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I. WPROWADZENIE 
 

Szanowni Radni i Mieszkańcy Miasta Sulejówek 

Raport o stanie Miasta za 2018 rok został przygotowany po raz pierwszy, zgodnie 

z nowymi założeniami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym oraz szczegółowymi 

wymogami określonymi przez Radę Miasta Sulejówek w uchwale nr VIII/78/2019. Raport 

przygotowuje organ wykonawczy, czyli Burmistrz Miasta Sulejówek do 31 maja danego roku 

za rok poprzedni. 

Raport gromadzi informacje dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta. Przedstawia m.in. sfery gospodarki, finansów, demografii, inwestycji, 

edukacji, pozyskiwania środków unijnych, komunikacji, gospodarki odpadami, ekologii, 

współpracy zagranicznej.  Informacje zawarte  w niniejszym dokumencie posłużą Państwu 

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się 

podstawą do dyskusji. 

Zmiany jakie zachodzą corocznie są efektem wytężonej pracy. Mam nadzieję, że są one 

zauważane i docenione przez naszych Mieszkańców. Konsekwentna polityka finansowa 

sprawiła, że szczególnie w 2018 roku wzrosły dochody i wydatki budżetu Miasta. 

Na inwestycje przeznaczyliśmy rekordową kwotę prawie 50 mln zł. Dzięki skutecznie 

pozyskiwanym środkom unijnym udało się nam zrealizować wiele znaczących inwestycji. 

Na przykład, w latach 2010-2018 na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego 

pozyskaliśmy środki unijne w wys. ok. 40 mln zł. Sulejówek znajduje się w gronie liderów 

wśród mazowieckich gmin pod względem aktywności inwestycyjnej oraz pod względem 

pozyskanych środków zewnętrznych (2 miejsce). Rozpoczęliśmy m.in. bardzo ważną 

inwestycję kompleksowego odwodnienia Miasta. Kluczowym elementem systemu 

odwodnienia są wybudowane w ubiegłym roku zbiorniki w Parki Glinianki.  

Stawiamy przed sobą realne cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, 

społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie. M. in. w 2018 roku uruchomiliśmy  

komunikację miejską, zaproponowaliśmy stworzenie biletu metropolitalnego  

i wprowadziliśmy dopłaty do tego biletu dla mieszkańców naszego Miasta. Z tego rozwiązania 

korzysta ponad 3000 Mieszkańców. Kontynuowaliśmy w ubiegłym roku projekt skierowany 

do uczniów naszych szkół „Równy start w przyszłość”. W ramach projektu pozyskaliśmy 

ogromną kwotę na organizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz kompleksowo 

doposażyliśmy wiele sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt wspomagający i urozmaicający 

edukację.  

Tak wiele udaje się zrobić, ponieważ za priorytet stawiamy sobie dobro Mieszkańców, 

by tworzyć lepsze warunki do życia wielopokoleniowym Sulejówku. Dziękuje wszystkim, 

którzy pracowali dla lepszej przyszłości Miasta i Mieszkańców. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem. 

 

 

 

 

Arkadiusz Śliwa 
 

 

Burmistrz Miasta Sulejówek
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II. INFORMACJE OGÓLNE  O SYTUACJI SPOŁECZNO 

- GOSPODARCZEJ 
 

1. DANE DOTYCZĄCE DEMOGRAFII I ZALUDNIENIA  
 

Stan ludności Miasta Sulejówek na dzień 31.12.2018 r. wynosił 19.047 stałych 

mieszkańców oraz 226 osób zameldowanych na pobyt czasowy i utrzymuje się tendencja 

wzrostowa liczby mieszkańców. 

 

Wykres 1. Ludność Miasta Sulejówek w latach 2010 - 2018 

 
 

Wykres 2.  Urodzenia i zgony w latach 2010 – 2018 
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Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 213 219 203 202 214 233 187 223 198 

Zgony 174 169 184 215 156 170 189 181 228 

 

Stały rejestr wyborców 

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym 

przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.  

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.  

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących 

obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania 

z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Według stanu na dzień 31.12.2018r. liczba wyborców wynosi 15378 w tym 306 osób 

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

rejestru wyborców na własny wniosek.  

 

Dowody osobiste 

Liczba przyjętych  wniosków na dowód osobisty w roku 2018 wynosiła 2025. 

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Prawie 4 tys. spraw odnotował w roku 2018 Urząd Stanu Cywilnego w Sulejówku. Z roku                

na rok liczba czynności wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego rośnie. Wzrost ten 

spowodowany  jest zmianą przepisów.  Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego 

wprowadziła odmiejscowienie niektórych czynności, które ułatwiają mieszkańcom załatwianie 

spraw w urzędzie. Uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie 

cywilnym, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, złożenie oświadczenia o uznaniu 

ojcostwa, oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed 

zawarciem małżeństwa, wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego, zmiana imion 

i nazwisk – między innymi te sprawy można załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.  

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej. 

Od 1 marca 2015 r. rejestracji stanu cywilnego  dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego                 

w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, w systemie teleinformatycznym. Czynności z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego zastępca. Urząd Stanu Cywilnego 

w Sulejówku zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie 

miasta Sulejówek.  

Urząd Stanu Cywilnego organizuje również uroczystości związane z Jubileuszami 

Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystości te organizowane są raz w roku i cieszą się 

dużą sympatią Jubilatów oraz ich rodzin. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilaci 

otrzymują "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawane przez Prezydenta RP. 

Urząd Stanu Cywilnego organizuje także uroczystości związane z ukończeniem 100 lat naszych 

mieszkańców.  
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Zadania wykonane przez Urząd Stanu Cywilnego w latach 2015-2018 

 
Zadania 2015 2016 2017 2018 

Sporządzanie aktów stanu 

cywilnego (urodzenia, 

małżeństwa, zgony) Tryb 

zwykły i szczególny 

(transkrypcje) 

235 266 287 284 

Wydawanie  odpisów aktów 

stanu cywilnego (skrócone, 

zupełne, wielojęzyczne) 

410 1550 1884 2066 

Czynności materialno-

techniczne z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego 

(uzupełnianie, prostowanie, 

odtwarzanie aktów) 

43 58 139 93 

Wydawanie zaświadczeń, 

zezwoleń oraz przyjmowanie 

oświadczeń  

75 85 64 77 

Sporządzanie wzmianek 

dodatkowych w aktach stanu 

cywilnego 

110 168 61 238 

Sporządzanie przypisków w 

aktach stanu cywilnego 
460 772 572 626 

Migracja aktów do Rejestru 

Stanu Cywilnego 
407 565 539 566 

Wydawanie decyzji w 

sprawie imion i nazwisk oraz 

decyzji odmowych  

 

8 

 

9 

 

 

19 

 

 

16 

 

Przygotowywanie  wniosków 

o nadanie „Medali za 

Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie”  

10 16 7 15 

Ogółem 2758 3489 3772 3981 
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BIURO BURMISTRZA MIASTA 

W 2018 roku opracowano 3 cykliczne ulotki „Informacja dla Mieszkańców Sulejówka”. Warto 

podkreślić, że według stanu na maj 2019 roku, począwszy od 2011 roku ukazały się już aż 

23 Informatory. Każdy Mieszkaniec średnio trzy razy do roku otrzymał ulotkę bezpośrednio do 

swojej skrzynki pocztowej. Treść informatorów jest również dostępna na stronie internetowej 

https://www.sulejowek.pl/197,finanse-miasta  Informatory w przystępny i zrozumiały sposób 

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

inwestycje czy wdrażane projekty unijne. W danym roku odbyło się również 6 spotkań 

Burmistrza z Mieszkańcami pt. „Porozmawiajmy o …”. 

 

 
 

Organizacja obsługi interesantów poprzez Biuro Obsługi Klienta: 

W 2018 r. korespondencja przychodząca do Urzędu Miasta Sulejówek liczyła 22 212 szt. pism 

różnego rodzaju, natomiast korespondencja wychodząca - 14 001 szt.  

W 2018 r. wydano łącznie 286 zarządzeń Burmistrza.  
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W 2018 r. odnotowano wpływ 110 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

na każdy z nich odpowiedziano w terminie. Zakres tematyczny wnioskowanych informacji był 

bardzo zróżnicowany i dotyczył m.in.: finansów Miasta, inwestycji, liczby ludności, ekologii, 

odławiania zwierząt, utylizacji azbestu, kontroli przepisów antysmogowych, transportu 

zbiorowego, oświaty, liczby etatów w UM, obsługi prawnej w UM, kopii umów, uchwały 

krajobrazowej, planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, 

gospodarki odpadami komunalnymi, termomodernizacji budynków itp. 
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W ramach przyjęć Mieszkańców w ramach skarg i wniosków Mieszkańcy przyjmowani są 

przez Burmistrza w każdy poniedziałek, w budynku przy ul. Reymonta 43. Biuro Burmistrza 

prowadzi zapisy osób na spotkania, celem uniknięcia kolejek, jednakże w pozostałe dni 

tygodnia, w sprawach niecierpiących zwłoki mieszkańcy przyjmowani są poza zapisami.                     

W spotkaniach tych uczestniczy także kierownik referatu, lub oddelegowany pracownik, 

któremu dana sprawa zostaje przekazana do realizacji. W  tym celu opracowano formularz, 

na którym Burmistrz lub kierownik (pracownik) opisuje zgłaszaną sprawę, którą następnie 

przekazuje do realizacji danemu referatowi. Referat merytoryczny po przeanalizowaniu 

otrzymanej sprawy udziela odpowiedzi.  

 

Najczęściej zgłaszane w 2018 roku problemy dotyczyły: 

 budowy/remontu dróg, odwodnienia,   

 przyznania mieszkania komunalnego,  

 planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

W 2018 roku wpłynęła 1 skarga do Burmistrza i została załatwiona we własnym zakresie 

W 2018 roku wpłynęło 158 wniosków do Burmistrza, 154 rozpatrzono we własnym zakresie a 

4 przekazano według właściwości 

 

Zestawienie skarg i wniosków załatwionych w 2018 r. według problematyki/tematyki 

 

Lp. Grupy tematyczne Skargi 

Liczba ogółem dla 

danej kategorii 

Wnioski 

Liczba ogółem dla 

danej kategorii 

1.  Organizacja ruchu, transport drogowy oraz 

inwestycje drogowe 
1 58 

2.  Sprawy mieszkaniowe oraz gospodarka 

nieruchomościami 0 36 

3.  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 0 26 

4.  Ochrona środowiska 0 11 

5.  Architektura i budownictwo 0 8 

6.  Geodezja i kartografia 0 8 

7.  Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna 0 4 

8.  Bezpieczeństwo publiczne 0 2 

9.  Oświata i nauka  0 2 

10.  Budżet oraz sprawy finansowe 0 2 

11. Promocja i kultura 0 1 

12. Sprawy obywatelskie oraz z zakresu stanu 

cywilnego 0 0 

13. Działalność pracowników urzędu 0 0 

14. Działalność jednostek podległych 0 0 

 Ogółem 1 158 
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Zestawienie sposobu załatwiania skarg w 2018 roku  

we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (łącznie) 
 

Przyjęto w 2018 roku  

Ogółem 

w tym 

Przekazano  

wg właściwości 

Załatwiono we własnym zakresie 

Ogółem 
Skargi 

zasadne 

Skargi 

niezasadne 
Inne 

7 0 7 4 3 0 

 

Zestawienie sposobu załatwiania wniosków w 2018 roku 

we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (łącznie) 

 

Przyjęto w 2018 roku 

Ogółem 

w tym 

Przekazano  

wg właściwości 

Załatwiono we 

własnym zakresie 
Pozostałe 

15 0 15 0 

Miasto Sulejówek jest członkiem pięciu poniżej wymienionych stowarzyszeń: 

1. Związek Miast Polskich  

2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej  

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski 

4. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  

5. Związek Samorządów Polskich 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY W 2018 R. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

niezależnie od dochodu rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci. Karta Dużej Rodziny 

oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z wielu zniżek w instytucjach kultury, ośrodkach sportowych, w parkach 

narodowych, na przejazdy kolejowe jak i  zniżki handlowo-usługowe na terenie całego kraju.  

Zniżki oferowane są nie tylko przez instytucje publiczne, ale i prywatnych przedsiębiorców.  

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej  

(tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. w formie aplikacji na smartfona). 

W 2018 r. w Sulejówku ogółem wydano 276 Kart Dużej Rodziny. Przyznano Karty  

68 rodzinom, w tym: 104 rodzicom/małżonkom - oraz 172 dzieciom. W 2018 r. przyznano  

73 osobom dodatkowe (elektroniczne) formy karty. 

W 2018 r. wydano 3 duplikaty kart w formie tradycyjnej i elektronicznej, domówiono 73 karty 

jako dodatkowe formy kart tradycyjnych, przyznano 15 nowych kart dla osób, które już były 

posiadaczami karty w obu formach, dla nowych członków rodzin wielodzietnych przyznano  

6 kart tradycyjnych i 5 kart elektronicznych.  

 

PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

Celem zapewnienia systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli 

zarządczej realizując obowiązek wynikający z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)  

w Urzędzie Miasta Sulejówek prowadzony jest audyt wewnętrzny. Audytem wewnętrznym, 

objęty jest Urząd, jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek oraz Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. W roku 2018 audyt realizowany był  
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w 3 obszarach: nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Sulejówek, zamówienia 

publiczne oraz bezpieczeństwo informacji i danych. Czynności audytowe dotyczyły bieżących 

zadań z zakresu adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.  

W wyniku audytu wydano zalecenia i rekomendacje mające na celu usprawnienie działalności 

poszczególnych jednostek objętych audytem. Prowadzono również czynności monitorujące 

oraz sprawdzające realizację zaleceń wydanych przez audytora w roku 2017. Wszystkie 

zalecenia zostały zrealizowane. 

 

2. URZĄD  
 

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku w Urzędzie Miasta Sulejówek wyniosła 76,4.  

Urząd Miasta Sulejówek współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku 

Mazowieckim w zakresie realizacji programów zwalczania bezrobocia tj.:  

prace interwencyjne - 2 osoby; 

staże dla osób bezrobotnych - 3 osoby; 

inne programy zwalczania bezrobocia - 2 osoby.  

Pracownicy Urzędu Miasta Sulejówek podnosili swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc 

w 92 szkoleniach zewnętrznych i 4 szkoleniach wewnętrznych.  

 

Ponad 90% pracowników merytorycznych posiada wykształcenie wyższe. 

 
 

3. OŚWIATA 
 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto: 

Nazwa placówki 
Liczba 

uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego   751 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Czarnieckiego 328 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 732 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 367 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego 247 

Miejskie Przedszkole nr 1          150 

Miejskie Przedszkole nr 2          225 

Placówki prowadzone przez osoby prawne, stowarzyszenia i osoby fizyczne: 

Szkoła Podstawowa Benedykta 26 

68

6

Wykształcenie

wyższe

średnie
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Prywatna Szkoła im. Z. i J. Moraczewskich 836 

Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich 103 

Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne 42 

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich 44 

Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” 64 

Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” 128 

Niepubliczne Przedszkole „Przytulanka” 24 

Niepubliczne Przedszkole ”Koci-Łapci” 9 

Niepubliczne Przedszkole „Gagatek” 7 

Niepubliczny żłobek „Smerfland” 21 

Klub dziecięcy „Nemo” 15 

Klub malucha „Mateuszek” 13 

 

 

Wyniki średnie egzaminów pisemnych szkół w gminie. Egzamin maturalny, 

sesja główna, maj 2018, arkusz standardowy. 

   Liczebność 
Średni wynik 

(%) 
obowiązkowy Język angielski podstawowy 14 37,57 

Język polski podstawowy 14 38,43 

Matematyka podstawowy 14 15,71 
dodatkowy Biologia rozszerzony 2 8,00 

Geografia rozszerzony 8 8,50 

Język angielski rozszerzony 3 32,67 

Język polski rozszerzony 2 56,50 
obowiązkowy Język angielski podstawowy 33 63,76 

Język polski podstawowy 33 61,91 

Matematyka podstawowy 33 44,12 
dodatkowy Biologia rozszerzony 7 24,00 

Chemia rozszerzony 6 8,83 

Geografia rozszerzony 6 19,00 

Historia rozszerzony 5 28,80 

Wyniki matur 
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Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Sulejówek, ul. I. J. Paderewskiego 29 

Liczba osób 31 31 31 

Średni wynik % 62% 46% 64% 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Sulejówek, ul. I. J. Paderewskiego 29 

Liczba osób 14 14 14 

Średni wynik % 40% 38% 15% 
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Język angielski rozszerzony 17 39,18 

Język polski rozszerzony 11 56,55 

Matematyka rozszerzony 2 11,00 

Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 2 41,50 

 

Odsetek zaliczonych obowiązkowych egzaminów pisemnych dla szkół 

w gminie. Egzamin maturalny, sesja główna, maj 2018, tegoroczni 

absolwenci, arkusz standardowy. 
  Niezaliczony Zaliczony 
  Liczebność Odsetek Liczebność Odsetek 

obowiązkowy 

Język angielski 3 21,4% 11 78,6% 

Język polski 2 14,3% 12 85,7% 

Matematyka 14 100,0% 0 0,0% 

obowiązkowy 

Język angielski 1 3,0% 32 97,0% 

Język polski 0 0,0% 33 100,0% 

Matematyka 4 12,1% 29 87,9% 

 

Zdawalność matury dla szkół w gminie. Egzamin maturalny, sesja główna, 

maj 2018, tegoroczni absolwenci, wszystkie rodzaje arkuszy. 

Przystąpili Matura niezdana Matura zdana 

Liczebność Odsetek Liczebność Odsetek Liczebność Odsetek 

14 100,0% 13 92,9% 1 7,1% 

33 100,0% 3 9,1% 30 90,9% 

 

Egzamin gimnazjalny: 

Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. termin główny - arkusz standardowy. 

 

 GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R GF-P 

Województwo 

Mazowieckie 

liczba 

uczniów 
49195 49192 49173 49177 44669 44336 2645 322 153 

średni 

wynik % 
61 70 55 59 72 57 52 57 64 

Powiat miński 

liczba 

uczniów 
1583 1582 1581 1582 1408 1409 41 4 1 

średni 

wynik % 
61 70 54 59 71 54 59 60 58 

Szkoła 

Podstawowa nr 1,  

ul. Idzikowskiego 

2A 

liczba 

uczniów 
54 54 54 54 53 53 1 - - 

średni 

wynik % 
66 80 57 62 81 65 100 - - 

Szkoła 

Podstawowa nr 4 

im. Janusza 

Korczaka, 

 ul. Narutowicza 

10 

liczba 

uczniów 
76 76 76 76 74 74 2 - - 

średni 

wynik % 
66 79 55 57 73 54 40 - - 
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Szkoła 

Podstawowa nr 2 

im. Stefana 

Czarnieckiego,  

ul. Okuniewska 2 

liczba 

uczniów 
24 24 24 24 24 24 - - - 

średni 

wynik % 
56 65 49 53 69 46 - - - 

Prywatne 

Gimnazjum 

 im. Z. i J. 

Moraczewskich,  

ul. Żeromskiego 18 

liczba 

uczniów 
59 59 58 59 57 57 1 1 - 

średni 

wynik % 
69 74 60 69 85 72 100 93 - 

Prywatne 

Gimnazjum  

im. Rodziny 

Moraczewskich,  

ul. Paderewskiego 

29 

liczba 

uczniów 
11 11 11 11 11 11 - - - 

średni 

wynik % 
72 84 67 73 92 79 - - - 

Prywatne 

Gimnazjum 

Centrum 

Edukacyjne 

ul. Krasickiego 57 

liczba 

uczniów 
2 2 2 2 2 2 - - - 

średni 

wynik % 
77 59 52 49 52 51 - - - 

Źródło: http://bip.oke.waw.pl 

(GH-H) - historia i WOS; (GH-P)- język polsk; (GM-M) -  matematyka; (GM-P) -  przedmioty przyrodnicze;  

(GA-P) - język obcy na poziomie podstawowym – angielski; (GA-R) - język obcy na poziomie rozszerzonym – 

angielski,(GN-P)- język obcy na poziomie podstawowym- niemiecki; (GN-R) – język obcy na poziomie 

rozszerzonym- niemiecki;(GF-P) - język obcy na poziomie podstawowym- francuski 

 

Opieka świetlicowa 

1. Opieką świetlicową objętych było: 530 uczniów + 66 uczniów sporadycznie + świetlica 

GNIAZDO 118 uczniów.  

2. Do 10 – godzinnych oddziałów przedszkolnych uczęszczało: 

    30 dzieci w wieku 5 lat,  

    201 dzieci w wieku 6 lat  

3. Liczba wydawanych obiadów :  

 a) tylko zupa – 39 

 b) tylko II danie – 475 

 c) pełny obiad – 703 

     II śniadanie - 13 

     podwieczorek - 248 dzieci 

     herbata dla „0” - 243 dzieci 

4. Liczba obiadów finansowanych: 

a)  przez MOPS – 54 

b) obiady fundowane przez sponsorów prywatnych – 3 

c) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 - 2  

 

Dowóz uczniów: 

Dowóz obejmował 38 dzieci niepełnosprawnych i 30 mieszkających w znacznym oddaleniu od 

szkoły. Dzieci niepełnosprawne dowożone były do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do placówek 

specjalnych w Warszawie i Ignacowie. 

Zawarto 8 umów w sprawie zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych 

zapewnianego przez rodziców. 

 

 

http://bip.oke.waw.pl/
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Zatrudnienie nauczycieli w szkołach publicznych z podziałem na pełnoetatowych 

i pozostałych 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy 

ogółem 
bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w pełnym 

wymiarze 
241 0 8 56 57 120 

zatrudnienie  

w niepełnym 

wymiarze 

liczba 60 0 7 16 15 22 

w tym 

etatu 
29,50 0 4,11 8,49 6,25 10,65 

Razem etaty: 270,50 0 12,11 64,49 63,25 130,65 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  

Dowóz dzieci: 

L.p.           Szkoła Podstawowa         Gimnazjum 

Oddziały „0” 4 - 

Klasy I – IV 7 - 

Klasy V – VIII 10 - 

III klasa gimnazjum - 4 

 

Wypoczynek dzieci: 

L.p.        Szkoła Podstawowa        Gimnazjum 

Z form wypoczynku jednego 384 35 

Z form wypoczynku dwóch 247 9 

Z wypoczynku w miejscu zamieszkania 95 - 

                                                        

Budżet szkoły w 2018 roku wyniósł 7 099 660,00 zł  co w przeliczeniu na 1 ucznia stanowi 

kwotę 9 453,61 zł. 

 

Zatrudnienie nauczycieli od dn.01.01.2018 r. do dn.31.12.2018 r. 

Okres od 01.01.2018r. do 31.08.2018 r. 

ilość nauczycieli 70 

pełny etat 61 

niepełny etat 9 

  

Okres od 01.09.2018r. do 31.12.2018 r. 

ilość nauczycieli 71 

pełny etat 63 

niepełny etat 8 
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Lp. Baza: Wartość brutto 

1 
Remont i modernizacja boiska szkolnego z wymianą trawy 

syntetycznej i podwyższeniem piłkochwytów. 
  287 328,00 zł  

2 Czyszczenie rynien i rur spustowych.       1 400,00 zł  

3 
Naprawa ogrodzenia, wymiana siatki w przęsłach 

ogrodzeniowych, malowanie piłkochwytów. 
      5 473,50 zł  

4 
Malowanie pomieszczeń: sal lekcyjnych, korytarzy, zapleczy 

i szatni. 
    27 700,00 zł  

5 
Wycinka drzew na placu zabaw, na terenie wokół boiska 

i frezowanie karpin. 
      5 200,00 zł  

6 Montaż luster w Sali korekcyjnej.       3 444,00 zł  

7 
Wykonanie prac ogrodniczych z niwelacją terenu i wysianiem 

trawy. 
    20 814,00 zł  

9 Remont betonowego ogrodzenia od ul. Krasickiego.        2 337,00 zł  

10 Wykonanie badań stanu technicznego stropu.     11 439,00 zł  

11 
Częściowe wykonanie monitoringu na terenie wewnętrznym i 

zewnętrznym szkoły. 
    40 000,01 zł  

12 Demontaż i ułożenie terakoty na korytarzu (1piętro).       2 596,00 zł  
   

Wydatki zostały częściowo pokryte z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych. 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyposażenie Wartość brutto 

1 Krzesła i stoły dla uczniów. 10 657,63 zł 

2 Tablice suchościeralne, magnetyczne. 7 201,14 zł 

3 Piaskownica z plandeką. 2 860,00 zł 

4 Meble (szafy,biurka, fotele). 7 713,36 zł 

5 Niszczarki. 5 378,51 zł 

6 Gabloty edukacyjne. 3 398,31 zł 

7 Pomoce dydaktyczne - książki. 7 353,08 zł 

8 Sprzęt komputerowy -laptopy. 7 880,00 zł 

9 Drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer. 4 893,70 zł 

10 
Wyposażenie bloku kuchennego: szatkownica warzyw, 

obieraczka do ziemniaków, krajalnica, kotleciarka. 
23 884,87 zł 

11 Meble do zmywalni naczyń. 8 854,77 zł 

12 Kserokopiarka. 14 760,00 zł 

13 
Wirtualna Gazetka Szkolna (Telewizor 55 z licencją Premium i 

oprogramowaniem WPS) 
3 790,00 zł 

14 Medyczne nosze transportowe 1 431,49 zł 
   

Wydatki zostały częściowo pokryte z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

1. Wydatki na prowadzenie placówki, w tym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

Nazwa szkoły Rodzaj wydatku 

Kwota 

wydatków w 

2018 r. 

Średnioroczna 

liczba 

uczniów w 

2018 r. 

Wydatki w 

przeliczeniu na 

jednego ucznia 

w 2018 r. 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2 

z Oddziałami 

Integracyjnym

i ul. 

Okuniewska 2 

05-070 

Sulejówek 

Oddziały 

Przedszkolne – rozdział 

80103 i 80149 

387.786,00 57 6.803,26 

Oddziały szkoły 

podstawowej – rozdział 

80101 i 80150 

3.082.817,13 217 14.206,53 

Oddziały gimnazjalne – 

rozdział 80110 i 80152 
945.930,46 58 16.309,15 

Boisko Orlik – rozdział 

80101 
126.150,83 - - 

Dokształcanie nauczycieli 

– rozdział 80146 
31.156,25 - - 

Stołówka – rozdział 80148  231.965,13 - - 

Bezpłatne podręczniki i 

ćwiczenia dla uczniów - 

rozdział 80153 

27.873,45 - - 

Projekt Unijny – rozdział 

80195 

107.333,50 - - 

Świetlica – rozdział 85401 204.613,07 - - 

Stypendia motywacyjne dla 

uczniów – rozdział 85416 

6.716,00 - - 

Razem 5.152.341,82 332 15.519,10 

2. Zatrudnienia nauczycieli: 

 pełnoetatowych I-VIII 2018 - 44 osoby, IX-XII2018 r.- 45 osób. 

 pozostałych I-VIII 2018 - 12 osób, IX-XII 2018 r. – 14 osób. 

3. Dowóz dzieci do szkoły:  

 Szkoła Podstawowa – 3 uczniów 

 Gimnazjum – 3 uczniów 

4. Realizowane programy, projekty, innowacje: 

Programy 

1. Program edukacyjny „Dobre Przedszkole”. 

2. Szkolny program  wychowawczo-profilaktyczny dot. zapobiegania zakażeniom HIV 

i zwalczania AIDS. 

3. Udział w programie „Weź oddech” -  Centrum Edukacji Obywatelskiej - program 

antysmogowy. 

4. Warsztaty dla klas trzecich- „Smartfon jak narkotyk". 

5. „Agresja i przemoc w Realu oraz portalach społecznościowych”- warsztaty prowadzone 

przez Powiatową Komendę Policji. 

6. „Nie spal się na starcie”  w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

7. „Dopalacze-wypalacze”. 

8. „5 porcji zdrowia w szkole” – Ogólnopolski Program Edukacyjny. 

9. Coroczny program nauczania techniki dla klas czwartych dotyczący ruchu drogowego, 

który kończy się egzaminem na kartę rowerową. 
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10. Konkurs plastyczny  - portret Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowany przez tut. 

placówkę. 

Projekty 

1. Udział w projekcie „Równy start w przyszłość”. 

2. „Opowiedz mi o sobie” – projekt krajowy realizowany w ramach programu eTwinning 

we współpracy ze szkołami z Olsztyna i Rybnika. 

3. „Poroma´s Doll Adventure” – projekt międzynarodowy realizowany w ramach 

programu eTwinning z grupą przedszkolną 0B we współpracy z przedszkolakami z 

Malty i Rumunii (zakończenie projektu w czerwcu 2019r.) 

4. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – projekt międzynarodowy dyr. Anety Konefał 

promujący czytelnictwo. 

5. Udział w kompleksowym projekcie kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci 

„Cybernauci” 

Innowacje 

6. Innowacja pedagogiczna w grupach przedszkolnych „English is fun” autor: M. 

Konopka-Woźnica 

7. Baza i wyposażenie: 

duże boisko sportowe, plac zabaw, siłownia napowietrzna,  

sale lekcyjne 10, sale komputerowe 2, oddział przedszkolny 3, sala językowa 1, sala 

terapeutyczna 1, sala wyciszeń 1, sala gimnastyczna 1, biblioteka 1, świetlica 1,  

gabinety (logopedy, pedagoga, pielęgniarki) 3, pokój (dyrektora, nauczycielski, 

sekretariat, księgowość) 4, kuchnia 1, stołówka 1, składnica akt 1. 

komp. stacjonarny ucznia – 33, komp. stacjonarny nauczyciela i administracji – 27, 

komp. przenośny ucznia – 26, komp. przenośny nauczyciela – 6, drukarka zwykła – 4,  

drukarka 3D – 2, urządzenie wielofunkcyjne – 7, skaner – 2, projektor – 6, tablica 

interaktywna – 6, router – 3, switch – 13, sprzęt nagłaśniający – 1, Wirtualna Gazetka 

Szkolna – 1, laboratorium językowe -  1, telewizor – 4, radiomagnetofon – 10 szt.,  

faks – 1, niszczarka – 3, aparat fotograficzny – 1, rejestrator systemu kamer – 1, 

centralka telefoniczna - 1 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
Programy:  

1. „Lubella edukuje i inspiruje” – kl. VIIc, VIIa, VIa- program prozdrowotny                                      

z wykorzystaniem metody projektu, 

2. „Uwielbiam”- program prozdrowotny przeprowadzony we współpracy z firmą Lubella 

i połączony z konkursem, 

3. „Łączy nas krew, która ratuje życie”- kl. VIIa, VIIb, VIIc, 

4. „Twoja krew, moje życie”- kl. VIIa, VIIb, VIIc, 

5. „Jasne jak słońce”- kl.VI, VII, VIII- realizowany we współpracy z Stacją sanitarno-

epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim, 

6. „Profilaktyka nowotworowa czerniaka”- kl. VI, VII, VIII- realizowany we współpracy 

ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii 

Onkologicznej w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Warszawie, 

7. „Równy start w przyszłość- rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji 

kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, 

Zakres: kształcenie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych i matematycznych; kształcenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów, 
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8. Projekt szkolny „ Wiele radości z Niepodległości”. Przygotowanie do 100. Rocznicy 

odzyskania niepodległości, 

Przeprowadzenie konkursu przyrodniczego: Skarby przyrody narodowej. 

Wykonanie wystawy pt: „Wielcy Polacy na drodze ku niepodległości”, 

9. „Od muzyki do fizyki” – program edukacyjny z pokazami doświadczeń  fizycznych , 

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

10. „Spójrz inaczej”- program profilaktyczno-wychowawczy realizowany przez 

wychowawców w czasie zajęć z wychowawcą i pedagoga szkolnego. 

11. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program prozdrowotny 

realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku 

Mazowieckim w ramach Ogólnopolskiej kampanii Promującej Zdrowie. 

Projekty:  

1. „Klimat to temat”- realizowany pod patronatem i we współpracy z Centrum 

Edukacji Obywatelskiej; kl. VI, VII, VIII, 

2. „Lepsza szkoła”- matematyczny projekt edukacyjny realizowany we współpracy                 

z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Udział w projekcie pozwala 

nauczycielom matematyki na analizę i porównywanie osiągnięć uczniów na tle 

województwa i kraju, 

3. Warsztaty niepodległościowe prowadzone metodą projektu  dla klas 6d i 4e „Od 

Ziuka do Marszałka”, współpraca z  Centrum Edukacji Muzeum Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku. 

Innowacje: 

1) Wprowadzenie programu edukacyjnego Matlandia w nauczaniu matematyki w kl. IV- VIII. 

Akcje:  

1) Zbiórka zużytych baterii - nawiązanie współpracy z firmą Reba Organizacja Odzysku SA, 

która odbiera baterie ze szkoły, 

2) Nakrętka- udział w akcji koordynowanej  przez Szkołę Podstawową nr 4 w Sulejówku. 

Projekty 
1) Projekt edukacyjny „Wiele radości z niepodległości” 

Programy 

1) WOŚP „Ratujemy i uczymy Ratować” 

2) Gimnastyki korekcyjnej – „Profilaktyka wad postawy ciała” 

3) Harmonogram działań z ramienia edukacji wczesnoszkolnej w ramach Projektu 

przygotowania i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości”  

4) „Czyste powietrze wokół nas”  maj 2018 r. 

5) „Śniadanie daje moc”  październik 2018 r. 

6) „Poznawanie zawodów” listopad 2018 r. 

7) „5 porcji zdrowia w szkole”  

8) „Czyste powietrze wokół nas”  maj 2018 r. 

9) „Poznawanie zawodów” listopad 2018 r. 

10) „Czyste powietrze wokół nas”  maj 2018 r. 

11) „Wiele radości z niepodległości” 

12) „Śniadanie daje moc”  październik 2018 r. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA  
Baza i wyposażenie. 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. kontynuowane było przekształcenie 

Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową nr 4.  

1) Przeprowadzono adaptację dwóch pomieszczeń na potrzeby uczniów młodszych. 
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a) Wyposażono jedną salę lekcyjną w sprzęty i pomoce dydaktyczne dla klasy II.  

b) Zaadaptowano jedną salę lekcyjną na świetlicę i wyposażono ją w sprzęty, zabawki i 

pomoce dydaktyczne. 

2) Doposażono szkołę w odtwarzacze CD (4 szt.) oraz laptopy (4 szt.). 

3) Wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej o lektury do klas I-III oraz IV-VIII (203 

egzemplarze), zgodnie z listą lektur obowiązkowych oraz dodatkowych określoną w nowej 

podstawie programowej. Ponadto zakupiono 94 tomy literatury pięknej, 42 tomy literatury 

popularnonaukowej. 

4) Wybudowano plac zabaw dla dzieci z mini miasteczkiem ruchu drogowego oraz siłownią 

zewnętrzną.  

5) Otoczenie szkoły wzbogacono o sprzęt rekreacyjny: dwa stoły do tenisa, stół do gier 

planszowych i stół do piłkarzyków.  

6) Dosadzono rośliny ozdobne wokół szkoły (108 sadzonek). 

7) Przy boisku do piłki nożnej zamontowano dwie wiaty. 

8) Wewnątrz budynku wykonano prace instalacyjne w celu planowanego podłączenia szkoły 

do linii światłowodowej. 

9) Dokonano remontu schodów przy sali gimnastycznej od strony boiska. 

10) Wymieniono drzwi wejściowe do szkoły. 

Realizowane programy, projekty i innowacje. 

1) Projekt „Zbieramy plastikowe nakrętki” – akcja na rzecz niepełnosprawnego dziecka, 

mieszkańca miasta (V edycja akcji trwała do końca maja 2018 r., VI edycja rozpoczęła się 

we wrześniu 2018 r.). Zakończeniem akcji jest doroczny koncert pod patronatem 

Burmistrza Miasta złożony z występów dzieci i młodzieży z placówek oświatowych miasta. 

2) Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów Sulejówka pod patronatem Burmistrza Miasta. 

3) III Piknik Rodzinny „W Czwórce” jako impreza rekreacyjna i integracyjna dla społeczności 

szkolnej, otwarta dla mieszkańców. 

4) Udział uczniów klas III gimnazjum w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności 

Uczniów PISA 2018 (szkoła została wytypowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). 

5) Udział w pilotażu egzaminu ósmoklasisty – szkoła wytypowana do współpracy przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie  

6) Udział uczniów, rodziców i nauczycieli w Programie Profilaktyki Zintegrowanej 

Archipelag Skarbów. 

7) Współpraca z Domem Seniora w Sulejówku. Przygotowanie przez uczniów dwóch 

koncertów dla podopiecznych. 

8) Udział w ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam – rozwijanie czytelnictwa wśród 

uczniów.  

9) Zainicjowanie międzyszkolnego konkursu na najlepszą gazetkę szkolną pod patronatem 

Burmistrza Miasta z okazji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. 

10) Udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” – wspólne śpiewanie hymnu narodowego. 

11) Typowanie uczniów do „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W roku 2018 stypendium 

otrzymało dwoje uczniów. 

12)  Udział w projekcie „Geograficzne spotkania na Krakowskim” organizowanym przez 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym w 

Jubileuszowym Konkursie Geograficznym. 

13) Realizacja projektu „Równy start w przyszłość – rozwój u uczniów sulejóweckich szkół 

kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” w formie 

zorganizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i 

Gimnazjum nr 2 (zajęcia wyrównawcze – 10, koła zainteresowań – 14, zajęcia 
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przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty – 8). Wsparciem objętych jest 

214 uczniów. 

14) Udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” organizowanym przez Unię Związków 

Sportowych Warszawy i Mazowsza – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej 

i piłki siatkowej. 

15) XI edycja Mityngu Lekkoatletycznego organizowanego przez szkołę i UKS „Herkules” pod 

patronatem Burmistrza Miasta.  

16) Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży“ od 20 września 2018 r. organizuje na terenie 

szkoły „Czwartki Lekkoatletyczne” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. 

 

Zatrudnienie nauczycieli od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r. 

Okres od 01.01.2018r. do 31.08.2018 r. 

ilość nauczycieli 34 osób - 30,66 etaty 

pełny etat 29 osób - 29 etaty 

niepełny etat 5 osób - 1,66 etaty 
  

Okres od 01.09.2018r. do 31.12.2018 r. 

ilość nauczycieli 37 osób - 33,87 etaty 

pełny etat 32 osoby - 32 etaty 

niepełny etat 5 osób - 1,87 etaty 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO  

realizowane projekty, programy i innowacje 

 Program „E-laboratorium matematyczne małymi krokami do wielkich sukcesów” – to 

innowacyjny system wsparcia dla szkół, nauczycieli i uczniów, oparty 

o najnowocześniejsze narzędzia multimedialne. Nie tylko dostarcza do wybranych szkół 

nowoczesne narzędzia w postaci tablic interaktywnych, ale także wyposaża szkoły, 

nauczycieli, uczniów a przez to również rodziców w e-kompetencje, e-materiały 

i możliwość korzystania z e-doskonalenia. Interaktywne pomoce dydaktyczne dostarczane 

do szkół będą wykorzystywane na zajęciach przy użyciu tablic interaktywnych oraz będą 

zamieszane na platformie internetowej w postaci e-laboratorium matematycznego, 

z którego zarówno kadra pedagogiczna oraz uczniowie mogą korzystać cały czas, również 

powtarzając materiał w domu. 

 Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły-  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym 

 Program „Ars – sztuka miłości” 

Przeciwdziałanie  w zakresie uzależnienia od alkoholu, nikotyny oraz innych substancji 

psychoaktywnych. Pogłębienie wiedzy wśród uczniów na temat konsekwencji używania 

rożnych substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem ich destrukcyjnego wpływu  

na relację międzyludzkie w aspekcie związków oraz zdrowia prokreacyjnego.  

 Program „Piersi są ok.! – profilaktyka raka piersi, 

Profilaktyka raka piersi. Propagowanie dbałości o swoje zdrowie, w tym właściwą 

pielęgnację piersi (zasady samobadania). Dostarczenie wiedzy na czynników ryzyka 

zachorowania na raka piersi 

 Program „Wybierz życie Pierwszy krok” 
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Profilaktyka raka szyjki macicy. Zwiększenie świadomości dotyczącej czynników ryzyka 

oraz propagowanie systematycznych badań profilaktycznych. 

 Program Zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS 

Zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej czynników ryzyka wynikających z 

podejmowanych zachowań ryzykowanych.  Przedstawienie konsekwencji rozwoju AIDS 

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

 Program „Znamię, znam je” 

Profilaktyka czerniaka. Dostarczenie wiedzy na temat nowotworu złośliwego skóry oraz 

metod zabezpieczających przed rozwojem nowotworu.  

 Innowacja pedagogiczna - „Wieczory filmowe w Paderewskim”.  

Celem innowacji było poszerzenie wiedzy o współczesnej kinematografii w kontekście 

toposów kultury europejskiej. 

 Innowacja pedagogiczna - „Wieczór z kulturą rosyjska”.  

Celem innowacji było wzbogacenie wiedzy o kulturze rosyjskiej jako elementu kultury 

europejskiej. 

 Innowacja pedagogiczna - klasa mundurowa.  

Celem jest  edukowanie  młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, jak również kształtowanie 

pożądanych społecznie postaw uczniów oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności 

w zakresie obronności narodowej i porządku publicznego, a także przygotowanie 

merytoryczne i praktyczne uczniów do świadomego wyboru dalszego kształcenia 

w szkołach o profilach obronnych i do podniesienia szans na rynku pracy w różnego typu 

służbach mundurowych i zawodach związanych z ochroną osób i mienia. 

 Projekt realizowany przez Miasto Sulejówek, finansowany ze środków unijnych - „Równy 

start w przyszłość”.  

Rozwój u uczniów 3 kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, ICT, 

językowych) oraz 4 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: 

kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze, 

Baza szkoły: 

 budynek o powierzchni użytkowej  3.332,92 m2  (22 sale lekcyjne, sala gimnastyczna,  

siłownia) 

 teren wokół budynku (boisko asfaltowe do gier zespołowych, boisko trawiaste do piłki 

nożnej, bieżnia lekkoatletyczna) 

Wyposażenie: 

 komputery - 55 sztuki  (w tym  29 uczniowie, 15 nauczyciele, 10 administracja, serwer) 

 tablice interaktywne - 12 sztuk 

 projektory multimedialne - 20 sztuk  

 monitory interaktywne  - 1 sztuka 

 drukarki wielofunkcyjne - 4 sztuki 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 

1) Struktura organizacyjna Miejskiego Przedszkola nr 1 od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych na dzień 

31.12.2108 r. 

Dyrektor / nauczyciel 1 

Nauczyciele 16 

Pracownicy administracji 4 

Pracownicy obsługi 12 

Ogółem: 33 
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2) Liczba dzieci – 150 

 Wydatki poniesione ogółem – 1 779 441,99 

  w tym na jednego ucznia: 11 862,95 

 Wydatki bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych - 1 767 442,11 

  w tym na jednego ucznia: 11 782,95 

 Wydatki bez uwzględnienia wydatków inwestycyjnych i wydatków na dokształcanie 

nauczycieli  - 1 755 066,47  

  w tym na jednego ucznia: 11 700,44 

3) Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na pełnoetatowych i nie pełnoetatowych 

 

Pełny etat Niepełny etat Ogółem  

14 3 17 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 

1) Struktura organizacyjna Miejskiego Przedszkola nr 2 od 01.01.2018 do 31.12.2018 

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych na dzień 

31.12.2108 r. 

Dyrektor / nauczyciel 1 

Wicedyrektor / nauczyciel 1 

Nauczyciele 25 

Pracownicy administracji 4 

Pracownicy obsługi 21 

Ogółem: 52 

2) Liczba dzieci – 225  

Wydatki poniesione – 2 323 666,56 

 w tym na jednego ucznia: 10 327,41 

3) Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na pełnoetatowych i niepełnoetatowych 

Pełny etat Niepełny etat Ogółem  

21 6 27 

 

 

4. POMOC SPOŁECZNA  
 

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

przyjęta uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 w dniu 30 czerwca 2011 r., która    

uwzględnia w szczególności programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień, przeciwdziałania dyskryminacji, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, wspierające grupy szczególnego ryzyka i prowadzące do ich integracji. 

 

Cel strategiczny nr 1.  Wysoka jakość i poziom życia mieszkańców oraz ich rodzin w 2018 r. 

był realizowany poprzez:  

 udzielanie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, w celu zaspokojenia podstawowych 

potrzeb bytowych osób i ich rodzin,  

 aktywizację świadczeniobiorców pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej, 

 podnoszenie  świadomości opiekuńczo- wychowawczej rodziny (praca asystentów rodziny, 

pracowników socjalnych) 

 wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez społecznie akceptowane formy spędzania wolnego 

czasu (projekty socjalne, imprezy miejskie, przedsięwzięcia pod patronatem Burmistrza 

Miasta), 
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 zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, 

przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów uzależnień (działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek, realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, profilaktyka 

w placówkach oświatowych)  

 

Cel strategiczny nr 2 - Pełna integracja i partycypacja mieszkańców w życiu społecznym 

i w życiu zawodowym  zrealizowany w 2018 r. poprzez: 

 pracę socjalną z osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, 

zdolnymi do podjęcia zatrudnienia,   

 usługi opiekuńcze instytucjonalne i w miejscu zamieszkania, 

 projekty socjalne, imprezy miejskie  uwzględniające integrację i aktywizację środowiska 

lokalnego.     

 

W program w/w Strategii wpisywała się realizacja:  

Programu Wspierania Rodziny w Sulejówku na lata 2015-2018, przyjętego w dniu 25 czerwca 

2015 r. Uchwałą Rady Miasta nr XI /75/2015.  

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2017-2020, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XLV/385/2017  z dnia 26 

października 2017 r.  

 

Za cel główny Programu Wspierania Rodziny w Sulejówku na lata 2015-2018 przyjęto 

zbudowanie skutecznego systemu wsparcia rodziny i dziecka. 

W roku 2018 zrealizowano następujące działania:   

 ustalono zasady identyfikowania i monitorowania rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, podpisano porozumienia 

o współpracy;  

 w celu wzmocnienie ekonomicznej funkcji rodzin realizowano  świadczenia z pomocy 

społecznej, świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dla opiekunów, dodatki mieszkaniowe, 

energetyczne, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z ustawy  o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin "Za życiem", wynikające z programu rządowego "Dobry start".    

 na rzecz wzmocnienia więzi międzypokoleniowych, integracji rodziny, środowiska 

lokalnego zrealizowano projekty socjalne MOPS, miejskie imprezy o charakterze 

rodzinnym, integracyjnym.  

 na rzecz podniesienia kompetencji rodzin, świadomości społecznej rodziny,  

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, promowania zdrowego stylu życia: 

praca socjalna, asystentura rodzinna, profilaktyka w szkołach, działalność opiekuńczo- 

wychowawcza w czterech szkołach przez  placówki wsparcia dziennego na rzecz 110 dzieci  

prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”. 

 na współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej w 2018 r. 

Miasto poniosło koszty w kwocie 122.999,07 zł. (dla porównania w 2017 r.: 53.570,07 zł. 

w 2016 r.: 29.000 zł. ) tytułem współfinansowania pobytu 19 dzieci z 17 rodzin z terenu 

Sulejówka w pieczy zastępczej, w tym 7-ro w domach dziecka, 12-ro w rodzinach 

zastępczych. 

 w zakresie wspierania rodziny w 2018 r. Miasto Sulejówek skorzystało w trybie konkursu 

z dofinansowania realizacji   Resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”. Pozyskano dotację w kwocie  25.043 zł. na 

dofinansowanie zatrudnienia dwóch asystentów rodziny. Objęto pomocą 17 rodzin, w tym 

32 dzieci. 
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Podsumowując - w okresie 2015-2018 r. cele programowe były sukcesywnie realizowane, 

podniosła się jakość i skuteczność współpracy z podmiotami zaangażowanymi  w pomoc 

rodzinie. Rodzina w sytuacji kryzysowej może liczyć na działania kompleksowe, 

wielowymiarowe, interdyscyplinarne.   

Z perspektywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku najważniejszymi 

kwestiami na jakie należy zwrócić uwagę jest: 

 systematyczne zwiększanie nakładów na działania profilaktyczne, edukacyjne, 

integracyjne, aktywizujące, ułatwienie dostępu do wsparcia psychologicznego dla 

rodziców, którzy nie radzą sobie z obowiązkami rodzicielskimi; 

 z uwagi na wzrost kosztów ponoszonych  z tytułu współfinansowania pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej potrzebne jest zwiększenie zatrudnienia 

na stanowisku asystent rodziny; 

 zwiększenie dostępności do lokali komunalnych dla dzieci pełnoletnich opuszczających 

placówki opiekuńcze.  

 zapewnienie środków finansowych na superwizję dla pracowników socjalnych 

i asystentów rodziny.  

  

Działania podejmowane w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 r. były ukierunkowane na zwiększenie 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności i kompetencji służb pomocowych w mieście Sulejówek.  

Kluczowym podmiotem świadczącym pomoc dla rodzin z problemem przemocy w rodzinie 

był powoływany przez Burmistrza Miasta Zespół Interdyscyplinarny Miasta Sulejówek z 

przedstawicielami MOPS, placówek oświaty, ochrony zdrowia, Komisariatu Policji, Straży 

Miejskiej, Sądu Rejonowego i pracującymi na co dzień grupami roboczymi powołanymi w 

drodze uchwał przez Zespół. W 2018 r. do Zespołu   wpłynęło 28 Niebieskich Kart 

wszczynających procedurę i 3 w toku  prowadzonych postępowań. Ogółem procedurę 

Niebieskiej karty prowadzono w 37 rodzinach. Z rodzinami dotkniętymi przemocą pracowało 

16 grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny objął pomocą 90 osób, grupy robocze pracowały 

z  62 osobami.  

W roku 2018  podjęto w mieście (także w ramach realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Narkomanii oraz 

przedsięwzięć  placówek oświatowych)  następujące działania wpisujące się w w/w program:   

 wykonano diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta, 

 upowszechniono  wśród lokalnej społeczności materiały informacyjno-edukacyjne 

(broszury, ulotki, plakaty itp.)  dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie,  

 zawarto porozumienia w zakresie wymiany informacji między podmiotami 

zaangażowanymi  w realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie, 

 podejmowano interwencje ( pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, przedstawiciele 

oświaty) w środowisku zagrożonym i dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 edukowano uczniów, dorosłych w zakresie mechanizmów przemocy, promowania wartości 

rodzinnych, 

 monitorowano zachowania osób stosujących przemoc domową,  

 umożliwiono podnoszenie i doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy.  

 uruchomiono telefon zaufania dla osób uwikłanych w  przemoc w rodzinie, sprawców 

przemocy, osób dotkniętych uzależnieniami.  

 prowadzono poradnictwo psychologiczne, prawne  
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Wnioski końcowe w szczegółowym sprawozdaniu z realizacji programu promowały:  

 kontynuowanie kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w sytuację przemocy 

w rodzinie, w szkole ze strony wszelkich służb,  instytucji, wypracowanie modelu 

współpracy w sytuacji konieczność objęcia opieką wszystkich uczestników tzw. aktu 

przemocy,  

 systematyczne edukowanie przedstawicieli służb działających na rzecz rodzin uwikłanych 

w przemoc, 

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

z sytuacjami przemocowymi, rozpoznawania sytuacji przemocy, możliwości uzyskania 

pomocy,  

 edukowanie mieszkańców w zakresie obowiązków reagowania na sytuacje przemocy, 

konieczności zawiadamiania organów ścigania lub innych instytucji działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy (art. 12), 

Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 572)  Kodeksu Postępowania Karnego (art 304); 

 wspieranie różnych akceptowanych społecznie form  spędzania wolnego czasu dzieci 

i młodzieży.  

 

Realizacja pozostałych uchwał Rady Miasta:  

Pomoc w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowano 

stosując:     

 Uchwałę Rady Miasta Sulejówek  Nr VI/24/2015 z dnia 29.01.2015 r.  w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020; 

 Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr VII/32/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na lata 2014-2020 

 Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr VI/ 26/2015  z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta 

Sulejówek w zakresie dożywiania na lata 2015-2020".   

 

Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego regulowała:  

 Uchwała nr XLIX/421/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółów jego funkcjonowania. 

W sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku stosowano: 

 Uchwałę Rady Miasta Sulejówek Nr LVI/478/2018  z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu 

miasta Sulejówek. 

 

Analizie sytuacji w pomocy społecznej służyła "Ocena zasobów pomocy społecznej dla 

Miasta Sulejówek za 2017 r." przyjęta w dniu 24 maja 2018 r. Uchwałą Rady Miasta Sulejówek 

nr LVI/4772018.   
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Organizacja MOPS:   

Pracą ośrodka kieruje Kierownik, któremu bezpośrednio podlega Dział Świadczeń Rodzinnych 

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

do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Inspektor ochrony danych i Zastępca 

Kierownika, który sprawuje nadzór nad  Działem Pomocy Środowiskowej i Zespołem  Asysty 

Rodzinnej.    
 

Kadra MOPS na dzień 31 XII 2018 r. liczyła 26 osób tj. 24,25 etatu, w tym: 1 etat- kierownik,  

zastępca kierownika 1 etat, 9 pracowników socjalnych- 8,75 etatu, 7 pracowników – 6,75 etatu 

do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych i postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych, programu "Dobry start" i 0,75 księgowy, główny księgowy – 0,75 

etatu, pracownik do spraw kadr i adm. – 1 etat,  pracownik do spraw świadczeń pomocy społ. 

– 1 etat, dwie opiekunki  – 1,5 etatu, asystent rodziny – 1,25 etatu, 0,5 etatu sprzątaczki. 

Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych (poprzez zwiększenie zakresu czynności).  
 

Zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.   

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 524 osób  pozostających 

w 460 rodzinach. W wymienionych rodzinach gospodarowało 790 osób czyli dla około 4,15% 

z 19.047 mieszkańców miasta. Pomoc w formie pracy socjalnej otrzymało  229 rodzin, w tym 

wyłącznie pracą socjalną objęto 108 rodzin.  

 samodzielne gospodarstwo domowe prowadziło 299 osób, w 119 rodzinach 

gospodarowano z dziećmi (w tym 55 rodzin niepełnych). W 69 rodzinach głównym 

źródłem utrzymania była renta, emerytura ( w tym 54  gospodarstw jednoosobowych).  

 255 (72%) rodzin z 352 otrzymujących wsparcie pieniężne lub niepieniężne znajdowało 

się poniżej kryterium dochodowego (tj. poniżej 634 zł na osobę samotnie gospodarującą 

i 514 zł na osobę w rodzinie i od 01.10.2018 r. odpowiednio 701 zł. i 528 zł.). 

Najtrudniejszą sytuację dochodową miały rodziny z dziećmi i osoby dotknięte przewlekłą 

chorobą lub uzależnieniem, najczęściej samodzielnie gospodarujący.  

 W 187  rodzinach (53 % z ogółu) wystąpiła przewlekła choroba, 102 osoby (29%) było 

dotkniętych niepełnosprawnością, w 49 gosp. domowych  (14 %) wystąpiła skłonność 

do nadużywania alkoholu, w 94  rodzinach (27 %) członek rodziny był zarejestrowany jako 

osoba bezrobotna. 
 

Bezrobotni w Sulejówku według statystyk Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mińsku Mazowieckim 

Osoby bezrobotne 

 z rodzin objętych 

wsparciem  MOPS 

wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni ogółem 

stan na: 

 grudzień 2017 

245 (w tym długotrwale 

bezrobotnych: 123 

119 126 w 112 rodzinach (243 

osoby w tych rodzinach) 

stan na:   

grudzień 2018 

252 (w tym długotrwale 

bezrob.:127. Pozostałe 

grupy:  

osoby do 30 r. życia:  44 

osoby powyżej 50 r. 

życia: 92) 

 

126 

 

126 

w 94 rodzinach (203 

osoby w tych rodzinach)   

 

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

własnych lub wsparcie finansowe na dofinansowanie takich usług (dla 20 osób), specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone  (dla 9 osób), gorące posiłki 

dostarczone do domu – dla 13 osób. 
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10 osób niepełnosprawnych korzystało ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy 

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

transport opłacony przez MOPS.    

 

Lp. Rodzaj usług w ramach zadań własnych gminy 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Koszt usług w zł. 

1 Usługi opiekuńcze – pomoc opiekunek 

zatrudnionych na 1,5 etatu 

8 69.832 

(śr. koszt 1 godz. 28 zł brutto) 

2 Pomoc w formie usług domu pomocy 

społecznej 

19 499.122 

(w roku 2017: 372.000 zł) 

źródło: opracowanie własne 
 

Pomoc osobom bezdomnym: W 2018 r. wsparcie otrzymało 7 osób bezdomnych. 

Dwie osoby przebywały w schroniskach dla osób bezdomnych. 

Lp. Placówka 
Liczba osób 

skierowanych 

Koszt 

W 2018 r. 
Forma współpracy 

1 Schronisko Stowarzyszenie 

"Serdeczna Dłoń" w Pokrzywnicy,  

Al Jana Pawła II  2B 

1 6.750,00 umowa na udzielenie  

całodobowego 

schronienia na rok 2018 

2 Schronisko Stowarzyszenie 

MARKOT, Turowo 12,  Czernice 

Borowe. 

1 1.194,60 j.w. 

 RAZEM 2 7944,6 ------------------------------ 

źródło: opracowanie własne 
 

Pomoc udzielona w 2018 r. w zakresie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020,  

 

rodzaj pomocy 

liczba dzieci 

objętych 

programem 

liczba 

dorosłych 

objętych 

programem 

łączna liczba 

objętych 

wsparciem 

Koszt programu w zł. 

pomoc w formie gorącego 

posiłku  

68 8 74 52.998 (średni koszt 

posiłku 5,22 zł.) 

pomoc w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności  w 

formie pieniężnej lub 

niepieniężnej. 

96 296 392 257.002 (koszt 1 

świadcz.= 225,05) 

ogółem korzystający ze wsparcia 

w ramach programu   

108 296 404 310.000 

Źródło: opracowanie własne na postawie sprawozdania z  realizacji w/w Programu Rządowego 
 

89 rodzin spełniających kryterium dochodowe - do 200%  skorzystało z pomocy żywnościowej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 r. wydawanej  

przez Caritas  i ALTER-EGO w Warszawie Wesołej.  

W roku 2018 w MOPS poza pomocą społeczną zrealizowano zadania zlecone gminie 

w zakresie:  

 świadczeń rodzinnych;  

 funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;; 

 świadczeń wychowawczych (500+); 
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 świadczeń z programu rządowego "Dobry start";  

 dodatków energetycznych; 

 zasiłków dla opiekunów; 

 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni; 

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

 oraz zadania własne w zakresie: 

 ustawy o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 dodatków mieszkaniowych;  

 obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek. 

 

Świadczenia rodzinne otrzymało 690 rodzin, w tym między innymi: 45 matkom przyznano 

świadczenie rodzicielskie (1.000 zł. mies.), 133 rodziny - jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka (tzw. „becik”), 60 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne w związku 

z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, 11 osób otrzymało 

specjalny zasiłek opiekuńczy, 280 osób otrzymało zasiłek pielęgnacyjny (w tym 80 dzieci do 16 

r. życia, 85 osób po 75 r. życia).  

 

W ramach Programu Rodzina 500 plus świadczenie wychowawcze  otrzymało 1433 rodzin  

na 2010 dzieci (55 dzieci mniej niż w 2017 r.).  

Z Programu  "Dobry start" - 1777 rodzin dla 2534 dzieci otrzymało wsparcie po 300 zł.  

 

Świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymało 70 uprawnionych osób z 58 

rodzin. W mieście na koniec 2018 roku było 260 dłużników. W rezultacie prowadzonych 

postępowań od dłużników odzyskano kwotę 187.509,58 zł., z tego na dochód Miasta wpłynęło 

53.076,84 zł. Na koniec 2018 r. odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń 

wyniósł 44 %.   

Świadczenia w.g ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" otrzymało 2 osoby. 

Zasiek dla opiekuna otrzymała 1 osoba. 

 

Dodatki energetyczne otrzymało 16 gospodarstw domowych. 

Świadczenia zdrowotne przyznano dla 23 świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni; 

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 58 gospodarstw domowych (140 osób). Z 58 lokali - 31 

to mieszkania komunalne, 13 - spółdzielcze, wspólnoty - 5, wynajmowane - 7, inne -  2.    

Na obsługę świadczeń rodzinnych, składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych (zadanie zlecone) Gminy mają  zagwarantowane 3% z dotacji celowej 

z budżetu, przeznaczonej na wypłatę tych świadczeń. Środki te nie pokrywają rzeczywistych 

kosztów, jakie Miasto Sulejówek   ponosi w związku z wykonywaniem tych  zadań.  
 

Praca socjalna - ważne narzędzie pracy przeciwdziałające wyuczonej bezradności 

beneficjentów i przestarzałej formie redystrybucyjnej w pomocy społecznej. Indywidualną  

pracą socjalną objęto 229 rodzin. Natomiast  w celu edukacyjnym, integracji środowiska 

lokalnego zrealizowano w partnerstwie z miejskimi podmiotami (szczególnie Miejskim 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji) projekty socjalne: 

 "Międzypokoleniowy Dzień Uśmiechu"- adresowany do dzieci z lokalnych szkół 

podstawowych, podopiecznych Fundacji Otwartych Serc oraz seniorów z Klubu Seniora 

"Pogodna jesień”. Elementem projektu było przedstawienie teatralne "Zapomniane bajki", 

w którym aktywnie uczestniczyli samorządowcy, osoby zatrudnione w miejskich 

instytucjach.  
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 „Mikołajowe przygody II”  o charakterze rodzinnym, integracyjnym, skierowany był do 63 

dzieci z rodzin. Projekt zakładał zaktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz 

wzmocnienia więzi rodzinnych, budowania pozytywnych relacji pomiędzy członkami 

rodziny, podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych.  

Akcje charytatywne: 

 na rzecz rodziny dotkniętej pożarem budynku mieszkalnego:  

 12.VIII. 2018 r. - pracownicy socjalni, zastępca Kierownika MOPS, wolontariusze 

Szlachetnej Paczki przeprowadzili zbiórkę parafialną w 2 kościołach na rzecz w/w rodziny. 

Zebrano środki pieniężne w kwocie 28.311,69 zł. W pomoc dla rodziny  zaangażowanych 

było wiele osób, w tym:  Burmistrz i V-ce Burmistrz Miasta,  Referat Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, lokalne media, mieszkańcy. 

 został powołany komitet społeczny i zarejestrowana zbiórka publiczna nr 2018/3518/KS, 

w ramach której dnia 14.10.2018 r. pod patronatem Burmistrza Miasta odbył się 

Charytatywny test Coopera, loteria, zbiórka pieniężna na rzecz w/w rodziny poszkodowanej 

w pożarze. Współorganizatorem był Uczniowski Klub Sportowy "Herkules", wsparciem 

służyli wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna, poczęstunek przygotowali Seniorzy.     

Postępowanie administracyjne: 

  W roku 2018 r. w MOPS wydano 4745 decyzje, w tym 1480 w zakresie pomocy 

społecznej, 1286 w zakresie świadczeń rodzinnych, 1698 w zakresie świadczenia 

wychowawczego (500+), 101 w zakresie funduszu alimentacyjnego, 26 w zakresie 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, 33 w sprawie świadczeń zdrowotnych 

ze środków publicznych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, 98 w sprawie 

dodatków mieszkaniowych i  23 dodatków energetycznych. W postępowaniu w sprawach 

"Dobrego startu" wydano 1777 zawiadomień o przyznaniu świadczeń. 

 W 2018 r. 2 osoby złożyły odwołania od decyzji do SKO , 1 decyzja I instancji została 

utrzymana w mocy (w zakresie pomocy społecznej) i 1 decyzja została uchylona przez SKO 

(w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych).  

Kontrole MOPS: 

 W dniach 29.01.2018 r. do 01.02 2018 r.  inspektorzy Wojewódzkiego Urzędu 

Mazowieckiego przeprowadzili kontrolę w zakresie stanu zatrudnienia, kwalifikacji kadry 

pracowników, prawidłowości przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów 

pomocy społecznej i możliwości partycypowania w kosztach członków rodzin (wynik 

pozytywny).  

Wykonanie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za  rok 2018  

Wykonany budżet  ogółem w 2018 r. wyniósł: 21.051.801,94 zł. (w tym: Fundusz pracy  

7.069 zł i koszt świadczeń zdrowotnych dla osób innych niż ubezpieczeni 2970 zł.)  

Koszt zadań sfinansowanych przez gminę: 2.494148,27, dofinansowanie zadań własnych 

z budżetu wojewody wyniosło 1.032.919 zł., koszt zadań zleconych 17.524734,57 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2494148,27

1032910,1

17524743,57

Środki finansowe z budżetu 

Miasta  

Dofinansowanie zadań 

własnych Gminy z budżetu 

Wojewody

Środki finansowe na zadania 

zlecone

 

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w 2018 r. 
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Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej 

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego według oceny zasobów pomocy społecznej 

za 2018 r.  w porównaniu do roku 2017.  

 

Wyszczególnienie rok 2017 rok 2018 

ogółem  

w tym w budżecie MOPS 

21.146.726 

20.61.0266 

21.587.502 

21.041.762 

                                        851 Ochrona zdrowia  (w budżecie miasta) 

85153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

85154 Przeciwdziałanie narkomanii   

398.784 

   5.980 

386.243 

   9.421 

                                        852 Pomoc społeczna (budżet MOPS) 

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie             7.000 7.000 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach 

pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych                       

55.777 55.180 

85214 Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze 971.071 990.701 

85215 Dodatki mieszkaniowe 127.353 130.857 

85216 Zasiłki stale  488.557 449.988 

825219 Ośrodek pomocy społecznej  1.099.441 1.184188 

85228 Usługi specjalistyczne opiekuńcze 63.044 56.597 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 340.000 310.000 

85231 Pomoc dla cudzoziemców 24.729 14.600 

                            854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w budżecie miasta)  

85414 Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym  99.596 104.196 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

32.100 45.880 

855 Rodzina (budżet MOPS) 

85501 Świadczenia wychowawcze 12.720.744 12.250.079 

85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki 

na ubezpieczenie społeczne  

4.521.333 4.558.748 

85504 Wspieranie rodziny  (w tym w 2018 r. Dobry start) 126.847 908.825 

85508 Rodziny zastępcze  64.370 124.999 

źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za 2018 r.  
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Analiza do wydatków na wybrane zadania w zakresie polityki społecznej.    

W gminie Sulejówek środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2018 roku 21.587.502 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 2017  wzrósł 

o 440.776 zł. (2,1 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 17.842.651 zł., co stanowi 82,7 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 3 199 112.zł. co stanowi 14,8 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 395 664 zł., co stanowi 1,8 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka 

wychowawcza wydatkowano 150 076 .zł. co stanowi 0,7 % ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: dział 855 

- rodzina, dział 852 - pomoc społeczna. 

 

5. POLITYKA MIESZKANIOWA 
 

Zasób mieszkaniowy: 

 Ilość lokali na dzień 31.12.2018 – 162; 

 Ilość osób oczekujących na lokale – 102; 

 Ilość osób, którym przyznano lokal – 1; 

 Zaległości czynszowe: 54 397,16 zł; 

 Dochody otrzymane: 385 613,81 zł 

 Wykonano remont instalacji sanitarnej wraz z remontem i adaptacją do celów 

mieszkalnych trzech pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Szosowej 5.  

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 229 888,23 zł. 

 Wykonano instalację wodociągową w budynku komunalnym wraz z rozprowadzeniem 

do każdego lokalu przy ul. Sejmowej 5.  

Koszt robót – 8 733,00 zł. 

 Wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym przy ul. Sejmowej 24.  

Koszt remontu – 21 384,00 zł. 

 

 

 

 

17842651

3199112

395664150076

Rodzina 

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Edukacyjna opieka 

wychowawcza

 

Struktura wydatków w różnych obszarach polityki społecznej w budżecie Miasta w 2018 r. 
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6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

W Sulejówku wg. stanu na koniec 2018 roku w bazie REGON zarejestrowanych było 2842  

podmiotów gospodarki narodowej . Sektor prywatny stanowił zdecydowaną większość 

w liczbie ogółem  2793 podmiotów gospodarki narodowej w tym 2239 osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. 
 

W okresie od  01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji 

O Działalności Gospodarczej) wpisano 160 przedsiębiorców, dokonano 80 wykreśleń wpisów, 

197 zmian z zawieszeniem, 107 zmian ze wznowieniem, 10 zmian z zakończeniem i 746 zmian 

w istniejących wpisach. 
 

Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej 2018 r. 

podmioty gospodarki narodowej - ogółem 2842 

sektor publiczny - ogółem 29 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 

16 

sektor publiczny - spółki handlowe 3 

sektor prywatny – ogółem  2793 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 

2239 

sektor prywatny - spółki handlowe 215 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego                                                                      

25 

sektor prywatny – spółdzielnie 3 

sektor prywatny – fundacje                                                                                      17 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne                                                         31 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych. 

 

W 2018 roku  zarejestrowano ogółem 256  podmiotów gospodarki narodowej a liczba 

wyrejestrowanych wynosiła 207 podmiotów w tym 123 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów 

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

i detaliczny. 
 

Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych 

(wymiary: rodzaje podmiotów gospodarki narodowej) 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 256 

Sektor prywatny - ogółem 235 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 201 

Sektor prywatny - spółki handlowe 3 

Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego - 

Sektor prywatny - fundacje 2 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 1 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych. 
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Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych 

(wymiary: rodzaje podmiotów gospodarki narodowej) stan na 31.12.2018 r. 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 207 

Sektor prywatny - ogółem 207 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 123 

Sektor prywatny - spółki handlowe 70 

Sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 28 

Sektor prywatny - fundacje 2 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne 5 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych. 

 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) Przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

2) Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż  napojów alkoholowych,  

3) Prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych   

Zasady i tryb wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa   

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 2137 ze zm./ oraz uchwała nr LVI/479/2018  Rady 

Miasta Sulejówek z dnia 24.05.2018 roku dotycząca zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych oraz  określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek. Na przedsiębiorcy posiadającym 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ciąży obowiązek dokonywania  płatności w III 

ratach /31 stycznia, 31 maja, 30 września/, co powoduje, że należy prowadzić dodatkowo 

bardzo dokładny rejestr wpłat za napoje alkoholowe, aby mieć pełny zakres wiadomości, czy 

raty płacone są w terminie. Niedokonanie opłaty w terminie powoduje wygaszenie zezwoleń  

poprzez wydanie decyzji administracyjnej.  

Ponadto przedsiębiorca korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych musi 

corocznie w terminie do 31 stycznia danego roku złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży 

napojów alkoholowych za rok poprzedni.  

 

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy)  i w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) (stan na 31.12.2018 r.) 

1.      sklepy 2.      lokale gastronomiczne 

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

do 4,5% 

alkoholu 

oraz piwa 

od 4,5% do 

18% alkoholu 

(z wyjątkiem 

piwa) 

pow. 18% 

alkoholu 

do 4,5% 

alkoholu 

oraz piwa 

od 4,5% do 

18% alkoholu 

(z wyjątkiem 

piwa) 

pow. 18% 

alkoholu 

35 36 32 10 7 6 

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

103 23 

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek- wg stanu na 31.12.2018 r. 
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Limit zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(Placówki handlowe): 

do 4,5% (oraz piwa): 40 (wykorzystano wg stanu na 31.12.2018 r. –35) 

od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa): 40 (wykorzystano wg stanu na 31.12.2018 r.- 36) 

powyżej 18%: 40 (wykorzystano wg stanu na 31.12.2018 r.-32) 

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

sprzedaży (Placówki gastronomiczne): 

 

do 4,5% (oraz piwa) -15 (wykorzystano wg stanu na 31.12.2018r. - 10) 

od 4,5% do18% -15 (z wyjątkiem piwa) -15 (wykorzystano wg stanu na 31.12.2018 r. - 7) 

powyżej 18% -15 (wykorzystano wg stanu na 31.12.2018 r. - 6) 

 

Prowadzone sprawy w 2018 r.  
 

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

1.      sklepy 2.lokale gastronomiczne 

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

Wydane 

zezwolenia 

do 4,5% 

alkoholu 

oraz piwa 

Wydane 

zezwolenia od 

4,5% 

do 18% 

alkoholu 

(z wyjątkiem 

piwa) 

Wydane 

zezwolenia pow. 

18% alkoholu 

Wydane 

zezwolenia 

do 4,5% 

alkoholu oraz 

piwa 

Wydane 

zezwolenia od 

4,5% 

do 18% 

(z wyjątkiem 

piwa) 

Wydane 

zezwolenia 

pow. 18% 

alkoholu 

6 6 6 2 2 2 

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

18 6 

Źródło: Urząd Miasta Sulejówek- wg stanu na 31.12.2018 r. 

 

Wydane zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych: 6 

Wydane zezwolenia na organizację przyjęć: 3  

Wystawione decyzje dotyczące wygaszenia, uchylenia zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 8  

Wystawione decyzje dotyczące  zmiany zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1           

 

SPRAWY DOTYCZĄCE WYDAWANIA LICENCJI NA TAKSÓWKI 

Wydawanie licencji na taksówki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 1 stycznia 2002 r. 

o transporcie drogowym /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm./, która reguluje sprawy związane 

m.in. z przewozem osób. 

 

LICENCJE NA PRZEWÓZ OSÓB TAKSÓWKĄ WG STANU  NA DZIEŃ:  

31.12.2018 r. – 18 

 

Wydane licencje na przewóz osób taksówką: 2 

Wydane zmiany licencji na przewóz osób taksówką: 2 

Wystawione decyzje dotyczące wygaszenia licencji na przewóz osób taksówką: 1 
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7. KULTURA I SPORT  
 

MIEJSKI DOM KULTURY 

W roku 2018 Miejski Dom Kultury w Sulejówku został przeniesiony z dotychczasowej 

siedziby przy ulicy Bogusławskiego do lokalu przy ulicy Dworcowej 18. W nowej siedzibie 

MDK czynny był od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 20:00/21:00. W soboty zajęcia 

rozpoczynały się o godzinie 09:00 i kończyły o godzinie 15:00. Na przełomie września 

i października 2018 r. wprowadziliśmy możliwość wnoszenia opłat w kasie MDK. 

Skorzystaliśmy z programu Polska bezgotówkowa dzięki któremu wprowadziliśmy możliwość 

płatności kartą. Kasa MDK czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00. 

Sprzedaż wejściówek oraz przyjmowanie opłat za zajęcia prowadzona jest w formie 

gotówkowej i bezgotówkowej. 

 

Rok 2018 był trudnym czasem, zważywszy na konieczność przeprowadzki. Prawie cały III 

kwartał 2018 r. poświęciliśmy na przygotowanie nowej siedziby MDK do organizacji zajęć 

oraz tworzenia nowego planu. Zainstalowaliśmy klimatyzację i dokonaliśmy remontu 

pomieszczeń. IV kwartał to głównie praca nad kalendarzem wydarzeń na 2019 rok oraz 

poszerzenie oferty MDK o wydarzenia komercyjne i nowe formy zajęć. Z uwagi na 

ograniczenia lokalowe współpracowaliśmy z ZSP w Sulejówku gdzie swoją siedzibę miał chór 

oraz były organizowane spotkania w ramach UTW. Dodatkowo Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

„Akord” korzystała z sali prób zlokalizowanej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku. 

Zajęcia komputerowe dla seniorów organizujemy w SP 1. 

 

W dniu 31.12.2018 r. zatrudnionych w Miejskim Domu Kultury było 6 osób na umowach 

o pracę na czas nieokreślony: 

 Dyrektor – 1 etat 

 Pracownik ds. administracyjno-biurowych – 1 etat 

 Pracownik ds. artystycznych, programowych i organizacyjnych – 1 etat 

 Główna księgowa – ½ etatu 

 Specjalista do spraw polityki senioralnej – ¼ etatu 

 Pracownik ds. sportu – ¼ etatu 

Instruktorzy zatrudnieni są na umowy zlecenie lub wykonują zadania w ramach swojej 

działalności gospodarczej.   

 

Wydarzenia 

W roku 2018 r. udało się zaplanować i zrealizować kilkadziesiąt wydarzeń o różnym 

charakterze i dla różnych grup odbiorów. Większość z nich miała charakter otwarty i wstęp na 

nie był bezpłatny.  

 

Wykaz imprez organizowanych przez MDK w 2018 roku. 

05.01.2018 - godz. 18.30  | sala w Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego - 

"Kuchcikowo - Naleśniki - komponowanie smaku".  

Frekwencja: 15 osób 

 

05.01.2018 - godz. 20.00  | sala gimnastyczna Szkoły Podst. nr 2 ul. Okuniewska 2, mecz 

siatkówki mężczyzn o mistrz. II ligi PLSM - MDK Sulejówek vs SK Niedziałka.  

Frekwencja:  20 osób 
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07.01.2018 - godz. 13.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A - XXXIV Turniej Szachowy 

- Cykl turniejów upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości".  

Frekwencja:   18 osób 

15-26.01.2018 r.  | Spotkania w ramach cyklu "Ferie w MDK Sulejówek" 

15.01.2018  warsztaty artystyczne- filcowanie: tworzenie ozdób i biżuterii część 1 

17.01.2018  Młody odkrywca- doświadczenia i eksperymenty 

19.01.2018  Warsztaty artystyczne-filcowanie część 2 

22.01.2018  Warsztaty artystyczne-dekorowanie przedmiotów w technice decoupage część 1 

24.01.2018  Drama - rozwijanie wyobraźni i wrażliwości poprzez wchodzenie w rolę trening 

twórczości 

26.01.2018   Warsztaty artystyczne – decoupage - część 2 

Frekwencja łącznie: 70 osób 

 

28.01.2018 - godz.17.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A, Spotkanie z podróżnikiem 

Panem Robertem Gondkiem -"Ekwador i Galapagos".  

Frekwencja:  30 osób 

 

02.02.2018 - godz. 18.30  | sala w Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego - 

"Kuchcikowo sałatkowo – komponowanie swojej sałatki”.  

Frekwencja:  14 osób 

 

11.02.2018 godz. 17.00  | sala OSP ul. Świętochowskiego 15/17 - Walentynki w MDK - 

Koncert zespołu DGZZ (Daniel Gałązka Z Zespołem).  

Frekwencja:   60 osób 

 

18.02.2018 godz. 16.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14a - "Kopciuszek" - spektakl 

dla dzieci w wykonaniu  Teatru Urwis.  

Frekwencja:  50 osób 

 

21.02.2018 godz. 17.30  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14a – Inauguracja Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny "Między prawdą a fikcją - Pani Ilona Łepkowska -

scenarzystka m.in. "Korona królów", "M jak miłość", "Barwy szczęścia" i innych.  

Frekwencja: 120  osób 

25.02.2018 godz. 18.00  | sala OSP ul. Świętochowskiego 15/17 - Koncert Oratoryjny - 

„Suita Sakralna” Grzegorza Duchnowskiego.  

Frekwencja: 80  osób 

 

03.03.18 godz. 10.00   | Turniej siatkówki mężczyzn o puchar Burmistrza Sulejówka z 

okazji dnia pamięci "Żołnierzy Wyklętych" sala gimn. Szkoły Podstawowej nr 2 ul. 

Okuniewska 2 

Frekwencja: 15  osób 

 

03.03.18 godz. 17.00   | Maraton Zumby z okazji dnia pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 

sala OSP ul. Świętochowskiego 15/17 

Frekwencja: 60  osób 

 

04.03.18 godz.12.00   | "Tropem wilczym" bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych" MDK 

ul. Bogusławskiego 14 A, Frekwencja:  300 osób 

04.03.18 godz. 17.00   | koncert Orkiestry Dętej "Akord" - dedykowany wszystkim 

kobietom z okazji ich święta - sala OSP  ul. Świętochowskiego 15/17 
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Frekwencja: 120  osób 

10.03.18  godz. 10.00. | "Kuchcikowo - deserowo" wspólne pitraszenie na wesoło 

-  sala MDK ul. Bogusławskiego 14A, Frekwencja:  20 osób 

11.03.18 godz. 12.00   | XXXVI Turniej Szachowy -Cykl turniejów upamiętniających 

setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości"  

Frekwencja:   7 osób 

 

11.03.18 godz. 18.00   | Dzień Kobiet - występ Teatru Seniora i koncert gwiazdy - sala 

OSP ul. Świętochowskiego 15/17 

Frekwencja: 120  osób 

 

17.03.18 godz. 17.00   | spotkanie z Dorotą Hałasą, współautorką książki „Chrystus w 

kraju samurajów”, od lat mieszkającą w Japonii. O historii chrześcijaństwa w Japonii i nie 

tylko... Sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A. 

Frekwencja:  30 osób 

 

18.03.18 godz. 16.00   | przedstawienie dla dzieci  "IDZIE WIOSNA" w wykonaniu 

Teatru Banasiów sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A 

Frekwencja:  25 osób 

 

07.04.2018 – godz. 12.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A -Rodzinna Sobota - 

warsztaty rodzinne „Zabawy i zabawki z kartonowych pudeł”.  

Frekwencja: 20  osób 

 

14.04.2018 - godz. 11.30  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A - Kuchcikowo - wspólne 

pitraszenie na wesoło: „W kraju kwitnącej wiśni”.  

Frekwencja: 20  osób 

 

14.04.2018 –godz. 17.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A -Finał Konkursu 

Poetyckiego Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka"  

Frekwencja: 40  osób 

15.04.2018 - godz. 12.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A - Turniej Szachowy - Cykl 

turniejów upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości"  

Frekwencja: 7  osób 

 

15.04.2018 - godz. 16.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A - przedstawienie dla dzieci 

„Ucieczka z piórnika" w wykonaniu Teatru Czekoladowy Słoń,  

Frekwencja:  40 osób 

 

21.04.2018 - godz. 17.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A - Uniwersytet Trzeciego 

Wieku - wykład prof. W. Wilhelma pt. „KULISY TEATRU CZYLI O SZTUCE UDAWANIA" 

połączony z prezentacją spektaklu pt. „Przygody dobrego wojaka Szwejka". 

Frekwencja:  30 osób 

 

02.05.2018 – godz. 14.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A – Otwarty turniej krolfa 

z okazji dnia flagi RP.  

Frekwencja: 10  osób 

 

12.05.2018 - godz. 12.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A - Kuchcikowo - wspólne 

pitraszenie na wesoło: „Podróż ze smakiem Orient Expressem”. Frekwencja:  20 osób 
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13.05.2018 - godz. 12.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14A - Turniej Szachowy - Cykl 

turniejów upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości"  

Frekwencja: 7  osób 

 

23.05.2018 - godz. 17.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A - Uniwersytet Trzeciego 

Wieku - wykład Pani Wirginii Szmyt znanej jako DJ Wika pt. „Czy można zmienić życie na 

emeryturze?" połączony z prezentacją filmu pt. „Założę czerwone spodnie".  

Frekwencja: 70  osób 

 

26.05.2018 - godz. 16.00  | sala MDK ul. Bogusławskiego 14 A - Koncert poetycko 

muzyczny  „Dla Ciebie Mamo – Dzień Matki w poezji, muzyce i kwiatach",wystąpią: 

Aleksandra Omięcka-poetka, Zofia Powązka-Zawadka-poetka, Aurelia Sobczak-aktorka, Alina 

Stefaniak-sopran, Lidia Treszczotka-skrzypce, Paweł Rozbicki-fortepian.  

Frekwencja:  30 osób 

 

03.06.2018 - godz. 16.00  | sala OSP ul. Świętochowskiego 15/17 - Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka: „Wiślana opowieść” - spektakl dla dzieci w wykonaniu 

teatru IGRASZKA. Frekwencja: 30  osób 

 

17.06.2018 godz. 17.00  | sala OSP ul. Świętochowskiego 15/17 - „Kultura jest dobra 

na wszystko – przez kulturę do niepodległości” - koncert w wykonaniu zespołów i solistów 

z Sulejówka. Frekwencja:  130 osób 

 

3-08.09.2018 r.  | Tydzień otwarty w MDK 

Frekwencja:  około 180 osób 

 

15.09.2018 | Pacyfikacja Cechówki 

Frekwencja:  około 150 osób 

16.09.2018 | Spotkania z historią i Obchody dnia sybiraka - wieczornica z okazji Dnia 

Sybiraka i 74  rocznicy napaści ZSRR na Polskę.  

Frekwencja:  30 osób 

 

30.09.2018 r.  | Stoisko promocyjne MDK podczas Rajdu Rowerowego 

Frekwencja:  około 180 osób 

 

06.10.2018  | Dzień otwarty z orkiestrą "AKORD" 

Frekwencja:  około 20 osób 

 

14.10.2018 | dyktando u marszałka – oprawa artystyczna, występ chóru i orkiestry 

 

23.10.2018 | Inauguracja roku akademickiego UTW 

Frekwencja:  50 osób 

 

28.10.2018  | Ramię w ramię ku niepodległości – promocja wydarzenia zewnętrznego 

 

04.11.2018  | Turniej szachowy 

Frekwencja:  30 osób 

 

10.11.2018  | TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

Frekwencja:  50 osób 



40 

 

18.11.2018 | Koncert z udziałem ChKMS w Mińsku Maz. Requiem Mozarta – 

współorganizacja  

 

21.11.2018  | SULEJÓWEK: 1918 - 2018. MIEJSCE | CZAS | LUDZIE 

Frekwencja:  100 osób 

 

09.12.2018  | Spotkania z historią Rok 18 w historii Polski 

Frekwencja:  20 osób 

 

02.12.2018 | „Kolędy ze Sulejówka” - projekt TPS i Muzeum z udziałem ChKMS 

Frekwencja:  100 osób 

09.12.2018 | Mikołaj dla wszystkich dzieci Sulejówka – pomoc przy organizacji wydarzenia 

 

Zajęcia 

Miejski Dom Kultury w Sulejówku prowadził 27 grup i zespołów (stan na 31.12.2018 r.). 

W zajęciach uczestniczy przeszło 300 osób w wieku od 6 miesiąca życia po seniorów. 

Organizowaliśmy około 40 godzin zajęć w tygodniu. Dokonaliśmy korekty planu, 

tak aby wykorzystać w pełni czas jakim dysponujemy pomimo skromnych warunków 

lokalowych. 

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

i młodzieży, a wieczorami dla dorosłych. 

Oferta (od 09.2018 r.): 

 

Dla najmłodszych dzieci 

 Zmysłowisko 0,5-3 lat 

 Zajęcia dla mam i dzieci 1-2 lata 

 Zajęcia dla mam i dzieci 2-3 lata 

Taniec 

 Zajęcia taneczne 4-6 lat | gr I 

 Zajęcia taneczne 7-9 lat | gr II 

 Zajęcia taneczne 10 lat i starsze | gr III 

 Taniec hip-hop - dzieci  

 Zajęcia ruchowe przy muzyce 

 Taniec towarzyski 

Artystyczne i kreatywne 

 Ceramika 

 Młody konstruktor  

 Młody odkrywca 

 Młody artysta 

Wokalne 

 Studio piosenki  

 Chór Kameralny Miasta Sulejówek 

 

Teatr 

 Zajęcia teatralne dla dzieci 

 Zajęcia teatralne dla młodzieży 

 

Sportowe 

 Nauka gry w szachy  

 Zajęcia rekreacyjne - piłka siatkowa  

Instrumentalne 

 Nauka gry na gitarze | indywidualne 

 Nauka gry na fortepianie 

 Nauka gry na instrumentach dętych 

 Młodzieżowa orkiestra dęta "Akord"  

Dla seniorów 

 Zajęcia ruchowe przy muzyce 

 Zajęcia teatralne - scena seniora 

 Język angielski 

 Zajęcia komputerowe 

 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

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

Miejska Biblioteka Publiczna, 

Filia Nr 1 MBP, 

Filia Nr 2 MBP, 
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Na stronie dostępny jest katalog centralny.  

Program biblioteczny MATEUSZ pozwala Czytelnikom na logowanie się (dzięki kartom 

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

zwrotu pozycji książkowych czy przeglądania historii wypożyczeń. 

Liczba zatrudnionych pracowników: 8 os./6 etatów 

Liczba księgozbioru w woluminach – 48.589 

Liczba wypożyczeń księgozbioru w woluminach – 35.261 

Liczba udostępnień księgozbioru na miejscu w woluminach – 300 

Liczba zakupionych książek w woluminach – 1.414 

Liczba użytkowników – 1.784 

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

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

 Organizuje także spotkania autorskie. 

  

W 2018 roku odbyła się premiera książki i spotkanie z Kasią Bulicz-Kasprzak – pisarką, 

autorką powieści obyczajowych dla kobiet. 

 spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż - autorką książki "Kuchnia dwudziestolecia. Co i jak 

jadano.", które odbyło się wpisując się w jubileuszowy rok 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, na którym rozmawiano o tradycjach i zwyczajach kulinarnych 

Drugiej Rzeczypospolitej. 

 „Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy organizowany od kilku lat przez Bibliotekę  

w Sulejówku we współpracy z Biblioteką w Wesołej. Wpisał się już w kalendarz wydarzeń 

Biblioteki, tym samym honorując  ogólnopolski „Tydzień Bibliotek” przypadający zawsze 

w maju. W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości meta rajdu 

znajdowała się w Muzeum "Wrota Bitwy 

Warszawskiej1920 roku" w Ossowie. Tam też odbył 

się piknik rodzinny oraz wiele innych atrakcji, m. in. 

zwiedzanie z przewodnikiem, projekcja filmu 

"Zwycięstwo 1920" (reż. A.Kałuszko), warsztaty dla 

dzieci, bookcrossing oraz tradycyjnie pamiątkowe 

zdjęcie uczestników. 

 Rodzinny konkurs plastyczny na projekt karty 

pocztowej „Nasza Niepodległa upamiętniający 100. 

rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Jego celem była integracja międzypokoleniowa, 

utrwalenie i pogłębianie wiedzy historycznej, 

rozbudzenie postaw patriotycznych i tożsamości 

narodowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

ale także uczenie szacunku dla dziedzictwa 

kulturowego i historycznego.  

Z 11 prac powstała seria kart pocztowych, które w 

dniu 11 listopada 2018 r. były dostępne w różnych 

miejscach Sulejówka a ich zadaniem było 

promowanie Miasta i twórczości lokalnej 

mieszkańców w rocznicę odzyskania Niepodległości. 

Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Sulejówek. 

 



42 

 
 Kontynuacja prac nad projektem Archiwum Społeczne Sulejówka utworzonym 

w partnerstwie z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Towarzystwem Przyjaciół 

Sulejówka działającym przy Bibliotece, przy ul. Wrońskiego 1. 

 Udział w IV Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych, poświęcone 

Mińskowi Mazowieckiemu i Powiatowi Mińskiemu. Biblioteka została poproszona 

o przygotowanie prezentacji dotyczącej samej Biblioteki w Sulejówku, ale także działań 

lokalnych i samego miasta, 

 W 2018 roku Biblioteka skorzystała z dotacji Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek”, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce 

poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako 

lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Biblioteka w Sulejówku otrzymała kwotę 10 161,00 zł na zakup nowości książkowych. 

 

SPORT 

1) Turnieje Piłki Koszykowej  klas IV-VII dla chłopców oraz dziewcząt o Puchar Burmistrza 

Miasta Sulejówek 

Organizatorem zawodów pod patronatem Miasta była Szkoła Podstawowa nr 3 

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Kolejne edycje koszykarskiego turnieju dla dziewcząt oraz chłopców. W zawodach brały 

udział wszystkie szkoły z Sulejówka, a także z okolic min. Halinów, Brzeziny, Cisie.  

Zarówno w edycji  damskiej, jak i męskiej brało udział około 100 zawodniczek 

i zawodników co daje sumę 200 zaktywizowanych uczniów.  
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2) Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza  

z okazji Święta Niepodległości Turniej 

organizowany przez MDK pod 

patronatem Burmistrza Miasta, w którym 

wystartowało 6 ekip siatkarskich  

z Sulejówka i okolic 

3) Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza  

z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

"Żołnierzy Wyklętych". Turniej 

organizowany przez MDK pod 

patronatem Burmistrza Miasta, w którym 

wystartowało 6 ekip siatkarskich z Sulejówka i okolic 

4) Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  

Corocznie organizowany Turniej w Szkole Podstawowej nr 3, w którym biorą udział szkoły 

z Sulejówka oraz okolic.  

Zawodnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy teoretycznej oraz trzema scenkami-

pozoracjami, na których należało wykazać się umiejętnościami praktycznymi. 

5) Turniej Siatkówki Plażowej - Miksty Pod Patronatem Burmistrza Miasta Sulejówek 

Turniej Mikstów czyli par mieszanych w siatkówkę plażową. Był to pierwszy turniej 

mieszany w historii plażowych rozgrywek w Sulejówku. Udział wzięło ponad 20 par. 

6) Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Sulejówek 

Turniej otwierający cykl corocznie odbywających  się w Sulejówku turniejów Wakacyjnej 

Ligii Siatkówki Plażowej.  

7) Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka 

Turniej dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka 

na akwenie Kolejniak. Z pomocą dorosłych 

rodziców, najmłodsi pasjonaci wędkarstwa 

mogli szkolić swoje umiejętności 

w wędkowaniu spławikowym.  

8) Turniej Wędkarski zawody spławikowe 

Na akwenie Kolejniak odbyły się  zawody 

wędkarskie dzieci do lat 14 w dyscyplinie 

spławikowej. Burmistrz Miasta Sulejówek 

Arkadiusz Śliwa objął wydarzenie patronatem honorowym. 

Organizatorem zawodów było Koło nr 53 przy Ministerstwie 

Sprawiedliwości OM PZW Warszawa.  

W zawodach wystartowało 16 zawodników i zawodniczek.  

9) III Bieg „Cichociemni 44” – 29 września Burmistrz Sulejówka 

współorganizował bieg na cześć 91 Cichociemnych 

uczestników Powstania Warszawskiego. Na starcie stanęło 

kilkudziesięciu zawodników. Trasa licząca siedem tysięcy 

dwieście metrów rozpoczynała się na terenie Leśniczówki 

Wola Grzybowska i biegła przez poligon wojskowy do 

Ossowa. Przed rozpoczęciem biegu uczestnicy składali kwiaty 

pod pomnikiem Żołnierzy A.K. Harcerskiego Batalionu 

„Zośka”.   
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10) Charytatywny - Test Coopera 

W lipcu spaliła się znaczna część domu pięcioosobowej rodziny, wieloletnich mieszkańców 

Sulejówka. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rozbiegany Sulejówek pod patronatem Miasta 

zorganizowali zbiórkę pieniędzy na pomoc w odbudowie domu. Jesień to czas na testy dla 

wielu biegaczy stąd pomysł na przeprowadzenie Testu Coopera. Każdy uczestnik wpłacał 

w postaci opłaty startowej cegiełkę. 

11) II Bieg o złotą podkowę kasztanki Marszałka 

Bieg który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników, w II edycji 

wystartowało ponad 100 zawodników (W roku 2019 ponad 500!). Lokalizacją biegu jest 

zawsze Sulejówek, natomiast konkretna trasa jest co roku zmieniana.   

   
12) Pierwsze w Sulejówku zawody czwartków lekkoatletycznych  

Czwartki to impreza dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych, które mogą 

rywalizować w 6 konkurencjach, takich jak biegi na 60,300, 600 i 1000 metrów; skoku 

w dal i wzwyż oraz rzucie piłeczka palantową. Grand Prix składa się z 7 imprez na których 

zawodnicy poprzez osiągane rezultaty zdobywają punkty do ogólnej klasyfikacji. Osoby, 

które wystartują w swoich konkurencjach 5 z 7 razy mogą rywalizować w finale 

regionalnym, który wyłania reprezentantów do Finałów Ogólnopolskich.  

  
13) XI edycja Mityngu lekkoatletycznego 

Zawody lekkoatletyczne organizowane przy Narutowicza we współpracy Szkoły 

Podstawowej nr 4, UKS Herkules oraz Miasta Sulejówek to już historia, która liczy 11 lat. 
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Z roku na rok tworzymy zawody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z naszego miasta. Rywalizacja do tej pory toczyła się tylko w konkurencjach biegowych.  

XI edycja została wzbogacona skokiem w dal, celem sprawdzenia możliwości stadionu. 

W tym roku na naszych obiektach gościło ponad 250 zawodników z 5 szkół.  

    
14) III edycja Międzyszkolnej Ligi Sportowej 

Kolejna edycja zawodów sportowych która zrzesza wszystkie szkoły w Sulejówku. 

Podzielona jest na dwie rundy, jesienną oraz rewanżową wiosenną. 

Chłopcy rywalizowali w piłce nożnej, podzielenie na kategorie wiekowe tzn. klasy IV-V, 

VI-VII, oraz II-III gim. 

Dziewczęta klas IV-V oraz VI-VII walczyły w dwa ognie, natomiast ich starsze koleżanki 

z klas II-III gim. w piłce siatkowej. 

Liga aktywizuje chyba największą liczbę młodzieży szkolnej w Sulejówku ze względu 

na swój długi, prawie całoroczny okres trwania jak i ilość kategorii wiekowych.  

  
15) Akcja Ferie na Basenie 

Podczas ferii zimowych w każdy wtorek organizowany był wyjazd na basen "Wesolandia" 

do Warszawy Wesołej, a w każdy czwartek wyjazd na lodowisko. 

Autokar zabierał dzieci z dwóch przystanków w Sulejówku, jednorazowo na wyjazd 

dostępnych było 50 miejsc. W 4 wyjazdach wzięło udział około 150 osób. 

16) Akcja Wakacje na Basenie 

W każdą środę wakacji autokar zabierał dzieci z dwóch ustalonych przystanków 

w Sulejówku na basen "Wesolandia" do Warszawy Wesołej. Akcja robiona jest corocznie 

i cieszy się dużym powodzeniem. Trwa zawsze przez całe wakacje szkolne, a udział bierze 

w niej ponad 200 osób. 

17) Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 

Turniej organizowany corocznie w Szkole Podstawowej nr 1. Cieszy się bardzo dużym 

powodzeniem, w każdej edycji bierze udział minimum 20 drużyn. 

 



46 

MIEJSKI OBIEKT SPORTOWY W SULEJÓWKU UL. KRASIŃSKIEGO 6 

W 2018 roku głównym użytkownikiem był Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” 

Sulejówek.  

W ramach działalności klubu na terenie stadionu prowadzone są w każdy dzień powszedni 

treningi i zajęcia dla dzieci od 3 roku życia, poprzez poszczególne roczniki, aż do seniorów. 

W zajęciach brało udział około 350 dzieci i około 50 dorosłych zawodników. 

Poszczególne roczniki uczestniczyły w meczach ligowych i pucharowych. W ciągu roku 

na terenie stadionu rozegrano około 180 meczów. Spotkania rozgrywane są głównie 

w weekendy. Poszczególne spotkania oglądane były przez kibiców, którzy w przypadku 

najatrakcyjniejszych meczów seniorów (z Legią, Polonią, Rakowem) stawili się w liczbie 

ponad 600 osób. 

 

Niewątpliwie najciekawszym meczami w 2018 były potyczki Victorii w Pucharze Polski, 

w tym zwycięstwo w wojewódzkim finale z Legią II Warszawa i mecz na szczeblu 

ogólnopolskim z Rakowem Częstochowa, który od nowego sezonu będzie występował 

w Ekstraklasie. 

W 2018 roku pięciokrotnie organizowane były w Sulejówku przez Polski Związek Piłki Nożnej 

zgrupowania Reprezentacji Polski, zarówno kobiecych, jak i młodzieżowych męskich. 

Obiekt wynajmowany był także na zajęcia dla klubów niższych lig z okręgu mazowieckiego. 

Na terenie Miejskiego Obiektu Sportowego 

prowadzone były zajęcia lekkoatletyczne 

przez UKS Herkules oraz grupę Rozbiegany 

Sulejówek. 

Licznie odwiedzane są przez Mieszkańców 

znajdujące się na obiekcie plac zabaw i 

siłownia plenerowa. 

Obiekt wykorzystywany był także na 

organizację miejskich imprez rodzinnych.  

26 maja 2018 roku na terenie stadionu odbył 

się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Rok 2018 kończyliśmy na stadionie II 

Roztańczoną Nocą Sylwestrową w 

Sulejówku. 

 

W celu zapewnienia funkcjonalności 

infrastruktury na odpowiednim poziomie 

obiekt jest stale utrzymywany w sposób 

umożliwiający bieżące wykorzystanie 

zgodnie z przeznaczeniem, oraz odpowiednio 

doposażany. W 2018 między innymi pojawiły 

się nowe bramki przenośne do rozgrywek 

młodzieżowych. 

 

8. PROMOCJA 
 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA W 2018 ROKU. 

W 2018 roku przedstawiciele Władz naszego Miasta otrzymali zaproszenie na „Estońskie dni 

Niepodległości” do Viimsi.  

Sulejówek reprezentował Pan Remigiusz Górniak – Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek. 
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Podczas wizyty delegacje miały okazję zwiedzić stolicę Estonii – Tallin, jak również wziąć 

udział w uroczystej kolacji, podczas której spotkały się delegacje z innych Miast Europy 

zaprzyjaźnione  i współpracujące z Viimsi.  

Z okazji Święta Miasta – Dnia Marszałka oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  gościliśmy delegację z Viimsi. 

Podczas 3-dniowej wizyty nasi goście mogli 

zwiedzić warszawską Starówkę i obejrzeć krótki 

film dokumentalny o Warszawie, taras widokowy 

nad Biblioteką Uniwersytecką i zobaczyć 

nadwiślańskie Bulwary. Podczas oficjalnych 

obchodów Święta Miasta w Sulejówku,  

przedstawiciele Viimsi mieli okazję zobaczyć 

występ Zespołu Pieśni i  Tańca „Mazowsze”.  
 

Fot. Święto Miasta – Dzień Marszałka, 13 czerwca - Delegacja 

z Viimsi 1-szy rząd od lewej: Janek Murakas – Z-ca Burmistrza 

Viimsi, Kaija Mägi, Elis Tootsman. 

 

We wrześniu 2018 roku z rewizytą do Bourg la Reine 

wyjechała 20-osobowa delegacja rodzin z Sulejówka, 

które gościły u siebie w 2017 r. rodziny z Bourg la 

Reine. Podczas wyjazdu do Francji rodziny 

z Sulejówka mogły zwiedzić najciekawsze zakątki 

Paryża, jak również poznać bliżej swoich gospodarzy 

u których mieszkały. 
Fot. Wizyta rodzin z Sulejówka w Bourg-

la-Reine, Paryż, wrzesień 2018 r. 

W listopadzie 2018 r. delegacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki 

w Podbrzeziu przyjechała z czterodniową wizytą do Sulejówka. Podczas pobytu młodzież 

złożyła wizytę w Urzędzie Miasta Burmistrzowi Miasta, uczestniczyła w oficjalnych 

uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości i przypadającej 100 rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości w Sulejówku. Młodzież miała okazję wystąpić na uroczystym 

koncercie patriotycznym w siedzibie OSP w Sulejówku podczas którego można było usłyszeć 

przepięknie śpiewane pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru i solistów, usłyszeć utwór 

Chopina i polonez "Pożegnanie z Ojczyzną", zobaczyć pantomimę ilustrującą utratę 

i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Delegacja uczniów z Podbrzezia wystąpiła w 

telewizyjnym programie „Pytanie na śniadanie” w TVP. 

      
Fot. Występ uczniów z Podbrzezia w siedzibie OSP w Sulejówku    Fot.  Młodzież z Podbrzezia w „Pytaniu na śniadanie” 

 

30 listopada 2018 r. przedstawiciele Fundacji „Na obcej ziemi” wraz z delegacją uczniów  

i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sulejówku pojechali z rewizytą do Podbrzezia, gdzie 

wzięli udział w Święcie Patrona Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Po mszy 

św. w intencji uczniów, nauczycieli i szkoły miała miejsce część artystyczna - przedstawienie  

o życiu św. Stanisława Kostki przeplatana tańcem i pięknym śpiewem.  
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Po zakończeniu przedstawienia dyrektor gimnazjum Jolanta Driukienė podziękowała aktorom 

za wspaniały występ oraz gościom z Polski za przybycie, przekazane słodycze i prezenty, które, 

od wielu lat co roku są zbierane przez Fundację, uczniów, rodziców, nauczycieli  

i sponsorów z Sulejówka podczas akcji ,,Paczka od Świętego Mikołaja".  
 

   
Fot. Uroczyste święto Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu 

 

W grudniu 2018 r. na zaproszenie Stowarzyszenia ARAI, delegacja z Sulejówka wzięła udział 

w obchodach 40-lecia działalności ARAI w Bourg la Reine.  

Dzięki organizowanym przez ARAI od 15-tu lat wymianom mieszkańców miasta Bourg-la-

Reine i Sulejówka, wiele grup dzieci i młodzieży, sportowców, artystów, uczniów szkół  

i innych osób z naszych miast partnerskich mogło niejednokrotnie po raz pierwszy zobaczyć  

i zwiedzić Paryż, Warszawę i inne rejony Polski, poznać nasze wspólne zwyczaje i tradycje, 

nawiązać znajomości, które niejednokrotnie przerodziły się w przyjaźnie, trwające do dziś.  

    
Fot. Uroczysta kolacja, obchody 40-lecia ARAI – Bourg la Reine, 1-3 grudnia 2018 

 

 

 
 

 
 

Fot. Występ Justyny Gołaszewskiej z Sulejówka 

podczas uroczystej kolacji – Bourg-la-Reine, grudzień 

2018 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

(zwany dalej Programem) został uchwalony Uchwałą Nr XLVI/401/2017 Rady Miasta 

Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. 
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W ramach współpracy finansowej, Burmistrz Miasta przekazywał organizacjom 

pozarządowym środki finansowe na realizację zadań publicznych, w tym ogłaszał otwarte 

konkursy ofert. Zlecanie realizacji zadań odbywało się zgodnie z uchwalonym rocznym 

programem współpracy na rok 2018 i rozpoczęło się już w grudniu 2017 r. wraz z ogłoszeniem 

pierwszych trzech konkursów na zadania przyszłoroczne. Ostatni konkurs na realizację zadań 

w 2018 r. ogłoszony został w maju 2018 r. na realizację zadania pod nazwą: organizacja 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.  

W 2018 r. Burmistrz Miasta ogłosił w sumie 8 otwartych konkursów ofert w tym 6 na realizację 

zadań publicznych w 2018 r.: 

 

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

terenie Miasta Sulejówek w 2018 r. – 2 konkursy; 

2. Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki w 2018 r. – 3 konkursy; 

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

profilaktyki w 2018 r. – 2 konkursy; 

4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (formy wyjazdowe) w 2018 r.  

-  2 konkursy. 

Konkursy dotyczyły wsparcia realizacji zadań publicznych. W 2018 r. zawarto w sumie 26 

umów z dwunastoma różnymi organizacjami pozarządowymi, przyznając dotacje na realizację 

zadań publicznych. Żadna z organizacji nie zrezygnowała z realizacji zadania i przyznanej 

kwoty dotacji. 

Nazwa zadania 
Kwoty przekazane  

w formie dotacji w 2018r. 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży 

wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek  
  90.000 zł 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży   80.000 zł 

Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez sportowych, 

kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki 
67.000 zł 

Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 430.000 zł 

Ogółem: 667.000 zł 

 

Dzięki przekazanym dotacjom, organizacje pozarządowe realizowały dla Mieszkańców 

naszego Miasta, zgodnie z przyjętymi w Programie priorytetami, zadania takie jak: 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", prowadziło dla ponad 100 uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych środowiskowe formy wsparcia dziennego w postaci 

placówek wsparcia dziennego. Placówki mieszczą się na terenie 4 szkół podstawowych 

w Sulejówku. Uczniowie pod opieką wykwalifikowanych pedagogów podczas roku 

szkolnego, mogli w czasie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych pod opieką pedagogów 

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

spędzić wolny czas.  

 Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria" - całoroczne szkolenie ok. 350-osobowej grupy 

dzieci i młodzieży z roczników 2000 - 2014. MLKS Victoria poza szkoleniem chłopców w 

piłce nożnej, organizował także rozgrywki piłkarskie i mecze. W okresie wakacji dla 

zawodników Klubu zorganizowano dla 65-ciu młodych sportowców dwa obozy sportowo-

rekreacyjne w Lidzbarku. 

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

zajęcia pozalekcyjne dla ponad 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z Sulejówka, całoroczne zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców, zorganizował 
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międzyszkolny miting lekkoatletyczny, III Bieg o Złotą Kasztankę Marszałka oraz 

Wakacyjną Ligę Siatkówki Plażowej. Uczniowie reprezentowali Klub i Miasto 

na międzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych nie tylko na terenie Miasta ale również 

w powiecie mińskim. Klub w okresie wakacji zorganizował 9-dniowy obóz sportowy dla 

39 dzieci i młodzieży w Harcerskim Ośrodku Morskim i Domu Żeglarza w Pucku. 

 Stowarzyszenie Liga Miejska prowadziło od marca do listopada rozgrywki piłki nożnej 

amatorskich drużyn środowiskowych w systemie ligowym. Drużyny te skupiają ponad 600 

osób.  

 Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Karate od kilkunastu lat prowadzi w Sulejówku dla 

ponad setki młodych sportowców szkolenie z karate tradycyjnego. W 2018 roku, dzięki 

finansowemu wsparciu z budżetu Miasta, Klub poza całorocznymi zajęciami z karate 

zorganizował dla 15-tu młodych sportowców z Sulejówka 10-dniowy obóz sportowo-

rekreacyjny karate nad morzem w Dźwirzynie a jesienią Ogólnopolski Turniej Karate 

Tradycyjnego o Puchar Burmistrza Miasta Sulejówek.  

 Klub Sportowy "TAE" od kilku lat prowadzi w Sulejówku dla dzieci i młodzieży treningi  

z teakwondo. W 2018 roku, dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta, Klub zorganizował 

dla 20 młodych sportowców z Sulejówka wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny 

z teakwondo olimpijskim do Szczecinka. Dzięki wsparciu z budżetu Miasta, Klub wiosną 

organizował Galę Sztuk Walk "TEA FIGHT SHOW" a jesienią Mistrzostwa Polski Sztuk 

Walk "Tae Cup Open 2018 - z Kampanią Łączy Nas Sport Nie Narkotyki" - obie imprezy 

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sulejówek.  

 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka od 2008 roku, każdego roku, organizuje w Sulejówku 

Bieg Marszałka. Impreza była również piknikiem rodzinnym. Bieg na dystansie 10 km 

organizowany jest zawsze w połowie czerwca - na pamiątkę osiedlenia się Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku (13 czerwca 1923). Myślą przewodnią biegów jest możliwie 

wierne przybliżanie ich do przedwojennych marszów Sulejówek - Belweder. Była to 

inicjatywa Związku Strzeleckiego, polegająca na 26-cio kilometrowych marszach 

z Sulejówka do Warszawy. Organizatorzy odwołując się do idei Piłsudskiego, stale 

przypominają o konieczności wychowania pokoleń zahartowanych, rozumiejących 

potrzebę rozwijania szeroko pojętej kultury: zarówno wysokiej jak i stricte fizycznej.  

W 2018 r. w Biegu Marszałka wydano 800 numerów startowych a ukończyło bieg 615 

biegaczy. Po raz piąty w historii biegu została zorganizowana kwalifikacja mundurowa. 

Cała impreza była transmitowana na żywo w Polsat News.  

Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka dla mieszkańców naszego Miasta 

zorganizowało IV Turniej Strzelecki dla uświetnienia Sulejóweckich obchodów 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W turnieju udział wzięło 200 

mieszkańców. Zwycięzcy pierwszej nagrody w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymali 

statuetki strzelca legionowego – replikę statuetki pochodzącej z okresu międzywojennego 

wypożyczonej ze zbiorów Pana Włodzimierza Soszyńskiego. Każdy uczestnik Turnieju 

otrzymał „Suchary Marszałka” oraz znaczek okolicznościowy miejskich obchodów 100. 

lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 Hufiec im. Batalionu "Zośka" Związku Harcerstwa Polskiego czynnie uczestniczył  

w organizowanych przez miasto uroczystościach miejskich (obchody rocznicy Powstania 

Warszawskiego czy Narodowe Święto Niepodległości), prowadził z dziećmi całoroczne 

zajęcia w formie zbiórek harcerskich. Harcerze Hufca ZHP im. Batalionu Zośka dzięki 

dofinansowaniu z budżetu miasta zorganizowali dla 130 osób dwutygodniowe kolonie 

zuchowe w Stęszewku oraz trzytygodniowy obóz harcerski w Zyzdrojowej Woli. 

 Klub Seniorów Sulejówka od kilku lat organizuje dla osób starszych różne możliwości 

aktywnego spędzania czasu. Dzięki pozyskanym dotacjom, Klub mógł zorganizować dla 

ponad 300 uczestników jedno i dwudniowe wycieczki po Polsce jak i wyjazdy do teatrów 
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i opery narodowej. Klub Seniorów Sulejówka kolejny rok realizował projekt pt.: 

"Młodzieżówka z Sulejówka". Projekt polegał na nauce pod kierunkiem 

wykwalifikowanego muzyka ogólnie znanych i lubianych utworów, często ludowych 

a także na uczestniczeniu w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie całego 

kraju. „Młodzieżówka z Sulejówka” często swoimi występami ubogacała uroczystości 

miejskie. 

 Fundacja „Add Artes” zorganizowała w Kościele parafialnym w Sulejówku dla 

mieszkańców naszego Miasta i okolic, koncert fortepianowy dla uczczenia 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 Stowarzyszenie „Odra-Niemen” realizowało w naszym Mieście zadanie publiczne pt.: 

„Projekt opieki nad grobami żołnierzy oraz cywilnych ofiar II wojny światowej, 

znajdujących się na cmentarzu w Sulejówku-Miłośnie”. W ramach tego projektu 

Stowarzyszenie objęło opieką, odświeżyło posprzątało i udekorowało symboliczną biało-

czerwoną wstążką 98 grobów żołnierzy oraz cywilnych ofiar II wojny światowej w tym m. 

in. ofiar pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, którzy zostali rozstrzelani 15 września 1939 

roku przez niemieckich żołnierzy Wehrmachtu.  

 

W ramach współpracy pozafinansowej wzajemnie informowano się o kierunkach 

podejmowanych działań. W celu realizacji współpracy pozafinansowej, przekazywano 

organizacjom informacje o planowanych działaniach, zmianach przepisów, aktualizowano bazę 

teleadresową, na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz Miasta obejmował honorowym 

patronatem przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe. 

 

Miasto Sulejówek organizując obchody świąt państwowych, rocznic, spotkań 

okolicznościowych takich jak spotkania Bożonarodzeniowe czy spotkania z okazji świąt 

Wielkiej Nocy, zapraszało do oprawy artystycznej tych uroczystości Młodzieżową Orkiestrę 

Dętą "AKORD", harcerzy Hufca ZHP Sulejówek jak i grupę seniorów "Młodzieżówka 

z Sulejówka" działającą w ramach Klubu Seniorów Sulejówka. 

 

MIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE 

W 2018 r. w Sulejówku odbyło się wiele imprez i uroczystości, których wymiar daleko 

wykraczał poza lokalne granice, a do najciekawszych z nich można zaliczyć: 

Imieniny Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - 

uroczystość na Jego cześć odbyła się w Pałacu dla 

Seniora, który udostępnił w dn. 18 marca swe 

piękne i nowoczesne wnętrza na organizację 

wystawy ponad 70 obrazów olejnych będących 

wiernym odzwierciedleniem zachowanych 

fotografii portretowych legionistów z lat 1914–

1918 oraz 158 kartek imieninowych dla Marszałka 

przygotowanych przez uczestników konkursu 

„Kartka dla Marszałka”. Podczas wydarzenia 

wystąpił zespół Varsovia Brass Quintet z 

gościnnym występem tenora Piotra Rafałko, autora 

zaprezentowanych obrazów.   
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VII Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na 

wiosennym szlaku” - 22 kwietnia w samo południe 

ze stadionu miejskiego w trasę wyruszyło 306 

zespołów tj. łącznie 1086 uczestników - 

mieszkańców Sulejówka i okolicznych 

miejscowości.  

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Drewnica oraz 

Stołecznego Zarządu Infrastruktury trasa Rajdu 

poprowadzona została przez teren poligonu 

będącego w użytkowaniu 1. Warszawskiej Brygady 

Pancernej w Warszawie Wesołej.  

227. rocznica uchwalenia Konstytucji - 

uroczystość odbyła się w dniu 3 maja 2018 r. 

w Kościele Maryi Matki Kościoła przy  

ul. Żeromskiego 18 w Sulejówku.  

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe 

oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Sulejówka.   
 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 26 maja 

na Stadionie Miejskim przygotowano mnóstwo 

darmowych atrakcji dla dzieci. Rozstawiono 

wesołe miasteczko, różne placówki prezentowały 

swoją działalność, kusiły stragany z watą cukrową i kolorowymi balonikami, na scenie odbyły 

się występy dzieci i młodzieży oraz wieczorna potańcówka w klimacie miejskiego folkloru.  
 

Piknik plenerowy z okazji Święta Miasta - 9 czerwca na targowisku miejskim odbyło się 

wielkie muzyczne wydarzenie pn. DISCOpolowanie.  
 

Dzień Marszałka - Święto Miasta Sulejówek - 13 

czerwca na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych odbyła się uroczystość z 

okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości 

przez Polskę, 95. rocznicy przekazania Józefowi 

Piłsudskiemu dworku Milusin przez Żołnierzy 

Niepodległej Polski oraz 70. rocznicy powstania 

Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 

„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.  

Strefa Kibica – 19 i 24 czerwca na Stadionie 

Miejskim odbyła się publiczna transmisja meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 

2018. W sulejóweckiej Strefie Kibica pokazaliśmy dwa mecze grupowe Reprezentacji Polski. 

Podczas tych dwóch spotkań licznie zgromadzeni Mieszkańcy wspólnie kibicowali naszej 

drużynie.  
 

VIII Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na 

jesiennym szlaku” – 30 września na odprawę 

startową stawiło się 875 uczestników. Rajd 

rozpoczął się niepodległościowym przejazdem 

rowerowym trasą o długości około 8 km w zwartej 

grupie zabezpieczonej przez służby porządkowe 

i informacyjne. Po powrocie na teren Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych na uczestników czekały 

pokazy i widowiska.  
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Narodowe Święto Niepodległości - w niedzielę  

11 listopada obchodziliśmy 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęły się przy Kopcu 

Współtwórców Niepodległej o godz. 12.00 

wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ogólnopolskiej 

akcji „Niepodległa do hymnu". Mieszkańcy mieli 

również możliwość podziwiania patriotycznego 

zjazdu motocykli pn. MOTOParada Niepodległości 

zorganizowanego przez Fundację Jednym Śladem. 

W tym roku w paradzie udział wzięła rekordowa 

liczba maszyn - ponad 800.  

Po raz pierwszy w Sulejówku podczas obchodów 

Narodowego Święta Niepodległości członkowie 

grupy Retro Cars Masovia zrzeszającej właścicieli 

zabytkowej motoryzacji zorganizowali Spotkanie 

Klasycznej Motoryzacji na terenie Centrum 

Rozwoju Edukacji w Sulejówku, w którym wzięło 

udział ponad 70 samochodów zabytkowych, klasycznych i tak zwanych youngtimer’ów wraz 

z licznie zgromadzonymi członkami załóg. Główne uroczystości miejskie rozpoczęły się 

o godz. 16.30 na Skwerze Niepodległości.  

Następnie kolumna marszowa wraz z kompanią honorową Wojska Polskiego przeszła ulicami 

miasta do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, gdzie rozpoczęła się 

uroczysta Msza Święta. Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska 

Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego pod batutą kpt. Łukasza Kukulskiego. 

 

Razem z orkiestrą w kościele uczestniczyła kompania honorowa 1. Warszawskiej Brygady 

Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy Wesołej. Po mszy świętej odbył się koncert 

okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z towarzyszeniem solistów.  

151. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
- w czwartek 6 grudnia do Sulejówka zawitał Marszałek 

Polski Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił się Andrzej 

Precigs. 

Na scenie wystawiony został monodram Tomasza 

Lerskiego, zatytułowany „Ja, który nigdy przed nikim nie 

stawałem na baczność. Rzecz o Józefie Piłsudskim”. 

 

 

 

Gwiazdka przed Ratuszem - w niedzielę 16 grudnia 

po raz pierwszy odbyło się świąteczne wydarzenie pod 

hasłem "Gwiazdka przed Ratuszem".  

Główną atrakcją, którą zainicjowała Grupa 

Społeczników Miejskich, było wspólne ubieranie 

Choinki Niepodległości. Kolejną atrakcją był Jarmark 

Bożonarodzeniowy.  
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II Plenerowa Roztańczona Noc Sylwestrowa – 31 grudnia Mieszkańcy powitali nowy rok 

podczas plenerowej zabawy sylwestrowej. Uczestnicy zabawy mogli potańczyć przy muzyce 

zespołu E-maill oraz Dj Juko, obejrzeć widowiskowy pokaz fajerwerków, wysłuchali też 

życzeń od burmistrza Arkadiusza Śliwy.  

 

WYPOCZYNEK DZIECI OGRANIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA 

1. Organizatorem wypoczynku w Mieście Sulejówek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 

letnich w formie półkolonii było Miasto Sulejówek.  

2. Wypoczynek został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz równolegle w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.  

3. Zajęcia w ramach bezpłatnych półkolonii 

odbywały w okresie od 25 czerwca 2018 r. 

do 10 sierpnia 2018 r.  od poniedziałku do 

piątku w przedziale czasowym od godz. 

07.30 do godz. 16.30.  

4. W półkoloniach uczestniczyło łącznie 429 

dzieci w wieku 6-12 lat, średnio 245 dzieci dziennie w obu szkołach.  

5. W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. zostało łącznie wydanych 7395 szt. 

zestawów obiadowych.  

6. W okresie od 11 lipca do 10 sierpnia łącznie zorganizowano 25 wyjazdów na pływalnię 

do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim dla 45-osobowych 

grup uczestników.  

7. Do sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku, w tym do realizowania programu 

rekreacyjnego, sportowego i edukacyjnego, została zatrudniona kadra składająca się z 33 

wychowawców. 

8. W okresie półkolonii przeprowadzone zostały następujące zajęcia rekreacyjne, edukacyjne 

i warsztatowe w ramach zadania pn. „Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat 

przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z Sulejówka”:  

1) warsztaty przyrodnicze z elementami ekologii, 

2) warsztaty pn. „Bioróżnorodność – poznaj by zachować!”, 

3) warsztaty pn. „Akademia Przyrody”, 

4) zajęcia przyrodniczo–geograficzne z elementami języka angielskiego, 

5) zajęcia komputerowe „Enterek”, 

6) zajęcia matematyczne „Matematyka może być przyjazna” i „W poszukiwaniu 

zaginionych liczb”, 

7) zajęcia z zakresu treningu kompetencji społecznych pn. „Jak odkrywać siebie 

i innych”, 

8) zajęcia pn. „Programowanie wizualne dla każdego”, 

9) klub gier planszowych Szach-Mat, 
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10) koło turystyczno – krajoznawcze, 

11) Logiczne Myślenie / Logika, 

12) koło miłośników geografii, 

13) klub młodego poszukiwacza skarbów, 

14) zajęcia pn. Angielski z komputerem – zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. 

9. W okresie półkolonii przeprowadzone zostały następujące wycieczki i wyjazdy 

edukacyjne: 

1) Wycieczka do Geoparku Kielce, 

2) Warsztaty biologiczne w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, 

3) Wycieczka do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

4) Wycieczka do pałacu Czartoryskich  

w Puławach oraz do Kazimierza Dolnego, 

5) Wycieczka do Magicznych Ogrodów, 

6) Wycieczka do Kina-Teatru Kurtyna oraz  

do Cukierni Babeczki w Sulejówku, 

7) Wycieczka do Sali Zabaw Eldorado, 

8) Wycieczka do Parku Kultury w Powsinie, 

9) Wycieczka do Muzeum Ziemi w 

Warszawie oraz do Łazienek Królewskich 

w Warszawie, 

10) Wycieczka do Papugarni Carmen w Warszawie, 

11) Warsztaty prowadzone przez Muzeum Józefa Piłsudskiego  

 

REALIZOWANE PROJEKTY ORAZ POZYSKANE FUNDUSZE NA TZW. 

PROJEKTY „MIĘKKIE” 

Miasto Sulejówek w okresie od 04.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt 

nr RPMA.10.01.02-14-8056/17 pn.: „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów 

sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

Celem głównym Projektu jest rozwinięcie łącznie u 762 uczniów i 795 uczennic Szkół 

Podstawowych, klas gimnazjalnych oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej, w tym u dzieci 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, trzech kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, ICT, językowych) oraz czterech 

powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: kreatywność, 

innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze, w terminie do dnia 

31.08.2019 r. 

 

Celami szczegółowymi są: 

1) zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez Szkoły 

wyników edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, 

2) rozwijanie uzdolnień poprzez organizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć 

organizowanych poza lekcjami lub poza Szkołą, 

3) rozwijanie kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, 
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4) dostosowanie bazy Szkół do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego, 

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez urozmaicanie metod i form pracy, 

6) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystanie 

epodręczników/e-materiałów dydaktycznych pozyskanych dzięki środkom EFS w latach 

2007-2013. 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia Szkół Podstawowych oraz Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Sulejówek: 

1) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw 

i umiejętności poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych; 

2) kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw 

i umiejętności poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla 

uczniów; 

3) wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki; 

5) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki; 

6) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów; 

7) wyposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji 

programów nauczania w Szkołach; 

8) Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów Szkół 

Podstawowych z Sulejówka. 

Zajęcia odbywają się na terenie Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 

dla których Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 05-070 

Sulejówek ul. Idzikowskiego 2a; 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, 05-070 

Sulejówek ul. Okuniewska 2; 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05-071 Sulejówek 

ul. Głowackiego 47; 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka, 05-071 Sulejówek ul. Narutowicza 10; 

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I.J.Paderewskiego, 05-070 Sulejówek 

ul.Paderewskiego 29. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2.791.505,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków 

europejskich w kwocie 2.233.204,49 PLN, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie  

408.121,12 PLN oraz rzeczowy wkład własny Miasta Sulejówek w kwocie 150.180,00 PLN. 

Postęp rzeczowy realizacji projektu w roku 2018 r.: 

1) W ramach zadania 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych 

przeprowadzono łącznie 3151 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1 - 886h, 

w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 256h, w Szkole Podstawowej 

Nr 3 - 655h, w Szkole Podstawowej Nr 4 - 761h, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - 

593h.  

2) W ramach zadania 2. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, 

warsztatów, laboratoriów dla uczniów przeprowadzono łącznie 4472 godzin kółek 

zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1 
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- 1216h, w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 776h, w Szkole 

Podstawowej Nr 3 - 1628h, w Szkole Podstawowej Nr 4 - 756h, w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych - 96h. 

3) W ramach zadania 3. Wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL przeprowadzono 

łącznie 290 godzin zajęć dydaktycznych opartych na metodzie Dbajki Grajki: w Szkole 

Podstawowej Nr 1 - 120h, w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 50h, 

w Szkole Podstawowej Nr 3 - 120h.  

4) W ramach zadania 4. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki przeprowadzono łącznie 3563 godzin kółek 

zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1 

- 800h, w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 900h, w Szkole 

Podstawowej Nr 3 - 936h, w Szkole Podstawowej Nr 4 - 412h, w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych - 515h.  

5) Realizacja zadania 5. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki została zakończona w 2017 r. W ramach 

zadania stworzone zostały warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez doposażenie 

międzyszkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.  

W ramach zadania wyposażone zostały pracownie: fizyczno-chemiczna w SP3, chemiczna 

w SP4, SP1, ZSP, SP2, biologiczna w SP1, ZSP, fizyczna w SP1, SP2, przyrodnicza: SP3, 

SP1, SP2, matematyczna: SP3,SP4, SP1, geograficzna w SP4 i SP1 w brakujący sprzęt 

zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. 

6) W ramach zadania 6. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki przeprowadzono łącznie 1125 godzin kółek 

zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów, w tym: w Szkole Podstawowej Nr 1 

- 160h, w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 200h, w Szkole 

Podstawowej Nr 3 - 495h, w Szkole Podstawowej Nr 4 - 190h, w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych - 80h.  

7) Realizacja zadania 7. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 

niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach została zakończona w 2017 r.  

W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie do 5 nowych pracowni TIK oraz 

wyposażenie do istniejących pracowni obejmujące niezbędne pomoce dydaktyczne 

zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb szkół. 

8) W zajęciach, warsztatach i wyjazdach edukacyjnych realizowanych w ramach zadania 8. 

Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów szkół 

podstawowych z Sulejówka wzięło udział łącznie 279 uczniów, w tym 138 uczennic i 141 

uczniów. Zadanie zrealizowano w terminie od 25 czerwca do 10 sierpnia 2018 r. W ramach 

zadania zrealizowane zostały następujące zajęcia: warsztaty przyrodnicze z elementami 

ekologii dla dzieci - 120 h, warsztaty pn. „Bioróżnorodność – poznaj by zachować!” dla 

dzieci - 240 h, warsztaty pn. „Akademia Przyrody” dla dzieci - 120 h, zajęcia 

przyrodniczo–geograficzne z elementami języka angielskiego - 120 h, zajęcia 

komputerowe „Enterek” - 120 h, zajęcia matematyczne „Matematyka może być przyjazna” 

i „W poszukiwaniu zaginionych liczb” - 120 h, zajęcia z zakresu treningu kompetencji 

społecznych pn. „Jak odkrywać siebie i innych” - 120 h, zajęcia pn. „Programowanie 

wizualne dla każdego" - 120 h, zajęcia pn. „Klub gier planszowych - Szach-Mat" - 80 h, 

zajęcia pn. „Koło Turystyczno - Krajoznawcze" - 80 h, zajęcia pn. „Logiczne Myślenie / 

Logika" - 160 h, zajęcia pn. „Koło miłośników geografii" - 80 h, zajęcia pn. „Klub młodego 

poszukiwacza skarbów" - 80 h, zajęcia pn. „Angielski z komputerem – zajęcia 

wyrównawcze z języka angielskiego" - 192 h. W ramach zadania zakupiono pomoce 

dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz materiały plastyczne. 
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Zakupiono również oprogramowanie multimedialne wspierające nauczanie przedmiotów 

ścisłych przyrodniczych, obejmujące zbiór ponad tysiąca interaktywnych modeli pomocy 

dydaktycznych w 3D, uzupełnionych o zdjęcia, filmiki i naukowe opisy każdego z nich 

w wersji polskiej, angielskiej, łacińskiej oraz dwujęzycznej wersji językowej. W ramach 

zadania zrealizowane również wyjazdy edukacyjne do obiektów przyrodniczych: Geopark 

Kielce – Centrum Geoedukacji (m.in. zwiedzanie systemu jaskiniowego – Jaskinia 

Odkrywców – Prochownia – Szczelina na Kadzielni, największego obiektu podziemnego 

na kieleckiej Kadzielni, program w Centrum Geoedukacji: zwiedzanie Galerii Ziemi wraz 

z wirtualną jaskinią, „Podróż do wnętrza Ziemi” – seans w kinie 5D, zajęcia 

geoedukacyjne), Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny (m.in. prezentacja 

multimedialna, warsztaty polegające na własnoręcznym wykonaniu przez uczestników 

preparatów mikroskopowych, ich obserwacja, analiza oraz szkicowanie, wycieczka 

terenowa pn. Cztery pory roku), Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie 

(zwiedzanie z przewodnikiem), Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (zwiedzanie 

z przewodnikiem, lekcje tematyczne), Magiczne Ogrody (zwiedzanie z przewodnikiem), 

Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (m.in. warsztaty poświęcone owadom 

zapylającym, wędrówka piesza wąwozami znajdującymi w okolicach Kazimierza. 

Łącznie na dzień 31.12.2018 r. w projekcie wzięło udział 1940 uczestników, w tym: 936 

chłopców i 1004 dziewczynek, 47 uczniów z niepełnosprawnościami, 241 uczniów 

pochodzących z obszarów wiejskich. 

 

9. BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA 

 
DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ 

Straż Miejska w Sulejówku pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach 6-14, 14-22. 

Liczba etatów wynosi 5 strażników i 1 pracownik administracyjny. 

 

Prewencja 

W trakcie pełnienia służb prewencyjno- interwencyjnych w tym kontroli miejsc zagrożonych 

i realizacji powierzonych zadań strażnicy wylegitymowali 482 osoby i podjęli 958 interwencji 

zgłoszonych od mieszkańców.  

 

W omawianym okresie funkcjonariusze przeprowadzali  na zasadzie powtarzalności kontrole: 

 rejonów placówek oświatowych, 

 miejsc zbierania się młodzieży, 

 targowiska miejskiego, 

 nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku, 

 miejsc przebywania osób bezdomnych, 

 

W ramach realizacji ustawowych zadań Straż Miejska podejmowała interwencje własne jak 

również zgłoszone przez mieszkańców. Interwencje dotyczyły między innymi zakłócania 

porządku publicznego oraz naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym, co przedstawia się 

następująco: 

Zakłócania porządku publicznego i spokoju – liczba 204 

 

Zgłoszenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu zabronionym przez ustawę jak również 

nieobyczajnego zachowania w miejscu publicznym, 

 Zagrożeń w ruchu drogowym – 222 

W przedmiocie powyższych zagrożeń zgłoszenia dotyczyły głównie niestosowania się 

do znaków drogowych, parkowania na chodniku,  w strefie skrzyżowań i przystanków. 
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 Ochrony środowiska i Gospodarki  Odpadami - 144 

 

Zgłoszenia dotyczyły nieporządku w obrębie nieruchomości, dzikich wysypisk śmieci jak 

również zanieczyszczenia miejsc publicznych. 

 Zagrożeń życia i zdrowia - 6 

Zgłoszenia dotyczące powyższego dotyczyły niezabezpieczonych skrzynek elektrycznych, 

zerwanych przewodów energetycznych i niezabezpieczonych wykopów. 

 Awarii technicznych - 33 

Interwencje dotyczyły niesprawnych sygnalizacji świetlnych i oświetlenia ulic. 

 Zwierząt -170 

Zgłoszenia dotyczące bezpańskich psów, zwierząt z kolizji drogowych oraz dzikiej 

zwierzyny. Straż Miejska jest wyposażona w czytnik ułatwiający ustalenie właściciela 

błąkającego  się psa pod warunkiem, że ten został zaczipowany. 

 

Poniższa tabela przedstawia dane w zakresie postępowania mandatowego z wyszczególnieniem 

rodzaju wykroczeń: 

L
p
. 

Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Środki 

oddziały-

wania 

wychowa-

wczego 

(art. 41 

kw) 

Grzywna 

nałożona 

w drodze 

mandatu 

karnego 
Wnioski 

do sądu 

Inny sposób 

zakończenia 

czynności (np. 

odstąpienie od 

skierowania 

wniosku o ukaranie, 

przekazanie sprawy 

innym organom) 

Razem 

liczb
a 

k
w

o
ta 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                               

a) 

 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

4 - - - - 4 

b) 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

- - - 1 - 1 

c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
14 1 200 - - 15 

d) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 

155 14 1550 - - 169 

e) wykroczenia przeciwko osobie - - - - - - 

f) 
wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
- - - - - - 

g) 
wykroczenia przeciwko 

mieniu 
- - - - - - 

h) 
wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
- - - - - - 

i) 
wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
5 7 1300 - - 12 

j) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

17 7 2000 1 - 23 

k) 
szkodnictwo leśne, polne  

i ogrodowe 
- - - - - - 
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2 
przepisach wprowadzających 

Kodeks pracy 
- - - - - - 

3 

ustawie o wychowaniu  w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

41 13 1400 - - 54 

4 

ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych 

- - - - - - 

5 
ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach 
12 8 1050 - - 20 

6 ustawie o ochronie zwierząt - - - - - - 

7 ustawie o odpadach 3 4 700 - - 7 

8 
ustawie - Prawo ochrony 

środowiska 
- - - - - - 

9 ustawie - Prawo o miarach - - - - - - 

10 ustawie - Prawo wodne - - - - - - 

11 
ustawie o publicznym 

transporcie drogowym 
- - - - - - 

12 
ustawie o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami 
- - - - - - 

13 

ustawa o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt 

- - - - - - 

14 ustawie o ochronie przyrody - - - - - - 

15 

ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych  

z eksploatacji 

- - - - - - 

16 

ustawie o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach  

i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych 

- - - - - - 

17 
ustawie o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 
- - - - - - 

18 
ustawie o bateriach  

i akumulatorach 
- - - - - - 

19 ustawie - Kodeks wyborczy - - - - - - 

20 
akty prawa miejscowego 

(przepisy porządkowe) 
65 8 1650 2 - 75 

21 innych       

OGÓŁEM 316 62 9850 4  380 
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Profilaktyka, współpraca z policją 

 

Współpraca straży z Policją 

Lp. Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy 

1 

Patrole mieszane 

- liczba wspólnych patroli 

w ciągu roku 

Wspólne patrole w obrębie placówek oświatowych, dworców 

PKP oraz parków, miejsc spotykania się młodzieży  

Ilość patroli: 76        2 strażników+ 2 policjantów 

2 
Szkolenia  

- liczba i rodzaj szkoleń 
 

3 

Akcje prewencyjne, - liczba 

zaangażowanych strażników i 

liczba akcji 

 Wspólnie z patrolem Policji co roku organizowana jest akcja 

„Jabłko czy cytrynka” mająca na celu utrwalanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drodze. Akcja organizowana jest 

z udziałem dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Sulejówku. 

  Ponadto we wrześniu uczestniczymy w akcji „Bezpieczna droga 

do szkoły” a w okresie letnim „Bezpieczne wakacje”. 2 

strażników + 2 policjantów 

4 Inne wspólne inicjatywy 

  Prelekcje w szkołach i przedszkolach o tematyce dostosowanej 

do odbiorców. Spotkania dotyczą bezpieczeństwa w drodze do 

szkoły (przedszkolaki oraz klasy 1-3, 4-6), przemocy wśród 

młodzieży (klasy 6-8, Gimnazjum), zagrożenia internetowe 

(klasy 4-8, Gimnazjum),odpowiedzialność prawna nieletnich (7-

8 oraz Gimnazjum), bezpieczne wakacje- temat kierowany do 

wszystkich dzieci oraz zagadnienia z zakresu „Jak nie zostać 

ofiarą przestępstwa i jak unikać zagrożenia”. 

      Poza tym wspólnie zabezpieczane są uroczystości miejskie i 

imprezy organizowane na terenie miasta Sulejówek. Do nich 

należą: „Święto Miasta Sulejówek”, „Sylwester Miejski”, „Bieg 

Marszałka”, „Gwiazdka pod Ratuszem”, „WOŚP”, rozgrywki III 

ligi piłki nożnej klubu miejskiego Victoria Sulejówek, 

zabezpieczenia imprez oraz uroczystości związanych z 

obchodami „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. 

 

Działania w zakresie kontroli palenisk 

W 2018 r. Straż Miejska przeprowadziła 71 kontroli palenisk w okresie grzewczym tj. styczeń- 

luty  oraz wrzesień- grudzień. Wystawiono 4 mandaty karne w sytuacji, gdzie naocznie 

stwierdzono, że w piecu są spalane odpady. W jednym przypadku skierowano sprawę na Policję 

w związku z utrudnianiem wykonania czynności kontrolnych pieca. 

Straż Miejska wyposażona jest w urządzenie do pomiaru wilgotności drewna co pozwala ustalić 

czy osoba kontrolowana stosuje się do przepisów ustawy antysmogowej. 

   

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii Miasta Sulejówek na rok 2018 obejmował działania, zgodne zarówno z kierunkami 

zawartymi w ustawach oraz odpowiadające realnym potrzebom gminy, uwzględniając wyniki 

badań z Diagnozy problemów uzależnień przeprowadzonej w 2014 roku w mieście Sulejówek, 

dotyczące alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców naszego 

miasta.  

Realizacja niniejszego Programu miała charakter ciągły i stanowiła kontynuację działań 

podejmowanych w ostatnich latach przez Miasto Sulejówek na rzecz profilaktyki uzależnień 

oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dlatego też 

niezmienne pozostają: grupy docelowe, cele jak i zaplanowane działania. 
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Część I – Opis działań 

Zasoby osobowe i instytucjonalne działające na terenie Sulejówka w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii to: 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku, 

 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Sulejówku, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 

 Komisariat Policji w Sulejówku, 

 Straż Miejska w Sulejówku, 

 Świetlice Środowiskowe w Sulejówku, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku, 

 Placówki oświatowe w Sulejówku, 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sulejówku, 

 Organizacje pozarządowe oraz parafie na terenie Miasta Sulejówek.  

 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku, oraz 

instytucji zajmujących się terapią, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

i przeciwdziałaniem narkomanii. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem 

Nr 0050.191.2016 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 7 grudnia 2016 r., działała w składzie: 

Beata Kozak Michalska - Przewodnicząca Komisji, 

Teresa Kośnik – członek Komisji, 

Edyta Koślacz– członek Komisji, 

Monika Potoczna– członek Komisji, 

Katarzyna Zych– członek Komisji, 

Konrad Wyrzykowski – członek Komisji. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywała posiedzenia 

i wykonywała swe czynności w oparciu o Regulamin pracy przyjęty przez Komisję. 

W 2018 roku Miejska Komisja spotkała się na 11 posiedzeniach. Spotkania odbywały się 

w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym w godzinach 

18.00 – 20.00. 

W 2018 roku Miejska Komisja prowadziła 37 spraw w związku ze złożonymi wnioskami 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w tym:  

2 sprawy z 2016 roku, 

11 spraw z 2017 roku, 

24 sprawy z 2018 roku.  

Komisja prowadziła również 20 spraw w związku z założeniem niebieskiej karty; 13 spraw 

wstrzymano, 20 spraw Komisja skierowała do Sądu. 

W 2018 roku MKRPA wydała 9 opinii dla sklepów w sprawie złożonych wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Miejska Komisja przeprowadziła 12 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod 

kątem przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych.  

W 2018 roku przeprowadzone zostało szkolenie sprzedawców wraz z audytem pt.: Praktyczne 

porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi - szkolenie terenowe wraz z audytem 

w 45 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek.  

Audyt polegał na skontrolowaniu, czy są widoczne informacje na temat szkodliwości alkoholu, 

czy są widoczne informacje dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku 

życia, czy w obrębie punktu są obecne osoby spożywające alkohol, czy istnieje możliwość 

nieprawidłowej odległości punktu od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo - 

wychowawczych, opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, terenów i obiektów rekreacyjnych 
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oraz czy w punkcie są obecne osoby niepełnoletnie podające i sprzedające alkohol. W każdym 

punkcie zostawiona była ulotka dla sprzedawców napojów alkoholowych z dostępem 

do elektronicznej bazy wiedzy prowadzonej przez firmę szkoleniową. 

 

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 

Jednym z elementów zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ofiar przemocy w rodzinie w 2018 r. było 

prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.  

 

W ramach działalności Punktu w październiku 2018 r. uruchomiony został telefon zaufania, 

działający w poniedziałki i środy w godzinach 19.00 – 20.00, pod którym Pani psycholog, 

pełniła dyżur telefoniczny i udzielała  informacji, porad i wsparcia dla osób będących 

w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób 

uzależnionych, doświadczających przemocy, stosujących przemoc z terenu Miasta Sulejówek. 

W 2018 roku w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielono; 

 160 osobom z problemem alkoholowym indywidualnych konsultacji; 

 777 porad osobom z problemem alkoholowym; 

 144 porady dorosłym osobom z problemem uzależnienia od alkoholu; 

 67 indywidualnych konsultacji dorosłym członkom rodzin osób z problemem alkoholowym 

(w tym współuzależnionym i DDA); 

 22 indywidualne konsultacje z osobami doznającymi przemocy w rodzinie; 

 132 porady dla ofiar przemocy w rodzinie; 

 29 indywidualnych konsultacji z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

 127 porad osobom stosującym przemoc w rodzinie. 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 

dzieci i młodzieży a także rodziców. 

Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii odgrywa 

działalność profilaktyczna. W ramach Miejskiego Programu realizowano wiele przedsięwzięć 

profilaktycznych kierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych 

mieszkańców Miasta.  

W 2018 roku na terenie Miasta Sulejówek  były to m.in.: 

 Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń. Badania przeprowadzone były za pomocą 

ankiet w formie papierowej, dotyczyły problematyki przemocy i uzależnień, 

przeprowadzone były wśród 300 uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Sulejówek w 

tym z klas 4-7 Szkół Podstawowych, 2-3 Gimnazjalnych, oraz  klas 2-ich Szkoły 

Ponadgimnazjalnej), badania ankietowe wśród 100 mieszkańców Miasta Sulejówek oraz 

35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonych na terenie Miasta Sulejówek. 

Wyniki Diagnozy zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta. 

 Organizowanie zajęć, warsztatów oraz rekomendowanych przez PARPA programów 

profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży na poziomie profilaktyki 

uniwersalnej w szkołach z terenu Sulejówka takich jak: m.in.: „Archipelag Skarbów”, 

„Fantastyczne Możliwości”, „Wolni od Przemocy”, „Debata”, „Debata – Jasne Granice”, 

„Smartfon jak Narkotyk”, „Autodestrukcja”. Realizacji tych programów towarzyszyły 

także spotkania terapeutów z rodzicami i wychowawcami uczniów w szkołach. W sumie  

w zajęciach i warsztatach udział wzięło około 700 uczniów. 

 Podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw poświęconych problematyce uzależnień 

i przemocy w rodzinie, w tym zorganizowanie przez pracowników MOPS przedstawienia 

pt.: „Międzypokoleniowy Dzień Uśmiechu”, zorganizowanie szkolenia dla ojców 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, 
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 Wspieranie edukacji publicznej poprzez przekazywanie placówkom oświatowym, 

organizacjom pozarządowym, placówkom ochrony zdrowia, i jednostkom pomocowym 

informacji na temat dostępnej oferty pomocy w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie m. in. w formie 

broszur, ulotek i plakatów,  

 Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących problematyki 

uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Część II – Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sulejówku.  

Źródłem finansowania zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sulejówku 

w 2018 były środki finansowe z budżetu miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w 2018 r. która została przeznaczona na realizację 

zadań wynikających z Miejskiego Programu wynosiła 440 670,90 zł. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców znaczącą rolę spełnia Ochotnicza Straż Pożarna. 

Dla zachowania gotowości operacyjnej jednostki budżet Miasta pokrywał realizację 

następujących przedsięwzięć:  

1. Zakupy indywidualnego wyposażenia członków zespołów ratowniczych; 

2. Dokompletowanie samochodów w sprzęt poprawiający skuteczność akcji; 

3. Zakupy paliwa, wszelkich płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do samochodów 

i sprzętu z napędem spalinowym; 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe strażaków; 

5. Obowiązkowe szkolenia oraz badania okresowe; 

6. Zapewnienie łączności alarmowania i powiadamiania; 

7. Wykonywania niezbędnych specjalistycznych napraw, przeglądów i legalizacji; 

8. Pokrywanie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej; 

9. Wypłata ekwiwalentu finansowego strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych 

10. Pokryto część kosztów remontu remizy strażackiej; 

11. Wyposażono remizę w wysokowydajną sprężarkę do napełniania butli sprężonego 

powietrza aparatów oddechowych; 

12. Z 1% udziałem budżetu Miasta z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskano 

środki na wyposażenie jednostki w defibrylator, zestaw ratowniczych podpór i sprzęt 

oświetleniowy. 

W 2018 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej brała udział w 190 zdarzeniach na terenie 

Miasta w tym: 

- pożary 49 

- inne zdarzenia  119 

- alarmy fałszywe 22   

Ze względu na przynależność jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

terenem właściwym działania jest cały powiat miński, zatem liczba uczestnictwa w zdarzeniach 

wynosi: 

 - pożary 67 

 - inne zdarzenia 124 

 - alarmy fałszywe 6  

Od chwili powiadomienia do wyjazdu jednostka osiągała średni czas 4 minuty natomiast 

do przybycia na miejsce zdarzenia - 10 min. 21 sek.  Ś 
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10.  SŁUŻBA ZDROWIA 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku zamknął rok 2018 dodatnim 

wynikiem finansowym: zysk netto = 177 705,74 zł. 

Podstawowe środki finansowe pozyskiwane były z Narodowego Funduszu Zdrowia. Średnia 

wartość zakontraktowanych świadczeń NFZ wynosiła: 

 2017 r. – 5 799 901,31 zł 

 2018 r. – 6 405 493,57 zł  

 

Przychody netto ze sprzedaży w 2018 roku zostały osiągnięte przez podmiot leczniczy 

z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającej na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. SPZOZ w Sulejówku uzyskiwał również przychody z komercyjnej 

działalności medycznej oraz pozamedycznej.  

 

Przychody netto ze sprzedaży 

usług w tym: 

Sprzedaż ogółem za rok 

bieżący obrotowy dane 

na dzień 31.12.2017 r. 

Sprzedaż ogółem za rok 

bieżący obrotowy dane 

na dzień 31.12.2018 r. 

Sprzedaż usług z działalności 

podstawowej – Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

5 760 602,97 zł 6 195 592,81 zł 

Sprzedaż usług pozamedycznych 

(najem, ksero, refaktura kosztów) 
166 351,90 zł 157 910,53 zł 

Sprzedaż usług medycznych 

komercyjnych 
586 511,81 zł 425 173,00 zł 

Razem przychody: 6 513 466,68 zł 6 778 676,34 zł 

 

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów. 

 2017 2018 

1. 

 

Przychody ze sprzedaży usług działalności 

podstawowej: 
5 760 602,97 zł 6 195 592,81 zł 

 POZ (wraz z medycyną szkolną) 3 528 793,59 zł 3 890 795,44 zł 

 Porady specjalistyczne 419 386,30 zł 430 710,25 zł 

 Stomatologia 437 520,73 zł 477 147,51 zł 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego  96 682,60 zł 71 755,40 zł 

 Rehabilitacja 296 820,70 zł 363 087,80 zł 
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 NPL 919 500,00 zł 896 500,00 zł 

 Transport sanitarny POZ 61 899,05 zł 65 596,41 zł 

2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla 

firm i odbiorców (usługi komercyjne) 
586 511,81 zł 425 173,00 zł 

3. Pozostałe przychody niemedyczne 166 351,90 zł 157 910,53 zł 

4. Przychody operacyjne 90 195,41 zł 279 793,86 zł 

5. Przychody finansowe 9 300,23 zł 5 959,91 zł 

 Razem: 6 612 962,32 zł 7 064 430,11 zł 

 

Liczba zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Sulejówku na dzień 31.12.2018 roku wynosi 46 osób, co stanowi 45,17 etatu 

przeliczeniowego. 

 

W zakresie promocji zdrowia wśród pacjentów Sulejówka SPZOZ podjął następujące 

działania: 

 fluoryzacja 

 szczepienia p/grypie 

 profilaktyka cukrzycy  

 fluoryzacja – uczniowie 

 szczepienia p/grypie 

 szczepienia p/WZWB 

 badania kręgosłupa 

 badania słuchu 

 mammografia 

 badania densytometryczne w kierunku osteoporozy 

 badanie szyjki kości udowej 

 testy alergiczne screeningowe 

 badanie kręgosłupa oraz układu krążenia 

 

W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielono następującą liczbę porad: 

 Rok 2017 Rok 2018 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 50 674 77 179 

NPL 6 566 7 582 

Ginekologia 2 482 4 935 

Chirurgia 2 319 6 030 

Okulistyka 1 576 1 611 

Psychiatria 2 373 2 332 

Fizjoterapia ambulatoryjna 36 430 56 420 

Stomatologia 16 561 10 440 

Chirurgia stomatologiczna 714 952 

 

Powyższe zadania realizowane były przy udziale następującego personelu:  

Rok 2018   

 Lekarze POZ       15 

 Pediatrzy       4 

 Lekarze stomatolodzy     5 

 Chirurg stomatolog     1  

 Asystentki stomatologiczne    5 

 Pielęgniarki       13 
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 Pielęgniarki (medycyna szkolna)   4  

 Położne       2  

 Fizjoterapeuci       8   

 Rejestratorki        5  

 Lekarze specjaliści      7 

 Lekarze specjaliści (komercja)   10  

 Ratownicy medyczni pogotowia    1  

 Lekarze NPL       17 

 Pielęgniarki NPL     12 

 Logopeda      1 

 Psychiatra      2 

 Psycholog psychoterapeuta    1 

 Psycholog kliniczny     1 

 

W ostatnim kwartale roku 2018 SPZOZ w Sulejówku wprowadził działania naprawcze mające 

na celu zaplanowanie dalszego rozwoju Zakładu. Zmieniono system rejestracji pacjentów 

wprowadzając możliwość zapisu drogą on-line oraz wprowadzono karty zaopatrzenia 

medycznego dla pacjentów, którzy przyjmują leki na stałe. W trakcie realizacji tego zadania 

poprawiona została dostępność do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz zwiększono 

zatrudnienie w ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. Ponad to wprowadzone 

działania naprawcze pozwoliły na utrzymanie kontraktów z NFZ na poziomie 2018 r. 

Dbając o jakość usług podniesiono standard pomieszczeń: łazienki dla osób niepełnosprawnych 

oraz pokoju pielęgniarki koordynującej, a także utworzona została sterylizatornia w Przychodni 

Miejskiej nr 2 przy Amii Krajowej 21 oraz zakupiono klimatyzatory do Poradni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Miejskiej nr. 1 przy 

Idzikowskiego 7b.  

Ze względu na rosnące potrzeby pacjentów SPZOZ w Sulejówku zakupił dla potrzeb NPL, 

środowiskowej obsługi pacjenta oraz wizyt patronażowych położnych dwie Skody Fabia 

(finansowanie: środki własne + leasing).  

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Sulejówek wprowadzone zostały 

zajęcia aerobowe oraz lecznicze typu: fitness, pilates, zdrowy kręgosłup. 

Jednocześnie SPZOZ w Sulejówku stworzył pacjentom możliwość skorzystania, w ramach 

świadczeń komercyjnych, z usług lekarzy specjalistów w zakresie: kardiologii, laryngologii, 

ortopedii, alergologii, neurologii, urologii, diabetologii i endokrynologii, a także chirurgii 

urazowej. 

  

Informujemy, że od 2019 roku pacjentów SPZOZ w Sulejówku ponownie wspiera również 

lekarz rehabilitacji medycznej, a w Poradni Stomatologicznej pacjenci będą mogli skorzystać 

z sedacji wziewnej (znieczulenie gazem rozweselającym).  

W 2019 roku SPZOZ w Sulejówku dołączył do programu Polska Bezgotówkowa i umożliwił 

pacjentom uiszczanie płatności poprzez terminale płatnicze w obydwu przychodniach.  

   

11. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Powietrze 

W 2018 r. zainstalowano na terenie miasta 2 czujniki jakości powietrza, dzięki którym 

mieszkańcy mogli na bieżąco monitorować stan jakości powietrza.  

W celu weryfikacji przestrzegania zapisów tzw. uchwały antysmogowej (uchwała nr 162/17 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
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eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) zakupiono urządzenie do pomiaru 

wilgotności drewna.  

Ponadto realizując wymogi Uchwały nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

28 października 2013 r w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej,  

w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego M10 i pyłu 

zawieszonego PM 2,5 w powietrzu, zmienionej uchwałą nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. 

przygotowano  projekt  Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), którego głównym 

celem jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych, w celu redukcji w/w zanieczyszczeń 

powietrza. W ramach realizacji Programu mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie 

z budżetu miasta  na wymianę źródła ogrzewania.  

Dotacja będzie wynosić: 

1) dla kotłów na gaz, olej, prąd spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 

2009/125/EC – 4 000,00zł brutto; 

2) dla kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 

2009/125/EC –  3 000,00 zł brutto 

 

Ochrona przyrody. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 312 postępowań z zakresu ustawy o ochronie 

przyrody dot. usunięcia drzew. 

Powyższe wiązało się m.in. z konieczności przeprowadzenia 274 oględzin, które po spisaniu 

protokołu zakończyły się bądź wydaniem decyzji, zaświadczenia bądź adnotacją o milczącej 

zgodzie. 

Naliczono na rzecz budżetu gminy opłatę w wys. 397 049,- zł. za usunięcie drzew, w tym 

105 475,- zł. w zamian za nasadzenia zastępcze; 

Zlecono i koordynowano wykonanie prac pielęgnacyjnych 46 szt. drzew pomnikowych,  

 

 

 

co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia szeregu oględzin (na każdym etapie 

prowadzenia prac – zlecając pracę, w trakcie prowadzonej pielęgnacji oraz podczas odbioru- 

ok. 180).  

Na realizację przedmiotowego zadana uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota uzyskanego dofinansowania to 38 880,00 

złoty przy całkowitej kwocie zadania opiewającej na kwotę 48 600,00 zł. Korespondencja 

z Woj. Konserw. Zabytków i Mieszkańcami w temacie pomników przyrody – 33 pisma; 

 

Przygotowano następujące projekty uchwał z zakresu ochrony przyrody:   

1) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego w związku 

z koniecznością realizacji inwestycji celu publicznego – budowy tunelu drogowego w ciągu 

drogi  wojewódzkiej nr  638 – wniosek firmy projektującej tunel PKP - uchwała RM 

Sulejówek nr L/432/2018 z dnia 01.02.2018 r., 
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2)  w sprawie zniesienia zakazów w  sąsiedztwie drzewa pomnikowego przy ul. Nałkowskiej 

– wniosek Referat Przygotowania i Realizacji Projektów - uchwała RM Sulejówek 

nr LVIII/498/2018 z dnia 28.06.2018 r., 

3) w sprawie zniesienia zakazów wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz 

prowadzenia prac ziemnych w promieniu 15 m od pni drzew dla istniejących pomników 

przyrody- dwóch dębów szypułkowych o nr 31 z rejestru gminnego, zlokalizowanych na 

działce ewidencyjnej nr 16 obręb 54, położonej w Sulejówku przy ul. Mariańskiej- wniosek 

Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów w związku z projektowaną budową 

drogi przeciwpożarowej- uchwała RM Sulejówek nr LI/441/2018 z dnia 22.02.2018 r.,   

powyższe wymagało każdorazowego uzgodnienia projektu uchwały z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Po uprawomocnieniu uchwał, zostały one przekazane wnioskodawcom w celu dalszego 

wykorzystania.  

W związku  z planowaną budową parkingu miejskiego  przy ul. Nałkowskiej - teren przy PKP, 

na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotowano projekt uchwały 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego.  
 

Opieka nad zwierzętami  

W 2018 r. przygotowano projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony przed zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” (uchwała RM Sulejówek LII/448/2018 

z dnia 22.03.2018 r.), który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowiecki, Koło Łowieckie „Wrzos”, Koło Łowieckie 

„Grzywacz”, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce o/Sulejówek, Stowarzyszenie 

Obrona Zwierząt w Mińsku Mazowieckim.  

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach zadań własnych z zakresu 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym 

realizacji w/w Programu, zawarto umowy i wykonano następujące zadania: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem miejsc w schronisku 

z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO, w ramach której odłowiono i przekazano 

do schroniska 6 bezdomnych psów z terenu Miasta, wartość wykonanych usług wyniosła 

14.760,00 zł,   

2) opiekę weterynaryjną dla zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych z Gabinetem 

Weterynaryjnym „Nasz Weterynarz”, zgodnie z którą udzielono pomocy weterynaryjnej 

2 zwierzętom na kwotę 685,80 zł, 

3) wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów z Gabinetem 

Weterynaryjnym „Nasz Weterynarz”, w ramach której wykonano zabieg 

sterylizacji/kastracji u 68 wolno żyjących kotów oraz uśpiono 1 ślepy miot; wartość 

wykonanych usług wyniosła 9.505,08 zł, 

4) czipowanie psów z Gabinetem Weterynaryjnym „Nasz Weterynarz” i Gabinetem 

Weterynaryjnym „Filemon”, zgodnie z którą wykonano zabieg czipowania u 110 psów 

z terenu Miasta, za kwotę 4.514,40 zł. 

5) W 2018 r. przekazano społecznym opiekunom 147,3 kg karmy na dokarmianie wolno 

żyjących kotów na terenie Miasta Sulejówek.  

W ramach umowy zawartej ze Zbiornicą Skórzec, zlecono odbiór i utylizację 32 padłych 

zwierząt z terenu Miasta.  
 

Edukacja ekologiczna 

Zgodnie z zapisami umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z miasta Sulejówek, firma Jurant S.j.  zorganizowała 2 akcje ekologiczne. 

W dniu maju 2018 r. podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka zostało zorganizowane stoisko 

tematyczne dotyczące segregacji odpadów. 
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W ramach w/w umowy w grudniu 2018 r. zorganizowano również konkurs na ekologiczną 

ozdobę choinkową. Konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci, zgłoszono wiele 

ciekawych prac wykonanych z surowców wtórnych. Dzieci biorące udział w konkursie 

otrzymały upominki. 

W celu zapoznania Mieszkańców z założeniami i obowiązkami wynikającymi z tzw. „uchwały 

antysmogowej” zorganizowano dwa spotkania edukacyjne dla Mieszkańców miasta 

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

 

W roku sprawozdawczym: 

1) wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

związana była z ustaleniem zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek, jak również uzyskaniem opinii co do 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Warszawie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 

2) wszczęto 3 postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania lub magazynowania. Dwa postępowania zostały umorzone z uwagi 

na bezprzedmiotowość, jedno postępowanie zakończyło się nakazem usunięcie odpadów 

z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (zakończone w 2019 r.), 

3) wystosowano 208 wezwań do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,  

4) przeprowadzono 18 postępowań i/lub interwencji w 18 sprawach z zakresu ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, 

5) przygotowano 21 odpowiedzi na  wnioski o udzielenie informacji publicznej, 

6) sporządzono roczne naliczenie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, 

7) prowadzono wymaganą prawem sprawozdawczość (11 sprawozdań obejmujących 

dzielność całego roku), 

8) w związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast wynikającymi ze znowelizowanej ustawy prawo wodne, opracowano kompleksową 

dokumentację w celu przystąpienia do naliczania opłaty retencyjnej. W celu rozpoczęcia 

procedury naliczania opłaty należało pozyskać informacje zarówno z pozostałych 

Referatów Urzędu Miasta Sulejówek, Wód Polskich, oraz dane zebrane we własnym 

zakresie, których analiza pozwoliła, na przesłanie stosownej dokumentacji do 81 

podmiotów bądź osób fizycznych i wytypować podmioty/osoby fizyczne do naliczenia 

opłaty retencyjnej oraz rozpoczęcie wystawiania i wysyłania do w/w podmiotów/osób 

fizycznych stosownych Informacji o wysokości opłaty retencyjnej, 

9) prowadzono rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów w ramach 

którego na wnioski przedsiębiorców dokonano 1 wpisu i 3 wykreśleń z rejestru,  

10) wnioskowano o wydanie  3 decyzji na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

11) dokonywano weryfikacji prawidłowości składanych Burmistrzowi sprawozdań 

kwartalnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniani zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (100)  oraz sprawozdań półrocznych 

sporządzanych przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych (44), w tym weryfikowano poprawność, wskazywanego  

w sprawozdaniach, dalszego gospodarowania odpadami odebranymi od Mieszkańców 

Miasta. 

 

W 2018 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadzał kontrolę  w zakresie 

wywiązywania się Burmistrza z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach w latach 2013 - pierwsza połowa 2018 r., w zakresie m.in.: 

odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Sulejówek, nadzoru prowadzonego nad 

realizacją umowy na odbiór odpadów, kontroli sprawozdawczości przedsiębiorców 

odbierających odpady z terenu Miasta Sulejówek,  prawidłowości danych wskazywanych przez 

Burmistrza w przekazywanych do Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska  sprawdzanych rocznych z zakresu gospodarki odpadami oraz 

osiągniętych poziomów  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i szkła, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

a także poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. 

Sprawdzana przez WIOŚ działalność stanowiąca przedmiot kontroli, oceniona została 

pozytywnie, z jednym zastrzeżeniem (o niewypełnieniu obowiązku osiągnięcia poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku, co spowodowane było  

nieprawidłowym gospodarowaniem  przedsiębiorcy odbierającego odpady  budowlane  terenu 

Miasta Sulejówek).  

 

12. GOSPODARKA ODPADAMI 
 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Miasto Sulejówek odbierało 

odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie miasta. 

Właściciele tych nieruchomości mieli 

możliwość pozbywania się każdej ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych, 

zbieranych w sposób selektywny lub 

zmieszany. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta 

Sulejówek  oraz uchwałą w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną opłatę, odpady odbierane były od mieszkańców w oparciu o następujący 

podział:  

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale i tworzywa sztuczne (z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, 

metali, opakowań wielomateriałowych), 

4) bio (z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji).  

Dodatkowo właściciele nieruchomości mogli oddać odpady wielkogabarytowe, elektryczne 

i elektroniczne oraz zużyte opony, w ramach organizowanych akcji wystawka (w przypadku 

zabudowy jednorodzinnej - raz w roku, w przypadku zabudowy wielorodzinnej - dwa razy 

w roku).  

Ponadto przez cały rok, raz w tygodniu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowanym na terenie targowiska miejskiego, przyjmowane były 

selektywnie zebrane odpady: zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, świetlówki, lampy, 

odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, odpady kuchenne), przeterminowane leki, 

odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach, lakierach), szkło, 

papier, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady budowlane.  
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W ramach systemu, w zależności od rodzaju zabudowy mieszkańcy otrzymywali worki 

(zabudowa jednorodzinna) oraz pojemniki (zabudowa wielorodzinna) na selektywnie zbierane 

odpady. Worki/pojemniki na zmieszane odpady komunalne mieszkańcy mieli obowiązek 

zabezpieczyć we własnym zakresie.  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych, z nieruchomości 

zamieszkałych, na terenie Miasta Sulejówek realizowany był na podstawie umowy zawartej 

z przedsiębiorcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego, tj. JURANT Sp. Jawna 

G. Matak, B. Laskowska, ul. Ossowska 2, 05- 220 Zielonka.  

W ramach w/w umowy mieszkańcy mogli przekazywać przeterminowane leki do aptek, 

znajdujących się na terenie miasta.  

Roczny koszt  związany z realizacją umów na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek oraz 

odbiorem i utylizacją przeterminowanych leków, w analizowanym okresie wynosił   

2 844 720, 00 zł. 

 

Ponadto w 2018 r. Miasto Sulejówek kontynuowano współpracę z ELEKTRO EKO 

Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w ramach programu 

„Moje miasto bez elektrośmieci”, zapewniającą  bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci  

z domów oraz możliwość ich oddania w punktach zbierania.  
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, (w tym miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej) zobowiązani byli do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do 

rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Sulejówek. 

 

W związku przyjętą przez Radę Miasta Sulejówek metodą naliczenia opłaty za gospodarowanie 

uzależnioną od wielkości gospodarstwa, właściciele nieruchomości zobowiązani byli do 

składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w oparciu o następujący 

podział: 

- małe gospodarstwo domowe (do 2 osób), 

- średnie gospodarstwo domowe (od 3 do 4 osób), 

- duże gospodarstwo domowe (od 5 osób). 

Zgodnie z prowadzoną ewidencją, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., liczba właścicieli 

nieruchomości, od których zostały odebrane odpady wynosiła  6363.  

W 2018 roku: 

1) koordynowano na bieżąco odbiór odpadów od mieszkańców miasta, przyjmowano 

i realizowano składane reklamacje oraz zgłaszane nieprawidłowości, w zakresie zawartej 

przez Miasto umowy na realizacje odbioru, 

2) skontrolowano prawidłowość danych wykazanych w 49 deklaracjach o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku tych kontroli 40 właścicieli 

nieruchomości dokonało zmian deklaracji, 

3) 4 właścicieli nieruchomości wezwano do złożenia pierwszych deklaracji,     

4) dokonywano kontroli w terenie. W wyniku kontroli w 460 punktach adresowych 

zweryfikowano czy właściciele nieruchomości przekazują odpady zgodnie 

z zadeklarowanym sposobem oraz czy wszyscy właściciele, którzy „wystawiają” odpady 

złożyli deklarację. Podczas kontroli stwierdzono 18 przypadków uchybień, z czego w 4 

przypadkach została złożona nowa deklaracja, w 1 przypadku zmieniono deklarację 

z odpadów segregowanych na odpady zmieszane, w 1 przypadku zmieniono deklarowaną 

wcześniej wielkość gospodarstwa, a pozostali właściciele zostali pouczeni o prawidłowym 

sposobie segregacji, 

5) dokonano 22 kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania 

podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych. W każdym z przypadków 

stwierdzono uchybienia, które w wyniku działań kontrolnych, zostały naprawione,  
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6) dokonano (na wniosek) 539 zmian deklaracji oraz przyjęto 184 nowe deklaracje,  

7) sporządzono projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami- uchwała RM Sulejówek 

nr LI/445/2018 z dnia 22.02.2018 r.,- realizacja uchwały od 01.01.2019 r.  

8) w lipcu 2018 r. sporządzono projekty uchwał: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia 

stawki opłaty oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którymi 

zaproponowano zmianę dotychczasowego modelu naliczenia opłaty, na naliczenie od ilości 

osób zamieszkujących daną nieruchomość wraz z proponowaną stawką opłaty za odbiór 

odpadów- uchwały nie zostały podjęte przez Radę Miasta Sulejówek (podjęto uchwałę 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty –uchwała RM Sulejówek  LIX/509/2018 z dnia 17 lipca 

2018 r.),  

9) sporządzono projekt uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej  

opłaty -  uchwała RM Sulejówek nr II/6/2018 z dnia 29.11.2018 r. - wejście w życie  

od 01.01.2019 r., 

Na podstawie sprawozdań półrocznych składanych Burmistrzowi Miasta Sulejówek przez 

podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych 

i niezamieszkałych) z terenu Miasta Sulejówek oraz z PSZOK, określono ilości wytworzonych 

odpadów komunalnych: 
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Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2412), ustalono poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 

2018 wynosił 40%. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 2018 roku poziom masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0% 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, tak więc  poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w 2018 roku został osiągnięty. Tym samym Miasto wywiązało się z obowiązku nałożonymi 

przedmiotowym rozporządzeniem. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167): 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła w 2018 roku został określony na poziomie 30 %. Osiągnięty przez Miasto 

Sulejówek poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów 

wynosił 40,50%, tak więc Miasto osiągnęło wymagany poziom. 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2018 roku został 

określony na poziomie 50 %. Zgodnie z treścią sprawozdań złożonych przez 

przedsiębiorców odbierających odpady z terenu Miasta Sulejówek poziom odzysku w/w 

odpadów wynosił 72,84%, co oznacza, że Miasto osiągnęło wymagany poziom.   

W 2018 roku Miasto kontynuowało realizację „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Sulejówek”. W ramach realizacji programu odebrano od 23 

wnioskujących Mieszkańców Miasta Sulejówek łącznie 

27,615 Mg odpadów azbestowych.  Ilość odebranych 

odpadów zdecydowanie spadła w stosunku do ilości 

odpadów odebranych od mieszkańców latach poprzednich. 

W 2018 Miasto uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowanie na pokrycie 48,27% kosztów odbioru tych 

odpadów.   
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Ilości odpadów zawierających azbest w poszczególnych latach. 

 

 

13. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I DOSTARCZANIE 

WODY 
 

Stan zatrudnienia w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2018 

roku wynosił 31 osób, w tym na stanowiskach fizycznych zatrudnionych było 19 osób,  

a na stanowiskach umysłowych 12 osób. 

 

 
 

Struktura kosztów i przychodów 

Struktura kosztów za 2018 rok Wartość 

Koszty wydatków i zakupów inwestycyjnych 973 518,36 

Zużycie materiałów i energii 1 489 594,43 

Usługi obce 2 135 253,81 

Podatki i opłaty 930 140,76 

Wynagrodzenia 2 109 379,20 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 521 617,67 

Pozostałe koszty rodzajowe 41 265,28 

Razem 8 200 769,51 

71,225
78,344

47,671

64,412

27,615

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Ilość odebranych odpadów (w Mg)

42%

29%

29%

Wykształcenie pracowników MZWiK w Sulejówku
na dzień 31 grudnia 2018 r.

wyższe średnie zawodowe zasadnicze
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Struktura kosztów wg rodzaju działalności Wartość 

Rozliczenie 427 317,45 

Produkcja wody 3 661 106,34 

Oczyszczanie ścieków 6 656 011,89 

Wody deszczowe i opadowe 187 077,35 

Budowa przyłączy w ramach programu 56 094,40 

Suma 10 987 607,43 

 

Przychody ze sprzedaży wg rodzaju działalności 2018 rok 

Sprzedaż pozostała 7 577,23 

Sprzedaż woda 2 182 678,54 

Sprzedaż z wód opadowych 969 402,16 

Sprzedaż ścieki 4 791 281,53 

Sprzedaż opłata abonamentowa 498 321,99 

Sprzedaż w ramach programu "Budowa przyłączy" 15 334,97 

Razem 8 464 596,42 

 

W roku 2018 w ciągu doby Zakład dostarczał średnio 2288 m3 uzdatnionej wody oraz odbierał 

i oczyszczał ponad 2 585 m3 ścieków, z naszych usług korzysta ponad 20 tys. osób. 

 

Sprzedaż wody i ścieków 

Sprzedaż wody w roku 2018 wyniosła 777.321 m3. Sprzedaż ścieków z sieci kanalizacji 

sanitarnej w roku 2018 wyniosła 677.607 m3. W bazie danych MZWiK w Sulejówku 

zarejestrowanych jest 5.461 odbiorców usług, w tym: 

o odbiorców indywidualnych – 5.212  

o odbiorców instytucjonalnych - 249 

Rozliczenie za dostarczaną wodę odbywa się na podstawie odczytów 5229 sztuk wodomierzy 

stanowiących własność Zakładu. 

W roku 2018 wdrożono nowy Zintegrowany System Informatyczny firmy Unisoft. Klienci 

mogą korzystać z udogodnienia z tzw. e-faktur. Na koniec roku 2018 liczba klientów 

korzystających z e-faktur wyniosła 564 co stanowi 9% ogólnej liczby naszych klientów. 

Ogółem w 2018 roku dokonano 44.277 odczytów z wodomierzy i podliczników. Wystawiono 

32.818 szt. faktur rozliczeniowych w tym: 

o dostawę wody i odbiór ścieków – 32.429 szt., 

o ścieki dowożone – 163 szt. 

o wody deszczowe i opadowe – 145 szt. 

o  za dział techniczny – 81 szt., 

Sprzedaż wody ogółem w 2018 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 7%,  

a w odniesieniu do 2016 roku o 8%. 

 

Sprzedaż wody w m3 dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje poniższa tabela: 

 

Grupy odbiorców 
Sprzedaż wody w 

roku 2017 

Sprzedaż wody 

w roku 2018 

Gospodarstwa domowe 655 930 706 595 

Firmy 50 222 55 807 

Jednostki użyteczności publicznej 17 773 14 919 

RAZEM 723 925 777 321 
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Sprzedaż ścieków ogółem w 2018 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 

6%, a w odniesieniu do 2016 roku o 11%. 

Sprzedaż ścieków w m3 dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje poniższa tabela: 
 

Grupy odbiorców 
Sprzedaż ścieków 

w roku 2017 

Sprzedaż ścieków  

w roku 2018 

Gospodarstwa domowe 589 416  620 739  

Firmy 30 617  43 654  

Jednostki użyteczności publicznej 16 683  13 214  

Okuniew 61 732  58 394  

Ścieki dowożone 44 513  40 439  

RAZEM 742 961 776 440 

 

 
 

o Wystawiono i rozniesiono wezwania do zapłaty – 2.709 szt. 

o Wystawiono i rozniesiono pisma o zakręceniu zasuwy domowej lub zadeklowaniu 

przyłącza kanalizacyjnego w związku z niezapłaconymi fakturami za wodę lub ścieki – 

68 szt. 

o Rozpoczęte sprawy sądowe wobec dłużników zalegającymi z opłatami – 25 szt. 

 

Struktura należności na dzień 31.12.2018 r. 
 

Tytuł 
Należności 

niewymagalne 
Należności wymagalne 

Okres w terminie do 2 m-cy  od 2 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy  pow. 12 m-cy 

 Wartość  322 628,85 zł  163 856,86 zł  13 881,97 zł  25 384,11 zł  27 209,12 zł  

 Suma  322 628,85 zł  230 332,06 zł  
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Struktura przychodów ze sprzedaży za 2018 rok 
Wykonanie 

procentowe 

Sprzedaż pozostała 37,89% 

Sprzedaż woda 95,63% 

Sprzedaż ścieki 93,05% 

Sprzedaż z wód opadowych 369,06% 

Sprzedaż opłata abonamentowa 105,05% 

Sprzedaż w ramach programu "Budowa przyłączy" 68,15% 

Razem 103,09% 

 

1. Dział – Stacja Uzdatniania Wody, sieć wodociągowa 

1) Produkcja wody 

Dla potrzeb systemu zaopatrzenia w wodę w Mieście Sulejówek pracują dwie Stacje 

Uzdatniania Wody, które pobierają studniami wodę podziemną z utworów 

czwartorzędowych. Ujmowana woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie stężenia 

przekroczenia parametrów żelaza i manganu, dlatego musi być poddawana procesom 

uzdatniania.  
 

SUW I 

Stacja uzdatnia wody wraz z ujęciami (studnie nr 4A, 5, 6) przy ul. Wodociągowej oddana 

do użytkowania w 1996 roku.  

   
Stacja pomp SUW I     Hala filtrów SUW I 

 

Ujęcie wody 
Studnie głębinowe   

Nr 

studni 

Głębokość [m] Wydajność 

[m3/h] 

4A 44,5 75,0 

5 42,55 75,0 

6 44,85 75,0 

Zgodnie z Decyzją WS.6341.40.2012 z dnia 23.04.2012 r. pobór z wód podziemnych 

wynosi: 

Qdśr = 3600 m3/d 

Qmaxh = 150 m3/h 

Qmavr = 1 314 000 m3/r 

Układ technologiczny uzdatniania wody składa się z: 

o Ujęcia wody surowej z trzech studni głębinowych ( studnie 4a, 5, 6 ), 

o Układu dozowania roztworu nadmanganianu potasu przed filtrami - aktywacja 

złoża w czasie pracy  filtrów, 

o Filtrowania w czterech filtrach firmy Culligan typu UB-100 HI FLO 6 ze złożem 

zeolitowym typu CULLSORB o wydajności Qmax = 50 m3/h, 
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o Pompy płuczącej podającej wodę do płukania filtrów, 

o Dwóch zbiorników retencyjnych do magazynowania wody czystej po 

filtrowaniu  o pojemności 500 m3 każdy, 

o Zestawu pomp IIo, który podaje wodę do sieci wodociągowej, 

o Układu awaryjnej dezynfekcji wody (NaOCl) dozowanie przed zbiornikiem 

wody uzdatnionej, 

o Zbiornika retencyjnego wód popłucznych o pojemności V = 72 m3, 

o Pompy przepompowującej wody popłuczne z odstojnika do kanału 

Wawerskiego. 

SUW II 

Stacja Uzdatniania wody wraz z ujęciami (studnie nr 2A, 5, 6, 7) przy ul. Okuniewskiej  

oddana do użytkowania w 2015 roku.  
 

       
Stacja pomp SUW II      Hala filtrów SUW II    Widok z góry na SUW II 

 

Ujęcie wody 

Studnie głębinowe  

Nr 

studni 

Głębokość [m] Wydajność 

[m3/h] 

2a 34,0 50,0 

5 30,0 40,0 

6 30,3 50,0 

7 30,3 50,0 
 

Zgodnie z Decyzją WS.6341.47.2011 z dnia 22.06.2011 r. pobór z wód podziemnych 

wynosi: 

Qdśr = 970 m3/d 

Qmaxh = 100 m3/h 

Qmavr = 440 610 m3/r 

Układ technologiczny uzdatniania wody składa się z: 

o Ujęcia wody surowej z czterech studni głębinowych (studnie nr 2a, 5, 6, 7), 

o Napowietrzania w zbiorniku wody surowej o pojemności V = 100 m3 (natlenienie i 

usunięcie gazów zawartych w wodzie), 

o Pomp pośrednich podających wodę na filtry, 

o Układu dozowania roztworu nadmanganianu potasu przed filtrami aktywacja złoża 

w czasie pracy  filtrów, 

o Pięciu filtrów ciśnieniowych pośpiesznych ze złożem katalitycznym do usuwania 

manganu, w tym 2 szt.  typ UFP 72 800 mm i 3 szt. typ UFP 84 2100 mm 

o Pompy płuczącej podającej wodę do płukania filtrów, 

o Żelbetowego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o pojemności V=2×300 

m3, 

o Układu awaryjnej dezynfekcji wody (NaOCl) dozowanie przed zbiornikiem wody 

uzdatnionej, 

o Zestawu pomp sieciowych IIIo podających wodę do miasta, 
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o Zbiornika retencyjnego wód popłucznych o pojemności V = 30 m3, 

o Układu dwóch pomp przepompowujących wody popłuczne z odstojnika 

do kanalizacji sanitarnej. 
 

Produkcja wody 

Wielkość wody wtłoczonej do sieci miejskiej w podziale na Stacje Uzdatniania Wody 

w latach 2016-2018 w [m3] 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

SUW I 507 179 432 053 495 793 

SUW II 251 802 304 514 339 442 

Razem 758 981 736 567 835 235 

Produkcja wody 

Wyszczególnienie 2017 [m3] 2018 [m3] Dynamika 

woda ujęta 800.666 878.526 110% 

woda wtłoczona do sieci 736.567 835.235 113% 

woda sprzedana 723.925 777.321 107% 

płukanie filtrów 38.091 32.249  

 

 
straty 12.642 57.914 

strata [%] 2% 7% 
 

W roku 2018 ilość wody wtłoczonej do sieci była wyższa o 98 668 m3 (13%) niż w roku 

2017.  

Na poziom wody niesprzedanej (straty) wpływają głównie awarie systemu dystrybucji 

wody i nieszczelności sieci wodociągowej, które nie są widoczne, kradzieże wody 

z hydrantów. Prowadzone na sieci prace eksploatacyjne wymagają dodatkowych płukań, 

tak aby woda spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz.2294). 

Porównanie ilości wtłoczonej wody uzdatnionej do sieci wodociągowej w latach 2017 – 

2018, przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 
 

Opis prac na ujęciach i stacjach uzdatniania wody 

o Pielęgnacja terenów zielonych na stacjach uzdatniania wody i ujęciach głębinowych 

o Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych z kostki Bauma 

o Wykonanie nowej opaski wokół budynku stacji uzdatniania wody przy ul. 
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o Nasadzenia ok. 300 krzewów na stacji uzdatniania wody przy ul. Okuniewskiej 1 

(umocnienie skarp wokół zbiorników na wodę surowa i uzdatnioną) 

o Malowanie włazów studni głębinowych, zbiorników wody czystej na stacjach 

o Przeglądy filtrów i dozowników (naprawa uszkodzonych) 

o Wymiana uszczelnień w zaworach sterowanych hydraulicznie przy filtrach 

o Czyszczenie okresowe zaworów odpowietrzających filtry 

o Sprawdzanie wolnych przestrzeni w filtrach 

o Badania wody po poszczególnych filtrach w zakresie mętności, stężenia żelaza 

i manganu przy użyciu przenośnego analizatora 

o Połączenie trzech zbiorników na roztwór KMnO4 

o Montaż nowego mieszadła i lancy na zbiorniku, na roztwór KMnO4 

o Wymiana instalacji od dozowników KMnO4 do poszczególnych filtrów 

o Czyszczenie zbiornika popłuczyn  

o Montaż przepływomierza DN 250 na rurociągu wody surowej 

o Wymiana złoża w filtrze nr 1 na stacji uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej 10 

 wybranie starego złoża  z filtra, 

 odkręcenie dennicy, sprawdzenie dysz, wybranie złoża z pod dennic, 

 odkręcenie i wyczyszczenie ze złoża dolnego rurociągu,  

 czyszczenie płaszcza wewnątrz zbiornika filtra z nagromadzonego osadu żelaza 

i manganu, 

 zasypanie filtra nowym złożem podtrzymującym drenażowym, poziomując 

na wodę, 

 zachlorowanie złoża drenażowego na 24 h, 

 zasypanie filtra nowym złożem filtracyjnym. 

 

2) Sieć wodociągowa 

Dystrybucja uzdatnionej wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem sieci 

wodociągowej o łącznej długości ponad 123 km. 

Poglądowy zakres sieci wodociągowej: 
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Opis wykonanych prac eksploatacyjnych 

o nadzór nad pracami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne na terenie miasta 

budujące infrastrukturę  wodociągowo - kanalizacyjną,  

o inspekcje przyłączy i przewodów wodociągowych na 54 ulicach, 

o markowanie uzbrojenia na sieci wodociągowej na 54 ulicach, 

o sprawdzenie sprawności zasuw liniowych, domowych, hydrantów na 54 ulicach, 

o płukanie sieci wodociągowej, 

o wymiana 38 szt. zasuw liniowych,  

o wymiana 42 szt. hydrantów przeciwpożarowych, 

o wymieniono 9 szt. obudów zasuw, 

o planowe wymiany wodomierzy oraz wymiana niesprawnych wodomierzy 

zgłaszanych przez mieszkańców i stwierdzonych podczas odczytów przez 

Inkasentów, montaż na nowych połączeniach. Wymieniono i zamontowano 

na nowych połączeniach  w sumie 637 szt. wodomierzy,  

o wyznaczono i oplombowano 178 szt. wodomierzy - podliczników ogrodowych, 

o przeprowadzano miesięczne odczyty wodomierzy głównych, oraz lokalowych 

będących w zasobie mieszkań komunalnych, 

o regulacje skrzynek hydrantowych i zasuw liniowych, obrukowań po robotach 

drogowych,   

o zamontowano   poidełko wody dla mieszkańców przy ul. Paderewskiego róg  

ul. Piłsudskiego,    

o rozstawiano kurtyny wodne dla mieszkańców  i  w szkołach podczas programu lato 

w mieście. 
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Miejsca wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej: 

 
 

Dzięki tym działaniom minimalizowane są straty wody w sieci wodociągowej. W 2018 r. 

Zakład odnotował 4 awarie wodociągowe, z czego jedna spowodowana przez geologa 

wykonującego odwierty. 

W roku 2018 wpłynęły 167 zgłoszenia od mieszkańców, dot. min.  wycieku wody na sieci, 

wycieku wody przy wodomierzu,  pękniętych zaworów, pękniętej rury na posesji, brudnej 

wody, itp.  Wszystkie zgłoszone incydenty zostały zweryfikowane przez pracowników, 

w zasadnych przypadkach podjęto interwencje. 

 

3) Jakość wody 

MZWiK w Sulejówku prowadzi stały nadzór nad jakością wody zlecając badania 

w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym do akredytowanego laboratorium. 

Zlecono wykonanie następującego zakresu: 

o 43 badania – monitoring kontrolny obejmujący 11 parametrów fizykochemicznych 

i 3 parametry mikrobiologiczne wody uzdatnionej w punktach na terenie całego 

miasta,  

o 4 badania – monitoring przeglądowy obejmujący 14 parametrów 

fizykochemicznych i 3 parametry mikrobiologiczne, 

o 4 badania – monitoring kontrolny ujęć wody 36 parametrów fizykochemicznych  

i 4 parametry mikrobiologiczne. 

Monitoring jakości wody prowadzony jest również przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, który po rozpatrzeniu wyników jakości 

wody potwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego 

zasilanego przez SUW I i SUW II (Ocena jakości wody z dnia 04.10.2018 r. 

znak:HK.4110.236.2018). 

Informacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku dotycząca 

monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia za okres IV-go kwartału 2018 r. 
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Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II 
Najwyższa dopuszczalna wartość 

parametryczna1) 

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE 

1.  Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 

2.  Enterokoki jtk/100ml 0 0 0 

3.  Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0 

4.  
Ogólna liczba 

mikroorganizmów  

w 22±2 °C po 72 h 
jtk/1ml 0 0 bez nieprawidłowych zmian 

WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE 

5.  Mętność NTU 0,44 0,25 
akceptowalna przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres 

wartości do 1,0 

6.  Barwa mg Pt /l <5 <5 
akceptowalny przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

7.  Zapach TON <1 <1 
akceptowalny przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

8.  Smak TFN <1 <1 
akceptowalny przez konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 

9.  
Stężenie jonów 

wodoru (pH) 
— 7,3 7,4 6,5÷9,5 

10.  Przewodność S/cm 497 541 2500 

11.  Amonowy jon mg/l <0,13 <0,13 0,50 

12.  Azotany mg/l 6,2 27 50 

13.  Azotyny mg/l <0,066 <0,066 0,50 

14.  Mangan g/l 15 <1,0 50 

15.  Żelazo g/l 19 <4,0 200 

16.  Twardość mgCaCO3/l 237 239 60÷500 
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  

do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dn. 11.12.2017 r., poz. 2294). 

 

Uwzględniając parametry prezentowane na etykietach wód butelkowanych przedstawiono 

poniżej zawartość kationów i anionów poszczególnych związków magnezu, wapnia, 

wodorowęglanów, siarczanów, sodu dla wody podawanej do sieci miejskiej. 

 

Składnik mineralny jedn. SUW I SUW II 

anion fluorkowy F- mg/l 0,14 < 0,10 

anion chlorkowy Cl- mg/l 27 44 

anion siarczanowy SO4
2- mg/l 68 94 

kation magnezowy Mg2+ mg/l 11 8,4 

kation wapniowy Ca2+ mg/l 84 91 

kation sodowy Na+ mg/l 16 31 

Twardość wody w sieci wodociągowej Sulejówka, średnio wynosi 240 mgCaCO3/l,  

co odpowiada: 

o 2,4 mmol/l 

o 4,8 mval/l 

o 13,4 [ºdH] stopnie niemieckie 

o 16,8 [ºClarka] stopnie angielskie 

o 24 [°f] stopnie francuskie 

Klasyfikacja - woda średnio twarda, optymalna zarówno z uwagi na zdrowie człowieka, jak 

dla celów bytowo-gospodarczych. 
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woda 
mg 

CaCO3/l 
mmol/l mval/l °niem [°dH] 

°ang/° Clark 

[°C] 

°franc 

[°f] 

bardzo miękka 0 - 100 0-1 0-2 0-5,9 0-0,9 0 - 10 

miękka 100-200 1-2 2-4 5,9-11,8 7,1-14,3 10-20 

średnio twarda 200-350 2-3,5 4-7 11,8-20,6 14,3-25 20-35 

twarda 350-550 3,5-5,5 7-11 20,6-32,4 25-39,3 35-55 

bardzo twarda >550 >5,5 >11 >32,4 >39,3 >55 

Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej (Jacek Nawrocki, Uzdatnianie wody,2010) 

 

2. Dział – Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 

i kanalizacji deszczowa wraz z przepompowniami 
 

1) Oczyszczalnia Ścieków   

Ścieki pochodzące z obszaru miasta Sulejówek i części przylegającej wsi Okuniew są 

oczyszczane w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku, która została 

zmodernizowana w 2015 roku w ramach funduszy unijnych POIiŚ z projektu pt. 

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów” 

przez spółkę celową „Eko-Inwestycja” sp. z o.o.  
 

     
       Widok z góry na oczyszczalnię ścieków      Reaktor oczyszczalni ścieków 

 

Oczyszczalnia posiada następującą projektową zdolność przepustową: 

o Średni dobowy przepływ Q śr.d = 2 950 m3/d 

o Maksymalny dobowy przepływ Q max.d = 3 600 m3/d 

o Maksymalny godzinowy przepływ Q mah.h = 315 m3/d 

 

Ścieki dopływające i dowożone do punktu zlewnego poddawane są procesowi 

mechanicznego i biologicznego oczyszczania. Technologia oczyszczania ścieków 

wykorzystuje metodę osadu czynnego, która pozwala na redukcję zanieczyszczeń 

organicznych oraz zawiesin z jednoczesnym biologicznym usuwaniem pierwiastków 

biogennych – azotu i fosforu. Powstający w procesie osad nadmierny podlega stabilizacji 

tlenowej, zagęszczaniu, odwodnieniu oraz higienizacji wapnem. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są do odbiornika pierwszego rzędu – leśnego rowu melioracyjnego „D”, 

który ma ujście do rzeki Długiej. 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 223/D/NN/15 (znak:NN-404/P/106-AB/14),  z dnia 21.04.2015 r. 

ilość odprowadzanych ścieków do odbiornika z miejskiej oczyszczalni o RLM = 20 453, 

wynosi: 
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parametr jednostka 
okres 

bezdeszczowy 

okres opadów  

i roztopów 

Średnia dobowa ilość ścieków Q śr.d m3/d 2 950 3 188,4 

Przepływ sekundowy Q s l/s 110 740 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków Q max.h m3/h 396 963 

Maksymalna roczna ilość ścieków Q max.r m3/r 1 314 000 1 401 000 
 

Wymagania dotyczące jakości odprowadzonych ścieków przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka Wartość wskaźnika 

BZT5 mgO2/l 15 

ChZTCr mgO2/l 125 

Azot ogólny gN/m3 15 

Fosfor ogólny gP/m3 2 

Zawiesiny ogólne mg/l 35 
 

W roku 2018 odebrano i oczyszczono od mieszkańców miasta ścieki w ilości –  942 776 

m3, pobrano wodę ze studni na terenie oczyszczalni na cele socjalne i technologiczne  

w ilości –  613 m3.   

W roku 2018 wyprodukowano i przekazano osad ściekowy w ilości – 3246 ton. 

Porównanie ilości oczyszczonych ścieków w latach 2017 – 2018, przedstawiono  

na poniższym wykresie. 

 
Parametry ścieków surowych i oczyszczonych na przestrzeni ostatnich 2 lat 2017 – 2018 

przedstawiono w tabeli. 
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Z przedstawionych powyżej danych wynika, że jakość ścieków spełnia warunki pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Opis prac  

o obsługa punktu zlewnego - codzienne czyszczenie, kontrola jakości i ilości ścieków 

dowożonych podwójny monitoring, 

o czyszczenie głównej pompowni miejskiej 2 razy w roku, wydobyto 10 ton odpadów, 

o konserwacja przegląd i naprawa we własnym zakresie urządzeń odpowiedzialnych 

za proces technologiczny- dmuchawy, sito piaskowniki, pompy, płuczki piasku, 

mieszadła, separatory, motoreduktory, zespoły jezdne zgarniaczy OWR,  itp., 

o cotygodniowe czyszczenie urządzeń pomiarowych, 

o utrzymywanie procesu technologicznego po przez ciągłe pomiary i wykonywanie 

badań we własnym zakresie, 

o obsługa (serwis konserwacja wymiana elementów we własnym zakresie) stacji 

odwadniania osadu usuwanie nadmiernych osadów ściekowych przez około 300 dni 

w roku, 

o kontrola, serwis, wymiana urządzeń automatyki i elektryki we własnym zakresie, 

o całodobowy monitoring obiektów  wraz  z gotowością interwencyjną. 
 

2) Sieć kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków sanitarnych 

Sieć kanalizacyjna eksploatowana przez Zakład ma długość ponad 114 km oraz 37 

przepompowni ścieków.  Poniżej poglądowy zakres sieci kanalizacyjnej: 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

BZT5 ChZT zawiesina og. azot og. fosfor og.

Parametry ścieków oczyszczonych

oczyszczone śr stężenie w roku 2017 oczyszczone śr stężenie w roku 2018



88 

 

 

 
 

Opis wykonanych prac eksploatacyjnych: 

o kontrola kanałów krytych i otwartych, 

o kontrola kanałów rurowych za pomocą monitoringu (kamera), 

o czyszczenie kanałów, syfonów, studni rewizyjnych, 

o konserwacja zasuw, zastawek, klap kanałowych, 

o konserwacja układu kanalizacji ciśnieniowej, 

o udrażnianie kanałów, w 2018 usunięto 49 zatorów w kanalizacji, 

72,812

33,8

6,118 1,361 Ogółem udział w budowie sieci kanalizacji                                                 
sanitarnej w [km]

Miasto Sulejówek
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o wymiana uzbrojenia kanalizacyjnego, 

o regulacja włazów kanalizacyjnych w drogach (wycinanie ustawianie, ewentualna 

wymiana, asfaltowanie) – we własnym zakresie, 

o odbiór techniczny prac drogowych pod kątem kanalizacji, 

o kamerowanie sieci – 6 razy w roku 2018, 

o całodobowy monitoring pompowni sieci sanitarnej, 

o natychmiastowe usuwanie awarii  w  pompowniach, w roku 2018  przeprowadziliśmy 

137 interwencji polegających na wyciąganiu pomp i czyszczeniu zbiorników 

czerpalnych, 

o konserwacja, naprawa szaf sterowniczych, wymiana pomp ściekowych, wymian 

urządzeń pomiarowych - we własnym zakresie, 

o utrzymywanie gotowości agregatów prądotwórczych do zabezpieczeń wyłączenia 

prądu na pompowniach, 5 krotne wyjazdy z agregatami.  
 

Przydomowe przepompownie ciśnieniowe 

W eksploatacji MZWiK posiad 22 szt. przydomowych przepompowni ścieków. W roku 

2018 usunięto 44 awarii na w/w przepompowniach, polegających na wyciąganiu  

i czyszczeniu pomp, naprawie szaf sterowniczych. Główną przyczyną awarii jest złe 

użytkowanie kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, z uwagi na traktowanie jej jako kosz 

na śmieci.  
 

3) Sieć deszczowa 

Długość sieci na wody opadowe i roztopowe wynosi 25 km oraz w jej skład wchodzi 8 

przepompowni. 

Opis wykonanych prac:  

o bieżąca kontrola pompowni  wód deszczowych –monitoring, 

o wymiana pomp, 

o czyszczenie separatorów, 

o czyszczenie i usuwanie awarii na sieci, 

o przepompowywanie wód deszczowych oraz usuwanie awarii w pompowniach  

i na sieci, w roku 2018 – 44 razy. 

Zbiorcze zestawienie wykonanych prac na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 

3. Inwestycje 

Nakłady inwestycyjne poniesione z własnych środków Zakładu w 2018 r. wyniosły 973.518,36 

zł. 

Element 2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma 

PŚS 

czyszczenie 

pomp 

ściekowych, 

usuwanie 

innych 

awarii 

7 14 17 9 10 15 10 11 10 12 12 10 137 

PWD 
usuwanie 

awarii 
7 4 3 3 3 3 7 4 4 2 2 2 44 

SKS 
zator na 

sieciach 
4 4 2 2 3 8 4 3 4 5 7 3 49 

Pompownie 

przydomowe 

wyjęcie 

pomp 
4 9 3 4 4 0 0 1 8 5 0 6 44 

SKS/SKD kamerowanie 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 6 
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Rodzaj urządzeń 
Rok 2016 

Kwota [zł] 

Rok 2017 

Kwota [zł] 

Rok 2018 

Kwota [zł] 

Urządzenia wodociągowe     18.881,00    525.016,59    323.272,79 

Urządzenia kanalizacyjne    154.860,00    480.453,01    586.943,88 

Pozostałe      12.145,84      92.846,40         4.732,43 

Suma inwestycji    185.886,84 1.098.316,00    914.949,10 

Zakupy środków trwałych               0,00      20.447,93      58.569,26 

Nakłady łącznie    185.886,84 1.118.763,93    973.518,36 
 

Wykonanie rzeczowe za rok 2018 w podziale na sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 

L.p. Nazwa zadania Długość sieci [km] 
Koszt inwestycji 

[netto zł] 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 0,868 251 132,94 

1.  Konopnickiej 0,223  47 324,30 

2.  łącznik Wyszyńskiego Przybosia 0,079  26 582,16 

3.  Szczęśliwa 0,110  44 051,88 

4.  Wiśniowa 0,456 133 174,60 

SIEĆ KANALIZACYJNA 0,683 584 978,38 

1.  Mazowiecka/Tramwajowa 0,047   20 160,15 

2.  Piaskowa 0,146 133 785,96 

3.  łącznik Wyszyńskiego Przybosia 0,040   34 557,81 

4.  Wiśniowa 0,100 123 234,90 

5.  Piłsudskiego 0,216 140 077,04 

6.  Szczęśliwa 0,134 133 162,52 
 

W roku 2018 w ramach prac Działu Technicznego zrealizowano:  

Lp. Opis Wykonanie [szt.] 

1.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania przyłącza 

wodociągowego  
157 

2.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania przyłącza sieci 

wodociągowej  
30 

3.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania przyłącza 

kanalizacyjnego  
30 

4.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania przyłącza 

kanalizacji deszczowej  
8 

5.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej  
8 

6.  
Wydano warunki techniczne projektowania i wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków 
22 

7.  Uzgodniono projekty przyłącza wodociągowego 176 

8.  Uzgodniono projekty przyłącza kanalizacyjnego 206 

9.  Uzgodniono projekty sieci kanalizacji sanitarnej 26 

10.  Uzgodniono projekty sieci wodociągowej 24 

11.  Uzgodniono projekty sieci kanalizacji deszczowej 10 

12.  
Wydano protokoły na budowę przyłącza wodociągowego i podpisano 

umowy na dostawę wody   
194 

13.  
Wydano protokoły na budowę przyłącza kanalizacyjnego i podpisano 

umowy na odbiór ścieków 
225 

14.  

Wydano informację techniczną na zainstalowanie dodatkowego 

wodomierza (podlicznika) do podlewania upraw wraz ze wskazaniem 

miejsca instalacji przez naszego pracownika 

178 

15.  Wymieniono wodomierze (legalizacja), nowe podłączenia. 637 
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o Bieżąca działalność działu polegająca min. na udzielaniu informacji klientom, 

odpisywanie na pisma itp.  

o Udział procesie inwestycyjnym dot. budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci 

wodociągowej realizowanej przez Miasto Sulejówek w ramach projektu unijnego pt. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sulejówka – etap II”. 

o Udział procesie inwestycyjnym dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

o Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Miasto Sulejówek 

wniosku o dofinasowanie na projektowanie i budowę sieci kanalizacji deszczowej. 
 

Realizując swoja misję na rzecz miasta i jego mieszkańców MZWiK w Sulejówku aktywnie 

włącza się w promowanie picia wody z kranu. W ramach tej akcji zostały ufundowane na 

terenie miasta i w szkołach specjalne źródełka zasilane wodą wodociągową. Od rozpoczęcia 

projektu w 2016 roku zainstalowano 7 takich urządzeń.  
 

              
 

Poidełko Szkoła Nr 4              Poidełko Szkoła Nr 1                Poidełko Szkoła Nr 3                      
 

        
       Poidełko Szkoła Nr 2                       Poidełko Liceum 
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          Zdrój uliczny przy ul. AK 34                Zdrój uliczny przy ul. Piłsudskiego 

 

Pracownicy uczestniczą również w życiu lokalnej społeczności podczas organizowanych na terenie 

miasta piknikach, zapewniając świeżą wodę do picia. W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej 

podczas lokalnych imprez pracownicy zakładu rozdali 5000 kubeczków wody mieszkańcom. 

 

Odpowiadając na zainteresowanie ze strony młodzieży szkolnej Zakład organizuje wycieczki 

edukacyjne po swoich obiektach. W trakcie zwiedzania Stacji uzdatniana Wody pracownicy 

opowiadają skąd bierze się woda w kranie, jak ją uzdatniamy, a także jakie są sposoby oszczędzania 

wody.  

 

14. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

W roku 2018 Miasto Sulejówek zarejestrowało łącznie 131 postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym: 

 83 – tzw. „zapytania ofertowe”, tj. postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej 

wartość 10.000,00 zł, a równocześnie nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro; 

 48 – postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro, w tym 2 postępowania, które zostały anulowane 

i przeniesione do realizacji na następny rok budżetowy. 

 2 – postępowania, które zostały anulowane i przeniesione do realizacji na następny rok 

budżetowy. 

W 2018 roku przeprowadzono 46 postępowań przetargowych i udzielono zamówień 

o łącznej wartości 46.553.742,57 zł brutto. Miasto Sulejówek przeprowadziło 32 postępowania, 

których przedmiotem zamówienia były roboty budowlane oraz 14 postępowań, których 

przedmiotem były różnego rodzaju usługi świadczone na rzecz Miasta. W roku raportowym nie 

przeprowadzono żadnych postępowań, których przedmiotem były by dostawy. 

Łącznie w 46 postępowaniach złożono 164 oferty, w tym 104 różne oferty dla postępowań 

na roboty budowlane oraz 60 ofert dla postępowań na świadczenie usług. W tabeli 

zamieszczonej poniżej przedstawiono podział na różne rodzaje zamówienia z uwzględnieniem 

ilości postępowań, ilości złożonych ofert oraz łącznej kwoty udzielonych zamówień.  
 

Lp. 

Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane/ usługi/ 

dostawy) 

Ilość postępowań 
Ilość złożonych 

ofert 

Łączna kwota udzielonych 

zamówień (zł brutto) 

1. roboty budowlane 32 104 31 837 326,24 

2. usługi 14 60 14 716 416,33 

3. dostawy 0 0 0 
 Suma: 46 164 46 553 742,57 
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W zamówieniach, których przedmiotem były roboty budowlane składano średnio 3,25 oferty 

na jedno postępowanie. Natomiast w zamówieniach, których przedmiotem było świadczenie 

usług składano średnio 4,29 oferty na jedno postępowanie. 

Na wykresach załączonych poniżej przedstawiono stosunek ilości przeprowadzonych 

postępowań w 2018 r. z podziałem na rodzaj zamówienia, oraz ilość złożonych ofert 

przypadających na dany rodzaj zamówienia. 

 

 
Ilość przeprowadzonych postępowań w 2018 r. z podziałem na rodzaj zamówienia 

 

Z 46 przeprowadzonych przez Miasto Sulejówek postępowań, 11 z nich podzielonych 

zostało na zadania i umożliwiono Wykonawcom składanie ofert częściowych.  

Z 11 postępowań, w których przewidziano możliwość składania ofert częściowych,  

8 postępowań dotyczyło robót budowlanych zaś 3 postępowania dotyczyły świadczenia usług. 

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono ilość postępowań przeprowadzonych przez 

Miasto Sulejówek w 2018 r. z uwzględnieniem podziału postępowania na części / zadania. 

 

Lp. 

Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane/ 

usługi/dostawy) 

Ilość postępowań 

Ilość postępowań z 

uwzględnieniem podziału na 

części / zadania 

1. roboty budowlane 32 57 

2. usługi 14 21 

3. dostawy 0 0 
 Suma: 46 78 

 

 Możliwość składania ofert częściowych / podziału na zadania była bardziej preferowana 

w postępowaniach, których przedmiotem były roboty budowlane. W postępowaniach, których 

przedmiotem było świadczenie usług ten typ prowadzenia zamówienia był stosowanych 

jedynie w przypadku zamówień na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) oraz związanych z wyborem przewoźnika i opieki na czas dowozu 

uczniów do szkół. 

 

Na wykresie zamieszczonym poniżej przedstawiono ilość przeprowadzonych w 2018 r. 

postępowań z uwzględnieniem podziału na części / zadania. 
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Ilość przeprowadzonych postępowań w 2018 r. z uwzględnieniem podziału na części / zadania 

 

Ze wszystkich przeprowadzonych przez Miasto Sulejówek postępowań przetargowych nie 

wszystkie zostały zakończone podpisaniem umowy. Z 76 postępowań, przy uwzględnieniu 

możliwości składania ofert częściowych, tylko 51 zostało zakończonych podpisaniem umowy, 

w tym 34 umowy na roboty budowlane oraz 17 umów na świadczenie usług. 23 postępowania, 

w tym 23 na roboty budowlane oraz 4 na usługi, zostały unieważnione. 

 
 

Lp. 
Rodzaj zamówienia 

(roboty budowlane/usługi/dostawy) 

Postępowania zakończone 

podpisaniem umowy 
Postępowania unieważnione 

1. roboty budowlane 34 23 

2. usługi 17 4 

3. dostawy 0 0 
 Suma: 51 27 

 

Powodem unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego było: 

 art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – 9 postępowań, 

 art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający, tj. Miasto Sulejówek, 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 17 postępowań, 

 art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – postępowanie zostało unieważnione, gdyż było obarczone 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy – 1 postępowanie. 
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Lp. Tytuł postępowania 
Tryb 

postępowania 

Rodzaj 

zamówienia 

Ilość 

złożonych 

ofert 

Wykonawca Kwota (zł brutto) Uwagi 

1. 

Pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu nad 

projektem pn.: „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – 

etap II” 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

Konsorcjum firm: 

1. HANISAN Janina Nowakowska 

ul. Urszuli 37, 02-419 Warszawa 

2. Powiernictwo KORDEK BOB S. 

Kordek 

ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia 

218 940,00 - 

2. 

Budowa ulic  w ramach zadań inwestycyjnych pn. 

„Budowa ulicy Reja (odc. Poprzeczna - 

Reymonta)” oraz „Budowa ul. Nałkowskiej (odc. 

Konopnickiej - Kraszewskiego)” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

2 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
729 394,06 

- 

2 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
688 776,38 

3. 
Odwodnienie rejonu ul. Narutowicza, 

Kochanowskiego i Kopernika 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
2 

PBDiM Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 
590 400,00 - 

4. Budowa ulicy Wareckiej 
przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
2 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
831 501,68 - 

5. 
Utrzymanie bieżące dróg o nawierzchni gruntowej 

na terenie Miasta Sulejówek 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 

TOMIRAF s.c..  

M. Tomaszewski, R. Tomaszewski 

Glina, ul. Wspólna 42, 05-430 Celestynów 
619 899,58 - 

6. 
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

- zadania nr 1 - 3 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 

6 
SZIKAGO Adam Wiliński 

ul. Albatrosów 9/17, 05-500 Piaseczno 
36 000,00 - 

6 
SZIKAGO Adam Wiliński 

ul. Albatrosów 9/17, 05-500 Piaseczno 
27 000,00 - 

6 
SZIKAGO Adam Wiliński 

ul. Albatrosów 9/17, 05-500 Piaseczno 
36 000,00 - 

7. 

„Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – 

rowerowych”  

w ramach zadania pn.: „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego 

systemu dróg rowerowych w Sulejówku” - zadania 

nr 1 - 7 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

1 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
1 029 803,12 - 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 
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7. 

„Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – 

rowerowych”  

w ramach zadania pn.: „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego 

systemu dróg rowerowych w Sulejówku” - zadania 

nr 1 - 7 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

0 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

8. Budowa ulicy Długiej - roboty uzupełniające wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie 

Mirosław Krysiuk 

ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

177 584,33 - 

9. 

Zadanie 1: "Budowa ciągu pieszo – rowerowego 

i odwodnienia w ulicy Czynu Społecznego na 

odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Szklarniowej” 

oraz Zadanie 2: "Budowa ciągu pieszo – 

rowerowego i odwodnienia w ulicy Czynu 

Społecznego na odcinku od ul. Przejazd do ul. 

Jaśminowej” w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa chodnika w ulicy Czynu 

Społecznego i ulicy Kutrzeby” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

0 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

10. 

„Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – 

rowerowych”  

w ramach zadania pn.: „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego 

systemu dróg rowerowych w Sulejówku” - zadania 

nr 1 - 7 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

0 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

0 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

0 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

0 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

1 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
2 370 507,00 - 

1 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
2 297 662,51 - 

11. 
Odbiór, transport i zag. odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Miasta Sulejówek 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 5 - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 
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12. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1 
przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
4 

Zakład Budowlany Sitkowski-Czap. Sp. 

jawna 

ul. Łąkowa 30,05-300 Mińsk Mazowiecki 
4 887 702,42 - 

13. 

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 

wysokości 4.213.400,00 zł przeznaczonego na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu emisji papierów wartościowych  i spłatę 

kredytu i pożyczki 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

Konsorcjum firm: 

1. Bank Spółdzielczy w Halinowie 

ul. Piłsudskiego 36, 05-074 Halinów 

2. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej 

Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz 

504 595,82 - 

14. 

Remont instalacji sanitarnej wraz z remontem i 

adaptacją do celów mieszkalnych trzech 

pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w Sulejówku, przy 

ul Szosowej 5 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 

Zakład Remontowo-Budowlany Z. 

Czapski 

ul. Budowlana 22, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

229 888,23 - 

15. 

Zadanie 1: „Budowa ciągów pieszo – 

rowerowych i odwodnienia w ulicy Czynu 

Społecznego na odcinku od Żeromskiego do 

Szklarniowej”; Zadanie 2: "Budowa ciągów 

pieszo – rowerowych i odwodnienia w ulicy Czynu 

Społecznego na odcinku od Szklarniowej do ul. 

Przejazd” oraz Zadanie 3: „Budowa ciągów 

pieszo – rowerowych i odwodnienia w ulicy Czynu 

Społecznego na odcinku od Przejazd do Kutrzeby” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy 

Kutrzeby” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

2 
 BRUKER s.c. J. Malarecki, B. Malarecki 

ul. Idzikowskiego 49, 05-070 Sulejówek 
1 682 830,40 - 

3 

EKOMAX Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

ul. Ledóchowskiego 193/1, 63-400 Ostrów 

W. 

624 840,00 - 

1 - 
- 

 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

16. 

Utwardzenie dróg gruntowych w Sulejówku 

kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0-63 

mm wraz z korytowaniem i wywozem urobku w 

miejsce zapewnione przez Wykonawcę - roboty 

uzupełniające 

wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

Zakład Usługowo-Handlowy A. Jasiński 

ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne 
109 571,35 - 

17. 
„Przebudowa ul. Szkolnej” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej”  

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
3 

 BRUKER s.c. J. Malarecki, B. Malarecki 

ul. Idzikowskiego 49, 05-070 Sulejówek 
485 432,82 - 

18. 
Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku  

- roboty uzupełniające 
wolna ręka 

roboty 

budowlane 
1 

TOMIRAF s.c.  

M. Tomaszewski, R. Tomaszewski 

Glina, ul. Wspólna 42, 05-430 Celestynów 
830 380,38 - 

19. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sulejówku” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
2 - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 
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20. 
Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 

- zadania nr 1 - 3 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

2 
SAKARYA Sp. z o.o. 

ul. Chabrowa 8, 05-540 Zalesie Górne 
116 850,00 - 

2 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
326 961,00 - 

2 
SAKARYA Sp. z o.o. 

ul. Chabrowa 8, 05-540 Zalesie Górne 
455 100,00 - 

21. 

Remont  dróg gminnych: I. Krasickiego o nr 

221372W w Sulejówku na odcinku od km 0+023 

do 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,99km 

oraz ul. Harcerskiej o nr 221343W w Sulejówku 

na odcinku od 0+021 do 0+392 o długości 0,37km 

wraz z budową kanalizacji deszczowej  w ul. 

Harcerskiej oraz Krasickiego na odc. od 

Paderewskiego do Sobieskiego 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
4 

 BRUKER s.c. J. Malarecki, B. Malarecki 

ul. Idzikowskiego 49, 05-070 Sulejówek 
3 933 099,38 - 

22. 
Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. 

Żeromskiego do Al. Piłsudskiego – zamówienie 

uzupełniające 

wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
1 451 300,07 - 

23. 

Wykonanie odwodnienia w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodami 

opadowymi na terenie Miasta Sulejówek„ oraz 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji 

deszczowej w południowej części Miasta”- 

zadania 1 - 3 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

2 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

2 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

3 

PBDiM Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 
143 639,40 - 

24. 

„Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – 

rowerowych”  

w ramach zadania pn.: „Wybierzmy rower – 

Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego 

systemu dróg rowerowych w Sulejówku” - zadania 

nr 1 - 6 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 

1 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
728 587,58 - 

1 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
755 913,18 - 

2 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

1 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

2 

MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Jugosłowiańska 17/87, 03-984 

Warszawa 
525 486,71 - 

2 - - 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 
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25. 

Budowa odwodnienia na terenie Miasta Sulejówek 

– rozszerzenie zakresu projektu pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Miasta Sulejówek – etap II” w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Sulejówek – etap II” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

26. 
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - zadania nr 1 - 

4 

przetarg 

nieograniczony 
usługi - - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 7 

27. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sulejówku” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
2 - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 4 

28. 
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - zadania nr 1 - 

4 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 

4 
WNW-Projekt s.c. 

ul. Piotrkowska 116/49, 90-006 Łódź 
45 141,00 - 

6 

Konsorcjum firm: 

1. Przestrzeń PP s.c. 

Pl. Wilsona 4/18, 01-627 W-wa 

2. Studio AGORA 

ul. Rosy Bailly 5/93, 01-494 W-wa 

20 910,00 - 

28. 
Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - zadania nr 1 - 

4 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 

4 
WNW-Projekt s.c. 

ul. Piotrkowska 116/49, 90-006 Łódź 
36 777,00 - 

5 
WNW-Projekt s.c. 

ul. Piotrkowska 116/49, 90-006 Łódź 
41 451,00 - 

29. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sulejówku” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

30. 
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 

wysokości 6.000.000,00 zł przeznaczonego na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 1 - - 

Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

31. 
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta 

Sulejówek w sezonie 2018/2019 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

PROGRES M. Borowiecki 

ul. Krasickiego 44A, 05-070 Sulejówek 
413 049,02 - 
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32. 

Budowa odwodnienia na terenie Miasta Sulejówek 

– rozszerzenie zakresu projektu pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Miasta Sulejówek – etap II” w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Sulejówek – etap II” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
4 

PBDiM Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 
1 486 958,69 - 

33. 
"Wykonanie odwodnienia w ul. Lipowej" w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Gospodarka 

wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek" 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
4 

R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie 

Mirosław Krysiuk 

ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

157 000,00 - 

34. 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z terenu Miasta 

Sulejówek 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 3 

"JURANT" Sp. jawna 

G. Matak, B. Kaskowska 

ul. Woodrowa Wilsona 3, 05-220 Zielonka 
10 774 944,00 - 

35. 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Paderewskiego na odc. od ul. Rozwadowskiego do 

ul. Orlej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 

komunikacji niskoemisyjnej  WOF – Budowa  

zintegrowanego systemu dróg rowerowych w 

Sulejówku” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
7 

Konsorcjum firm: 

1. PBDiM Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

2. ALTOR Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

929 412,60 - 

36. 
Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku  

- roboty uzupełniające 
wolna ręka 

roboty 

budowlane 
1 

TOMIRAF s.c.  

M. Tomaszewski, R. Tomaszewski 

Glina, ul. Wspólna 42, 05-430 Celestynów 
102 219,81 - 

37. 
Opróżnianie koszyków miejskich oraz koszyków 

z placów zabaw na terenie Miasta Sulejówek w 

ilości do 210 szt. 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 2 

PROGRES M. Borowiecki 

ul. Krasickiego 44A, 05-070 Sulejówek 
165 240,00 - 

38. Dowóz uczniów do szkól - zadania nr 1 - 3 
przetarg 

nieograniczony 
usługi 1 

Usługi Przewozowe P. Pieńkowski 

ul. Topolowa 37/12, 05-300 Mińsk Maz. 
286 513,20 - 

39. 
Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w 

wysokości 6.600.000,00 zł przeznaczonej na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

przetarg 

nieograniczony 
usługi 

1 
"Jedność" POA s.c. 

ul. Piłsudskiego 48, 05-070 Sulejówek 
64 750,00 - 

1 
Usługi Przewozowe P. Pieńkowski 

ul. Topolowa 37/12, 05-300 Mińsk Maz. 
49 950,00 - 

1 - 0,00 
Unieważniony na podst. art. 93 

ust. 1 pkt. 1 

40. 

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Sulejówku” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
1 

PBHU "BRUK-TRANS" P. Kowalczyk 

Anielów 16, 08-460 Sobolew 
528 457,20 - 
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41. 
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w 

wysokości 6.000.000,00 zł przeznaczonego na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

wolna ręka usługi 1 

Konsorcjum firm: 

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 

2. Bank Spółdzielczy w Raszynie  

Al. Krakowska 72, 05-090 Raszyn 

1 074 003,38 - 

42. 
Bieżące utrzymanie dróg - zamówienie 

uzupełniające 
wolna ręka 

roboty 

budowlane 
1 

TOMIRAF s.c.  

M. Tomaszewski, R. Tomaszewski 

Glina, ul. Wspólna 42, 05-430 Celestynów 
99 937,00 - 

43. 

Utwardzenie dróg gruntowych w Sulejówku 

kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0 63 

mm wraz z korytowaniem i wywozem urobku w 

miejsce zapewnione przez Wykonawcę - roboty 

uzupełniające 

wolna ręka 
roboty 

budowlane 
1 

Zakład Usługowo-Handlowy A. Jasiński 

ul. Jana Pawła II 39, 05-326 Poświętne 
16 890,36 - 

44. 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w północnej 

części Miasta Sulejówek” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta 

Sulejówek – etap II” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
9 

FUH INSTAL-BUD 

Szczepan Jan Mielczarczyk 

Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka 
848 700,00 - 

45. 

„Budowa kanalizacji deszczowej w Al. 

Piłsudskiego” w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. 

Piłsudskiego” 

przetarg 

nieograniczony 

roboty 

budowlane 
7 

mj.sanit M. Jendraszek 

ul. Mazowiecka 22, 05-071 Sulejówek 
1 044 639,00 - 

46. 
Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w 

wysokości 6.600.000,00 zł przeznaczonej na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

art. 4 pkt. 3 lit. 

ja) ustawy Pzp 
usługi 1 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa 
921 151,91 - 

Suma: 46 553 742,57 
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15. BUDOWA, REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 
 

1) Budowa dróg 

Budowa ul. Długiej - w marcu  2018 r. została podpisana umowa z R.B.D Mirosław 

Krysiuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim w zakresie kompleksowej budowy ul. Długiej 

na odcinku od Świętochowskiego do Armii Krajowej. Koszt inwestycji to. ok. 1,9 mln zł. 

Zadanie zakończone. 

Budowa ul. Kutrzeby - w październiku 2017 r. została podpisana umowa z R.B.D 

Mirosław Krysiuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim w zakresie kompleksowej budowy 

ul. Kutrzeby. Koszt inwestycji to. ok. 1,9 mln zł. Zadanie zakończone. 

Budowa ul. Wspólnej – w lutym 2017 r. została podpisana umowa z PBDIM z siedzibą 

w Mińsku Mazowieckim w zakresie zaprojektowania i kompleksowej budowy ul. Wspólnej 

na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Świętojańskiej. W ramach zadania wykonano prace 

w zakresie budowy infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, oraz 

uzupełnienia kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej  i robót drogowych. Koszt 

inwestycji 2,6 mln zł. Zadanie zakończone.  

Budowa ul. Wareckiej – w kwietniu 2018 r. została podpisana umowa z MS Bud Sp. z. 

o.o Sp.k. z siedzibą w Warszawie w zakresie kompleksowej budowy ul. Wareckiej na odc. 

od Krakowskiej do Kraszewskiego. Łączan wartość umowy wynosi 0,8 mln. Zadanie 

zakończone. 

Budowa ul. Reja i Nałkowskiej - w marcu 2018 r. zostały podpisane umowy z MS Bud 

Sp. z. o.o Sp.k. z siedzibą w Warszawie w zakresie zaprojektowania i  kompleksowej 

budowy w/w dróg. Koszt inwestycji to odpowiednio 0,7 mln zł i 0,6 mln zł. Zadanie 

zakończone. 

„Budowa ul. I.J. Paderewskiego na odcinku od Żeromskiego do Al. Piłsudskiego”. 

Miasto Sulejówek na realizacje w/w zadania pozyskało dotację w ramach „Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej” w wysokości 1,1mln zł. W ramach zadania zostało wykonane 

kompleksowe odwodnienie a w roku 2019 r. kontynuowane zostaną prace związane z 

budową drogi, chodników oraz ścieżek rowerowych.   

 

Przebudowa ulicy Szkolnej  

W 2018 r. wykonano przebudowę ul. Szkolnej na odc. od ul. Dworcowej do ulicy 

I.J.Paderewskiego, dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w wysokości 116 tys. zł Zadanie polegało na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni 

wraz z krawężnikami oraz przebudową zjazdów do indywidualnych posesji. 

 

Remont  dróg gminnych: I. Krasickiego o nr 221372W w Sulejówku na odcinku od km 

0+023 do 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,988km oraz ul. Harcerskiej  

o nr 221343W w Sulejówku na odcinku od 0+021 do 0+392 o długości 0,371km wraz  

z budową kanalizacji deszczowej  w ul. Harcerskiej oraz Krasickiego na odcinku 

od Paderewskiego do Sobieskiego 

W  ramach projektu  Remont  dróg gminnych: I. Krasickiego o nr 221372W w Sulejówku 

na odcinku od km 0+023 do 0+482 oraz 0+489 do 1+018 o długości 0,988km oraz 

ul. Harcerskiej o nr 221343W w Sulejówku na odcinku od 0+021 do 0+392 o długości 

0,371km wraz z budową kanalizacji deszczowej  w ul. Harcerskiej oraz Krasickiego na odc. 

od Paderewskiego do Sobieskiego został wykonany kanał deszczowy w ul. I. Krasickiego 

na odc. od Sobieskiego do Paderewskiego oraz ul. Harcerskiej w Sulejówku. Kolektor  

deszczowy zlokalizowany w tych ulicach rozwiąże problem notorycznego zalewania terenu 

nowobudowanego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wodami podsiąkowymi i 

deszczowymi, w czasie obecnie trwającej budowy oraz w czasie jego eksploatacji, poprzez 
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ich odprowadzenie kanalizacją deszczową  w ul. Krasickiego i Harcerskiej - docelowo 

do Kanału Wawerskiego. Wykluczymy tym samym zastoiny wodne na terenie wokół 

muzeum oraz podtapianie nowo wybudowanego budynku. Ponadto wyremontowana 

została nawierzchnia bitumiczna na odcinku dróg wskazanych powyżej oraz na odcinku 

I.Krasickiego od ul. Czynu Społecznego do ul.Sobieskiego.  

Na realizację powyższego zakresu Miasto Sulejówek pozyskało dotację celową 

w wysokości 3,1 mln zł. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych 

z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich 

zdarzeń w przyszłości od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, których 

dysponentem był Wojewoda Mazowiecki. 

 

2) Utrzymanie i remonty dróg 

Wykonano nakładki bitumiczne w 2018 roku 

Ulica 3 Maja - długość 130 mb, powierzchnia 650 m2 

Ulica Hallera - długość 240,5 mb, powierzchnia 1 322,8 m2 

Ulica Osiedlowa - długość 180 mb, powierzchnia 900 m2 

Ulica Piaskowa - długość 91,5 mb, powierzchnia 457,5 m2 

Ulica Francuska (odc. Jaśminowa / Starych Dębów) - długość 185,0 mb, powierzchnia 

832,5 m2, 

Ulica Szklarniowa (odc. Kasztanowa / Poziomkowa) - długość 217,0 mb, powierzchnia 

1 085 m2, 

Ulica Jodłowa - długość 173,0 mb, powierzchnia 865,0 m2, 

Ulica Żeromskiego (odc. Drobiarska / Czynu Społecznego) - długość 392 mb, powierzchnia              

1 764 m2, 

Ulica Andersa (Popiełuszki - Okrzei) - długość 115,0 mb, powierzchnia 575,0 m2, 

Ulica Skłodowskiej (Pocztowa- Wiejska) - długość 158,0 mb, powierzchnia 825,4 m2 wraz 

z odtworzeniem ulicy Pocztowej po robotach kanalizacyjnych o powierzchni 180,0 m2, 

Ulica Poznańska (odc. Narutowicza / Sienkiewicza) - długość 152,5 mb, powierzchnia 

533,8 m2, 

Ulica Dąbka - długość 100,0 mb, powierzchnia 600,0 m2, 

Ulica Kopernika (Narutowicza-Kochanowskiego) – dług.123,0 mb, powierzchnia 615,0 m2, 

Ulica Kochanowskiego (Kopernika- Hallera) - długość 144,0 mb, powierzchnia 792,0 m2, 

Ulica Poniatowskiego (Reymonta / Poprzeczna) – długość 176 mb, powierzchnia 968 m2, 

 
Ulica Małachowskiego - długość 212 mb, 

powierzchnia 1 060 m2 

 

Ulica Solskiego - długość 413 mb, 

powierzchnia 2 065 m2 

 
Łączna długość 3 202,5 mb, powierzchnia 16 091 m2 - koszt 1 460 200,33 zł. 

   

3) Ulice korytowane: 

Ulica  Zielona - długość 182 mb, powierzchnia 910 m2 
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Ulica Kochanowskiego - długość 145 mb, powierzchnia 797,5 m2 

Ulica Kopernika - długość 125 mb, powierzchnia 625 m2 

Ulica Czynu Społecznego - długość 710 mb, powierzchnia 3 905 m2 

Ulica Bogusławskiego - długość 325,5 mb, powierzchnia 1 627,5 m2 

Ulica Kolejowa - długość 202 mb, 1 010 m2 

Ulica Dąbka - długość 100 mb, powierzchnia 600 m2 

Ulica Popiełuszki odc. Andersa / Kutrzeby – długość 54 mb, powierzchnia 189 m2. 

 
Ulica Armii Krajowej - długość 179 mb, 

powierzchnia 984,5 m2 

 

Ulica Kilińskiego - długość 104 mb, 

powierzchnia 520 m2 

 
 

Łączna długość 2 126,5 mb, powierzchnia 11 168,5 m2 - koszt 862 341,19 zł. 

 

4) Pozostały zakres drogowy: 

 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:  

o remont ubytków 1 809,4 m2 – 129 082,60 zł brutto,   

o powierzchniowe utrwalenie: 493,0 m2 – 18 799,62 zł brutto, 

 Oznakowanie poziome: 3 363,5 m2 –  41 581,13 zł brutto, 

 Oznakowanie pionowe: – 25 425,33 zł brutto, 

 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych: równanie + zagęszczenie 313 576,0 m2 – 

107 995,69 zł brutto, kruszywo 4 644,0 ton – 611 815,55 zł brutto, 

 Projekty zamienne stałej organizacji ruchu: 22 233,50 zł brutto, 

 Remont chodnika w ul.Kraszewskiego (odc. Wilsona/Zamojska):  41 082,00 zł brutto, 

 Progi zwalniające: 35 787,10 zł brutto, 

 Bariery ulica Solskiego: 20 500,00 zł brutto, 

 Zamontowano cztery witacze drogowe na terenie Miasta Sulejówek.                                

Koszt wykonania – 19 434,00 zł brutto. 

 

5) Zestawienie decyzji dot. pasa drogowego wydanych w 2018 roku: 

 decyzje o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  - 

212 sztuk; 

 decyzje  na  umieszczenie  w  pasie  drogowym  urządzenia infrastruktury technicznej 

nie związanego z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz po naliczeniu opłaty rocznej - 167 sztuk; 

 decyzje na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 281 szt.; 

 opłaty za wykonanie robót i umieszczenie urządzeń w drogach publicznych - 

158.333,14 zł; 

 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  - 1 sztuka. 
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16. UTRZYMANIE TERENÓW PUBLICZNYCH I TARGOWISKA 
 

1) Oświetlenie – konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenia parkowego oraz oświetlenia 

Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Miasta Sulejówek – łączna ilość opraw 

oświetleniowych 3 596 szt., kwota zamówienia - 12 800,00 zł brutto. 

2) Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Miasta Sulejówek wraz z pielęgnacją terenów 

zielonych – łączna kwota zamówienia – 135 000,00 zł brutto;  

o liczba metrów objętych koszeniem terenów zielonych (wraz z powierzchnią skarp 

rowów) – 140 611 m2, 

o liczba metrów bieżących żywopłotów i nasadzeń w ciągach ulicznych objętych 

pielęgnacją – 4 589 mb,  

o liczba wyciętych drzew (w tym wiatrowałów i pozostałości pni drzew martwych) – 

115 szt., 

o liczba drzew objętych cięciami pielęgnacyjnymi – 35 szt., 

o liczba metrów sześciennych drzew przekazanych dla potrzebujących zgodnie z listą 

dostarczoną przez MOPS – 132,5 m3 

3) Targowisko Miejskie – wpływy z tytułu opłaty targowej ~ 200 000,00 zł; 

o liczba umów na korzystanie z działki celem postawienia pawilonu bądź kiosku typu 

szczęka – 47 umów,  

o wpływy z umów na korzystanie – 72 731,78 zł,  

o umowy na umieszczenie reklamy – 15 umów,  

o wpływy z tytułu realizacji umów na umieszczenia reklamy – 7 320,09 zł. 

 

17. TRANSPORT PUBLICZNY 
 

1) Transport zbiorowy – porozumienie międzygminne dot. SKM, KM, linie 173 - 

2 777 748,00 zł,  

o koszt dopłat do biletów metropolitalnych – 296 515,00 zł,  

o koszt usług przewozowych liniami L47 i L48 – 145 688,01 zł,  

o koszt wykonania utwardzeń pod przystanki – 57 810,00 zł brutto,  

o koszt adaptacji pomieszczenia kasowego na potrzeby funkcjonowania Okienka 

Metropolitalnego - 20 612,78 zł brutto, 

 

2) Oznakowanie poziome związane z komunikacją miejską: 7 995,00 zł brutto, 

3) Wykonano utwardzenia poboczy dróg gminnych na potrzeby utworzenia przystanków linii 

komunikacji miejskiej. Koszt przedmiotu umowy – 57 810,00 zł, 

4) Wykonano dodatkowe miejsca parkingowe na terenie PKP poprzez utwardzenie 

kruszywem betonowym pow. ok. 1000 m3 oraz kruszywem drogowym pow. ok 600 m3,  

wraz z usunięciem drzew, wyrównaniem i utwardzeniem terenu. Łączna powierzchnia 

wykonanego nowego parkingu – 1600 m2.   

Koszt robót – 56 580,00 zł. 

 

Realizacja uchwał: 

W wyniku podjęcia i realizacji poniższych uchwał Rady Miasta Sulejówek: 

1) Uchwała LV/465/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Miasta Sulejówek do Programu „Bilet Metropolitalny” planowanego do 

wdrożenia przez Miasto Stołeczne Warszawa 

2) Uchwała LVII/486/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa określającego zasady  
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wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego 

obszar Miasta Sulejówek z Miastem Stołecznym Warszawa; 

3) Uchwała LIX/512/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz 

wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji 

miejskiej Miasta Sulejówek; 

Miasto Sulejówek podpisało w dniu 27.07.2018 r. Porozumienie Międzygminne z Miastem 

Stołecznym Warszawa na realizację projektu „Warszawa+” co zaowocowało wprowadzeniem 

tzw. Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców Sulejówka upoważniającego jego posiadaczy 

do znacznych ulg w korzystaniu z form transportu zbiorowego i lokalnego, których 

organizatorem jest ZTM Warszawa. 

 

Dodatkowo dzięki podjęciu i realizacji następujących uchwał: 

1) Uchwała LVII/485/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa określającego zasady 

wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego 

obszar Miasta Sulejówek z Miastem Stołecznym Warszawa; 

2) Uchwała LIX/512/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz 

wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji 

miejskiej Miasta Sulejówek 

podpisano w dniu 07.08.2018 r. nowe Porozumienie Międzygminne z Miastem Stołecznym 

Warszawa na realizację usług przewozowych liniami SKM, KM oraz 173 a dodatkowo 

wprowadzono w nim zapisy o uruchomieniu i zasadach funkcjonowania linii komunikacji 

wewnętrznej L47 i L48. 

 

18. POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE 

W TYM Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM 
 

Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku 

Miejskiego Glinianki. Przedsięwzięcie polegało na budowie zbiorników retencyjnych 

szczelnych, połączonych ze sobą korytem otwartym oraz na budowie zbiornika podziemnego 

wykonanego z rur żelbetowych na terenie Parku Miejskiego Glinianki w Sulejówku. Realizacja 

powyższego stanowi uporządkowanie gospodarowania spływami deszczowymi na terenie 

Miasta Sulejówek w części położonej na północ od torów kolejowych. Wybudowane zostały 

zbiorniki wodne retencjonujące wody opadowe wraz z wybudowanym rowem otwartym 

łączącym powstałe zbiorniki. Wykonane zostały  one na dwóch różnych poziomach w celu 

wywołania przepływu pomiędzy zbiornikami. Do utrzymania ciągłego obiegu służyć będzie 

pompownia o stałym wydatku. Pompownia doprowadzać będzie wodę poprzez rurociąg tłoczny 

zbierający wodę ze zbiornika głównego Z0 do kaskady umożliwiającej napowietrzenie wody 

w zbiorniku Z1. Wykonany został również zbiornik Z3 jako zbiornik podziemny składający się 

z rur żelbetowych połączonych ze sobą. Zbiorniki stanowią układ połączony sterowany 

automatycznie. Zbiorniki zasilane będą wodami opadowymi pochodzącymi z kanalizacji 

deszczowej odprowadzanej poprzez wyloty zlokalizowane z 3 stron Parku Miejskiego 

Glinianki, tj. wlot Ø800 od strony wschodniej (ul. Krasińskiego), wlot Ø400 od strony 

południowej (ul. Reymonta) oraz wlot Ø400 od strony zachodniej (ul. Gdańska). Wody 

odprowadzane wylotami przed wpłynięciem do zbiorników pozbawiane będą osadów oraz 

substancji ropopochodnych poprzez osadniki oraz separatory zainstalowane na dopływach.  

W skład zamierzenia inwestycyjnego wchodzić będzie również budowa infrastruktury 

towarzyszącej stanowiącej dopełnienie poprawnego funkcjonowania układu zbiorników 

obejmująca: drogi serwisowe, drogi na skarpach zbiorników oraz ścieżki parkowe, oświetlenie 

drogi spacerowej wokół zbiorników oraz oświetlenie drogi serwisowej, budowę obiektów małej 

architektury: ławek parkowych i koszy na śmieci. 

https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5424,lix-512-2018-w-sprawie-ustalenia-cen-biletow-oraz-wykazu-osob-uprawnionych-do-przejazdow-bezplatnych-i-ulgowych-w-komunikacji-miejskiej-miasta-sulejowek.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5424,lix-512-2018-w-sprawie-ustalenia-cen-biletow-oraz-wykazu-osob-uprawnionych-do-przejazdow-bezplatnych-i-ulgowych-w-komunikacji-miejskiej-miasta-sulejowek.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5424,lix-512-2018-w-sprawie-ustalenia-cen-biletow-oraz-wykazu-osob-uprawnionych-do-przejazdow-bezplatnych-i-ulgowych-w-komunikacji-miejskiej-miasta-sulejowek.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5373,lvii-485-2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-z-miastem-stolecznym-warszawa-okreslajacego-zasady-wspolnego-wykonywania-zadan-w-zakresie-lokalnego-transportu-zbiorowego-laczacego-obszar-miasta-sulejowek-z-miastem-stolecznym.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5373,lvii-485-2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-z-miastem-stolecznym-warszawa-okreslajacego-zasady-wspolnego-wykonywania-zadan-w-zakresie-lokalnego-transportu-zbiorowego-laczacego-obszar-miasta-sulejowek-z-miastem-stolecznym.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5373,lvii-485-2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-z-miastem-stolecznym-warszawa-okreslajacego-zasady-wspolnego-wykonywania-zadan-w-zakresie-lokalnego-transportu-zbiorowego-laczacego-obszar-miasta-sulejowek-z-miastem-stolecznym.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5373,lvii-485-2018-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumienia-z-miastem-stolecznym-warszawa-okreslajacego-zasady-wspolnego-wykonywania-zadan-w-zakresie-lokalnego-transportu-zbiorowego-laczacego-obszar-miasta-sulejowek-z-miastem-stolecznym.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5424,lix-512-2018-w-sprawie-ustalenia-cen-biletow-oraz-wykazu-osob-uprawnionych-do-przejazdow-bezplatnych-i-ulgowych-w-komunikacji-miejskiej-miasta-sulejowek.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5424,lix-512-2018-w-sprawie-ustalenia-cen-biletow-oraz-wykazu-osob-uprawnionych-do-przejazdow-bezplatnych-i-ulgowych-w-komunikacji-miejskiej-miasta-sulejowek.pdf
https://www.bip.sulejowek.pl/plik,5424,lix-512-2018-w-sprawie-ustalenia-cen-biletow-oraz-wykazu-osob-uprawnionych-do-przejazdow-bezplatnych-i-ulgowych-w-komunikacji-miejskiej-miasta-sulejowek.pdf
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Stanowi to I etap prac prowadzących do utworzenia Parku Miejskiego Glinianki. Łączna 

wartość I-ego etapu wynosi 7,3 mln zł. Zadanie zakończone. 
 

 
 

„Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie parku miejskiego Glinianki”  

Ideą projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego, gdzie poprzez odbudowę,  

ale także tworzenie nowych wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni zwiększyć 

różnorodność biologiczną. W projekcie starano się zachować jak najwięcej obszarów 

ukształtowanych w sposób naturalny lub zbliżony do naturalnego, ponieważ wszystkie te 

przestrzenie pozytywnie wpływają na zachowanie bioróżnorodności tworząc dogodne warunki 

dla ptaków, drobnych ssaków i owadów. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 

obiektów małej architektury na terenie położonym pomiędzy ulicami: Gdańską, Okuniewską 

i Reymonta na działkach ewidencyjnych nr 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 70/2, 71/2 w obrębie  

8 stanowiących Park Miejski Glinianki, zgodnie z Uchwałą nr 436/XLIX/02 Rady Miasta 

Sulejówek z dn. 26.04.2002 r.  

Niniejszy projekt stanowi II etap prac na terenie Parku Miejskiego Glinianki.  

Głównym celem przedsięwzięcia Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie parku 

miejskiego Glinianki gdzie poprzez odbudowę, ale także tworzenie nowych wielopiętrowych  

i wielogatunkowych założeń zieleni przy wykorzystaniu rodzimych gatunków drzew, przy  

jednoczesnym zachowaniu istniejących drzewach o znacznych rozmiarach; jest  zwiększenie 

różnorodności biologicznej. W projekcie starano się zachować jak najwięcej obszarów 

ukształtowanych w sposób naturalny lub zbliżony do naturalnego, ponieważ wszystkie te 

przestrzenie pozytywnie wpływają na zachowanie bioróżnorodności tworząc dogodne warunki 

dla ptaków, drobnych ssaków i owadów 

 

Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja celu szczegółowego: 

 kompleksowe zagospodarowanie terenu m.in  w małą architekturę,  
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Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie następujący celów ogólnych, odnoszących się 

do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa: 

 przyspieszenie rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej;  

 wzrost liczby turystów odwiedzających gminę; 

 mądre i zgodne z zasadami ochrony środowiska wykorzystanie turystyczne  

 wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania;    

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 poprawę jakości powietrza.  

Ponadto realizacja przedsięwzięcia spowoduje: 

 podniesienie atrakcyjności i poprawę warunków ekologicznych i mikroklimatycznych 

rejonu 

 wpłynie korzystnie na poprawę i zwiększenie drzewostanu 

 

Celem planowanej inwestycji jest utworzenie terenu parku jako dobrze funkcjonującej 

przestrzeni wypoczynku, sportu i rekreacji dla mieszkańców Sulejówka oraz użytkowników 

zewnętrznych np. z Warszawy. 

Głównymi elementami parku stanowiącymi trzon zagospodarowania są zbiorniki retencyjne 

wkomponowane w istniejące zagłębienia terenowe zlokalizowane na rozpatrywanych obszarze 

(zrealizowane zostały w ramach odrębnego zadania w roku 2018). 
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Wartość pozyskanego dofinansowania na realizację tego etapu prac wynosi do 3,3 mln zł.  

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, 

typ 2) Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych. 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sulejówek – etap II” 
Na zakres rzeczowy przedmiotowego projektu składają się niezależne zadania, które mają 

być wykonane w latach 2016 – 2020. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa 

sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 

(budowa systemu dodatkowego zasilania eNN z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych)   

oraz zakup systemu GIS. 

 

Zakres przedmiotowy zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej przedstawiają poniższe zadania:  

 

Zadanie nr 1 pn.: „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej – Ratajewo i Szkopówka”.  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 

Zadanie realizowane na podstawie umowy CRU.272.151.2017 z dnia 24.10.2017r. 

Wartość zadania zgodnie z umową 6 237 453,00 zł brutto. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę oraz budowę: 

1) sieci kanalizacji sanitarnej  i/lub sieci wodociągowej w: 

- ul. Czereśniowej (na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Drobiarskiej), 

- ul. Czynu Społecznego (na odcinku od ul. Malinowej do ul. Kolbego), 

- ul. Malinowej (na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Drobiarskiej), 

- ul. Paderewskiego (droga wewnętrzna na wys. nr 153), 

- ul. Sasankowej (na odcinku od ul. Szklarniowej do granicy miasta), 

- łącznik pomiędzy ul. Miodową oraz ul. Truskawkową (na odcinku od ul. Miodowej 

do wys. działki nr 124), 

2) sieci kanalizacji sanitarnej w: 

- ul. Poziomkowej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. Szklarniowej), 

- ul. Sosnowej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wodociągowej), 

3) wymiany sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowni w ul. Żeromskiego (na 

odcinku od ul. Czynu Społecznego do wys. działki nr 32/13). 

 

Zadanie nr 2: „Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – 

Stara Żurawka”.  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych METRO 

Zadanie realizowane na podstawie umowy CRU.272.21.2018 z dn. 23.01.2018 r. 

Wartość zadania zgodnie z umową 1 777 350,00 zł brutto. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę:  

1) sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej w:  

- ul. Chełmońskiego (na odcinku od ul. Batorego do ul. Kossaka),  
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- ul. Ks. Twardowskiego (od wys. działki nr 15/4 do wys. działki nr 16/16 - cała),  

- ul. Ks. Korysia (na odcinku od ul. Batorego do ul. Czynu Społecznego),  

2) sieci kanalizacji sanitarnej w:  

- ul. Kossaka (od wys. działki nr 137 do działki nr 62/4),  

- ul. Przybosia (na odcinku od ul. Batorego na północ do istniejącej sieci kanalizacji). 

 

Zadanie nr 3: „Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – 

Nowa Żurawka”. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Józef GAJEK 

Zadanie realizowane na podstawie umowy CRU.272.19.2018 z dn. 23.01.2018 r. 

Wartość zadania zgodnie z umową 2 720 514,00 zł brutto. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę:  

1)  sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w: 

- ul. Chodkiewicza (od wys. działki nr 114 do działki nr 27/13) ,  

- ul. Francuskiej (na odcinku od ul. Andersa do ul. Kutrzeby),  

- ul. Łąkowej (od ul. Czynu Społecznego do końca),  

- ul. Sikorskiego (na odcinku od działki nr 40/16 do działki nr 30/7 wraz z włączeniem 

do projektowanej sieci w ul. Chodkiewicza),  

2) sieci kanalizacji sanitarnej w:  

- ul. Dzikiej (od ul. Czynu Społecznego do końca),  

- ul. Jaśminowej (na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Czynu Społecznego),  

- ul. Sobieskiego (droga wewnętrzna do nieruchomości prywatnych) 

 

Zadanie nr 4: „Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – 

granice Miasta”.  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Józef GAJEK 

Zadanie realizowane na podstawie umowy CRU.272.20.2018 z dn. 23.01.2018 r. 

Wartość zadania zgodnie z umową 1 942 735,80 zł brutto. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę:  

1) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w:  

- ul. Długiej (na odcinku od ul. Torfowej do granic miasta),  

- ul. Łomżyńskiej (na odcinku od ul. Torfowej do granic miasta),  

- ul. Szklarniowej (na odcinku od ul. Drobiarskiej do wysokości działki nr 56/16).  

2) sieci kanalizacji sanitarnej w:  

- ul. Granicznej (na odcinku od ul. Czynu Społecznego do wys. działki nr 76/11) 
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ZAKRES INWESTYCJI opracowanie własne 

 

W ramach projektu planuje się także zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji 

geograficznej, służącego do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz  wizualizacji 

danych geograficznych. Ww. narzędzie ma wspomóc Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji  w zarządzaniu siecią i usługami wodno - kanalizacyjnymi na terenie miasta 

Sulejówek. W ramach systemu informacji geograficznej - GIS, Miasto Sulejówek poprzez 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku wdroży moduły składające się 

z następujących składników: 

1. Baza danych typu GIS zintegrowanej z istniejącym systemem ZSI 

2. Model hydrauliczny sieci wodociągowej. 

3. Model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej. 

Realizacja powyższych modułów przyczyni się przede wszystkim do uzyskania poniższych 

efektów: 

Ad 1) wdrożenie bazy typu GIS usprawni takie działania w przedsiębiorstwie jak: 

 ewidencjonowanie i inwentaryzacja sieci, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych 

na sieciach; 

 proces eksploatacji i rozwoju obiektów i sieci, a w tym: 

 okresowe czynności konserwacyjne i remontowe, bieżące usuwanie awarii; 

 nadzór, kategoryzacja i realizacja zleceń, w tym szybsze usuwanie awarii poprzez 

automatyczną wizualizację miejsc zgłoszenia awarii, wizualizację lokalizacji 

prowadzonych prac, zgłoszeń i alarmów przy wykorzystaniu GPS, funkcji GIS oraz 

SCADA, optymalizację tras dojazdu do miejsc awarii;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_geograficzne
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 dostęp do zintegrowanej informacji o obiektach, zdarzeniach i relacjach z wielu różnych 

źródeł danych; 

 wizualizacja stanu zasilania sieci oraz miejsc wyłączeń zasilania; 

 możliwość bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych związanych 

z funkcjonowaniem sieci (baza danych z możliwością rejestracji wyników 

monitoringu); 

 możliwość analizy symulacyjnej pracy sieci; 

 możliwość współpracy z bazą pomiarów i łatwiejsza identyfikacja wycieków z sieci 

wodociągowej; 

 wyeliminowanie negatywnych konsekwencji działań podejmowanych w oparciu 

o nieaktualne bądź niepełne dane wdrożenie modeli numerycznych sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej przyczyni się do udoskonalenia i usprawnienia działań 

eksploatacyjnych, projektowych i koncepcyjnych dotyczących sieci, ułatwi tworzenie 

scenariuszy na wypadek awarii lub sytuacji nieprzewidzianych tj.: 

 skuteczniejsza kontrola i weryfikacja parametrów hydraulicznych sieci w różnych 

sytuacjach; 

 optymalne wykorzystanie infrastruktury technicznej; 

 umożliwienie lepszej oceny kosztów modernizacji i przyszłych inwestycji; 

 ułatwienie lokalizacji nieprawidłowości w pracy sieci; 

 sprawdzenie pracy sieci w sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenia odcinka magistrali lub 

innego ważnego obiektu na sieci); 

 ułatwienie określenia maksymalnej przepustowości sieci; 

 wspomaganie projektowania zmian w sieci w celu zaspokojenia przyszłego 

zapotrzebowania na wodę/ilość odprowadzanych ścieków; 

 wspomaganie planowania działań eksploatacyjnych - modele sieci umożliwią wizualizację 

podstawowych parametrów funkcjonowania sieci, co umożliwi lokalizowanie miejsc 

zastoju wody, nadmiernych spiętrzeń ścieków i tym samym właściwe zaplanowanie działań 

eksploatacyjnych tj. płukanie, czyszczenie, remonty, skutkujące poprawą jakości wody 

dostarczanej do odbiorców oraz odprowadzanie od nich ścieków; skuteczność działań 

eksploatacyjnych będzie mogła być sprawdzona na etapie przygotowawczym, a nie dopiero 

po zakończeniu kosztownego procesu inwestycyjnego; 

 uniknięcie nietrafionych inwestycji i problemów z eksploatacją sieci (modele sieci 

umożliwią sprawdzenie skutków rozwoju sieci przed dokonaniem inwestycji). 

 

Niniejszy projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie 

Miasta Sulejówek – etap II” jest jednym z instrumentów umożliwiających realizację 

założonego przez władze Sulejówek celu, polegającego na osiągnięciu jak najwyższego 

wskaźnika długości sieci kanalizacji sanitarnej w najbliższych latach, w celu zaspokojenia 

potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców      w tym zakresie. 

Projekt ten umożliwi też realizację innych celów, z których najważniejsze to: 

 wypełnienie zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie oczyszczania ścieków 

komunalnych, w tym także zobowiązań wynikających z Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK); 

 zmniejszenie emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleb; 

 poprawa warunków życia mieszkańców (zgodnie z zasadą poszanowania środowiska); 

 realizacja celów za zakresu ochrony środowiska, zawartych w szeregu dokumentów 

planistycznych różnego szczebla (m.in. w polityce ekologicznej Państwa, w wojewódzkich 

i powiatowych programach ochrony środowiska itp.) 
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 Wartość projektu została oszacowana na łączną wartość brutto 21,2 mln zł; z czego 

dofinansowanie wynosi do kwoty 10,9 mln zł.  

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach 

 

Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 

 

W celu realizacji projektu zostało zawiązane Porozumienie partnerskie (dalej zwane 

Partnerstwem) w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji Projektu: „Wybierzmy 

rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. W skład Partnerstwa 

wchodzą: 

 Partner 1 – Gmina Halinów 

 Partner 2/Lider – Miasto Józefów 

 Partner 3 – Gmina Karczew 

 Partner 4 – Miasto Otwock 

 Partner 5 – Miasto Sulejówek 

 Partner 6 – Gmina Wiązowna 

 

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę na terenie 6 gmin ścieżek rowerowych oraz ciągów 

pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Faza inwestycyjna przedsięwzięcia 

podzielona jest na 6 zadań: 

1. Zadanie 1 - Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF - Gmina Halinów 

2. Zadanie 2 - Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w ramach ZIT 

3. Zadanie 3 - Wybierzmy rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF – Opracowanie dokumentacja projektowej i budowa ścieżek rowerowych 

na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

4. Zadanie 4 - Wybierzmy rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

Miasta Otwock 

5. Zadanie 5 - Wybierzmy rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF – budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku 

6. Zadanie 6 - Wybierzmy rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej 

WOF – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie 

Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – pomoc Rzeczowa 

 

Głównym celem projektu  jest: poprawa mobilności mieszkańców przy jednoczesnym 

zapewnieniu im możliwości zaspokajania potrzeb w pobliżu miejsca zamieszkania oraz 

stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 
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Zakres projektu przedstawia poniżej wskazana mapa sytuacyjna: 

 
 

Wartość dofinansowania dla zadania obejmującego zakres Miasta Sulejówek wynosi 3,7mln zł 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność 

miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa. 

 

 

Odwodnienie rejonu ul. Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika - w  marcu br. została 

podpisana umowa z PBDiM z siedzibą w Mińsku Mazowieckim w zakresie przebudowy 

kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i Kopernika oraz budowa zbiornika 

retencyjnego podziemnego  na terenie szkoły przy ul. Narutowicza. Koszt inwestycji – 590 tys. 

zł. Zadanie zakończone. 

 

„Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” oraz „Budowa placu zabaw”- 

zadania nr 1 – 3: 

w tym: 

Zadanie nr 1 pn.: „Budowa siłowni zewnętrznych” na podstawie zawartej umowy 

Nr 272.122.2018 z dnia 31/08/2018 r. z firmą SAKARYA  Sp. Z o.o. ul. Chabrowa 8, 05-540 

Zalesie Górne na kwotę łącznie 116 850,00 zł brutto 

Zadanie polegało na wykonaniu dwóch siłowni zewnętrznych z obiektami małej architektury 

(w tym montaż 4 ławek, ustawienie 2 stołów od gier planszowych, stojak  na  rowery, kosz 

na  odpady)  zlokalizowanych na terenie: 

 Szkoły Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego, ul. Okuniewska 2, 05-070 

Sulejówek, działka ew. 2/1 obr. 27; 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego, 

ul.Paderewskiego 29, 05-070 Sulejówek, działka ew. 7 obr. 45. 



115 

Zadanie nr 2 pn.: „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” na podstawie 

umowy 272.127.2018 z dnia 21.09.2018 r. z firmą MS BUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jugosłowiańska 

17/87, 03-984 Warszawa na łączną kwotę 326 961,00 zł brutto. 

Zadanie polegało na wykonaniu dwóch placów zabawa razem z siłowniami zewnętrznymi 

z obiektami małej architektury zlokalizowanych:  

 w Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku, dz. ew. nr 135 i 136 obr. 42; 

 w rejonie stacji kolejowej PKP Sulejówek Miłosna przy stawie „Kolejniak” na dz. ew. 

nr 41/12, 41/14 obr.  35. 

Zadanie nr 3 pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4” na podstawie umowy 

nr 272.121.2018 z dnia 31/08/2018 r.  SAKARYA Sp. z o.o. ul. Chabrowa 8, 05-540 Zalesie 

Górne  na łączną kwotę 455 100,00 zł brutto. 

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw, siłowni zewnętrznej, parking w formie 

miasteczka ruchu rowerowego pomalowanego farbą drogową przeznaczonego dla rowerów 

oraz wyposażeniem uzupełniającym (w tym: znaki drogowe do miasteczka ruchu drogowego, 

stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, stolik z ławkami dla młodzieży, 

ławeczki ze stolikiem dla dzieci, ławki, ogrodzenie z furtką patio, kosze na  odpady, wieszak 

na tornistry) na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek, 

dz. ew. nr 106 obr. 23. 

Ponadto w ramach zadania w rejonie boiska do piłki nożnej Wykonawca zamontował dwie 

wiaty stadionowe w kolorze zielonym na 8 krzesełek każda.  

 

Poniżej wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Sulejówek w roku 2018 wraz ze statusem 

ich realizacji : 

1. Uchwała  nr  L/426/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. „Upoważnienie do złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1” - została 

zrealizowana. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie Rozbudowy 

Przedszkola nr 1 w Sulejówku. Wniosek pozytywnie został oceniony pod względem 

formalnym. Obecnie trwa ocena merytoryczna. 

2. Uchwała  nr  L/427/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. Upoważnienie do złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu pod nazwą "Polska Szkoła Ekologii - utworzenie 

Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” została 

zrealizowana. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Obecnie oczekuje  

na ocenę Rady Nadzorczej NFOŚiGW. 

3. Uchwała  nr  L/433/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.  Przystąpienie Miasta Sulejówek  

do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich - uchwała została zrealizowana.  

4. Uchwała  nr LVIII/499/2018  z dnia 28 czerwca 2018 r. Przyjęcie aktualizacji Programu 

Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020 + -uchwała została zrealizowana.  

5. Uchwała  nr LVIII/502/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Wyrażenie zgody na zawarcie  

z Zarządem Województwa Mazowieckiego porozumienia w sprawie przekazania 

Burmistrzowi Miasta Sulejówek zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 638  

- al. Piłsudskiego w m. Sulejówek - uchwała została zrealizowana. 

6. Uchwała  nr LIX/510/2018 z dnia 17 lipca  2018 r. Upoważnienie do złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu pod nazwą "System gospodarowania wodami opadowymi  

na terenie Miasta Sulejówek" -uchwała została zrealizowana. Wniosek o dofinansowanie 

został złożony. 

7. Uchwała  nr LXII/526/2018 z dnia 27 września 2018 r. - Udzielenie pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla budowy odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku 

od km 22+950 do km 24+600 na terenie Miasta Sulejówek realizowanej w ramach zadania 

,,Droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów- uchwała została zrealizowana. 
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19. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  
 

Nabywanie nieruchomości, w tym wykupy, darowizny,  nieodpłatne przekazanie, zamiany 

 

Lp. 
Nr 

działki 

Nr 

obręb

u 

Położenie 
Powierzchnia w 

ha 
Cena z zł Uwagi 

1 39/4 48 ul. Sobieskiego 0,5893 0,00 Darowizna 

od Skarbu 

Państwa 

2 151/1 26 ul. Konopnickiej 0,4418 971.798,00 Zakup 

udziału 

72947460 

/ 

86224960 

3 168/2 52 ul. Maczka 0,0586 6.697,14 Zakup 

udziału 

1/7 

4 88/1 52 ul. Popiełuszki 0,0116 13.920,00 Nabycie 

5 18/2 50 ul. Twardowskiego 0,0212 10 600,00 Nabycie 

6 18/5 50 ul. Twardowskiego 0,0194 9 700,00 Nabycie 

7 32 

działki 

37-41 ul. Wspólna 0,1173  ZRiD  

8 5 

działek 

31 ul. Legionów 0,0030  ZRiD 

9 9 

działek 

36-40 ul. Paderewskiego 0,0247  ZRiD 

 

Trwały zarząd,  

Nie wydano decyzji o ustanowieniu, bądź wygaszeniu trwałego zarządu.  

Z tytułu trwałego zarządu MZWiK jest zobowiązany do wnoszenia corocznej opłaty w łącznej 

wysokości 98 928,45 zł. 

Najem, dzierżawa, użyczenie 

Oddano w najem: 

1. Część działki nr 72 przy ul. Mińskiej, o pow. 0,0072 ha pod budowę stacji telefonii 

komórkowej, zgodnie z uchwałą nr Nr XLIV/379/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 

28 września 2017r. 

2. Część działki nr 77/3 przy ul. Reymonta o pow. 0,0150 ha, pod plac manewrowy do 

nauki jazdy samochodem osobowym, zgodnie z uchwała nr  II/7/2018  Rady Miasta 

Sulejówek z dnia 29 listopada 2018 roku 

Wzięto w najem: 

1. Część działki nr 90 w obrębie nr 7 przy ul. Staszica pod parking,  dla posiadaczy kart 

metropolitalnych, 

2. Nieruchomość zabytkową przy ul. Kombatantów 76, zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym, a pierwotnie stanowiącym dworzec kolejowy, z przeznaczeniem 

na powstanie projektu partnerskiego - Polska Szkoła Ekologii. 

Wzięto w użyczenie: 

1. Udział w działce nr 151/1 w obrębie nr 26, przy ul. Konopnickiej. 

Sporządzanie planu wykorzystania zasobu 

W 2018r. obowiązywał Plan wykorzystania zasobu nieruchomości  gminy opracowany na lata 

2017-2019. Założenia planu realizowane są na bieżąco, przy czym sprzedaż nieruchomości 
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zbędnych do realizacji zadań gminy, odbywa się ponad założony plan, w celu częściowego 

sfinansowania inwestycji miejskich. 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości 

1) Decyzje Wojewody Mazowieckiego: 

a) uregulowano w drodze decyzji wojewody prawo własności miasta Sulejówek 

w odniesieniu do 20 działek, zajętych pod ulice gminne (nabycie z mocy prawa 

z dniem 01.01.1999 r.), o pow. 1,9  ha; 

b) uregulowano w drodze decyzji wojewody prawo własności miasta Sulejówek 

w odniesieniu do 26 działek będących własnością Skarbu Państwa, zajętych pod 

ulice gminne i jednocześnie stanowiących z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. 

własność miasta Sulejówek, o pow.  0,5 ha; 

2) Uregulowano na rzecz Gminy w drodze zasiedzenia nieruchomości o łącznej 

powierzchni 5,0615 ha. 

 

Zbywanie nieruchomości, w tym sprzedaż, darowizny 

1) W przetargach ustanych nieograniczonych sprzedano: 

Lp. Nr działki Nr obrębu Położenie 
Powierzchnia 

w ha 
Cena z zł 

1 89 10 ul. Długa 0,0934 197.000,00 

2 99 10 ul. Długa 0,0934 217.000,00 

3 3 47 ul. Wodociągowa 2,3310 15.150.000,00 

4 4 

5 5 

6 71 9 ul. Łomżyńska  0,3119 555.500,00 

 

2) W trybie bezprzetargowym sprzedano: 

Lp. Nr działki Nr obrębu Położenie 
Powierzchnia 

w ha 
Cena z zł 

1 105/10 49 ul. Starzyńskiego 0,0361 90.000,00 

 

3) Darowizn nie dokonywano. 

 

Odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne, 

1) Odszkodowania otrzymane od Skarbu Państwa za 3 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,0871 ha, przekazane pod budowę drogi ekspresowej S-17, położone przy 

ul. Hotelowej; 114 tys. zł, 

2) Odszkodowania wypłacane w związku z nabywaniem nieruchomości z mocy prawa pod 

drogi publiczne, na wniosek właściciela o podział nieruchomości; łączna powierzchnia 

0,38 ha; 433 tys.  zł, 

3) Odszkodowania wypłacane w związku z wydaniem na wniosek miasta Sulejówek 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD): 

a) ul. Warecka;  0,0195 ha; 34 tys.  zł, 

b) ul. Długa: 0,0036 ha; 5 tys. zł. 

c) ul. Wspólna; 0,0937 ha; 140 tys. zł, 

d) ul. Paderewskiego;  0,1275 ha; 122 tys. zł, 

e) ul. Czynu Społecznego; 0,0502 ha; 314 tys. zł. 

f) ul. Sobieskiego; 0,0069 ha; 12 tys. zł, 

g) Rondo Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 0,0027 ha;  6 tys. zł, 

4) Odszkodowania wypłacane w związku z nabyciem prawa własności do nieruchomości 

drogowych z mocy prawa w dniem 01.01.1999 r.; łączna powierzchnia 0,0248 ha;  

13 tys. zł. 
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Użytkowanie wieczyste 

Przygotowano stosowną dokumentację niezbędną do uruchomienia od 1 stycznia 2019 r. 

procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczącą około 

70 nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.  

Decyzje administracyjne i pozostałe sprawy związane z geodezją: 

1) Wydano 39 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, 4 decyzję w sprawie 

rozgraniczenia nieruchomości. 

2) Ustalono 120 numerów porządkowych, wydano 7 zaświadczeń o adresach nieruchomości. 

3) Wydano decyzje ustalające opłaty adiacenckie na łączną kwotę ok. 13 tys. zł 

4) Uporządkowano nazwy ulic w mieście, nadano nazwę na przedłużenie ulicy Kalinowej  

i na skwer Żołnierzy Wyklętych. 

 

20. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
 

Obowiązujące plany miejscowe 

Pod koniec 2018 r. na terenie miasta obowiązywały następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego:  

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu działek o nr ewid.: 56/1, 

56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4 w obrębie 63, w granicach ich własności - 

uchwała Nr 443/L/02 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

Nr 172 z dnia 01.07.2002 r., poz. 3801) – ok. 8,11 ha; 

2) Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek oraz planu 

szczegółowego zagospodarowania  przestrzennego północno-zachodniego rejonu Nowej 

Żurawki -  uchwała Nr  50/VII/03 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 czerwca 2003 r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 16 lipca 2003 r. Nr 191, poz.  4834) – częściowo wymieniony, pod 

koniec 2018 r. obowiązywał na powierzchni ok. 35,38 ha (przed wymianą obejmował 

powierzchnię ok. 114 ha);  

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówka – uchwała 

Nr 150/XXV/2008 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. 

Nr 10 z dnia 31 stycznia 2009 r., poz.237) – sukcesywnie wymieniany, pod koniec 2018 r. 

obowiązywał na powierzchni ok.760 ha (przed wymianą obowiązywał na powierzchni ok. 

860 ha);  

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 – 

uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z dnia 17 maja 2012 r. poz. 4146) – ok. 4,9 ha; 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa technologicznego linii 

wysokiego napięcia 400 kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów przebiegającej przez teren 

Miasta Sulejówek - uchwała Nr LXIV/448/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 

30 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 30 grudnia 2014 r. poz. 12025) – ok. 

12,7 ha; 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki I w Sulejówku - 

uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z dnia 9 lipca 2015 r., poz. 6034) – ok. 2,15 ha;  

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki ewidencyjnej nr 73 w 

obrębie 40 w Sulejówku - uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miasta Sulejówek  

z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 czerwca 2016 r.,  poz. 5523 ) – 

0,13 ha;  
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8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 16 i 17 w 

obrębie 54 w Sulejówku - uchwała Nr XXIX/274/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 

listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17 stycznia 2017 r., poz. 462) – 9,8 ha; 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka 

po południowej stronie torów kolejowych - część I (przedszkole miejskie) - uchwała 

Nr XL/347/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z dnia 3 sierpnia 2017r., poz. 6481) – 0,82 ha; 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny etap 

pierwszy - Uchwała Nr LVIII/500/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r.  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 sierpnia 2018 r., poz. 8132) – wymiana planu z 2008 r. – 

66,22 ha; 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap 

trzeci - uchwała Nr LVIII/501/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2018 r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 sierpnia 2018 r., poz. 8131) – wymiana planu z 2008 r. – 

33,03 ha; 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część I - uchwała 

Nr LX/515/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z dnia 30 października 2018 r., poz. 10336) – wymiana planu Żurawki z 2003r. – 56,53 ha; 

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część III - uchwała 

Nr LX/544/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  

z dnia 28 listopada 2018 r., poz. 11534) – wymiana planu Żurawki z 2003r. - 22,28 ha. 

 

Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

Pod koniec 2018 r. ustaleniami planów miejscowych objęte było ok. 1011 ha, co stanowi 

ok. 52% obszaru administracyjnego Miasta Sulejówek, a odejmując tereny zamknięte 

(poligon), dla których nie sporządza się planów miejscowych – będzie to ok. 64% obszaru 

miasta. Pokrycie obszaru miasta planami miejscowymi ilustruje Mapa Nr 1.  
 

Plany miejscowe uchwalone w 2018 r., które nie weszły w życie w 2018 r. (w dniu 31.12.2018r. 

oczekiwały jeszcze na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego): 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego rejonu 

Nowej Żurawki w Sulejówku - uchwała Nr LXIII/537/2018 Rady Miasta Sulejówek  

z dnia 11 października 2018 r. – wymiana planu z 2008 r. - 33,60 ha; 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po 

południowej stronie torów kolejowych – część II i III - Uchwała Nr LXV/546/2018 Rady 

Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. – wymiana planu z 2008 r. – 116,25 ha; 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Żurawki - Część II - uchwała 

Nr LXV/548/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 8 listopada 2018 r. – wymiana planu 

Żurawki z 2003 r. – 35,38 ha. 
 

Harmonogram opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

W dokumencie z 2015 roku „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 

Sulejówek w latach 2010-2014” ustalono wieloletni program sporządzania planów 

miejscowych będącym załącznikiem do uchwały Nr X/60/2015 Rady Miasta Sulejówek  

z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W 2018 r. uchwalono 7 nowych planów miejscowych. 

Wszystkie były ujęte w ww. harmonogramie. Wszystkie uchwalone w 2018 r. plany zastąpiły 

plany dotychczas obowiązujące. 
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Mapa Nr 1.  Pokrycie obszaru miasta obowiązującymi planami miejscowymi wg stanu na dzień 

31.12.2018 r. 
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Mapa Nr 2. Uchwalone plany miejscowe oraz obszary, na których podjęto uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych według stanu na dzień 31.12.2018r. 

 
Projekty plany miejscowe w procedurze, nad którymi w 2018 r. prowadzono prace: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Zorza – sporządzono 

projekt  (wymiana planu z 2008 r.); 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Południowej części Miłosny – 

sporządzono projekt  (wymiana planu z 2008 r.); 

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych 28 i 29 

- sporządzono projekt  (wymiana planu z 2008 r.); 

4) Miejscowy plan zagospodarowania dla rejon ulicy Konopnickiej pod linią 400 kV  - 

prace projektowe (wymiana planu z 2008 r.); 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Ratajewa, 

część IV – sporządzono projekt, przygotowano wniosek do Starosty o zniesienie 

charakteru ochronnego z niektórych gruntów leśnych niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, uzyskano część uzgodnień (obszar, gdzie dotychczas nie było planu); 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 48 oraz części 

Żurawki, część I – sporządzono projekt, uzyskano wymagane prawem uzgodnienia  

i opinie  (wymiana planu z 2008 r.); 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 48 oraz części 

Żurawki - część II - sporządzono projekt, uzyskano część uzgodnień, przygotowano 

wniosek o zniesienie charakteru ochronnego z niektórych gruntów leśnych 

niestanowiących własności Skarbu Państwa (wymiana planu z 2008 r.); 
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8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Szkopówki – 

sporządzono projekt, przygotowano wniosek o zniesienie charakteru ochronnego  

z niektórych gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (wymiana 

planu z 2008 r.); 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po 

północnej stronie torów – przekazano materiały wejściowe Wykonawcy (wymiana 

planu z 2008 r.); 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu numer 56 przy 

ul. Asfaltowej oraz części obrębu nr 57 przy ul. Czynu Społecznego – przekazano 

materiały wejściowe Wykonawcy  (obszar, na którym dotychczas nie było planu); 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Ratajewa w rejonie 

ul. Drobiarskiej i Al. Piłsudskiego, część I i II – przekazano materiały wejściowe 

Wykonawcy (wymiana planu z 2008 r.); 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu numer 55 i 54 – 

podjęcie uchwały intencyjnej (obszar, na którym dotychczas nie było planu); 

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części Ratajewa, 

część I i V - przekazano materiały wejściowe Wykonawcy (obszar, na którym 

dotychczas nie było planu). 

 

Decyzje administracyjne oraz inne dokumenty związane z planowaniem przestrzennym: 

W 2018 r. wydano: 

39  decyzji o warunkach zabudowy (z czego 29 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 2 usługowej, 8 innej); od 4 decyzji wpłynęły odwołania, SKO jedną  

z nich utrzymało w mocy a trzy przekazało do ponownego rozpatrzenia; nie wydano 

decyzji odmownych; 

25  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; nie wydano decyzji 

odmownych; 

512 wypisów, wyrysów, zaświadczeń o braku planu itp.; 

66  opinii (w tym opinii o podziale), interpretacji ustaleń planów miejscowych, zaświadczeń 

o zgodności z planem zmiany sposobu użytkowania; 

7  decyzji o ustaleniu renty planistycznej na łączną kwotę 111 504,10 zł. 

  

Odszkodowania z tytułu art. 36 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie z tytułu art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że „jeżeli 

w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości 

lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało 

się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości 

może, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 371 ust. 1, żądać od gminy: 

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.” 

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania 

przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z 

dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.” 

 

Nie wpłynął też żaden wniosek z tytułu art. 36 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, który stanowi, 

że „Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość 

nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy 

odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.” 
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21. Ogólne dane o budżecie Miasta 
 

Budżet Miasta Sulejówek na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017 roku i przedstawiał 

się następująco: 

dochody – 112.195.130,68 zł, w tym: dochody bieżące – 86.630.780,76 zł i dochody majątkowe 

– 25.564.349,92 zł wydatki – 124.795.130,68 zł, w tym: wydatki bieżące – 84.509.869,36 zł 

i wydatki majątkowe 40.285.261,32 zł, przychody – 16.813.400,00 zł (planowane zaciągnięcie 

kredytów), rozchody – 4.213.400,00 zł (wykup papierów wartościowych – obligacji i spłaty 

kredytów i pożyczki). 

Wykonanie budżetu Miasta Sulejówek na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się 

następująco: 

dochody - 118.254.003,82 zł.,  w tym: dochody bieżące - 94.614.018,84 zł i dochody majątkowe 

- 23.639.984,98  zł. oraz wydatki - 134.273.977,01 zł, w tym: wydatki bieżące - 91.590.202,09 

zł i wydatki majątkowe 42.683.774,92  zł,  przychody – 26.450.958,01 zł (zaciągnięte kredyty, 

pożyczka oraz wolne środki), rozchody – 4.213.400,00 zł (wykup papierów wartościowych – 

obligacji i spłaty kredytów i pożyczki). 

 

 

 zł-

 zł10 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł30 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł50 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł70 000 000,00

 zł80 000 000,00

 zł90 000 000,00

 zł100 000 000,00

Dochody bieżące Dochody
majątkowe

Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe

zł94 614 018,84 

zł23 639 984,98 

zł91 590 202,09 

zł42 683 774,92 

Zestawienie dochodów i wydatków

Dochody Wydatki

dochody
majątkowe

dochody
bieżące

ogółem, w
tym:

udziały

subwencje

dotacje

 zł-

 zł20 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł80 000 000,00

 zł100 000 000,00

zł23 639 984,98 

zł94 614 018,84 

zł30 996 700,40 

zł20 420 797,00 
zł18 076 534,81 

Struktura dochodów

dochody majątkowe dochody bieżące ogółem, w tym: udziały subwencje dotacje
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22. PODATKI I OPŁATY LOKALNE  
 

Znaczącą pozycją dochodów w budżecie Miasta Sulejówek w 2018 r. stanowią wpływy 

z podatków i opłat lokalnych w skład których wchodzi podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych i opłata za wieczyste użytkowanie 

gruntu. 

 

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. zostały określone Uchwałą  

Nr XLVI/398/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 r. i ich wysokość nie 

zmieniła się w stosunku do roku 2017. 

 

Uchwała Nr XLVI/400/2017 Rady Miasta Sulejówek w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości wprowadza zwolnienia za grunty i budynki lub ich części służące realizacji 

zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, grunty i budynki lub 

ich części wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz grunty  

i budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej. 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XLVI/399/2017 

Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 listopada 2017 i w porównaniu z rokiem 2017 zmienia 

wysokość stawek w dwóch pozycjach dotyczących ciągników siodłowych mających  dwie osie 

i całkowitej masę dopuszczalną nie mniejszą niż 31 ton i w pozycji naczepy mających trzy osie 

i całkowitą masę dopuszczalną nie mniejszą niż 38 ton. 

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. średnia cena skupu żyta 

za okres 11kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 

wynosi 52,49 zł, Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,23 zł, 

a dla pozostałych gruntów 262,45 zł 

 

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. średnia cena sprzedaży 

drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła  197,06  

za 1 m3, Stawka podatku leśnego to kwota 43,35 zł 
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 zł20 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł80 000 000,00

 zł100 000 000,00

 zł120 000 000,00

 zł140 000 000,00

Wydatki

zł134 273 977,01 

zł91 590 202,09 

zł42 683 774,92 

Struktura wydatków

Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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Wykaz wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 r. w porównaniu do wysokości 

stawek maksymalnych w 2018 r. i lokalnych z 2017 r. . 

1.  od gruntów: 

 
2017 

lokalne 

2018 

maksymalne 

2018 

lokalne 

a) 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków od 1m2 powierzchni, 

0,85 zł 0,91 zł 0,87 zł 

b) 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych od 1 ha powierzchni, 

4,40 zł 4,63 zł 4.48 zł 

c) 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni. 

0,35 zł 0,48 zł 0,36 zł 

d) 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 

których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (DZ. U. poz. 1777), i położonych na terenach, 

dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 

jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego od 1 m 2 powierzchni. 

1,50 zł 3,04 zł 1,53 zł 

2.  od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, 0,70 zł 0,77 zł 0,71 zł 

b) 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 

20,40 zł 23,10 zł 20,79 zł 

c) 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

10,50 zł 10,80 zł 10,65 zł 

d) 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,  

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 

4,40 zł 4,70 zł 4,48 

e) 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. 

6,40 zł 7,77 zł 6,52 

3.  od budowli: 

a)  

wodociągów i kanalizacji - od wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych, 

0 % 1,5 % 2 % 

b)  

pozostałych od wartości określonej na podstawie art. 4 

ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

2 % 
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Wpływy z podatków lokalnych ogółem za 2018 r. stanowią kwotę 11.042.470 zł Podatek od 

nieruchomości jest najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Sulejówek w 2018 

roku i stanowi kwotę 9.572.620 zł. Kolejny podatek, którego wysokość ma znaczenie dla 

dochodów Miasta to podatek od środków transportowych kwota wpływów z tego podatku 

wynosi 1.112.770 zł. Jednak w przeciągu roku 2018 ilość opodatkowanych pojazdów spadła 

do 307 szt. od osób fizycznych i 504 szt. od osób prawnych. 

 

 
Rodzaj podatku 

Kwota wpływu podatków 

lokalowych w 2018 r. (w zł) 

1 

Podatki od osób prawnych: 5.316.833 

 od nieruchomości 4.491.469 

 rolny 248 

 leśny 15.632 

 od środków transportowych 809.484 

2 

Podatki od osób fizycznych 5.424.501 

 od nieruchomości 5.081.151 

 rolny 35.134 

 leśny 4.930 

 od środków transportowych 303.286 

3 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 301.136 

 Razem: 11.042.470 

 
 

Poniżej na wykresach przedstawiono dynamikę wpłat w poszczególnych kwartałach 2018 roku 

wybranych podatków lokalnych z podziałem na osoby prawne i osoby fizyczne.  

Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że około 50% wpłat na podatki dokonano 

w pierwszym kwartale 2018 r.  

 

 

 

 

 

Źródła podatków lokalnych w 2018 r.

Podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od środków
transportowych

opłata za wieczyste
użytkowanie gruntu
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Podatkiem od nieruchomości opodatkowano wykazane poniżej wybrane przedmioty 

opodatkowania grunty pozostałe i grunty zajęte pod działalność gospodarczą.  

 
 

Ważną rolę w podatku od nieruchomości odgrywają też budynki mieszkalne, budynki związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej i inne budynki niemieszkalne  

 
 

W 2018 roku Referat Podatków i Opłat Lokalnych zajmował się wystawianiem decyzji 

ustalających wymiar podatków, upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań, postanowień 

zaświadczeń. Dokonywał zmian w ewidencji podatkowej na podstawie danych: 

- z ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Mińsku   

  Mazowieckim,  

- z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim,  

- z ewidencji działalności gospodarczej  

- z ewidencji ludności 

 

W celu wyegzekwowania należnych dochodów podejmowane były w 2018 r. następujące 

działania: 

1) Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono: 

- 3.081 upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, osób  fizycznych 

na kwotę 1.581.588,25 zł,  

- 97 upomnień na zaległości osób prawnych: w podatku od nieruchomości  

i w podatku rolnym osób prawnych na kwotę 466.774,85,75 zł, 

- 31 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych 

i prawnych na kwotę 83.450,60 zł, 

- 122 wezwań do zapłaty zaległości w rocznej opłacie dzierżawy wieczystej  

na kwotę 159.087,57 zł, 

- Wystawiono 143 wykazy o stanie konta podatników podatku od nieruchomości rolnym, 

leśnym osób fizycznych, 

grunty pozostałe

Grunty pod działalność
gospodarczą

budynki mieszkalne

budynki związane z działalnością
gospodarczą
pozostałe budynki

budynki zajęte na działalność
zdrowotną
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- Wystawiono 101 szt. wniosków o nadpłacie w podatku od nieruchomości rolnym, leśnym 

osób fizycznych,  

- Wystawiono 134 zawiadomienia do Urzędu Skarbowego o zmianie stanu zaległości, 

- Przyjęto 208 szt. deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych 

i prawnych. 

2) Po zwrocie potwierdzeń odbioru upomnień wystawiono tytuły wykonawcze  

na zaległości  do właściwych Urzędów Skarbowych: 

 348 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych 

na kwotę 230.724,09 zł, 

 10 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych na kwotę 

114.432,78 zł 

 4 tytuły na zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych  

na kwotę 10.331,00 zł. 

3) Dokonano zmian w ewidencji podatkowej na podstawie przysłanych ze Starostwa  

w Mińsku Mazowieckim 998 szt. zawiadomień o zmianie i 88 szt.  zawiadomień  

o zakończeniu budowy.   

4) Wystawiono do podatników wszystkich podatków wezwania w liczbie 514 szt. 

5) Wystawiono i rozniesiono na terenie Miasta Sulejówek blisko 11 000 szt. decyzji 

ustalających wymiar podatku na 2018 r. i 2 300 szt. wysłano za pośrednictwem poczty 

6) Wystawiono 1155 decyzji ustalających wymiar podatku po zmianach.  

7) Dokonano zmian w ewidencji podatkowej na podstawie informacji o wpisach  

 i wykreśleniach z działalności gospodarczej w liczbie 241 szt.  

8) Przyjęto i wprowadzono do ewidencji 316 szt deklaracji na podatek od środków 

transportowych osób fizycznych i prawnych. 

9) Wystawiono 90 szt.  zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

10) Przeprowadzono 109 kontroli nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek   

w wyniku których wymiar podatku od nieruchomości w 2018 roku zwiększył się  

o kwotę 101.038,00 zł. 

Dwie decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach  

i przekazane do ponownego rozparzenia.  

 

23.  SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU SPRAW SĄDOWYCH, 

WINDYKACJI LUB EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI 
 

REALIZACJA SPRAW MECENAS ZAKRZEWSKIEJ 

W roku 2018 zostały zarejestrowane 24 nowe sprawy cywilne  przed sądami powszechnymi 

oraz 4 sprawy przed sądami administracyjnymi. 

 

Sprawy cywilne przed sądami powszechnymi to: 

1) 11 spraw w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim z powództw osób fizycznych o 

eksmisję mieszkańców z lokali mieszkalnych z udziałem Miasta Sulejówek jako 

interwenienta ubocznego w związku z obowiązkiem Sądu orzekania w wyroku 

nakazującym opróżnienie lokalu o ewentualnym obowiązku Miasta zapewnienia lokali 

socjalnych osobom eksmitowanym, z których:  

 2 sprawy zakończyły się prawomocnymi wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję 

pozwanych bez obowiązku Miasta Sulejówek zapewnienia osobom eksmitowanym 

lokali socjalnych, jedna zakończona w Sądzie Rejonowym, druga w Sądzie Okręgowym 

w Siedlcach jako Sądzie II Instancji, 

 w 1 sprawie powództwo o nakazanie opuszczenia i opróżnienia lokalu zostało 

prawomocnie oddalone w Sądzie Rejonowym,  



129 

 2 sprawy zostały przez Sąd zawieszone, jedna  w związku z toczącym się między 

stronami innym postępowaniem cywilnym, druga wobec zgonu strony postępowania, 

 2 sprawy zostały prawomocnie przez Sąd umorzone wobec cofnięcia pozwu przez 

powodów,  

 4 sprawy są w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim 

jako Sądem I Instancji; 

2) 2 sprawy z wniosku Miasta Sulejówek o zasiedzenie nieruchomości, obie zakończone 

prawomocnymi postanowieniami Sądu o nabyciu przez Miasto Sulejówek własności 

nieruchomości położonych w Sulejówku przy ul. Szosowej i Trakt Brzeski; 

3) 4 sprawy z wniosku osób fizycznych o zasiedzenie nieruchomości, co do których Miasto 

nie ma  roszczeń odnośnie własności i granic nieruchomości; 

4) 3 sprawy z wniosków wierzycieli: SKOK, ZUS i osoby fizycznej  o stwierdzenie nabycia 

spadków zadłużonych, do których to postępowań w charakterze uczestnika postępowania 

zostało wezwane Miasto Sulejówek jako ewentualny obligatoryjny spadkobierca 

ustawowy, które są w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Mińsku 

Mazowieckim; 

5) 1 sprawa z wniosku Miasta Sulejówek o sprostowanie aktu stanu cywilnego zakończona 

postanowieniem Sądu uwzględniającym wniosek; 

6) 1 sprawa o rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowania; 

7) 1 sprawa w toku postępowania przed Sądem Rejonowym w Otwocku o wznowienie 

postępowania o zasiedzenie; 

8) w 1 sprawie z udziałem Miasta Komornik Sądowy dokonał spisu inwentarza. 

 

Sprawy przed sądami administracyjnymi toczyły się w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Warszawie, z czego 2 połączone sprawy dotyczyły bezskuteczności 

czynności nadania numeru porządkowego, 1 sprawa dotyczyła niedopuszczalności odwołania 

od decyzji stwierdzającej nabycie własności przez Miasto i 1 sprawa oddalająca skargę 

na postanowienie Wojewody o niedopuszczalności odwołania. 

 

Sprawy, które toczyły się we wcześniejszych latach i zostały prawomocnie zakończone w 2018 

roku, to:  

 3 sprawy z wniosków Miasta Sulejówek o zasiedzenie własności nieruchomości, które 

zakończyły się w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim stwierdzeniem nabycia 

własności działek objętych wnioskami przez Miasto Sulejówek; 

 1 sprawa o opróżnienie lokalu mieszkalnego i zapłatę zaległego czynszu z powództwa 

Miasta zakończona umorzeniem postępowania przez Sąd Rejonowy wobec uregulowania 

zaległości przez pozwanych; 

 1 sprawa przeciwko Miastu dotycząca ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste  

i zaliczenia nakładów na infrastrukturę zakończyła się w Sądzie Rejonowym oddaleniem 

powództwa o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest 

nieuzasadniona    oraz zaliczeniem  nakładów powódki na poczet różnicy opłat, zaś w 

uwzględnieniu apelacji Miasta Sulejówek Sąd Okręgowy w Siedlcach dodatkowo znacznie 

obniżył kwotę nakładów powódki podlegających  zaliczeniu; 

 1 sprawa o eksmisję z udziałem Miasta jako interwenienta ubocznego zakończyła się 

prawomocnym umorzeniem postępowania; 

 3 sprawy o stwierdzenie nabycia spadku zadłużonego z udziałem Miasta Sulejówek jako 

uczestnika postępowania zakończyły się - jedna  prawomocnym umorzeniem 

postępowania,  druga zwolnieniem Miasta Sulejówek od dalszego udziału w sprawie, 

trzecia nabyciem spadku przez siostrę zmarłej; 

 1 sprawa z wniosku Skarbu Państwa z udziałem Miasta Sulejówek i innych uczestników 

postępowania o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej część ul. Asfaltowej w Sulejówku, 
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zakończyła się prawomocnie stwierdzeniem zasiedzenia wszystkich działek objętych  

wnioskiem w Obu Instancjach sądowych. 

Ze starych spraw aktualnie nie są zakończone postępowania: 

 w 1 sprawie o uwłaszczenie działki drogowej, w której po rozpoznaniu apelacji Miasta 

Sulejówek Sąd Okręgowy w Siedlcach uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania; 

 w 1 sprawie Urząd Miasta wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach IV 

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie 

obciążenia składkami ZUS.     

 

REALIZACJA SPRAW MECENASA GIZIŃSKIEGO 

W roku 2018 r. radca prawny Paweł Giziński reprezentował Miasto Sulejówek w 3 sprawach 

prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, oraz w dwóch 

sprawach przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.   

W zakresie prowadzonych przez radcę prawnego Pawła Gizińskiego w imieniu Miasta 

Sulejówek  postępowań sądowo-administracyjnych wskazuje się, iż  w sprawie o sygn. IV 

Sa/Wa/308/18, wszczętej na skutek skargi  Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 17 maja 2018 

r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XVI/114/2011 z dnia 

27 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.             

    W sprawie o sygn. IV Sa/Wa/504/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

prawomocnym wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. stwierdził nieważność § 41 uchwały Rady 

Miasta Sulejówek nr 260/XLIX/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, oddalając skargę Prokuratora Rejonowego 

w Mińsku Mazowieckim w pozostałym zakresie, natomiast w sprawie o sygn. IV 

Sa/Wa/505/18 prawomocnym  wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie oddalił w całości  skargę Prokuratora Rejonowego w Mińsku 

Mazowieckim na uchwałę Rady Miasta Sulejówek nr 317/LIX.06 z dnia 24 października 

2006 r. w przedmiocie zmiany uchwały z dnia 19 grudnia 2005 r. 

       Co do spraw prowadzonych  przed sądami powszechnymi, wskazać należy, iż  w roku 2018  

była rozpatrywana przez Sąd Rejonowym w Mińsku Mazowieckim oraz Sąd Okręgowy  

w Siedlcach sprawa o sygn. I C 1718/17 z powództwa Jarosława Dąbkowskiego (a następnie 

jego spadkobiercy Dawida Dąbkowskiego), Małgorzaty Bober oraz Łukasza Krawczyka 

o odszkodowanie p-ko Miastu Sulejówek.  

Wyrokiem wstępnym z dnia 18 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 

uznał roszczenie powodów za usprawiedliwione co do zasady, na skutek apelacji Miasta 

Sulejówek Sąd Okręgowy w Siedlcach wyrokiem z dnia 28 grudnia 2018 uchylił wyrok Sądu  

I instancji przekazując sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. 

Do chwili obecnej postępowanie przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim nie zostało 

zakończone.    

Przed sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim toczy się również sprawa 

z powództwa Mrozek sp. z o.o. p-ko Miastu Sulejówek o zwrot zatrzymanego wadium. 

  Nakaz zapłaty orzeczony  przez Sąd wyrokiem z dnia 19 grudnia 2017 r. i doręczony 

na adres Urzędu Miasta w dniu 22 marca 2018 r.,  został  zaskarżony sprzeciwem z dnia 

4 kwietnia 2018 r.          

 Do dnia dzisiejszego sprawa, tocząca się pod sygnaturą I C 483/18  nie została 

rozstrzygnięta. 

 


