew Franciszek Oktaba (pośmiertnie) 

Krystyna Pachnik 

Waldemar Teperek 

Franciszka Żerańska 

 

Pełny rejestr osób uhonorowanych wraz z drukiem wniosku i regulaminem 

przyznawania dostępny na stronie internetowej urzędu www.sulejowek.pl 

w zakładce ZASŁUŻONY DLA MIASTA SULEJÓWEK 

 

25. Dane o funkcjonowaniu Urzędu Miasta 

 

Urząd Miasta Sulejówek funkcjonuje w dwóch budynkach przy ul. Dworcowej 55 

i przy ul. Reymonta 43. 

Schemat Organizacyjny Urzędu  

 
 

http://www.sulejowek.pl/plik,481,zasluzony-kochanski-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,486,zasluzony-zajac-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,735,zasluzona-h-semeniuk.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,736,zasluzony-w-soszynski.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,1672,zasluzony-chmielewski-2013-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,1600,zasluzony-ks-antoni-czajkowski-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,1599,zasluzony-kawalec-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2218,2014-jagodzinski-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2219,2014-krzak-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2220,2014-mikolajczuk-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2221,2014-oktaba-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2222,2014-pachnik-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2223,2014-teperek-pdf.pdf
http://www.sulejowek.pl/plik,2224,2014-zeranska-pdf.pdf
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 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 
2014 rok 

stan na 0.09 

Korespondencja 

przychodząca 
15.048 szt. 14.721 szt. 14.916 szt. 23.130 szt. 12.980 szt. 

Korespondencja 

wychodząca 
23.470 szt. 21.112 szt. 20.651 szt. 22.070 szt. 14.735 szt. 

 

 
 

Bieżące remonty: 

 wykonano dostosowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta 

Sulejówek ul. Dworcowa 55 do wymagań ochrony przeciwpożarowej, 

 wykonano oświetlenie awaryjne w budynku Urzędu Miasta Sulejówek 

ul. Dworcowa 55, 

 wykonano prace kominiarskie, wykonano dodatkową wentylację 

w pomieszczeniach Urzędu, 

 wymiana drzwi. 

Pomimo ograniczonych środków udało się w sposób niezwykle oszczędny 

wyremontować wszystkie pomieszczenia w budynku urzędu przy ul. Dworcowej. 

Miasto poniosło jedynie wydatki na materiały a prace wykonali skazani w ramach 

podpisanej umowy z Zakładem Karnym. 

 

W 2012 r. przeniesiono Archiwum Zakładowe Urzędu z ul. Bogusławskiego 14 

na ul. Armii Krajowej 21.  
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Prawie 80% pracowników merytorycznych posiada wyższe wykształcenie  

 
 

Urząd Miasta Sulejówek współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Mińsku Mazowieckim w zakresie realizacji programów zwalczania bezrobocia: 

 prace interwencyjne i roboty publiczne 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób 

zatrudnionych 
17 1 5 7 3 

 

 staże absolwenckie 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba 

stażystów 

3 3 5 4 2 

 

Urząd Miasta Sulejówek w porozumieniu ze szkołami wyższymi organizował 

praktyki zawodowe dla studentów. 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób 7 4 8 7 2 

 

Pracownicy Urzędu Miasta Sulejówek podnosili kwalifikacje zawodowe 

uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

 
Ponadto wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych brali udział 

w projekcie szkoleniowym „Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta 

Sulejówek” w okresie od maja 2011 r. do października 2012 r. 
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Biuro Burmistrza 
Podczas obecnej kadencji opracowano 11 ulotek „Informacja dla Mieszkańców 

Sulejówka”. Każdy Mieszkaniec średnio trzy razy do roku otrzymał ulotkę 

bezpośrednio do swojej skrzynki pocztowej. Treść informatorów jest również 

dostępna na stronie internetowej. Informatory w przystępny i zrozumiały sposób 

opisywały bieżące, istotne dla każdego Mieszkańca kwestie np. finanse miasta, 

odwodnienie, realizowane inwestycje czy wdrażane projekty unijne.  

Odbyły się również dwadzieścia dwa spotkania Burmistrza z Mieszkańcami 

pt. „Porozmawiajmy o …”.  

 
W każdy poniedziałek Mieszkańcy są przyjmowani przez Burmistrza, w budynku 

przy ul. Reymonta 43.  

 

Ilość wniosków zgłoszonych na spotkaniach z Burmistrzem 

 
 

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły planu zagospodarowania Przestrzennego, 

przyznania mieszkania komunalnego, remontu dróg, odwodnienia  

Liczba zarządzeń wydanych przez Burmistrza 
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26. Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Sulejówku 

 

W dniu 3 lutego 2012 roku Burmistrz powołał Miejski Komitet Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa w składzie: 

1) Arkadiusz Śliwa – przewodniczący  

2) Elżbieta Krzak – wiceprzewodnicząca 

3) Jacek Zalewski – sekretarz 

Członkowie: 

4) Stanisław Bogucki 

5) Krzysztof Bożym 

6) Anna Cyrkunowicz 

7) Daniel Dąbrowski 

8) Janusz Dowjat 

9) Irmina Matyjasek – Jałowiecka 

10) Ryszard Mikołajczuk 

11) Anna Mikulska 

12) Mirosław Smosarski 

13) Andrzej Tomaszewski 

14) Zofia Wolanin 

15) Joanna Zyskowska 

 

Z inicjatywy Komitetu m in.: 

13 kwietnia 2013 roku w Kościele pw. Maryi Matki Kościoła przy ul. Żeromskiego 

18 w Sulejówku odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy smoleńskiej.  

 

1 listopada 2013 roku została po raz pierwszy przeprowadzona kwesta  na renowację 

mogił bohaterów na cmentarzu parafialnym w Sulejówku Miłośnie.  

 
27. Sprawozdanie z przebiegu spraw sądowych  

 

W okresie 2010 – 2014  zostało zarejestrowanych łącznie 181 nowych spraw, z tego 

115 spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi, w tym 104 spraw cywilnych 

i 11 spraw karnych, 48 spraw dotyczących postępowań przed sądami 

administracyjnymi i 18 postępowań w zakresie windykacji lub egzekucji należności. 

 

Sprawy cywilne prowadzone przed sądami powszechnymi, które zostały 

zaewidencjonowane w ostatnich 4  latach to: 

1) 28 spraw z powództw osób fizycznych, WAM, PKP i Syndyka o eksmisję 

z lokali mieszkalnych z żądaniami przyznania od Miasta dla rodzin 

eksmitowanych lokali socjalnych lub zamiennych i z udziałem Miasta Sulejówek 

jako interwenienta ubocznego, z tego: 

a) 14 spraw, w których zapadły w I Instancji w Sądzie Rejonowym lub w II 

Instancji w Sądzie Okręgowym prawomocne wyroki eksmisyjne bez 

obowiązku Miasta zapewnienia eksmitowanym lokali socjalnych lub 

zamiennych, 

b) 7 spraw prawomocnie umorzonych, po wcześniejszym zawieszeniu 

postępowania,  

na skutek cofnięcia pozwu lub stwierdzenia niewłaściwości, 

c) 3 sprawy z prawomocnie oddalonymi powództwami o eksmisję,   

d) 3 sprawy o opróżnienie lokali mieszkalnych w toku postępowania, z tego  

2 sprawy zawieszone, 
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e) 1 sprawa z prawomocnie orzeczoną eksmisją 3 rodzin i obowiązkiem Miasta 

zaoferowania 1 rodzinie lokalu zamiennego, co  zostało przez Miasto 

wykonane; 

2) 4 sprawy przeciwko Miastu o przyznanie prawa do lokalu socjalnego, z tego  

1 zakończona ugodą sądową dotyczącą przyznania lokalu socjalnego, co Miasto 

zapewniło, 1 sprawa zakończona  oddaleniem  powództwa w Obu Instancjach 

sądowych, w 2 przypadkach Miasto odmówiło lokalu; 

3) 2 sprawy o opróżnienie lokali mieszkalnych i zaległy czynsz z powództwa 

Miasta zakończone prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi bez przyznania 

uprawnień do lokali socjalnych i zasądzającymi zaległe opłaty; 

4) 1 sprawa o zasiedzenie nieruchomości z wniosku Miasta Sulejówek zakończona 

prawomocnym postanowieniem Sądu stwierdzającym zasiedzenie na rzecz 

Miasta  8 nieruchomości; 

5)  20 spraw o zasiedzenie nieruchomości z wniosku osób fizycznych lub Skarbu 

Państwa, w których Miasto nie posiadało roszczeń odnośnie własności; 

6) 8 praw o zasiedzenie nieruchomości z udziałem Miasta, w których Miasto 

oponowało przeciwko wnioskom, w tym: 

a) w 2 sprawach wnioski o zasiedzenie zostały prawomocnie oddalone, 

b) w 1 sprawie zostało zasiedzenie prawomocnie stwierdzone, 

c) w 4 sprawach postępowania toczą się w I Instancji, 

d) w 1 sprawie w toku postępowania przed II Instancją jest apelacja Miasta  

od postanowienia o zasiedzeniu fragmentu drogi;     

7) 2 sprawy z udziałem Miasta o zasiedzenie służebności drogowej, w tym 

1 zakończona prawomocnym oddaleniem wniosku;   

8) 1 sprawa z wniosku Miastu dotycząca wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej, 

zakończona uwzględnieniem skargi Miasta na odmowę wpisu; 

9) 2 sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, w tym 1 w toku postępowania,  

a w drugiej sprawie ustanowiona służebność za odpłatnością na rzecz Miasta; 

10) 1 sprawa o zniesienie współwłasności ze spłatą na rzecz Miasta,  

11) 1 sprawa o dział spadku,   

12) 1 sprawa o ustanowienie kuratora spadku,  

13) 1 o nadanie klauzuli wykonalności; 

14) 1 sprawa zobowiązująca Miasto do zakupu nieruchomości; 

15) 3 sprawy o zasądzenie należności przeciwko Miastu w toku postępowania; 

16) 3 nakazy zapłaty przeciwko Miastu, w jednej sprawie Miasto uregulowało 

należność, a w dwóch wniosło sprzeciw; 

17) w 2 sprawach sądowych o odszkodowanie przeciwko Miastu, w jednej 

powództwo w Obu Instancjach sądowych oddalone, w drugiej częściowo 

uwzględnioną kwotę pokrył ubezpieczyciel; 

18)    w 3 sprawach o zasądzenie przeciwko Miastu – w 2 została zawarta ugoda 

sądowa, w jednej ugoda pozasądowa; 

19) 1 sprawa o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste przeciwko Miastu - pozew 

prawomocnie odrzucony; 

20) 3 sprawy dotyczyły zawezwania Miasta do próby ugodowej, z których Miasto 

do 2 przystąpiło;     

21) 9 spraw z udziałem Miasta o stwierdzenie nabycia spadku, z tego: 

a) 1 sprawa z wniosku Miasta o spadek po osobie fizycznej w toku 

postępowania, 

b)  w 3 sprawach z wniosków wierzycieli zostało stwierdzone nabycie spadku 

przez spadkobierców ustawowych,  

c) w 2 sprawach z wniosku wierzycieli zostało stwierdzone nabycie spadku 

przez Miasto, 

d) 2 sprawy z wniosków wierzycieli o nabycie spadku są w toku postępowania, 

e) w 1 sprawie spadek nabył Skarb Państwa; 
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22) 7 spraw z zakresu prawa pracy, w tym 3 ugody sądowe, 1 ugoda pozasądowa, 

1 powództwo prawomocnie oddalone, 1 sprawa w toku postępowania. 

 

Sprawy karne zarejestrowane w ostatnich 4 latach obejmowały: 
1) doniesienia Miasta w 4 sprawach;  

2) prawomocne wyroki skazujące sprawców w 3 sprawach; 

3) prawomocne umorzenia śledztwa lub dochodzenia w 4 sprawach. 

 

Sprawy w sądach administracyjnych, w tym w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

dotyczyły: 

1) 22 spraw ze skarg osób fizycznych na bezczynność Burmistrza Miasta oraz 

skarg o wznowienie postępowań sądowych, zakończonych prawomocnym 

oddaleniem lub odrzuceniem skarg; 

2) 3 sprawy o bezczynność Burmistrza w toku postępowania sądowego, w tym  

2 sprawy przed WSA i 1 skarga kasacyjna w NSA; 

3) 11 spraw ze skarg na uchwały Rady Miasta, w tym 1 skarga kasacyjna Miasta 

uwzględniona przez NSA; 

4) 4 skargi kasacyjne od wyroków WSA, z tego 2 oddalone przez NSA i 2 skargi 

w toku postępowania;  

5)  8 spraw przed WSA oddalających skargi na decyzje Wojewody, MWINB 

i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Sprawy w zakresie windykacji lub egzekucji należności to: 

1) w 1 sprawie spłata od dłużnika na rzecz Miasta kosztów rozłożona na raty 

miesięczne; 

2) w 1 sprawie dłużnik zapłacił Miastu koszty procesu jednorazowo; 

3) w 2 sprawach komorniczych  zostały wykonane na rzecz Miasta egzekucje  

w zakresie opróżnienia lokali mieszkalnych; 

4) w 6 sprawach Sąd zlecił prowadzenie egzekucji w przypadkach zbiegu sądowej  

i administracyjnej; 

5) w 4 sprawach wyegzekwowane należności na rzecz Miasta; 

6) w 1 sprawie prawomocnie oddalona skarga dłużnika na czynności Komornika;  

7) w 1 sprawie ostateczna decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o umorzeniu 

postępowania podatkowego przeciwko Miastu; 

8) w 2 sprawach Komornik Sądowy dokonywał  spisu inwentarza. 

 

Bieg spraw nie zakończonych do września 2010 roku: 

1) z 7 spraw o opróżnienie lokali mieszkalnych z udziałem Miasta jak 

interwenienta ubocznego prawomocnie oddalone powództwa w 3 sprawach,  

w tym w 2 sprawach oddalone apelacje powodów przez Sąd Okręgowy, 

w 3 sprawach postępowania prawomocnie umorzone i w 1 sprawie 

uwzględniona apelacja Miasta od wyroku Sądu Rejonowego przez Sąd 

Okręgowy przez zobowiązanie powódki, a nie Miasta do zapewnienia lokali 

zamiennych eksmitowanym; 

2) 1 powództwo o zasądzenie od Miasta za bezumowne korzystanie 

z nieruchomości prawomocnie oddalone; 

3) w 1 sprawie powództwo przeciwko Miastu o przywrócenie posiadania oddalone 

w Obu Instancjach sądowych; 

4) 2 skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego przeciwko Miastu – SN odmówił 

przyjęcia skarg do rozpoznania; 

5) 1 sprawa pracownicza – wniosek pracownika o wznowienie postępowania 

oddalony; 

6) 1 wniosek o zasiedzenie służebności przejazdu prawomocnie oddalony.    
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III. Podsumowanie. 

 

Dzięki prowadzonej dotychczas polityce finansowej, jesteśmy dobrze przygotowani 

od nowej kadencji do pozyskiwania środków w nowej perspektywie unijnej. 

Oddłużone miasto może aplikować o większe środki w celu lepszego zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców. Planujemy realizować dalsze inwestycje związane z poprawą 

infrastruktury drogowej, odwodnieniem miasta, budową zbiornika retencyjnego na 

terenie Glinianek, oświetleniem ulicznym i inne. 

 

 

 


