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Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Miasta Sulejówek  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku 

 
 
Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budŜet Miasta Sulejówek na 2008 rok Uchwałą                         
Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku:  
- dochody na kwotę – 52.103.382,- zł. 
- wydatki na kwotę – 56.473.742,- zł. 
 
w tym utworzono: 
- rezerwę ogólną w kwocie 150.000,- zł.,  
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieŜące w wysokości 
592.973,- zł. 
         
Plan po zmianach na 31.12.2008 r. przedstawia się następująco: 

• Plan dochodów ogółem wynosił 46.982.902,24,- zł. i został wykonany  
w kwocie 48.883.114,14,,- zł, co stanowi 104,04 % planu. 

• Plan wydatków ogółem wynosił 51.898.937,24,- zł. i został wykonany  
w kwocie 50.961.134,44,- zł, co stanowi 98,19% planu.  
 

Wydatki majątkowe zgodnie z planem wynosiły 13.351.467,53,- zł. i zostały wykonane                   
w kwocie 13.014.646,65 zł. tj. 97,48% planu. 

 
Przychody zostały wykonane w kwocie 8.560.529,- zł  w tym:  
- kredyty                4.927.308,- zł 
- wolne środki        3.633.221,- zł 
Rozchody z tytułu spłat rat poŜyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę                          
3.644.482,78,- zł. 
 
BudŜet za 2008 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.078.020,30 zł. 
 
Dochody 
Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zostały 
wykonane w kwocie 48.883.114,14 zł., czyli w 104,04 % planu na 2008 rok. 
Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji 
budŜetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia Załącznik 
Nr 1. 
Realizacja dochodów w większości źródeł przebiegała zgodnie z planem i oscylowała                                   
w granicach od 91,18 % do 117,24 % w poszczególnych działach klasyfikacji 
budŜetowej.  
 
Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących 
rozdziałach klasyfikacji budŜetowej: 

1. Dział 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w pozycji grzywny i inne kary 
pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie 
wyniosło 142,61 %. Uzyskano dochody w kwocie 37.634,80 zł z tytułu kar  
za nieterminowe wykonanie umów. 

2. Dział 754 Rozdz. 75416 StraŜ Miejska w pozycji wpływy z róŜnych dochodów 
wykonanie wyniosło 113,34 %, w związku z otrzymanym odszkodowaniem  
w wysokości 3.200 zł za poniesioną szkodę w wyniku kolizji drogowej.  
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3. Dział 756 Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
wykonano w 129,53%. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy  
i dotyczą podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. 

4. Dział 758 Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe plan tego rozdziału 
wynosił 273.286 zł natomiast wykonanie 307.086,78 zł co stanowi 112,37%. 
Dochody te dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym. W 2008 roku dokonano lokat wolnych środków pienięŜnych,  
co przyczyniło się do wzrostu dochodów z tego tytułu. 

5. Dział 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące, Rozdz. 80123 Licea 
profilowane i Rozdz. 80195 Pozostała działalność wykonanie dochodów 
wyniosło odpowiednio 79,41%,89,59% i 52,37%. W powyŜszych rozdziałach 
otrzymano niŜsze kwoty dotacji  na przeprowadzenie części ustnej egzaminu 
maturalnego oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. 

6. Dział 852 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego. Dochody naleŜne miastu z tytułu funduszu 
alimentacyjnego zostały wykonane w  122,81%, a w Rozdz.85219 Ośrodki 
pomocy społecznej z tytułu odsetek  w 135,32%. 

7. Dział 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano 
dochody w 113,69%. Większe wykonanie wynika z dobrowolnych wpłat 
mieszkańców na budowę urządzeń infrastruktury technicznej. W Rozdz. 90020 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 
wykonano w 173,09%  

1.  
Otrzymane dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.194.604,- zł zostały wydatkowane                
w kwocie 3.189.640,84 zł. Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia 
dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego 
na cel określony w decyzjach. Niewykorzystana kwota dotacji 4.963,16 zł została 
zwrócona do dnia 8 stycznia 2009 roku. 
 
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2008 roku wyniosło 27.591.479,32 zł.  
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres 
sprawozdawczy wyniosły 2.854.088 zł. Kwota ta stanowi 5,84 % wykonania dochodów. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 7.412 zł. 
Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 
334.453 zł, natomiast rozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności za okres 
sprawozdawczy wynosi 30.931 zł. 

 
STRUKTURA DOCHODÓW 

 
Plan                        Wykonanie               % 

wykonania 
Dochody własne      31.601.944,00 zł           33.523.488,10 zł          106 
w tym: 
- udziały w podatkach państw.   16.226.177,00 zł           17.894.423,63 zł         110 
Subwencje     10.824.477,00zł           10.824.477,00  zł          100 
Dotacje                4.556.481,24 zł      4.535.149,04 zł            99 
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Wydatki  
Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykonano w kwocie                  
50.961.134,44 zł co stanowi 
Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania 
wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji bud
na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumie
z wyodrębnieniem: 
- wynagrodzeń i pochodnych od 
- wydatków majątkowych,
- wydatków bieŜących,
- remontów, 
- dotacji 
przedstawia Załącznik Nr 2
 
Wydatki bieŜące planowane w kwocie 
37.946.487,79 zł, co stanowi 
Wydatki majątkowe planowane w 
w kwocie  13.014.646,65
Wydatki z zakresu zada
wykonane w kwocie 3.189.640,84 zł, 
Wydatki realizowane na podstawie porozumie
w kwocie 608.700 zł, co stanowi 
Realizacja wydatków w wi
w granicach od 76,92 %
 
Znaczące odchylenia od planu wyst
rozdziałach klasyfikacji bud
1. Dział 720 Rozdz. 72095 Pozostała działalno
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Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykonano w kwocie                  
co stanowi 98,19 % planu na 2008 rok.  

tków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania 
wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, z podziałem 
na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumie

 i pochodnych od wynagrodzeń, 
tkowych, 
cych, 

cznik Nr 2. 

ce planowane w kwocie 38.547.469,71 zł zostały wykonane w kwocie 
co stanowi 98,66 %  planu.  

tkowe planowane w wysokości 13.351.467,53,- zł. 
13.014.646,65 zł, co stanowi 97,48 % planu. 

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie 3.194.604,00 zł 
3.189.640,84 zł,  co stanowi 99,84 % planu. 

wane na podstawie porozumień plan 628.625,00 zł
, co stanowi 96,83 % planu. 

Realizacja wydatków w większości działów przebiegała zgodnie z planem i oscylowała             
% do 100 %. 

ce odchylenia od planu wystąpiły w realizacji wydatków w nast
rozdziałach klasyfikacji budŜetowej: 

Dział 720 Rozdz. 72095 Pozostała działalność Rozwój E 
studium wykonalności plan wynosił 15.860 zł i został

25 126
28 484

32 111

42 223
46 565
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Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykonano w kwocie                  

tków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania  
Ŝetowej, z podziałem  

na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień  

zostały wykonane w kwocie 

 zostały wykonane  

3.194.604,00 zł zostały 

628.625,00 zł zostały wykonane                        

ci działów przebiegała zgodnie z planem i oscylowała             

piły w realizacji wydatków w następujących 

Rozwój E –usług w Mieście 
plan wynosił 15.860 zł i został wykonany  

46 565
48 883

2007 2008

LATA

DOCHODY MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ)
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w kwocie 12.200 zł umowa jest w trakcie realizacji, kwota została przeniesiona 
do wydatków nie wygasaj

2. Dział 754 Rozdz. 75421 Zarz
na bieŜąco i zostały wykonane w 51%.

3. Dział 756 Rozdz. 75647 Pobó
budŜetowych plan wynosił 70.361 zł i został wykonany w kwocie 58.612,26 zł, 
wykonanie wyniosło 83,30 % w zwi
pocztowe.  

4. Dział 757 Rozdz. 75702 Obsługa papierów warto
jednostek samorządu terytorialnego plan wynosił 755.137 zł i został wykonany w 
kwocie 630.679,03 zł., wykonanie wyniosło 83,52 %. W 2008 roku uzyskano 
umorzenie poŜyczki w kwocie 1.925.400 zł zaci
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, co wpłyn
tytułu odsetek.  

5. Dział 801 Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wydatki zostały zrealizowane w 
4,39%. Wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej s
liczby nauczycieli przyst
zawodowego. W Rozdz. 80195 Pozostała działalno
zawodowego młodocianych wykonano w 52,37%zgodnie z otrzyman

6. Dział 851 Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan wydatków b
wykonano zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w 49,33%. 

                                                         
Wydatki ogółem w tym:        51
Wydatki bieŜące                   38
Wydatki majątkowe             13
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w kwocie 12.200 zł umowa jest w trakcie realizacji, kwota została przeniesiona 
do wydatków nie wygasających. 
Dział 754 Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki były realizowane 

co i zostały wykonane w 51%. 
Dział 756 Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale

etowych plan wynosił 70.361 zł i został wykonany w kwocie 58.612,26 zł, 
wykonanie wyniosło 83,30 % w związku z mniejszymi wydatkami na usługi 

Dział 757 Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po
ądu terytorialnego plan wynosił 755.137 zł i został wykonany w 

kwocie 630.679,03 zł., wykonanie wyniosło 83,52 %. W 2008 roku uzyskano 
yczki w kwocie 1.925.400 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu 

rodowiska  i Gospodarki Wodnej, co wpłynęło na mniejsze wydatki z 

Dział 801 Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wydatki zostały zrealizowane w 
4,39%. Wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej s

i przystępujących do egzaminu na zmianę
zawodowego. W Rozdz. 80195 Pozostała działalność koszty przygotowania 
zawodowego młodocianych wykonano w 52,37%zgodnie z otrzyman
Dział 851 Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan wydatków b
wykonano zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w 49,33%. 

 
STRUKTURA WYDATKÓW 

 
                                                         Plan                  Wykonanie           % wykonania

Wydatki ogółem w tym:        51 898 937,24 zł     50 961 134,44 zł             98,19
ce                   38 547 469,71 zł      37 946 487,79 zł            98,44
tkowe             13 351 467,53 zł      13 014 646,65 zł            97,48

26%

36%

10%

STRUKTURA WYDATKÓW W 2008 ROKU 
(100 % = 50 961 134,44 zł)

wydatki majatkowe 

oświata i wychowanie 

administracja publiczna 

opieka społeczna 

drogi  i oświetlenie 

kultura, biblioteka i sport 

bezpieczeństwo 

obsługa długu 

inne - 10%

prawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
rok. 

w kwocie 12.200 zł umowa jest w trakcie realizacji, kwota została przeniesiona  

dzanie kryzysowe wydatki były realizowane  

r podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
etowych plan wynosił 70.361 zł i został wykonany w kwocie 58.612,26 zł, 

zku z mniejszymi wydatkami na usługi 

, kredytów i poŜyczek 
du terytorialnego plan wynosił 755.137 zł i został wykonany w 

kwocie 630.679,03 zł., wykonanie wyniosło 83,52 %. W 2008 roku uzyskano 
tej w Narodowym Funduszu 

ło na mniejsze wydatki z 

Dział 801 Rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne wydatki zostały zrealizowane w 
4,39%. Wydatki na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej są zaleŜne od  

cych do egzaminu na zmianę stopnia awansu 
 koszty przygotowania 

zawodowego młodocianych wykonano w 52,37%zgodnie z otrzymaną dotacją.  
Dział 851 Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan wydatków bieŜących 
wykonano zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w 49,33%.  

% wykonania 
134,44 zł             98,19 

946 487,79 zł            98,44 
646,65 zł            97,48 

 

wydatki majatkowe - 26%

oświata i wychowanie - 36% 

administracja publiczna - 11%

opieka społeczna - 9% 

drogi  i oświetlenie - 5%

kultura, biblioteka i sport - 1%

bezpieczeństwo - 1%

obsługa długu -1%
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Miasto Sulejówek wydało na za
Wydatki inwestycyjne 
ze środków własnych w kwocie 
oraz z dotacji w kwocie 
ulicy Konopnickiej w Sulejówku i ulicy Grabi
w kwocie 13.725,-, zgodnie z porozumieniem z dnia 08
oraz na Terenowe urz
Gimnazjum Nr 2 w kwocie 300.000,
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 
Fizycznej).  

 

12%

10%
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4%

10%

4%

STRUKTURA   WYDATKÓW   MAJĄTKOWYCH
W 2008 ROKU (100 % = 13 014 646,65)
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Miasto Sulejówek wydało na zadania majątkowe kwotę 13.014.646,65 zł
 zostały sfinansowane w kwocie 12.555.173,73 zł 

rodków własnych w kwocie 10.942.134,73 zł, z kredytów w kwocie 
oraz z dotacji w kwocie 313.725,- zł (na wykonanie dokumentacji projektowej budowy 
ulicy Konopnickiej w Sulejówku i ulicy Grabińskiej w Grabinie, gmina Halinów 

, zgodnie z porozumieniem z dnia 08-02-2008 r. z gmin
oraz na Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy 

mnazjum Nr 2 w kwocie 300.000,-  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – środki Funduszu Rozwoju Kultury 

 

 

7%

49%

4%

STRUKTURA   WYDATKÓW   MAJĄTKOWYCH
W 2008 ROKU (100 % = 13 014 646,65)

gospodarka ściekowa i ochrona wód 

transport i łączność 

gospodarka mieszkaniowa 

ochrona zdrowia -

utrzymanie zieleni 

oświetlenie dróg -

inwestycje w placówkach oświatowych 

10%
inne - 4%

26 623

36 885

47 276 45 653

2004 2005 2006 2007

WYDATKI MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ.)

prawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
rok. 

13.014.646,65 zł.  
12.555.173,73 zł w tym  

, z kredytów w kwocie 1.299.314,00 zł 
ntacji projektowej budowy 

skiej w Grabinie, gmina Halinów  
2008 r. z gminą Halinów 

dzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy 

rodki Funduszu Rozwoju Kultury 

 

 

STRUKTURA   WYDATKÓW   MAJĄTKOWYCH

gospodarka ściekowa i ochrona wód - 7%

transport i łączność - 49%

gospodarka mieszkaniowa - 12%

10%

utrzymanie zieleni - 4%

4%

inwestycje w placówkach oświatowych -

45 653

50 961

2007 2008

WYDATKI MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ.)
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Informacja o rozdysponowaniu rezerwy celowej  i ogólnej na dzień 31.12. 2008 rok 
 
Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie  592.973 zł  została rozdysponowana:  
I.  Zarządzeniami Burmistrza  w kwocie 359.004 zł  na następujące jednostki:  
1. Zespół  Szkół Nr 1         28 778 zł 
- odprawy emerytalne          28 778 zł 
 
2.  Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi     49 543 zł 
- remont             40 000 zł 
- wynagrodzenia i pochodne           9 543 zł 
 
3. Szkoła Podstawowa Nr 3          6 822 zł 
- odprawy emerytalne           6 822 zł 
 
4. Gimnazjum Nr 2          189 590 zł 
- remont         170 000 zł 
- odprawy emerytalne          19 590 zł 
 
5.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych        20 343 zł 
- odprawy emerytalne         20 343 zł 
 
6. Miejskie Przedszkole Nr 1          17 870 zł 
- podwyŜki dla nauczycieli           17 870 zł 
 
7.  Miejskie Przedszkole Nr 2        46 058 zł 
- podwyŜki dla nauczycieli           24 444 zł 
- odprawy emerytalne         21 614 zł 
 
II.  Uchwałą Rady Miasta Nr 204/XXXIV/08 z dnia 27.11.2008 r. w kwocie 157.747 zł 
 
III.  Uchwałą Rady Miasta Nr 210/XXXV/08 z dnia 15.12.2008 r. w kwocie   76.222 zł 
 
Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 150.000 zł została rozdysponowana Zarządzeniami 
Burmistrza na następujące zadania: 
1. Remont domów komunalnych        60.000 zł 
2. Zwiększenie wydatków na działalność kulturalną     21.000 zł 
3. Zwiększenie wydatków bieŜących Ochotniczej straŜy PoŜarnej     8.660 zł 
4. Utrzymanie zieleni w mieście        30.000 zł 
5. Zwiększenie wydatków bieŜących Urzędu Miasta    23.340 zł 
6. Zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w szkołach    5.000 zł 
7. Zwiększenie wydatków bieŜących związanych z oświetleniem      2.000 zł 
 
Zobowiązania 
Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 31.12.2008 r. kwotę 
18 147 530,53 zł wynikającą z następujących poŜyczek i kredytów: 
1. PoŜyczka z NFOŚiGW 387/2003/Wn7/OW-KM/P z dnia 16.09.2003 r. w kwocie 

900 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało  
do spłaty 300 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej 
przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” i pełnomocnictwo  
do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.11.2010 r. 
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2. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 248/04/0A/P z dnia 17.08.2004 r. na termomodernizację 
budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą 
okien w części mieszkalnej na kwotę 459 130,42 zł. Pozostało do spłaty 109 130,42 
zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niŜ 3 %  
w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco”  
i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 
30.11.2010 r. 

3. PoŜyczka z WFOŚiGW z dnia 19.10.2004 r. Nr 527/04/OW/P na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 7 600 000 zł., do której został 
podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę poŜyczki do 4 092 300 zł 
Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niŜ 3 % w 
stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 2 182 300 zł. Spłacona będzie 31.12.2011 r. 

4. Kredyt z BGK Nr 20/EBI/04/0452 z dnia 22.12.2004 r. w wysokości 200 000 zł  
na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia: „Budowa ulic  
z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku.” Oprocentowanie składa się 
ze zmiennej stawki ustalanej przez EBI oraz stałej marŜy BGK w wysokości 0,6%. 
Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Pozostało  
do spłaty 50 000,07 zł. Spłacony będzie do 07.12.2009 r. 

5. PoŜyczka z NFOŚiGW z dnia 18.08.2005 r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM-KP/P                        
w wysokości 3 850 800 zł na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej  
w Sulejówku”. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. 
Zabezpieczenia weksel własny „in blanco” i oświadczenie o poddaniu się rygorowi 
egzekucji ze zobowiązań. W 2008 r. NFOŚiGW umorzył kwotę 1 925 400 zł. 
Pozostało do spłaty 740 592 zł. Spłacona będzie 30.09.2012 r. 

6. PoŜyczka z NFOŚiGW Nr 777/2005/Wn7/OW-OK/KP/P z dnia 29 listopada 2005 r.  
na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę 
3 860 000 zł. PoŜyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta 
weksli. Zabezpieczeniem poŜyczki jest weksel własny „in blanco” oraz 
oświadczenie poŜyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Ze względu na 
uzyskaną dotację z EkoFunduszu kwota poŜyczki została zmniejszona do wysokości 
1 957 854 zł.  Pozostało do spłaty 1 207 854 zł. Spłacona będzie 30.09.2010 r.  

7. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 245/05/GWz dnia 30.11.2005 r. w wysokości 142 200 zł 
na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy 
redyskonta weksli. Zabezpieczenie poŜyczki – weksel własny in blanco bez protestu 
wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty 71 100 zł. Spłacona będzie 
30.11.2010 r. 

8. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 29/06/OW/P z 27.04.2006 r. na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Sulejówku na kwotę 2 200 000 zł. PoŜyczka oprocentowana jest  
w wysokości 0,3 stopy redysk. weksli. Zabezpieczeniem poŜyczki jest weksel 
własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art. 777 § 1 pkt 5 kpc. 
Pozostało do spłaty 1 388 700 zł. Spłacona będzie 30.11.2011 r. 

9. Kredyt z BOŚ Nr 6/06/OW-GW/WF/102  z 27.04.2006 r. na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Sulejówku na kwotę 1 028 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 
stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel 
własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Pozostało  
do spłaty 685 334 zł.  Spłacony będzie 16.12.2011 r.  

10. Kredyt z BOŚ Nr 31/06/OW-GW/WF/102 z dnia 20.12.2006 r. na budowę 
wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę 277 800 zł. Oprocentowanie kredytu 
wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest 
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weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. 
Pozostało do spłaty 212 980 zł. Spłacony będzie 20.10.2012 r.  

11. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 212/06/GW/P z dnia 20.12.2006 r. na budowę 
wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę 424 500 zł. Oprocentowanie poŜyczki 
wynosi 0,3 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem poŜyczki 
jest weksel własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art. 777 § 
1 pkt 5 kpc. Pozostało do spłaty 333 171 zł. Spłacony będzie 30.11.2011 r.  

12. Kredyt z BGK  Nr 20/I06/1703 z dnia 08.12.2006 r. na realizację inwestycji  
w Sulejówku na kwotę 2 350 000 zł. Oprocentowanie kredytu ustalane jest  
w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marŜę BGK w wys. 
0,15% pkt procentowych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco  
z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty 
1 555 633,84 zł. Spłacony będzie 30.11.2012 r. 

13. Kredyt z PKO BP  SA z dnia 30.11.2007 r. na realizację inwestycji Sulejówku  
na kwotę 1 667 600 zł. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę 
bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marŜę w wys. 0,15% pp. Zabezpieczeniem 
kredytu jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową i oświadczenie  
o oddaniu się egzekucji. Pozostało do spłaty 1 328 427,20 zł. Spłacony będzie 
30.11.2012 r. 

14. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 233/07/0A/P z dnia 12.12.2007 r. na termomodernizację 
budynku ZS Nr 2 w Sulejówku na kwotę 555 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 
stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niŜ 3,5 % w stosunku rocznym. 
Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją 
wekslową. Pozostało do spłaty 505 000 zł . Spłacona będzie 30.11.2012 r. 

15. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 234/07/0A/P z dnia 12.12.2007 r. na wykonanie 
wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę 550 000 zł. Oprocentowanie wynosi 
0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niŜ 3,5 % w stosunku rocznym. 
Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją 
wekslową. Pozostało do spłaty 450 000 zł .  Spłacona będzie 30.11.2012 r. 

16. PoŜyczka z WFOŚiGW Nr 235/07/0A/P z dnia 12.12.2007 r. na wykonanie 
kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 2 250 000 zł. Oprocentowanie wynosi 
0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niŜ 3,5 % w stosunku rocznym. 
Zabezpieczeniem poŜyczki jest weksel własny „in blanco” bez protestu wraz  
z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty 2 100 000 zł. Spłacona będzie 
20.12.2012 r. 

17. Kredyt z BGK  Nr 20/I/08/0972 z dnia 09.09.2008 r. na realizację inwestycji  
w Sulejówku na kwotę 4 927 308 zł. Oprocentowanie kredytu ustalane jest  
w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marŜę BGK 
w wys. 0,2 %. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz  
z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Spłaty rat 
rozpoczynają się od 30.01.2009 r. Spłacony będzie 31.12.2014 r. 

 
Miasto Sulejówek poręczeń nie udzielało. 
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NaleŜności wymagalne 
Na dzień 31.12.2008 roku nadpłaty w dochodach Miasta wynosz
natomiast naleŜności wymagalne 
NaleŜności wymagalne: 
- z tytułu podatków i opłat wynosz
w tym realizowanych przez Urz
- z tytułu najmu i dzierŜawy wynosz
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno
- z tytułu wieczystego uŜ
- z tytułu opłaty stałej i za 
  
W celu wyegzekwowania nale
działania. 
Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono:
1. 2057 upomnień  w  podatku  od  nieruchomo

fizycznych na kwotę
- 22  upomnienia na zaległo

kwotę  104.798 zł, w podatku rolnym 2 upomnienia na kwot
leśnym 1 upomnienie na kwot

- 43 upomnienia na zaległo
68.933,25 zł 

- 63 wezwania do zapłaty zaległo
na  kwotę 58.652,11 

- 6 wezwań  do zapłaty zaległo
 
Po zwrocie  potwierdzeń
2. na zaległości do Urzę
3. 371 tytułów na zaległo

fizycznych na kwotę
4. 7 tytułów na zaległoś

12.157,40 zł, 2 tytuły na zaległo

36,14%

9,28%
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 31.12.2008 roku nadpłaty w dochodach Miasta wynosz

ci wymagalne 868.519,96 zł. 
 

z tytułu podatków i opłat wynoszą  784.853,46 zł., a nadpłaty 100.500,95
w tym realizowanych przez Urzędy Skarbowe 181.468,49 zł, a nadpłata 

z tytułu najmu i dzierŜawy wynoszą 37.617,21 zł, a nadpłaty 9.115,96 zł,
ego nabycia prawa własności 11.354,00 zł, 

z tytułu wieczystego uŜytkowania 29.511,29 zł., a nadpłata 38,76 zł,
z tytułu opłaty stałej i za Ŝywienie w przedszkolu 5.184 zł. 

W celu wyegzekwowania naleŜnych dochodów podejmowane były nast

Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono: 
  w  podatku  od  nieruchomości, rolnym i leśnym osób  

fizycznych na kwotę 1.510.082,29 zł     
22  upomnienia na zaległości osób  prawnych: w podatku od nieruchomo

zł, w podatku rolnym 2 upomnienia na kwotę 617,60
nym 1 upomnienie na kwotę 36 zł. 

43 upomnienia na zaległości w podatku od środków transportowych na kwot

63 wezwania do zapłaty zaległości w rocznej opłacie  dzier
 zł 

  do zapłaty zaległości w czynszach handlowych w kwocie 4.767,46

Po zwrocie  potwierdzeń  odbioru   upomnień  wystawiono  tytuły  wykonawcze
ci do Urzędów Skarbowych: 

371 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób 
fizycznych na kwotę  237.403,58 zł, 
7 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwot

zł, 2 tytuły na zaległości w podatku rolnym na kwotę

26,01%

40,51% 41,38% 40,35%

10,28%
7,40% 6,41%

2004 2005 2006 2007

ZADŁUŻENIE I SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW 
I POŻYCZEK W STOSUNKU DO DOCHODÓW WYKONANYCH

ZADŁUŻENIE SPŁATA ZADŁUŻENIA

prawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
rok. 

 

 31.12.2008 roku nadpłaty w dochodach Miasta wynoszą 109.655,67 zł, 

100.500,95  zł, 
, a nadpłata 41.744,16 zł, 

9.115,96 zł, 

38,76 zł, 

nych dochodów podejmowane były następujące 

śnym osób  

ci osób  prawnych: w podatku od nieruchomości na  
ę 617,60 zł, w podatku 

rodków transportowych na kwotę    

ci w rocznej opłacie  dzierŜawy wieczystej  

ci w czynszach handlowych w kwocie 4.767,46 zł. 

tytuły  wykonawcze 

ci i rolnym osób 

ci osób prawnych na kwotę 
ci w podatku rolnym na kwotę 617,60 zł 

40,35%
37,12%

7,45% 8,75%

2007 2008

ZADŁUŻENIE I SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW 
I POŻYCZEK W STOSUNKU DO DOCHODÓW WYKONANYCH
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- 16 tytułów na zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 
49.623,60 zł.  

 
Załącznik Nr 3 przedstawia wydatki nie wygasające w roku 2008. 
 
Dochody własne jednostek budŜetowych, plan i wykonanie przedstawia Załącznik  
Nr 4. 
Przychody i wydatki zakładu budŜetowego – M Z W i K, Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska przedstawia Załącznik Nr 5.   
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  Dochody 
 

Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 
31 grudnia 

2008 r. 

%                     
wykonania 

1 2 3 4 5 6 

010   Rolnictwo i łowiectwo 658,00 656,38 99,75 

  01095 Pozostała  działalność w tym : 658,00 656,38 99,75 

    dzierŜawa obwodu łowieckiego 205,00 204,10 99,56 

    
dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy-zadania zlecone 

453,00 452,28 99,84 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 150,00 9 150,00 100,00 

  40095 Pozostała działalność w tym : 9 150,00 9 150,00 100,00 

    wpływy z róŜnych dochodów 9 150,00 9 150,00 100,00 

500   Handel 81 000,00 87 341,42 107,83 

  50095 Pozostała  działalność w tym : 81 000,00 87 341,42 107,83 

    czynsze  z  targowiska 60 000,00 65 504,19 109,17 

    wpływy  z  usług (energia, woda, nieczystości na targowisku) 20 000,00 21 044,10 105,22 

    pozostałe  odsetki 1 000,00 793,13 79,31 

600   Transport i łączność 218 331,00 255 965,80 117,24 

  60004 Lokalny transport zbiorowy w tym : 130 000,00 130 000,00 100,00 

    
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących 

130 000,00 130 000,00 100,00 
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  60016 Drogi publiczne gminne w tym: 88 331,00 125 965,80 142,61 

    grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   37 634,80   

    wpływy z róŜnych dochodów 74 606,00 74 606,00 100,00 

    
dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

13 725,00 13 725,00 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2 959 111,00 2 698 103,42 91,18 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w  tym : 2 959 111,00 2 698 103,42 91,18 

    uŜytkowanie wieczyste 245 200,00 246 875,15 100,68 

    
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw 
(opłata adiacencka) 

200 000,00 301 132,20 150,57 

    czynsze i najem lokali uŜytkowych - garaŜe,Telekomunikacja 200 000,00 225 786,49 112,89 

    czynsze mieszkalne ,wywóz,energia - domy komunalne 185 000,00 237 985,95 128,64 

    czynsze handlowe - domy komunalne 15 000,00 10 802,65 72,02 

    wpływy z róŜnych opłat 1 000,00 2 838,03 283,80 

    
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości  

1 268 411,00 827 053,60 65,20 

    
wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności 

40 000,00 41 029,53 102,57 

    pozostałe odsetki 4 500,00 4 599,82 102,22 

    otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 800 000,00 800 000,00 100,00 

710   Działalność usługowa w tym: 52 460,00 52 460,00 100,00 

  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 52 460,00 52 460,00 100,00 

    wpływy z róŜnych dochodów 52 460,00 52 460,00 100,00 
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750   Administracja publiczna 127 501,00 125 804,42 98,67 

  75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 94 285,00 91 942,28 97,52 

    
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadania zlecone 

90 051,00 90 051,00 100,00 

    
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami  

4 234,00 1 891,28 44,67 

  75023 Urzędy gmin w tym: 33 216,00 33 862,14 101,95 

    wpływy z róŜnych opłat   500,00 816,00 163,20 

    wynajem pomieszczeń ul. Gdańska 3 700,00 3 485,00 94,19 

    wpływy z usług 1 000,00 917,50 91,75 

    wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 9 700,00 9 680,00 99,79 

    pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,00 

    otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 16 296,00 16 295,80 100,00 

    wpływy z róŜnych dochodów 2 000,00 2 667,84 133,39 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa  

2 703,00 2 703,00 100,00 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa w tym: 2 703,00 2 703,00 100,00 

    dotacja celowa - rejestr  wyborców-zadania zlecone 2 703,00 2 703,00 100,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 38 993,00 41 001,82 105,15 

  75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w tym : 23 433,00 23 433,00 100,00 

    
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

23 433,00 23 433,00 100,00 
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  75414 Obrona cywilna w tym: 500,00 500,00 100,00 

    
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadania zlecone 

500,00 500,00 100,00 

  75416 StraŜ Miejska w tym: 15 060,00 17 068,82 113,34 

    grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych 15 000,00 13 829,75 92,20 

    pozostałe odsetki   39,07   

    wpływy z róŜnych dochodów 60,00 3 200,00 5333,33 

756   
Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 841 192,00 28 830 754,15 107,41 

  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  w  tym : 102 000,00 132 115,51 129,53 

    karta podatkowa 100 000,00 130 394,69 130,39 

    odsetki  od  nieterminowych  wpłat 2 000,00 1 720,82 86,04 

  75615 
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym : 

4 201 400,00 4 308 984,64 102,56 

    podatek od nieruchomości 2 500 000,00 2 602 683,41 104,11 

    podatek rolny 500,00 318,00 63,60 

    podatek leśny 5 200,00 5 228,00 100,54 

    podatek od środków transportowych 1 579 000,00 1 587 540,02 100,54 

    podatek od czynności cywilnoprawnych 27 000,00 25 304,00 93,72 

    odsetki  od  nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 8 211,21 82,11 

    rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 79 700,00 79 700,00 100,00 
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  75616 
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym : 

5 880 615,00 6 064 282,55 103,12 

    podatek od nieruchomości 3 400 000,00 3 652 986,34 107,44 

    podatek rolny 35 000,00 38 321,10 109,49 

    podatek leśny 4 000,00 3 853,03 96,33 

    podatek od środków transportowych 230 000,00 224 929,57 97,80 

    podatek od spadków  i  darowizn 532 905,00 507 051,50 95,15 

    wpływy z opłaty targowej 170 000,00 150 353,10 88,44 

    podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400 000,00 1 370 312,03 97,88 

    odsetki  od  nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 87 765,88 109,71 

    rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 28 710,00 28 710,00 100,00 

  75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw w tym: 

431 000,00 430 947,82 99,99 

    wpływy z opłaty skarbowej 70 000,00 55 185,50 78,84 

    wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 296 000,00 302 666,84 102,25 

    
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw 
(zajęcie pasa drogowego i wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 

65 000,00 72 170,82 111,03 

    wpływy z opłat za koncesje i licencje   924,66   

  75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód  budŜetu państwa w tym: 16 226 177,00 17 894 423,63 110,28 

    podatek dochodowy od osób fizycznych 15 607 464,00 17 310 579,00 110,91 

    podatek dochodowy od osób prawnych 618 713,00 583 844,63 94,36 
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758   RóŜne rozliczenia 11 097 763,00 11 131 563,78 100,30 

  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 824 477,00 10 824 477,00 100,00 

            

  75814 RóŜne  rozliczenia  finansowe 273 286,00 307 086,78 112,37 

801   Oświata i wychowanie 919 605,24 899 054,22 97,77 

  80101 Szkoły podstawowe   w  tym : 32 902,00 32 495,44 98,76 

    
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 

  0,08   

    pozostałe odsetki 30,00 170,39 567,97 

    wpływy z róŜnych dochodów 3 262,00 2 714,49 83,22 

    dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 29 610,00 29 610,00 100,00 

    
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 
w nadmiernej wysokości 

  0,48   

  80104 Przedszkola w tym : 463 511,00 465 915,29 100,52 

    Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata  stała  206 900,00 214 499,00 103,67 

    Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata  stała 146 700,00 141 646,00 96,55 

    pozostałe odsetki   109,29   

    wpływy z róŜnych dochodów 109 911,00 109 661,00 99,77 

  80110 Gimnazja w tym : 371 495,24 372 345,46 100,23 

    dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 1 019,00 1 018,70 99,97 

    pozostałe odsetki 550,00 808,28 146,96 

    wpływy z róŜnych dochodów 3 715,00 4 307,39 115,95 

    

środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, samorządów, 
województw, pozyskane z innych źródeł (środki dla Gimnazjum Nr 2 przeznaczone na odbycie 
wizyty przygotowawczej dla akcji zdecentralizowanych w ramach Programu „Uczenie się przez całe 
Ŝycie") 

66 211,24 66 211,09 100,00 
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dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 
(Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Spotrowego przy Gimnazjum   Nr 2) 

300 000,00 300 000,00 100,00 

  80120 Liceum Ogólnokształcące w tym : 2 903,00 2 305,25 79,41 

    odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   91,66   

    wpływy z róŜnych dochodów 400,00 0,00   

    
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego) 

2 503,00 2 213,59 88,44 

  80123 Licea profilowane w tym : 1 177,00 1 054,42 89,59 

    
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego) 

1 177,00 1 054,42 89,59 

  80195 Pozostała działalność w tym : 47 617,00 24 938,36 52,37 

    
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników) 

47 617,00 24 938,36 52,37 

851   Ochrona zdrowia 910,00 910,00 100,00 
  85195 Pozostała działalność w tym : 910,00 910,00 100,00 

    
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadania zlecone 

910,00 910,00 100,00 

852   Pomoc  społeczna 3 682 996,00 3 679 414,44 99,90 

  85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 

2 607 000,00 2 606 195,07 99,97 

  85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody jednostek 
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

8 114,00 9 964,93 122,81 

  85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa 
otrzymana z buŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-zadania zlecone 

3 600,00 3 600,00 100,00 
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  85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone 

36 000,00 34 784,88 96,62 

            

  85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania 
zlecone  

379 000,00 376 058,01 99,22 

  85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- realizacja 
własnych zadań bieŜących 

215 000,00 214 556,00 99,79 

            

  85219 Ośrodki pomocy społecznej-pozostałe odsetki 214,00 289,58 135,32 

  85219 
Ośrodki pomocy społecznej-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej-EFS 

75 867,60 75 766,00 99,87 

  85219 
Ośrodki pomocy społecznej-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej-BudŜet Państwa 

4 016,87 4 016,87 100,00 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej-realizacja własnych zadań bieŜących 153 800,00 153 800,00 100,00 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej-dotacje rozwojowe-EFS 5 695,00 5 695,00 100,00 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej-dotacje rozwojowe-BudŜet Państwa 301,53 301,50 99,99 

            

  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone 74 387,00 74 386,60 100,00 

            

  85295 
Pozostała działalność -Program "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" - realizacja 
własnych zadań bieŜących 

120 000,00 120 000,00 100,00 
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854   Edukacyjna opieka wychowawcza 142 920,00 150 393,65 105,23 

  85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe 
szkolenia młodzieŜy w tym: 

0,00 14 410,05   

    
środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, samorządów 
województw,  pozyskane z innych źródeł 

  14 408,57   

    
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 

  1,48   

  85415 Pomoc  materialna  dla  uczniów  w  tym : 142 920,00 135 983,60 95,15 

    wpływy z róŜnych dochodów   204,80   

    dotacja otrzymana z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin  142 920,00 135 778,80 95,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 803 246,00 913 247,25 113,69 

  90001 Gospodarka  ściekowa  i  ochrona  wód  w  tym :  766 246,00 871 131,16 113,69 

    pozostałe odsetki 500,00 31,75 6,35 

    otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 550 000,00 655 353,41 119,16 

    wpływy z róŜnych dochodów 215 746,00 215 746,00 100,00 

  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 30 000,00 30 000,00 100,00 

    
dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 
finansów publicznych  

30 000,00 30 000,00 100,00 

  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: 7 000,00 12 116,09 173,09 

    wpływy z opłaty produktowej 7 000,00 12 116,09 173,09 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 051,00 3 278,46 107,46 

  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 3 051,00 3 278,46 107,46 

    
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 

43,00 43,14 100,33 
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    pozostałe odsetki   227,23   

    
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 
w nadmiernej wysokości 

3 008,00 3 008,09 100,00 

926   Kultura fizyczna i sport 1 312,00 1 311,93 99,99 

  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1 312,00 1 311,93 99,99 

    
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości 

40,00 39,75 99,38 

    
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 
w nadmiernej wysokości 

1 272,00 1 272,18 100,01 

    DOCHODY OGÓŁEM 46 982 902,24 48 883 114,14 104,04 
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Wydatki 
 

Dz. Rozdz. Rodzaj   wydatku 
Plan  

po zmianach 
Wykonanie na  

31 grudnia 2008 r. 
% wykonania 

1 2 3 5 6 7 

  
Z a d a n i a   w ł a s n e 48 075 708,24 47 162 793,60 98,10 

010 
 

Rolnictwo  i   łowiectwo 755,00 754,11 99,88 

 
01030 Izby  rolnicze 755,00 754,11 99,88 

400 
 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

12 810,00 12 810,00 100,00 

 
40003 Dostarczanie energii elektrycznej w tym: 3 660,00 3 660,00 100,00 

  

Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania 
skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej - kogeneracji 
w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów 
szkolnych, ośrodka szkoleniowego MEN i ośrodka zdrowia i 
realizacja projektu 

3 660,00 3 660,00 100,00 

      
 

40095 Pozostała działalność w tym: 9 150,00 9 150,00 100,00 

  
Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię, elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta sulejówek 

9 150,00 9 150,00 100,00 

500 
 

Handel 177 349,00 170 003,57 95,86 

 
50095 Pozostała  działalność - targowisko  w  tym : 177 349,00 170 003,57 95,86 

  
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 100,00 15 040,36 93,42 

  
bieŜące utrzymanie 97 637,00 92 543,84 94,78 

  
remonty 50 000,00 49 819,59 99,64 

  
Wykonanie projektu architektonicznego i budowa budynku 
WC na terenie targowiska 

13 612,00 12 599,78 92,56 

600 
 

Transport  i  łączność 9 278 902,00 9 179 380,13 98,93 

 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 50 000,00 100,00 

  
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

50 000,00 50 000,00 100,00 
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własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

      
 60016 Drogi publiczne  gminne 9 218 902,00 9 119 381,01 98,92 

  
Referat gospodarki komunalnej w tym : 2 679 000,00 2 667 766,00 99,58 

  
bieŜące utrzymanie ulic 683 000,00 680 554,48 99,64 

  
remonty dróg 1 996 000,00 1 987 211,52 99,56 

  
Referat inwestycji w tym : 115 000,00 111 880,20 97,29 

  
remonty dróg 115 000,00 111 880,20 97,29 

  
Inwestycje drogowe 6 424 902,00 6 339 734,81 98,67 

      
 60095 Pozostała działalność w tym: 10 000,00 9 999,12 99,99 

  
wydatki bieŜące 10 000,00 9 999,12 99,99 

700 
 

Gospodarka  mieszkaniowa 3 406 479,00 3 266 888,29 95,90 

 
70005 Gospodarka gruntami  i  nieruchomościami  w  tym: 3 406 479,00 3 266 888,29 95,90 

  
Referat  geodezji  i  gospodarki gruntami  w  tym : 1 141 929,00 1 133 247,18 99,24 

  
wydatki bieŜące 40 000,00 31 318,18 78,30 

  
odszkodowania za drogi 1 101 929,00 1 101 929,00 100,00 

  
Referat  gospodarki  komunalnej  i  mieszkaniowej  w  tym : 494 550,00 477 947,72 96,64 

  
wydatki  bieŜące 246 000,00 233 986,00 95,12 

  
remonty 248 550,00 243 961,72 98,15 

  
Podziały geodezyjne 170 000,00 148 588,10 87,40 

  
Realizacja programu budownictwa społecznego 1 600 000,00 1 507 105,29 94,19 

710 
 

Działalność  usługowa 272 400,00 271 526,89 99,68 

 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 252 400,00 252 358,25 99,98 

      
 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 19 168,64 95,84 
720 

 
Informatyka 15 860,00 12 200,00 76,92 

 
72095 Pozostała działalność w tym: 15 860,00 12 200,00 76,92 

  
Rozwój E -usług w Mieście Sulejówek-studium wykonalności 15 860,00 12 200,00 76,92 

750 
 

Administracja publiczna 5 836 016,00 5 773 968,07 98,94 

 
75022 Rady gmin  w  tym: 325 624,00 323 512,11 99,35 

  
diety 202 624,00 202 516,00 99,95 
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wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 107 900,00 105 896,11 98,14 

  
remonty 15 000,00 15 000,00 100,00 

      
 

75023 Urzędy gmin  w  tym: 5 387 242,00 5 335 793,86 99,05 

  
osobowy fundusz płac 3 510 600,00 3 509 061,13 99,96 

  
z.u.s. fundusz pracy 564 786,00 557 912,63 98,78 

  
wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 45 334,64 87,18 

  
wpłaty na PFRON 42 800,00 41 726,00 97,49 

  
remonty 56 176,00 55 189,52 98,24 

  
wydatki  bieŜące 1 023 930,00 989 619,94 96,65 

  
Zakupy inwestycyjne 136 950,00 136 950,00 100,00 

      
 

75075 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocje i 
wydawnictwa w tym: 

123 150,00 114 662,10 93,11 

  
z.u.s. fundusz pracy 1 006,00 952,56 94,69 

  
wynagrodzenia bezosobowe 13 444,00 10 651,29 79,23 

  
wydatki bieŜące 108 700,00 103 058,25 94,81 

754 
 

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpoŜarowa 571 993,00 556 520,90 97,30 

 75404 Komendy wojewódzkie Policji w tym: 70 000,00 70 000,00 100,00 

  
Wpłaty jednostek na fundusz celowy 22 000,00 22 000,00 100,00 

  
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

48 000,00 48 000,00 100,00 

      
 

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w tym: 111 593,00 106 667,39 95,59 

  
wydatki bieŜące 75 360,00 70 434,39 93,46 

  
remonty 2 800,00 2 800,00 100,00 

  
Zakupy inwestycyjne 23 433,00 23 433,00 100,00 

  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00 

      
 

75416 StraŜ  Miejska 356 500,00 346 443,51 97,18 
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w tym: osobowy fundusz płac 229 390,00 228 266,87 99,51 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 41 639,00 41 417,28 99,47 

  
wydatki bieŜące 85 471,00 76 759,36 89,81 

      
 

75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: 1 000,00 510,00 51,00 

  
wydatki bieŜące 1 000,00 510,00 51,00 

      
 

75495 Pozostała działalność w tym: 32 900,00 32 900,00 100,00 

  
Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek (w tym 
dworzec kolejowy i perony -monitoring) 

32 900,00 32 900,00 100,00 

756 
 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

70 361,00 58 612,26 83,30 

 
75647 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
budŜetowych w tym: 

70 361,00 58 612,26 83,30 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 5 500,00 5 010,14 91,09 

  
wynagrodzenia bezosobowe 29 500,00 29 371,53 99,56 

  
wydatki bieŜące 35 361,00 24 230,59 68,52 

757 
 

Obsługa długu publicznego 755 137,00 630 679,03 83,52 

 
75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 

755 137,00 630 679,03 83,52 

801 
 

Oświata i wychowanie 19 088 551,24 18 859 512,65 98,80 

  
Z e s p ó ł   S z k ó ł  Nr 1 4 045 536,00 4 044 144,32 99,97 

 
80101 Szkoła  Podstawowa 2 392 504,00 2 391 474,10 99,96 

  
w tym: osobowy fundusz płac 1 645 214,00 1 645 213,87 100,00 

  
wynagrodzenia bezosobowe 4 845,00 4 845,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 269 688,00 268 675,90 99,62 

  
wydatki bieŜące 467 450,00 467 433,14 100,00 

  
remonty 5 307,00 5 306,19 99,98 

      
 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 059,00 189 705,47 99,81 

  
w tym: osobowy fundusz płac 149 143,00 149 142,50 100,00 
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z.u.s. fundusz płac 22 496,00 22 496,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 18 420,00 18 066,97 98,08 

 
80110 Gimnazja 1 346 270,00 1 346 266,22 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 1 092 264,00 1 092 264,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 193 030,00 193 030,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 60 976,00 60 972,22 99,99 

      
 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 350,00 10 350,00 100,00 

      
 

80148 Stołówki szkolne 106 353,00 106 348,53 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 71 802,00 71 802,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 12 678,00 12 674,20 99,97 

  
wydatki bieŜące 21 873,00 21 872,33 100,00 

      
  

Zespół Szkół  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 2 265 046,00 2 260 565,30 99,80 

 
80101 Szkoła Podstawowa 1 633 403,00 1 629 619,65 99,77 

  
w tym: osobowy fundusz płac 1 130 757,00 1 130 533,11 99,98 

  
wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 195 923,00 195 476,98 99,77 

  
wydatki bieŜące 234 094,00 230 980,85 98,67 

  
remonty 71 329,00 71 328,71 100,00 

      
 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 983,00 99 981,37 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 73 591,00 73 590,19 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 13 042,00 13 041,18 99,99 

  
wydatki bieŜące 13 350,00 13 350,00 100,00 

      
 

80110 Gimnazja 406 789,00 406 619,69 99,96 

  
w tym: osobowy fundusz płac 310 824,00 310 823,13 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 54 719,00 54 550,56 99,69 

  
wydatki bieŜące 41 246,00 41 246,00 100,00 

      
 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 750,00 15 272,98 96,97 
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80148 Stołówki szkolne 109 121,00 109 071,61 99,95 

  
w tym: osobowy fundusz płac 84 272,00 84 271,52 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 14 267,00 14 218,09 99,66 

  
wydatki bieŜące 10 582,00 10 582,00 100,00 

      
  

S z k o ł a    P o d s t a w o w a  Nr   3 3 380 622,00 3 380 610,44 100,00 

 
80101 Szkoła  podstawowa 3 049 140,00 3 049 132,57 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 2 101 026,00 2 101 024,62 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 361 003,00 361 002,65 100,00 

  
wydatki bieŜące 342 939,00 342 934,29 100,00 

  
remonty 244 172,00 244 171,01 100,00 

      
 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 176 897,00 176 895,33 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 139 304,00 139 303,80 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 24 243,00 24 241,59 99,99 

  
wydatki bieŜące 13 350,00 13 349,94 100,00 

      
 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 750,00 13 750,00 100,00 

      
 

80148 Stołówki szkolne 140 835,00 140 832,54 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 107 650,00 107 649,32 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 18 865,00 18 863,75 99,99 

  
wydatki bieŜące 12 453,00 12 452,82 100,00 

  
remonty 1 867,00 1 866,65 99,98 

      
  

G i m n a z j u m    Nr  2 2 406 999,24 2 350 239,60 97,64 

 
80110 Gimnazja 2 319 074,24 2 262 316,18 97,55 

  
w tym: osobowy fundusz płac 1 514 403,00 1 514 401,76 100,00 

  
wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 258 025,00 258 024,23 100,00 

  
wydatki bieŜące 355 825,24 299 069,45 84,05 

  
remonty 189 521,00 189 520,74 100,00 
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80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 145,00 14 144,98 100,00 

      
 

80148 Stołówki szkolne 73 780,00 73 778,44 100,00 

  
w tym: osobowy fundusz płac 59 747,00 59 745,90 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 10 218,00 10 217,55 100,00 

  
wydatki bieŜące 3 815,00 3 814,99 100,00 

      
  

Zespół   Szkół  Ponadgimnazjalnych 2 734 245,00 2 724 158,56 99,63 

 
80120 Licea  ogólnokształcące 2 071 976,00 2 068 720,19 99,84 

  
w tym: osobowy fundusz płac 1 309 382,00 1 347 018,58 102,87 

  
wynagrodzenia bezosobowe 906,00 1 047,20 115,58 

  
z.u.s. fundusz pracy 262 521,00 226 973,46 86,46 

  
wydatki bieŜące 314 361,00 308 874,96 98,25 

  
remonty 184 806,00 184 805,99 100,00 

      
 

80120 Licea ogólnokształcące  (Liceum dla pracujących) 45 511,00 45 221,64 99,36 

  
w tym :  osobowy fundusz płac 38 598,00 38 308,64 99,25 

  
z.u.s. fundusz pracy 6 913,00 6 913,00 100,00 

      
 

80123 Licea  profilowane 575 834,00 569 550,53 98,91 

  
w tym: osobowy fundusz płac 462 101,00 455 817,53 98,64 

  
z.u.s. fundusz  pracy 83 415,00 83 415,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 30 318,00 30 318,00 100,00 

      
 

80130 Szkoły zawodowe 28 299,00 28 049,44 99,12 

  
w tym: osobowy fundusz płac 24 000,00 23 750,44 98,96 

  
z.u.s. fundusz  pracy 4 299,00 4 299,00 100,00 

      
 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 625,00 12 616,76 99,93 

      
 

80101 Prywatna  Szkoła  Podstawowa  -  dotacja 66 960,00 66 230,58 98,91 

      
 

80101 Zakup  usług  zdrowotnych 51 000,00 46 400,00 90,98 
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80101 Budowa bieŜni w Zespole Szkół Nr 1 130 000,00 129 309,00 99,47 

      
 

80101 Instalacja c.o.+c.w.+obudowa grzejników w Zespole Szkół Nr 2 23 260,00 23 258,62 99,99 

      

 
80101 

Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego 
przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu 
Czarnieckiego wraz z odwodnieniem szkoły + zbiornik 
retencyjny 

20 000,00 20 000,00 100,00 

      
 

80101 Budowa bieŜni w Szkole Podstawowej Nr 3 170 000,00 169 958,25 99,98 

      
  

P r z e d s z k o l e   N r  1 1 077 798,00 1 025 020,96 95,10 

 
80104 Przedszkola 1 068 798,00 1 016 842,96 95,14 

  
w tym : osobowy fundusz płac 685 549,00 668 001,30 97,44 

  
wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 167,00 72,23 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 122 849,00 114 663,11 93,34 

  
wydatki bieŜące 178 304,00 158 975,94 89,16 

  
remonty 49 096,00 43 035,61 87,66 

  
Sprzęt na plac zabaw 30 000,00 30 000,00 100,00 

      
 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 8 178,00 90,87 

      
  

P r z e d s z k o l e   N r  2 953 804,00 907 602,82 95,16 

 
80104 Przedszkola 949 369,00 903 227,82 95,14 

  
w tym : osobowy fundusz płac 639 357,00 612 573,18 95,81 

  
wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 2 134,00 66,69 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 111 298,00 98 164,02 88,20 

  
wydatki bieŜące 163 814,00 158 703,90 96,88 

  
remonty 13 700,00 13 652,84 99,66 

  
Sprzęt na plac zabaw 18 000,00 17 999,88 100,00 

      
 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 435,00 4 375,00 98,65 

      
 

80104 Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy - dotacja 390 769,00 390 624,07 99,96 
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80104 Niepubliczne Przedszkole "Bajka"- dotacja 4 808,00 4 337,85 90,22 

      
 

80104 Projekt i budowa Przedszkola Nr 2 77 053,00 76 883,00 99,78 

      
 

80110 Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja 95 360,00 93 269,67 97,81 

      

 80110 
Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum 
Sportowego przy Gimnazjum Nr 2 

776 000,00 775 907,07 99,99 

      
 

80110 Projekt wymiany instalacji c.o.w Gimnazjum Nr 2 20 000,00 10 492,00 52,46 

      
 

80113 DowoŜenie uczniów do szkół w tym: 210 750,00 198 080,18 93,99 

  
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 

75 750,00 75 750,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 135 000,00 122 330,18 90,61 

      
 

80145 Komisje egzaminacyjnew tym: 3 600,00 158,00 4,39 

  
wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 158,00 4,39 

      
 

80195 Pozostała  działalność - ZFŚS - emeryci i renciści 113 307,00 113 307,00 100,00 

      

 
80195 

Pozostała działalność - koszty przygotowania zawodowego 
młodocianych 

47 617,00 24 938,36 52,37 

      
 80195 Pozostała  działalność - pomoc zdrowotna  dla  nauczycieli 24 017,00 24 017,00 100,00 

851 
 

Ochrona zdrowia 1 586 298,00 1 560 567,99 98,38 

 
85121 Lecznictwo ambulatoryjne  w  tym: 1 290 298,00 1 286 841,90 99,73 

  

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego prze 
jednostkę samorządu terytorialnego 

30 000,00 30 000,00 100,00 

  
Projekt i budowa Przychodni Nr 1 1 000 000,00 998 644,34 99,86 

  
Przebudowa kotłowni na garaŜe + utwardzenie parkingów - 30 000,00 29 999,56 100,00 
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projekt i wykonanie 

  
Wykonanie instalacji odgromowej w Przychodni Nr 2 16 740,00 14 640,00 87,46 

  

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych 

213 558,00 213 558,00 100,00 

      
 

85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 7 400,00 49,33 

      
 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  w  tym: 281 000,00 266 326,09 94,78 

  

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

120 000,00 118 400,00 98,67 

  
z.u.s. fundusz pracy 2 800,00 2 532,90 90,46 

  
wynagrodzenia bezosobowe 84 000,00 76 151,23 90,66 

  
wydatki bieŜące 74 200,00 69 241,96 93,32 

852 
 

Pomoc społeczna 1 547 040,00 1 546 493,51 99,96 

 
85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe - Urząd Miasta 337 000,00 337 000,00 100,00 

      

 
85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe - Urząd Wojewódzki 215 000,00 214 556,00 99,79 

      
 

85215 Dodatki mieszkaniowe 115 000,00 114 999,14 100,00 

      
 

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd  Miasta  w  tym : 440 359,00 440 359,00 100,00 

  
osobowy fundusz płac 316 822,00 316 822,00 100,00 

  
wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 56 173,00 56 173,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 63 364,00 63 364,00 100,00 
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85219 

Ośrodki pomocy społecznej - Europejski Fundusz Społeczny i 
BudŜet Państwa  w  tym : 

85 881,00 85 779,37 99,88 

  
osobowy fundusz płac 35 459,87 35 459,87 100,00 

  
wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 13 998,00 99,99 

  
z.u.s. fundusz pracy 5 580,00 5 580,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 24 844,60 24 745,00 99,60 

  
Zakupy inwestycyjne 5 996,53 5 996,50 100,00 

      
 

85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd  Wojewódzki  w  tym : 153 800,00 153 800,00 100,00 

  
osobowy fundusz płac 130 900,00 130 900,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 22 900,00 22 900,00 100,00 

      
 

85295 Pozostała działalność - Urząd Miasta w tym : 80 000,00 80 000,00 100,00 

  
doŜywianie 80 000,00 80 000,00 100,00 

      
 

85295 Pozostała działalność - doŜywianie- Urząd Wojewódzki 120 000,00 120 000,00 100,00 
854 

 
Edukacyjna  opieka  wychowawcza 553 774,00 543 412,73 98,13 

  
Z e s p ó ł  S z k ó ł  Nr 1 84 956,00 84 954,91 100,00 

 
85401 Świetlice  szkolne 74 280,00 74 278,91 100,00 

  
w tym : osobowy fundusz płac 57 095,00 57 094,11 100,00 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 10 088,00 10 088,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 7 097,00 7 096,80 100,00 

      
 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 676,00 10 676,00 100,00 

      

  
Z e s p ó ł   S z k ó ł  Nr   2  z  O d d z i a ł a m i   I n t e g r a c y 
j n y m i 

69 031,00 69 029,35 100,00 

 
85401 Świetlice  szkolne 64 451,00 64 449,35 100,00 

  
w tym : osobowy fundusz płac 49 966,00 49 965,12 100,00 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 8 813,00 8 812,23 99,99 

  
wydatki bieŜące 5 672,00 5 672,00 100,00 
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85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 580,00 4 580,00 100,00 

      
  

S z k o ł a  P o d s t a w o w a   Nr  3 159 377,00 159 374,12 100,00 

 
85401 Świetlice  szkolne 150 383,00 150 380,12 100,00 

  
w tym : osobowy fundusz płac 118 522,00 118 521,13 100,00 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 20 590,00 20 588,96 99,99 

  
wydatki bieŜące 11 271,00 11 270,03 99,99 

      
 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 994,00 8 994,00 100,00 

      
  

G i m n a z j u m   Nr  2 4 568,00 4 568,00 100,00 

 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 568,00 4 568,00 100,00 

      
  

Zespół   Szkół  Ponadgimnazjalnych 3 900,00 3 900,00 100,00 

 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 900,00 3 900,00 100,00 

      

 
85412 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy szkolnej,a takŜe szkolenia młodzieŜy w tym : 

100 500,00 97 285,55 96,80 

  

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
(wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieŜy) 

70 500,00 70 279,26 99,69 

  
wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 11 110,90 92,59 

  
wydatki bieŜące 18 000,00 15 895,39 88,31 

      
 

85415 Pomoc  materialna  dla  uczniów w tym: 131 442,00 124 300,80 94,57 

  
dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym - Urząd Wojewódzki 

131 442,00 124 300,80 94,57 

900 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 837 936,00 3 665 536,69 95,51 

 
90001 Gospodarka  ściekowa  i  ochrona  wód w  tym: 1 229 846,00 1 103 099,02 89,69 

  
Utrzymanie kanalizacji deszczowej i p.poŜ. 110 000,00 110 000,00 100,00 
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Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - "EKO-
INWESTYCJA" Spółka z o.o. 

40 000,00 40 000,00 100,00 

  
Sieć wodociągowa 50 746,00 49 746,00 98,03 

  
Kanalizacja - projektowanie 384 400,00 335 150,00 87,19 

  
Projekty przyłączy kanalizacyjnych 320 000,00 247 683,20 77,40 

  
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie 
gminy Sulejówek  i Halinów 

25 000,00 24 257,30 97,03 

  
Budowa kanalizacji ulica Kossaka 135 000,00 131 562,52 97,45 

  

Opracowanie studium wykonalności dla 
przedsięwzięcia:Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów 

164 700,00 164 700,00 100,00 

      
 

90003 Oczyszczanie  miast   i  gmin w tym: 282 200,00 276 896,72 98,12 

  
z.u.s fundusz pracy 8 200,00 7 973,91 97,24 

  
wynagrodzenia bezosobowe 46 800,00 44 466,89 95,01 

  
program "Zbiórka  zuŜytych  świetlówek, leków  i  
akumulatorów" 

5 700,00 4 774,13 83,76 

  
wydatki bieŜące 221 500,00 219 681,79 99,18 

      
 

90004 Utrzymanie  zieleni  w miastach  i  gminach w tym: 814 890,00 792 117,73 97,21 

  
Referat gospodarki komunalnej w tym: 165 000,00 163 786,49 99,26 

  
wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 161 500,00 160 286,49 99,25 

  
Referat środowiska i rolnictwa w tym: 50 000,00 48 586,04 97,17 

  
wydatki bieŜące 50 000,00 48 586,04 97,17 

      
  

Budowa ścieŜki edukacyjnej i parku miejskiego 20 000,00 0,00 
 

      
  

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Sulejówek 10 000,00 10 000,00 100,00 
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Park Glinianki - projekt 15 000,00 14 875,20 99,17 

  
Park Glinianki - Centrum Pobytowe EURO 2012 488 700,00 488 680,00 100,00 

  
Park Glinianki - część turystyczno rekreacyjna 66 190,00 66 190,00 100,00 

      
 

90013 Schroniska  dla  zwierząt w tym : 34 000,00 31 900,00 93,82 

  
wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 9 900,00 82,50 

  
wydatki bieŜące 22 000,00 22 000,00 100,00 

      
 

90015 Oświetlenie  ulic, placów  i  dróg  w  tym : 1 377 000,00 1 363 608,30 99,03 

  
wydatki  bieŜące 802 000,00 799 753,89 99,72 

  
Wydatki inwestycyjne 575 000,00 563 854,41 98,06 

      
 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: 100 000,00 97 914,92 97,91 

  

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych zakładów budzetowych 

100 000,00 97 914,92 97,91 

921 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego 667 990,00 661 784,55 99,07 

 
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w  tym : 368 550,00 362 344,55 98,32 

  

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
(organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych dzieci 
i młodzieŜy) 

80 000,00 74 429,94 93,04 

  
wynagrodzenia bezosobowe 36 200,00 36 181,60 99,95 

  
wydatki bieŜące 195 350,00 194 774,64 99,71 

  
remonty 55 000,00 54 998,82 100,00 

  
grobownictwo 2 000,00 1 959,55 97,98 

      
 

92116 Biblioteki  w  tym : 289 440,00 289 440,00 100,00 

  
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 289 440,00 289 440,00 100,00 
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92195 Pozostała działalność w tym : 10 000,00 10 000,00 100,00 

  
Rewitalizacja obszaru Enklawy Historycznej w Sulejówku 10 000,00 10 000,00 100,00 

926 
 

Kultura  fizyczna  i  sport 396 057,00 392 142,23 99,01 

 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : 322 000,00 318 088,23 98,79 

  

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 
(upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki poprzez zajęcia 
z dziećmi) 

194 000,00 194 000,00 100,00 

  
z.u.s fundusz pracy 3 161,00 2 825,96 89,40 

  
wynagrodzenia bezosobowe 27 460,00 25 055,19 91,24 

  
wydatki bieŜące 97 379,00 96 207,08 98,80 

      
 

92695 Pozostała działalność w tym : 74 057,00 74 054,00 100,00 

  
Projekt  i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu 
Czarnieckiego 

63 257,00 63 257,00 100,00 

  
Adaptacja terenów publicznych na ogródki jordanowskie dla 
dzieci (Sulejówek, Miłosna) 

10 800,00 10 797,00 99,97 

  
Z a d a n i a   z l e c o n e 3 194 604,00 3 189 640,84 99,84 

010 
 

Rolnictwo  i   łowiectwo 453,00 452,28 99,84 

 01095 
Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

453,00 452,28 99,84 

750 
 

Administracja  publiczna 90 051,00 90 051,00 100,00 

 
75011 Urzędy  wojewódzkie  w  tym : 90 051,00 90 051,00 100,00 

  
osobowy fundusz płac 73 652,00 73 652,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz  pracy 14 399,00 14 399,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 2 000,00 2 000,00 100,00 
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751 
 

Urzędy naczelnych  organów  władzy  państwowej, kontroli  i  
ochrony  prawa  oraz  sądownictwa 

2 703,00 2 703,00 100,00 

 
75101 

Urzędy naczelnych  organów  władzy  państwowej, kontroli i 
ochrony prawa w tym : 

2 703,00 2 703,00 100,00 

  
osobowy fundusz płac 2 256,00 2 256,00 100,00 

  
z.u.s.  fundusz  pracy 447,00 447,00 100,00 

754 
 

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpoŜarowa 500,00 500,00 100,00 

 75414 Obrona  cywilna 500,00 500,00 100,00 
851 

 
Ochrona zdrowia 910,00 910,00 100,00 

 85195 Pozostała działalność 910,00 910,00 100,00 
852 

 
Pomoc społeczna 3 099 987,00 3 095 024,56 99,84 

 85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 

2 610 600,00 2 609 795,07 99,97 

  
osobowy fundusz płac 64 831,00 64 831,00 100,00 

  
wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 5 500,00 100,00 

  
z.u.s. fundusz pracy 39 172,00 39 172,00 100,00 

  
wydatki bieŜące 2 486 321,00 2 485 516,07 99,97 

  
remonty 11 176,00 11 176,00 100,00 

  
Zakupy inwestycyjne 3 600,00 3 600,00 100,00 

      

 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 

36 000,00 34 784,88 96,62 

      

 
85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

379 000,00 376 058,01 99,22 

      
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74 387,00 74 386,60 100,00 
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Zadania   realizowane   na  podstawie  porozumień 628 625,00 608 700,00 96,83 

600 
 

Transport  i  łączność 565 000,00 545 075,00 96,47 

 60004 Lokalny  transport  zbiorowy  w  tym: 565 000,00 545 075,00 96,47 

  

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

565 000,00 545 075,00 96,47 

750 
 

Administracja   publiczna 63 625,00 63 625,00 100,00 

 
75020 Starostwa powiatowe  w  tym : 63 625,00 63 625,00 100,00 

  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieŜących 

63 625,00 63 625,00 100,00 

  
WYDATKI  OGÓŁEM 51 898 937,24 50 961 134,44 98,19 

  
w tym wydatki majątkowe 13 351 467,53 13 014 646,65 97,48 
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Plan finansowy wydatków nie wygasaj ących w roku 2008 
Zatwierdzony przez Radę Miasta Uchwałami Nr 206/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 roku  

i Nr 211/XXXV/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku 
 

L.p. Dział Rozdział § Zadanie Kwota 

1. 400 40095 6050 Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sulejówek 9 150 

2. 600 60016 6050/08 Projekt i budowa parkingu przy dworcu PKP Miłosna 9 000 

3. 600 60016 6050/13 Budowa ulicy Sobieskiego odc. Paderewskiego/Piłsudskiego I etap 359 438 

4. 600 60016 6050/15 Budowa ulicy Czynu Społecznego i Dworcowej 18 544 

5. 600 60016 6050/18 Budowa ulicy Szekspira 415 000 

6. 600 60016 6050/24 Rewitalizacja dróg w Miłośnie - modernizacja Głowackiego, Chopina, Dąbrowskiego 21 472 

7. 600 60016 6050/25 Odwodnienie północnej części Miasta 199 000 

8. 700 70005 6050 Realizacja programu budownictwa społecznego 786 011 

9. 710 71004 4300 
IV i V faza opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Sulejówek 

20 740 

10. 720 72095 6050 Rozwój E-usług w Mieście Sulejówek 12 200 

11. 754 75495 6050 
Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek ( w tym dworzec kolejowy i perony-
monitoring) 

8 500 

12. 801 80104 6050/22 Projekt i budowa Przedszkola Nr 2 5 330 

13. 851 85121 6050/01 Projekt i budowa Przychodni Nr 1 319 784 

14. 851 85121 6220 Winda w Przychodni Nr 2 113 558 

15. 900 90001 6050/06 
Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia: Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów 

164 700 
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16. 900 90004 6050/03 Park Glinianki - Centrum pobytowe EURO 2012 429 928 

17. 900 90004 6050/04 Park Glinianki - część turystyczno-rekreacyjna 18 000 

18. 921 92195 6050 Rewitalizacja obszaru Enklawy Historycznej w Sulejówku 10 000 

19. 926 92695 6050 Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego 63 257 

    
RAZEM 2 983 612 
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Dochody własne jednostek bud Ŝetowych 
 

L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ 
PLAN  

DOCHODÓW   
WYKONANIE  
DOCHODÓW 

PLAN  
WYDATKÓW 

WYKONANIE  
WYDATKÓW 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 - darowizny i wynajem 801 80101 32 500,00 29 742,00 21 261,00 9 273,53 

2. 
Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - 
wynajem 

801 80101 16 100,00 11 910,00 16 100,00 0,00 

3. Miejskie  Przedszkole  Nr 1 - wynajem 801 80104 3 000,00 3 100,00 3 000,00 2 394,53 

4. Miejskie  Przedszkole  Nr 2 - wynajem 801 80104 2 000,00 2 550,00 2 000,00 1 956,67 

5. Zespół Szkół Nr 1 - wynajem 801 80110 50 000,00 47 400,00 49 000,00 43 461,46 

6. Publiczne Gimnazjum Nr 2- wynajem 801 80110 49 500,00 47 575,00 48 500,00 46 413,89 

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem 801 80120 15 500,00 10 703,81 15 000,00 6 900,00 

8. Miejskie  Przedszkole  Nr 1 - wpłaty rodziców 801 80104 220 500,00 164 219,74 220 500,00 129 373,87 

9. Miejskie  Przedszkole  Nr 2 - wpłaty rodziców 801 80104 157 500,00 122 619,96 157 500,00 113 592,14 

10. Zespół Szkół Nr 1 801 80148 160 000,00 142 779,49 160 000,00 143 009,68 

11. Publiczne Gimnazjum Nr 2 801 80148 52 100,00 41 001,56 52 100,00 43 362,68 

12. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 801 80148 98 100,00 96 736,73 97 758,00 83 938,59 

13. Szkoła Podstawowa Nr 3 801 80148 185 600,00 178 524,08 185 600,00 180 366,75 

 
RAZEM 

  
1 042 400,00 898 862,37 1 028 319,00 804 043,79 
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Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony  środowiska, zakładu bud Ŝetowego 
 

 

L.p. NAZWA DZIAŁ ROZDZIAŁ 
PLAN  

PRZYCHODÓW 
WYKONANIE  

PRZYCHODÓW 
PLAN  

WYDATKÓW 
WYKONANIE  
WYDATKÓW 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Gminny  Fundusz  Ochrony  Środowiska 900 90011 30 000,00 25 534,41 60 000,00 49 959,98 

2. Miejski  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji 900 90017 3 507 692,00 2 936 680,65 3 500 423,00 2675365,73 

 
RAZEM 

  
3 537 692,00 2 962 215,06 3 560 423,00 2 725 325,71 

 
 

 
 

Przygotowała:  
Halina Kusak 

Skarbnik
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Miejski Zakład Wodoci ągów i Kanalizacji 
 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku w roku 2008 realizował 
zgodnie z obowiązującym statutem zadania związane z: 
1. poborem i uzdatnianiem wody, 
2. dostawą wody do mieszkańców miasta, 
3. odbiorem ścieków bytowo-gospodarczych, 
4. oczyszczaniem ścieków bytowo-gospodarczych na miejskiej oczyszczalni ścieków 

(w tym dowoŜonych z lokalnych szamb), 
5. przygotowaniem i realizacją sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

 
oraz obsługę: 
1. urządzeń przeciwpoŜarowych na miejskiej sieci wodociągowej, 
2. sieci kanalizacji deszczowej miasta, 
w zakresie uzgodnionym z Urzędem i Radą Miasta Sulejówek. 
 
Wykonanie rzeczowe (Planu Finansowego MZWiK na rok 2008 wygląda 
następująco: 

1. dostawa wody pitnej – 96,4% (94,8%), 
2. odbiór (i oczyszczanie) ścieków dopływających – 99,9% (79,0%), 
3. odbiór (i oczyszczanie) ścieków dowoŜonych – 96,8% (74,3%), 
4. wykonanie przyłączy wodociągowych – 153% (przy planowanych 160 szt. 

wykonane zostało 245 szt.), 
5. wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 109% (przy planowanych 250 szt. 

wykonane zostało 272 szt.). 
 

Wnioski: 
Rzeczowe wykonanie planowanej na rok 2008 dostawy wody i odbioru ścieków  
jest na poziomie planowanego. 
Pomimo znaczącego wzrostu korzystających z miejskiej sieci wodociągowej,  
nie nastąpił duŜy wzrost zapotrzebowania na wodę: 

− w mieście nastąpił jednostkowy spadek zapotrzebowania na mieszkańca,  
− wiele nowych przyłączy zostało wykonanych do nowobudowanych posesji 

(niewielkie rozbiory),  
 

W okresie upałów (lipiec 2008) zapotrzebowanie na wodę przekraczało moŜliwości 
produkcyjne SUW na Szkopówce - w godzinach szczytu występował w mieście deficyt 
wody.  
Pomimo wykonania planu przyłączy kanalizacyjnych, wielu mieszkańców miasta  
nie podłącza swoich posesji do wybudowanych w ich rejonie sieci kanalizacyjnej 
(„zaległości” w realizacji Planów z lat ubiegłych).  
 
Wykonanie finansowe Planu Finansowego MZWiK na rok 2008 wygląda 
następująco  

1. dostawa wody pitnej – 94,8%, 
2. odbiór (i oczyszczanie) ścieków dopływających – 79,0%, 
3. odbiór (i oczyszczanie) ścieków dowoŜonych – 74,3%, 
4. działalność działu technicznego – 32,5%. 

W stosunku do przyjętych w Planie Finansowego MZWiK na rok 2008 przychody 
osiągnięto na poziomie 78,6%.  



Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
i jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek za 2008 rok. 

 

 45

Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy było nie przyjęcie przez RM 
proponowanych przez Zakład taryf na rok 2008 (opartych na kosztach uzgodnionych 
z Urzędem Miasta).  
− Dla zapewnienia płynności finansowe, Zakład cały czas podejmował działania 
oszczędnościowe, drastycznie ograniczając koszty zaplanowane tj. prace konserwacyjno 
remontowe, uzyskując zgodę Burmistrza Miasta na umorzenie części podatku  
od nieruchomości na 2008 rok. Zysk netto na koniec roku 2008 w wysokości  
16.319,51 zł - 0,6% dochodu ze sprzedaŜy został „osiągnięty” przez MZWiK 
jedynie, dlatego Ŝe Zakład nie miał na koncie dostatecznych środków do podjęcia 
zaplanowanych w 2008 r. działań modernizacyjno-inwestycyjnych (np.: remont 
budynku SUW, wymiana złoŜa II filtra na SUW).  
 
Działania modernizacyjno-remontowych: 
Poza podstawowymi planowanymi działaniami eksploatacyjnymi związanymi 
bezpośrednio z produkcją wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków MZWiK w 2008 r. 
wykonał część (z uwagi na brak środków) zaplanowanych (często jeszcze z Planów  
z przed 2008r.) prac modernizacyjno-remontowych dla poprawienia funkcjonowania 
układu wodno-kanalizacyjnego miasta. Podejmował działania dla rozwiązywania 
bieŜących problemów eksploatacyjnych: 
1. ujęcia i stacje uzdatniania wody: 

− wymiana złoŜa w filtrze nr I na SUW, co pozwoliło zwiększyć wydajność 
uzdatniania wody ok. 15m/3h,  

− zakup i wymiana wyeksploatowanych (po 12 latach uŜytkowania) przepustnic 
na w filtrze I - poprawa funkcjonalności układu, 

2. sieć wodociągowa – kontynuowanie wymiany zasuw na sieci na armaturę 
z miękkim uszczelnieniem (dla umoŜliwienia odcinania poszczególnych 
fragmentów sieci miejskiej), w tym m.in. wymiana 23 szt. zasuw (ø100 – ø300)  
w ul. Dworcowej 

3. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami: 
− zakup i wymiana po jednej z pomp na przepompowniach główny – (PG1 – 

uszkodzony wał pompy oraz spalony silnik, PG2 – spalony silnik i urwany 
wirnik – pompy ze względów techniczno-ekonomicznych nie kwalifikowały się 
do naprawy) 

− montaŜ w newralgicznych miejscach na sieci kanalizacyjnej biofiltrów 
eliminujących nieprzyjemne zapachy z wentylowanych przewodów (3 zestawy 
na przepompowniach i 4 zestawy na studniach), 

4. oczyszczalnia ścieków: 
Wykonano układ hydroforowego (ciśnieniowy) obiegu ścieków oczyszczonych,  
co pozwoliło: 
− zwiększyć ciśnienie na dyszach płuczących prasy osadu (ścieki oczyszczone są 

wykorzystywane do zasilania prasy odwadniającej osad nadmierny) i uzyskać 
lepszy efekt odwodnienia osadu. Przed doprowadzeniem instalacji do prasy 
odwadniającej osad, uwodnienie osadu wynosiło ok. 85%, po zwiększeniu 
ciśnienia,  uwodnienie spadło do 78%, przez co uzyskaliśmy mniejszy tonaŜ 
wywoŜonego osadu. 

− zamontować sekwencyjny zespół dysz płuczących na reaktorze biologicznym, 
rozbijający pianę (bakterie nitkowate), powodując Ŝe część bakterii, 
niepoŜądanych w procesie oczyszczania ścieków, opada na dno i jest usuwana  
z osadem nadmiernym. 
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Regulowany układ dysz pozwala na spłukiwanie niepoŜądanych ciał pływających  
na powierzchni osadnika wtórnego, dzięki czemu nie dostają się w raz ze ściekami 
oczyszczonymi do rzeki 

− wykorzystać ścieków oczyszczonych dla utrzymania czystości hali w Budynku 
Technologicznym z równieŜ dzięki zastosowaniu układu hydroforowego, 
oszczędzając stosowaną do tych celów wodę.. 

5. Urządzenia ppoŜ. kontynuowana akcja (w porozumieniu z OSP w Sulejówku) 
wymiany w uzgodnionych rejonach hydrantów podziemnych „jednorazowego 
uŜytku” na wysokiej klasy hydranty nadziemne i podziemne, m.in. w ramach 
przeprowadzanych przez Miasto modernizacji nawierzchni ulic, wymiana  

6. Zakupiono samochód dostawczy Maxus – eksploatowany dotychczas przez Dział 
Eksploatacji (w trudnych warunkach) od 1996r. samochód Lublin ulegał ciągłym 
awariom i przestojom, co ograniczało moŜliwość sprawnego eksploatowania 
urządzeń wod-kan., zwłaszcza przepompowni ścieków. Samochód ten oraz Fiat 
Dablo (w dyspozycji Działu Technicznego) zostały specjalnie oznakowane  
i oświetlone. 

 
Działania organizacyjne: 
MZWiK w 2007 r. kontynuował działania organizacyjne dla poprawienia 
funkcjonowania układu wodno-kanalizacyjnego miasta, w tym m.in.: 
1. W zawiązku z ograniczonymi zasobami wodnymi ujęć na terenie Szkopówki oraz 

zwiększającym się zapotrzebowaniem miasta Sulejówek w wodę Zakład wspólnie 
z UM prowadził działania mające na celu „pozyskanie od wojska” ujęć i SUW 
zlokalizowanych na byłych terenach WITPiS. 
Na mocy podpisanych w listopadzie 2008r. porozumień Sulejówek ma otrzymać 
formalnie, nieodpłatnie te tereny(od wojska, za pośrednictwem Starosty. w połowie 
roku 2009. Do tego czasu, na mocy porozumień, MZWiK w Sulejówku  
od 1 stycznia 2009 prowadzi eksploatację obiekty wod.-kan. na tych terenach.  
Podejmuje, wspólnie z Urzędem Miasta, intensywne działania dla efektywnego 
wykorzystania tych terenów dla potrzeb Sulejówka (m.in. znaczące dosilenie 
miasta w wodę), 
W okresach upałów, zwiększonego zapotrzebowania na wodę (ponad moŜliwości 
istniejących ujęć i SUW), wprowadzany jest dodatkowy dozór układu, jego ręczne 
sterowanie dla zminimalizowania mieszkańcom deficytu wody  

2. Na bazie opinii mieszkańców podejmowane są działania poprawiające 
funkcjonowania układu wodno-kanalizacyjnego miasta (m.in. eliminowanie 
sporadycznie pojawiających się odorów (biofiltry) obiektach sieci kanalizacyjnej) 

 
Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem Zakładu oraz gospodarką 
wodno-ściekową miasta: 
1. Ustalane przez RM taryfy za wodę i ścieki nie pokrywają niezbędnych kosztów 

prawidłowego funkcjonowania układu wodno-ściekowego miasta, Zakład ciągle 
boryka z trudnościami finansowymi. 

2. Forma organizacyjna MZWiK – zakład budŜetowy –ogranicza moŜliwości 
efektywnego i efektownego funkcjonowania zakładu, a tym samym układu wod.-
kan., 

3. Ograniczone zasoby wodne ujęć miejskich na Szkopówce w okresach 
wzmoŜonego poboru wody (tzw. długie weekendy, okresy upałów) nie zapewnią 
dostaw wody zgodnie wymaganiami i potrzebami mieszkańców. 
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4. Poprzerastany kanał grawitacyjny (na terenach WITPiS) doprowadzający 
grawitacyjnie ścieki sanitarne (z układu tłocznego) bezpośrednio na OŚ – pilny 
przegląd i ustalenie zakresu dalszych robót. 

5. Brak układu obejściowego w przepompowniach głównych PG1 i PG2, 
umoŜliwiającego sprawne usunięcie awarii w pompowniach,  

6. W bardzo złym stanie znajduje się „stara” sieć kanalizacji deszczowej zwłaszcza 
na terenie Sulejówka-Miłosnej. 

7. Dalszemu pogorszeniu uległa jakość ścieków odprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej – duŜe ilości części stałych w ściekach (odprowadzanie ścieków 
tańsze od wywozu odpadów), co powoduje zapychanie się urządzeń kanalizacji 
sanitarnych, 
Jest to szczególnie niebezpieczne dla kanalizacji tłocznej, o znacznie mniejszych 
średnicach niŜ kanalizacja grawitacyjna, zwłaszcza wobec brak studni rewizyjnych 
na wielu przewodach tłoczny (często wbrew projektom), 

8. Warunki płacowe w zakładach budŜetowych (a tym samym  
w MZWIK) powodują trudności nie tylko w pozyskaniu, odpowiednio 
wykwalifikowanych kadr dla utrzymania rozbudowującej się i coraz 
nowocześniejszej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta,  

9. Uzbrojenie sieci wodociągowej realizowanej przez 2002 rokiem - zastosowane 
(oszczędnościowo) zasuwy i hydranty są bardzo słabej jakości, co powoduje 
olbrzymie problemy przy awaryjnym „odcinaniu” fragmentu sieci wodociągowej.  

10. Jednostronne zasilanie energetyczne obiektów wod.-kan.; częste przerwy  
w dostawie energii elektrycznej destabilizują pracę urządzeń wod.-kan.  

11. Sposób realizacja robót drogowych w mieście często powoduje, Ŝe przy okazji 
zasypywane są tłuczniem studnie i kanały, zapychana jest sieć kanalizacyjna. 

 
Przygotował: 

Roman Churski 
Dyrektor MZWiK 
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Miejski O środek Pomocy Społecznej  
 

I.  Miejski O środek Pomocy Społecznej realizował zadania: 
1. zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej,  
2. inne zadania - w zakresie: 

dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, 
funduszu alimentacyjnego, ustalania uprawnień do świadczeń zdrowotnych dla 
świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni, wydawania opinii w sprawach 
pomocy dla kombatantów    

 
II.  POMOC SPOŁECZNA 

1. Miejski O środek Pomocy Społecznej udzielał pomocy:  
� Finansowej (dla 427 rodzin), rzeczowej (dla 90 gosp. domowych) – talony 
Ŝywnościowe, opał, odzieŜ, obuwie, pościel, sprzęt AGD, meble, środki 
higieniczne, artykuły szkolne, 

� w formie posiłków obiadowych dla dzieci (155) i dorosłych (26),  
� specjalistycznej w formie szerokiego poradnictwa socjalnego, szczególnie  

w zakresie bezrobocia, pracy z chorymi psychicznie oraz pracy z osobami 
uzaleŜnionymi,  

� usługowej 15 osobom chorym, samotnym, starszym,  
� usługowej specjalistycznej 17 osobom chorym psychiczne lub niesprawnym 

intelektualnie,  
Klienci MOPS mieli dostęp do indywidualnych konsultacji psychologicznych 
- bezpłatnych w PCPR Mińsk Mazowiecki i finansowanych z Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyło się 
spotkanie grupowe dla ofiar przemocy, poprowadzone przez w/w psychologa.  
Z porad prawnych moŜna było skorzystać grzecznościowo w OPS Warszawa 
Wesoła lub  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

2. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku:  
� uczestniczyli w pracach Komisji Mieszkaniowej, Miejskiej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmowali działania w celu 
zmotywowania 41 osób uzaleŜnionych do poddania się terapii odwykowej, 
współpracowali z terapeutami Punktu Konsultacyjnego i Sądem Rejonowym   
w 22 sprawach  osób zobowiązanych do leczenia.   

�  współpracowali z: pedagogami, wychowawcami szkół, funkcjonariuszami 
straŜy miejskiej, policji, słuŜbą zdrowia, ZUS, KRUS, Urzędem Skarbowym, 
środowiskiem kombatanckim, kuratorami sądowymi, innymi pracownikami 
sądów, samorządem  gminnym i powiatowym, jednostkami tych samorządów, 
organizacjami pozarządowymi (np.: TPD, Gniazdo Rodzinne, Fundacja 
Otwartych Serc), róŜnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów 
klientów, lub w celu zapobiegania ich powstawaniu.   

� wspólnie z funkcjonariuszami StraŜy Miejskiej (w porze głównie chłodów 
jesienno zimowych) patrolowali okolice, gdzie najczęściej gromadzą się 
bezdomni.    

� zrealizowali pierwszy projekt systemowy „Aktywno ść zawodowa - moją 
szansą”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa  
z Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów Unijnych 2008-2013. 
Odbiorcami projektu było  8 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń 
MOPS, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. Na realizację projektu 
MOPS otrzymał  kwotę z EFS 85 581 zł.+ wkład własny gminy = 10.075 zł. 
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Odbyły się zajęcia  indywid. i grupowe z psychologiem i  doradcą zawodowym, 
warsztaty umiejętności wychow., szkolenia zawodowe: podstawy obsługi 
komputera, obsługa kas fiskalnych, kurs grafiki komputerowej, stylizacji 
paznokci, księgowości, ABC przedsiębiorczości, nauki języka rosyjskiego,  
dla dwóch osób - kurs prawa jazdy. DuŜym problemem w realizacji projektu  
była niespójność organizacyjna, merytoryczna ze strony instytucji 
odpowiedzialnych za wdraŜanie systemów projektowych, opóźnienia  
w przekazywaniu środków finansowych. W ramach w/w projektu zatrudniono 
pracownika socjalnego i wyposaŜono w stanowisko pracy,  załoŜono równieŜ 
internetową stronę BIP. Niełatwym zadaniem było teŜ zmobilizowanie 
większości uczestniczek projektu do wywiązywania się z podpisanych 
kontraktów socjalnych. Natomiast znaczącym wsparciem ze strony Burmistrza 
Miasta był fakt udostępnienia do uŜytkowania przez MOPS pomieszczeń w bud. 
gospodarczym.    

� Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe na potrzeby 
pomocy społecznej, do spraw rodzin zastępczych ( zadanie powiatu), w sprawie 
dłuŜników (do zaliczek alimentacyjnych), do spraw wydania decyzji  
w ustalającej uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.  
   

III.  WaŜniejsze działania:  
� całoroczna zbiórka art. gospod. dom., szkolnych, higienicznych (wsparcie  

dla 90 rodzin),  
� współpraca ze szkołami przy organizacji wypoczynku letniego    
� akcja „Wszystkie dzieci chcą mieć święta”-  70 rodzin z dziećmi otrzymało 

paczki,  
� „Mikołaj w MOPS”- 30 dzieci z rodzicami było zaproszonych na spotkanie  

z Mikołajem, otrzymały poczęstunek i prezenty. W przygotowaniach brały 
udział uczestniczki projektu systemowego.    

� załoŜenie strony BIP (współfinansowanej z EFS), 
� remont budynku przy ul. Świętochowskiego 4 A. Prace - we własnym zakresie  

- bez kosztów (materiały budowlane, okna, - z budŜetu Miasta), 
� wymiana okien w pomieszczeniach biurowych MOPS, 
� konkurs na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wykonawcą została firma dotychczas wykonująca w/w usługi.  
Zawieszono w 2008 roku prace nad:  
nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulejówek  
i Systemem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z uwagi na liczne 
obowiązki związane z działaniami statutowymi oraz przygotowaniem projektu 
systemowego ramach POKL i z wdroŜeniem ustawy o funduszu 
alimentacyjnym. 

� W roku 2007 r. w kierownik MOPS  wydał 3030  decyzji administracyjnych  
(w tym w zakresie pomocy społecznej 1886, świadczeń rodz. 992,  zaliczki alim. 
68, w sprawie funduszu alimentacyjnego 70, w sprawie świadczeń zdrowotnych 
14 dla świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni).   
 

IV.  Struktura rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej 
Z róŜnych form pomocy korzystały 447 rodziny (1036 osób), co stanowi 5,6 % 
ogółu mieszkańców. Dla porównania w 2007 roku – z pomocy skorzystało  
438 rodzin. 
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Najwięcej gospodarstw domowych jest jednoosobowych (200),  dwuosobowych 
i trzyosobowych po 75 rodzin, czteroosobowych 58 natomiast 5 i wi
wystąpiło w 40 rodzinach. 
W 2008 roku z pomocy skorzystało 216 rodzin z dzie
z 1 dzieckiem, 75 z dwojgiem, 37 z trojgiem, 19 rodzin z czworgiem i wi
Rodzin niepełnych było 96, w tym z jednym dzieckiem 38, z dwojgiem
z trojgiem i więcej 21. 
W 64 rodzinach główny 
były to gospodarstwa jednoosobowe. 
Wniosek:  
Najliczniejszą grup
gospodarujące, rodziny pełne i niepełne z dzie
Ŝe właśnie te grupy osób wymagaj
z powodu na bardziej ograniczone mo
  Z kolei samotne gospodarowanie  w starszym wieku b
potrzebami na usługi gospodarcze, higieniczne, medyczne.
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cej gospodarstw domowych jest jednoosobowych (200),  dwuosobowych 
i trzyosobowych po 75 rodzin, czteroosobowych 58 natomiast 5 i wi

piło w 40 rodzinach.  
W 2008 roku z pomocy skorzystało 216 rodzin z dziećmi, w tym 85 r
z 1 dzieckiem, 75 z dwojgiem, 37 z trojgiem, 19 rodzin z czworgiem i wi
Rodzin niepełnych było 96, w tym z jednym dzieckiem 38, z dwojgiem

ęcej 21.  
W 64 rodzinach główny źródłem utrzymania jest renta, emerytura a w 76,5 %
były to gospodarstwa jednoosobowe.  

ą grupą korzystających z pomocy były osoby samotnie 
ce, rodziny pełne i niepełne z dziećmi. Sytuacja ta oznacza, 

nie te grupy osób wymagają zwiększonej uwagi, wsparcia długofalo
z powodu na bardziej ograniczone moŜliwości samopomocy. 

Z kolei samotne gospodarowanie  w starszym wieku b
potrzebami na usługi gospodarcze, higieniczne, medyczne. 

Typy rodzin objętych pomocą w 2008 r. 
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V. Charakterystyka gosp. domowych objętych pomocą w  2008 r. 
Powody przyznania pomocy.  
386 rodzin znajdowało się poniŜej kryterium dochodowego (t.j poniŜej 477 zł. dla 
osoby samotnej i 351 dla osoby w rodzinie). NajuboŜszą sytuację dochodową mają 
rodziny z dziećmi i osoby dotknięte przewlekłą chorobą lub uzaleŜnieniem.  W 228 
(51 %) rodzinach wystąpiła przewlekła choroba, w 210 (47 %) bezrobocie, w 117 
(26,2 %) skłonność do naduŜywania alkoholu. 72 (16 %) matki opiekują się 
małymi dziećmi, co ogranicza ich szanse na rynku pracy. Bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych występuje w 106 (23,7 %) rodzinach. 
Wniosek: poza trudną sytuacją materialną najwaŜniejszymi problemami klientów  
jest przewlekła choroba,  bezrobocie, naduŜywanie alkoholu. 
W zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym niezwykle 
waŜne jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy jak i edukacja osób 
uczestniczących w procesie wychowania. Jest to szerokie pole do działania  
w dziedzinie oświaty, kultury i sportu. 
Bezrobocie klientów jest spowodowane ogromnymi brakami w wykształceniu,  
skłonnością do naduŜywania alkoholu i przewlekłymi schorzeniami, opieką nad 
osobami zaleŜnymi (głównie dziećmi). Klienci mają moŜliwość w siedzibie MOPS  
zapoznania się z ofertami pracy, dla tych osób słuŜył projekt współfinansowany 
przez Europejski Fundusz Społeczny - „Aktywność zawodowa – moją szansą”. Dla 
części osób dotkniętych bezrobociem  rozwiązaniem będą  kompleksowe działania 
zmieniające postawy Ŝyciowe, pobudzające aktywność i samodzielność. Większość 
od wielu lat bez pracy, mało ambitnych, z nałogami ma niewielkie szanse na 
usamodzielnienie. NaleŜy rozwaŜyć uruchomienie prac społecznie uŜytecznych, 
robót publicznych, innych form aktywności (np. drobne usługi sąsiedzkie). 

 
Stopa bezrobocia w % 

wyszczególnienie powiat woj. mazowieckie kraj 
grudzień 2007          10,1 %         9,2 %            11,4 % 
grudzień 2008 6,8 % 7,1 % 9,1 % 

 

Bezrobotni w Gminie Sulejówek 
bezrobotni klienci 

w MOPS 
wyszczególnienie Ogółem kobiety męŜczyźni ogółem 
grudzień    2007         276         134     142           251 
grudzień    2008         282         134     148           210 

      
      Wniosek: z  zamieszczonych tabel wynika, Ŝe, ze w powiecie spadła stopa bezrobocia, 

nie przełoŜyło się to na liczbę bezrobotnych w naszym mieście, lecz spadła liczba 
bezrobotnych korzystających z pomocy MOPS. 25  klientów podjęło pracę, czasami jest 
to praca niewiele wynagradzana, na czas określony, ale sytuacja pozostawania  
w zatrudnieniu pozytywnie wpływa na aktywność w poszukiwaniu innego zatrudnienia, 
podnosi samoocenę.       

       Osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oferowaliśmy: pomoc 
usługową w ramach zadań własnych (dla 16 osób), specjalistyczne usługi opiekuńcze  
– dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dla 17 osób), gorące posiłki dostarczone  
do domu – dla 18 osób, pomoc w skompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo 
leczniczego. Obecnie gmina ponosi częściowe opłaty za pobyt 7 mieszkańców 
wymagających całodobowej opieki, skierowanych  do Domów Pomocy Społecznej.  
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BUDśET ZADANIOWY MOPS 2008 

Rozdział Zadanie 
Ilość osób 
objętych 
zadaniem 

Źródło 
finansowania 

Wydatki 2008 
w PLN 

85214 

Zasiłki celowe - w tym opał dla 
podopiecznych 65 ton 382 Gmina 204 925  

opłaty w domach pomocy 
społecznej 8 Gmina 122 000   

zasiłki stałe 92 Wojewoda 376 058   

zasiłki okresowe 195 dofinansowanie 
Wojewody 214 556   

zasiłki celowe - wkład własny 
do EFS POKL 9 Gmina 10 075   

85214 
razem       927 614   

85215 
dodatki mieszkaniowe w tym 
5000,- zakup mebli do 
budynku KIS 

60 Gmina 115 000   

85219 

wynagrodzenia i pochodne 
średnioroczna ilość etatów 10 15 Gmina 353 405   

"13" i pochodne 15 Gmina 23 590   

koszty materiałów i usług 
biurowych   Gmina 27 756   

koszty utrzymania budynku; 
gaz, prąd telefony, 
ubezpieczenie w tym 7500,- 
doprowadzenie gazu w 
budynku  przeznaczonym na  
Klub Integracji Społecznej 

  Gmina 22 915   

koszt ZFŚS 15 Gmina 12 693   

wynagrodzenia i pochodne 15 dofinansowanie 
Wojewody 153 800   

program EFS "Aktywno ść 
zawodowa moją szansą” 9 EFS POKL 85 581   

85219 
razem       679 740   

85295 obiady dzieci w szkołach 155 Gmina 80 000   

 

Program "Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania"  posiłki 
dzieci i dorosłych, zasiłki na 
doŜywianie                     

475 dofinansowanie 
Wojewody 120 000   

85295 
razem       200 000   

85212 zasiłki rodzinne z dodatkami 1080 Wojewoda 2 063 825   

 "becikowe" 196 Wojewoda 196 000   

 zaliczka alimentacyjna 85 Wojewoda 158 365   

 fundusz alimentacyjny 91 Wojewoda 84 440   
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wynagrodzenia pracowników, 
pochodne, koszty biurowe 2 Wojewoda 81 565   

 

wdroŜenie funduszu alimentac. 
w tym 12000,-  wymiana okien 
w budynku MOPS 

  Wojewoda 25 600   

85212 
razem       2 609 795   

85213 składki zdrowotne od 
podopiecznych 92 Wojewoda 34 785   

85195 koszt decyzji uprawniających 
do świadczeń zdrowotnych  18 Wojewoda 910   

85228 usługi opiekuńcze 
specjalistyczne 17 Wojewoda 74 387   

                                                   RAZEM 4 642 231   

 
 

VI.  Planowane działania w 2009 r.  
- przygotowanie następnego projektu systemowego i jego realizacja w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji 
społecznej   

- zakończenie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta Sulejówek i Systemem Profilaktyki i  Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną. 

- uruchomienie Klubu Integracji Społecznej   
 

VII.  Potrzeby i oczekiwania  MOPS:  
1. umoŜliwienie klientom MOPS i ich rodzinom korzystania z kompleksowego  

wsparcia specjalistycznego ze strony prawnika, psychologa, terapeuty 
uzaleŜnień. Zbyt trudny jest dostęp do zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  
z rodzin patologicznych. Konieczne jest zwiększenie godzin pracy lekarza 
psychiatry. Aktualne dyŜury lekarza o tej specjalności ograniczają dostępność 
naszych pracowników w konsultacjach w sprawach klientów, jak i klientów.  

2. konieczne jest wzmocnienie kadry pracowników socjalnych, wsparcie prawne 
dla pracowników MOPS w kontekście potrzeb klientów jak i pracy 
merytorycznej kadry.  

 
VIII.  ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE w 2008 roku. 

� Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1080  rodzin na sumę 2.609.795 zł  
+ składki społeczne – 27. 438 zł  i zdrowotne 4.498 zł..   
w tym: 187 osób otrzymało zasiłki pielęgnacyjne, 25 matek - świadczenia 
pielęgnacyjne, 70 matek - datki z tytułu urlopu wychowawczego, 55 matek  
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,  647 dzieci - dodatek  
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.  

� Świadczenia w formie zaliczek alimentacyjnych otrzymało  85 uprawnionych 
na sumę 159.315 zł. dla. Było  prowadzone postępowanie wobec 10 dłuŜników 
alimentacyjnych. 
Do budŜetu gminy z tytułu zwrotu zaliczek alim. od dłuŜników wpłynęła kwota 
16.289 zł. 

� Świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymało 92 uprawnione 
osoby na kwotę   84.440 zł.  Z tytułu funduszu alim. do gminy wpłynęło 688 zł.  
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IX.  SWIADCZENIA ZDROWOTNE  
na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta nr 2/08 z 21-I-08 kierownik 
prowadził postępowanie administracyjne i wydał 18 decyzji ustalających 
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej (zadanie zlecone gminie).   

 
X. Kadra MOPS  

Kadra MOPS na dzień 31-XII-2008 r. liczyła 15 pracowników – 13,5 etatu,  
w tym 6 pracowników socjalnych, 2 pracowników (2 etaty do obsługi świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych). Pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych  
i płatnych w miarę posiadanych środków finansowych. 
Nie jest zrealizowany ustawowy zapis,  który przewiduje w zasobach kadrowych 
ośrodka pomocy społecznej  1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców 
gminy. 
 

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Radzie Miasta za wsparcie w działaniach  
na rzecz społeczności lokalnej.    
 

Przygotowała: 
Teresa Kośnik 

             Kierownik MOPS 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opie ki Zdrowotnej
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prawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
rok. 

 

Przygotowała: 
GraŜyna Gruzińska 

Dyrektor SPZOZ 
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych 

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień zawiera zadania 
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 
Podstawowe zadania przyjęte do realizacji koncentrowały się na zwiększeniu 
dostępności terapeutycznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, edukacji  
i profilaktyce szkolnej. 
                                                                                                                                                                          
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej.  
W 2008 r. pomoc terapeutyczną świadczyły dwa Punkty Konsultacyjne: w Sulejówku  
i Mińsku Mazowieckim.      
a) Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sulejówku:   
czynny 2 x w tygodniu: wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 19.00.  
Pracownicy: 1 instruktor terapii ds. uzaleŜnienia od alkoholu, terapeuta ds. 
współuzaleŜnienia, 1 terapeuta i edukator ds. narkomanii, 1 psycholog kliniczny); 

 
b) Punkt Konsultacyjno – Informacyjny  przy PCPR w Mińsku Maz. (wspólne 

działanie miasta Sulejówek i powiatu):   
tu dyŜury pełnili psycholog, terapeuta uzaleŜnień, policjant, prawnicy, doradca 
Biura Porad Obywatelskich, specjalista ds. wychowania seksualnego (dyŜur 
telefoniczny). 

 
W Punkcie Konsultacyjnym w Sulejówku z pomocy i psychoedukacji skorzystało 127 
osób, w tym: uzaleŜnione od alkoholu, współuzaleŜnione, DDA (dorosłe dzieci 
alkoholików), osoby w stanach depresyjnych i doświadczające przemocy,  
z zaburzeniami nerwicowymi, zgłaszające trudności wychowawcze i emocjonalne  
u dzieci , z zachowaniami agresywnymi oraz  trudnościami w adaptacji społecznej  
i komunikacji u osób niepełnosprawnych psychicznie . 
Łącznie udzielono ponad 850 porad i konsultacji. 
 
Informacji dotyczącej uzaleŜnienia od narkotyków i moŜliwości leczenia udzielono  
4 osobom.  
 
NaleŜy podkreślić, Ŝe Punkt Konsultacyjny jest zobowiązany do udzielania wstępnej 
informacji i  pomocy psychologicznej osobom uzaleŜnionym od narkotyków  
i ich rodzinom.  
W celu podniesienia jakości usług w tym zakresie zatrudniono terapeutę i edukatora  
ds. narkomanii.  
W ramach swoich obowiązków terapeuta i psycholog kliniczny współpracował  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz szkołami na terenie Sulejówka (słuŜył 
pomocą pedagogom oraz prowadził zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów).  
 
Przeprowadzono 62 godziny zajęć socjoterapeutycznych i 5 godzin rozmów 
indywidualnych (po zajęciach) z uczniami i nauczycielami w szkołach w zajęciach 
uczestniczyło łącznie 315 osób. 
  
W Punkcie Konsultacyjnym w Mińsku Mazowieckim z pomocy terapeutycznej  
i prawnej skorzystało 18 osób z Sulejówka.  
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie.  

 
Zadanie to realizowano głównie poprzez pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych związaną z procedurą zobowiązania do leczenia oraz 
poprzez współpracę z Policją (załoŜenie „Niebieskiej Karty”), StraŜą Miejską 
(interwencje) i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
Miejska Komisja w 2008 r. w czasie 10 posiedzeń przyjęła 97 wniosków  
o zobowiązanie do leczenia.  
 
W 20 przypadkach przeprowadzono wywiady środowiskowe. 
22 wnioski przesłano do Sądu Rejonowego w celu sporządzenia opinii przez biegłego 
ds. uzaleŜnienia od alkoholu.  
Komisja wydała 25 opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu.  
 
3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii.  

 
W 2008 roku w szkolnych i pozaszkolnych programach profilaktycznych wzięło udział 
ok.2000 młodych ludzi i ok.130 rodziców i wychowawców.  
Zrealizowano następujące programy i działania profilaktyczne: 

1) Kampania ogólnopolska „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 3 laureatów w konkursach 

2) „Szanuj Zdrowie – Ratuj Ŝycie” (profilaktyka uzaleŜnień połączona z instruktaŜem 
udzielania pierwszej pomocy (realizator „PROFED”); 

3) „NOE” – realizator : Zespół Pedagogów „Dezyderia”  

4) „Jasne Granice” – realizator : Zespół Pedagogów „Dezyderia” ;  

5) „ Zanim spróbujesz” (szkoły podstawowe) – realizator Centrum Profilaktyki 
Szkolnej;  

6) „Wybór przyszłej drogi Ŝyciowej” (program dla gimnazjalistów połączony  
z zajęciami antystresowymi) – program autorski, psycholog Bogdan Sekuła.  

7) Program antynikotynowy – LO  

8) Zajęcia socjoterapeutyczne dla gimnazjalistów palących papierosy (terapeuta, 
edukator Piotr Budziak);  

9) Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli – realizator 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku; 

10) Warsztaty dla ofiar przemocy – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
psycholog kliniczny – terapeuta Eliza Gadoś;  

11) Zajęcia sportowe wg autorskiego programu (E. Sowa i A. Mutant).  

12) Zajęcia plastyczno – ceramiczne, teatralne, muzyczne (dla dzieci i młodzieŜy).  

13) Zorganizowanie 4 świetlic (3 opiekuńczo – wychowawcze TPD,  
1 socjoterapeutyczna „Gniazdo”);  
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14) Zajęcia z zakresu zapobiegania narkomanii (zajęcia warsztatowe z wybranymi 
grupami młodzieŜy gimnazjalnej i licealnej) – prowadzący terapeuta – edukator 
Piotr Budziak.  

15) „Zdrowy styl Ŝycia ” (Karan);  

16) „Spotkanie z autorem” (pisarz K. Petek – ksiąŜki poruszają tematykę narkotyków, 
młodzieŜowych grup przestępczych, sekt...) 

17) Teatr Profilaktyczny dla uczniów LO – tematyka uŜywek i przemocy uzupełniona 
spotkaniem z pedagogiem i wychowawcami.  

18)  Zajęcia prowadzone przez Fundację „Kidproteckt” – bezpieczeństwo w Internecie.  

 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 
Dofinansowane zostało prowadzenie świetlic wsparcia dziennego (Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci i „Gniazdo”) – łącznie 4 placówki., obejmujące opieką ponad  
80 uczniów. 
Dofinansowano wypoczynek letni: formy wyjazdowe i „lato w mieście”.  
 
W ramach MPPU zakupiono równieŜ:  
4. pakiet filmów edukacyjnych (Gimnazjum nr 2),  
5. aparat fotograficzny dla kół zainteresowań (Gimnazjum nr 2),  
6. doposaŜono Punkt Konsultacyjny w Sulejówku  
7. oraz zakupiono materiały edukacyjne i konkursowe w ramach kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  
 
 

Przygotowała: 
Aldona Szuba  

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Miejska Biblioteka Publiczna 
 
I.  Sieć biblioteczna. 
Na terenie miasta Sulejówka sieć biblioteczną tworzą: 
1. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrońskiego 1 
2. Filia Nr 1 MBP, ul. Świętochowskiego 15/17 
3. Filia Nr 2 MBP, ul. Idzikowskiego bl. 3. 
 
Strona internetowa MBP i Filii: www.sulejowek.pl/biblioteka 
 
Biblioteka od 1995 r. posiada status samodzielnej instytucji kultury i jest wpisana  
do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1/95. Organizatorem biblioteki jest 
samorząd lokalny, który ma obowiązek zapewnić środki finansowe na działalność,  
zaś opiekę merytoryczną nad biblioteką sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Miśku Mazowieckim i Miejska Biblioteka m. st. Warszawy – Biblioteka Główna 
Województwa Mazowieckiego. 
Biblioteka realizuje zadania statutowe, do których zalicza się: gromadzenie, 
opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych słuŜących obsłudze potrzeb 
informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 
o własnym regionie. Prowadzi działalność informacyjną oraz promocję czytelnictwa. 
Swoją działalnością obejmuje zarówno stałych mieszkańców Sulejówka jak i osób 
przebywających w naszym mieście czasowo. Mieszkańcom spoza Sulejówka 
wypoŜyczamy ksiąŜki po wpłaceniu kaucji. Społeczny wizerunek bibliotek  
i bibliotekarzy jest pozytywny. Biblioteki i bibliotekarze cieszą się zaufaniem 
społecznym, są postrzegani jako wiarygodni. UŜytkownicy bibliotek cenią sobie 
zachowanie i kompetencje bibliotekarzy oraz ich zaangaŜowanie w wykonywaną pracę. 
Tak dobry wizerunek utrzymuje się mimo znikomej obecności tematu bibliotek  
w mediach, w porównaniu z innymi instytucjami działającymi w mieście. 
 
II.  Lokale i wyposaŜenie. 
Biblioteki są w miarę dogodnie usytuowane, swym zasięgiem obejmują wszystkie 
dzielnice miasta. Tylko wypoŜyczalnia przy ul Wrońskiego 1 przystosowana jest  
dla osób niepełnosprawnych. 
 
MBP – od 2002 r. zajmuje budynek wpisany do obiektów objętych ochroną 
konserwatora zabytków o powierzchni uŜytkowej 105 m² (wypoŜyczalnia na parterze, 
czytelnia, biuro i magazynki na piętrze). Własność komunalna. 
Sprzęt: 6 komputerów podłączonych do Internetu (Neostrada) pracujących w sieci,  
1 drukarka, urządzenie wielofunkcyjne – wydruki kolorowe (drukarka + skaner  
+ kserokopiarka), kserokopiarka, 2 telefony (w tym 1 z faksem), 2 radia, telewizor, 
wideo. 
 
Filia Nr 1  – od 1995 r. wynajmuje odpłatnie lokal na piętrze budynku Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej. Powierzchnia uŜytkowa 78m² (wypoŜyczalnia, czytelnia, biuro, 
sanitariaty, magazyn). Czynsz miesięczny 240 zł brutto z pełnym serwisem (energia 
elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i kanalizacja. 
Sprzęt: 3 komputery podłączone do Internetu (Neostrada) pracujące w sieci, drukarka, 
kserokopiarka, 2 radia, telefon z faksem. 
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Filia Nr 2  – od 1990 r. wynajmuje (od czerwca 2008 r. odpłatnie) pomieszczeni  
w suterenie bloku Spółdzielni Lokatorsko Mieszkaniowej. Powierzchnia uŜytkowa  
56 m² (wypoŜyczalnia, biuro). Czynsz miesięczny 418,04 zł brutto (w kwotę czynszu 
wliczone jest ogrzewanie gazowe, woda i kanalizacja, wywóz śmieci), energia 
elektryczna płacona z budŜetu biblioteki. 
Sprzęt: 2 komputery podłączone do Internetu (Neostrada), drukarka, kserokopiarka, 
radio, telefon. 
 
III.  Kadry. 
W bibliotece zatrudnionych jest 9 pracowników na 5½ etatu. Na stanowiskach 
bibliotekarskich 6 osób z wykształceniem bibliotekarskim (3 osoby na pełnym etacie  
i 3 osoby na ½ etatu. Pracownicy fizyczni: robotnik gospodarczy – ½ etatu  
i 2 sprzątaczki po ¼ etatu. 
 
MBP:  2½ etatu – bibliotekarki i ½ etatu – robotnik gospodarczy Filia Nr 1 : 1½etatu 
 – bibliotekarki i ¼ etatu – sprzątaczka Filia Nr 2 : ½ etatu – bibliotekarka i ¼ etatu  
– pomoc biblioteczna 
 
Zespół pracowników cechuje duŜa stabilność. Pracownicy legitymują się długoletnim 
staŜem pracy przydatnym w pracy bibliotekarskiej. Wszyscy mają odpowiednie 
kwalifikacje i praktyczne przygotowanie do zawodu. Na bieŜąco starają się uczestniczyć 
w szkoleniach, warsztatach i kursach organizowanych przez Bibliotekę Narodową  
i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy. Bibliotekarze po ukończeniu szkoleń otrzymują 
certyfikaty. Systematyczne zdobywają nową wiedzę, która ma istotny wpływ na jakość 
realizowanych usług informacyjno-bibliotecznych oraz skuteczne zaspokajają potrzeby 
uŜytkowników. Umiejętnie wpisują się w funkcjonowanie społeczeństwa, analizują jego 
potrzeby i oczekiwania, a zgromadzone informacje dostarczają w sposób przystępny  
i przede wszystkim wiarygodny. Pierwszoplanowa rola uŜytkownika i dbałość  
o efektywne zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb to idee stanowiące podstawy 
słuŜ bibliotecznych. 
 
IV.  Zbiory biblioteczne. 
Gromadzone księgozbiory mają charakter uniwersalny, wypracowany przez lata. 
Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny 
wpływ nowości wydawniczych i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych 
(selekcja ksiąŜek w złym stanie technicznym, a przede wszystkim przestarzałych  
pod względem treściowym i nie dostosowanym do potrzeb). 
 
W 2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała ogółem 1 487 woluminów za kwotę 
31 139,92 w tym ze środków organizatora 666 woluminów za kwotę 14 071,06,  
z dotacji MKiDN 409 woluminów za kwotę 9.000,00, pozyskano z innych źródeł  
412 woluminów za kwotę 8 068,86 
 
Ubyło 969 woluminów za kwotę 4 206,67. 
Stan faktyczny księgozbioru na koniec 2008 roku 42 244 woluminów za kwotę  
498 094,89 
Stan faktyczny ubytków na koniec 2008 roku 37 335 woluminów za kwotę 15 790,64 
W 2008 roku przeprowadzono skontrum w Filii Nr 1 i w Filii Nr 2.  
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Ilość księgozbioru w MBP i filiach (porównanie z rokiem ubiegłym):  
 

Ilo ść księgozbioru 
na koniec roku 

Zakup ksiąŜek  
Dary  
od czytel. 
 

Przybyło Ubyło Ogółem 
zakup 

w tym ze środków: 
BudŜet 
miasta 

Dot. Min. 
Kult. 

MBP 
2007 18 749 603 419 184 662 1 265 455 
2008 19 216 523 352 171 323 846 379 

F.1 
2007 15 175 364 223 141 69 433 150 
2008 15 127 315 171 144 32 347 395 

F.2 
2007 7 802 252 159 93 115 367 170 
2008     7 901 237 143 94 57 294 195 

Ogółem 
2007 41 726 1 219 801 418 846 2 065 775 
2008 42 244 1 075 666 409 412 1  487 969 

 
Wartość księgozbioru w MBP i filiach (porównanie z rokiem ubiegłym):  
 

Wartość 
księgozbioru 

na koniec roku 

Zakup ksiąŜek 
Dary  

od czytel. 
Przybyło Ubyło Ogółem  

zakup 

w tym ze środków: 
BudŜet 
miasta 

dotacja 
MKiDN 

MBP 
2007 230 878,97 14 100,44 9 939,84 4 160,60 9 403,37 23 503,81    819,44 
2008 247 667,01 11 642,62 7 642,62 4 000,00 6 772,77 18 415,39 1 627,35 

F.1 
2007 161 536,49   6 617,61 3 654,72 2 962,89 1 150,00 7 767,61 1 019,27 
2008 166 675,79 6 571,51 3 571,51 3 000,00 664,09 7 275,60 2 096,30 

F.2 
2007 78 746,18  4 334,24 2 457,73 1 876,51 750,83 5 085,07         0,72 

2008 83 752,09 4 856,93 2 856,93 2 000,00 632,00 5 488,93     483,02 

Ogółem 
2007 471 161,64 25 052,29 16 052,29 9 000,00 11 304,20 36 356,49       1 839,43 
2008 498 094,89 23 071,06 14 071,06 9 000,00 8 068,86 31 139,92    4 206,67 

 
Na prenumeratę czasopism wydatkowano 10 000,00 zł. Zaprenumerowanych było  
12 tytułów czasopism (prasa codzienna, kulturalna, fachowa i regionalna). 
Zakupione ksiąŜki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, dzieci  
i młodzieŜy oraz literatura popularno naukowa przeznaczona dla czytelników z róŜnych 
grup wiekowych i na róŜnym poziomie wykształcenia. Znaczną część czytelników 
biblioteki stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i średnich, studenci 
uczący się w systemie dziennym i zaocznym oraz osoby pracujące, podnoszące 
kwalifikacje zawodowe. W związku z tym biblioteka stara się zaopatrywać w ksiąŜki 
związane z realizacją programu nauczania, a szczególnie w publikacje popularno 
naukowe poszerzające i utrwalające wiedzę szkolną z róŜnych dziedzin oraz związane     
z przedmiotami nauczania na róŜnych kierunkach studiów. Zakupy nowości 
wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowanie czytelników, preferowana 
jest literatura popularno naukowa, głównie ekonomia, socjologia, psychologia, 
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami, wydawnictwa informacyjne. W okresie 
matur szczególnie poszukiwane są opracowanie z literatury i sztuki. Większość 
zamówień realizowana jest przez dystrybutora ksiąŜek „Platon” gdzie uzyskaliśmy 
bardzo korzystny rabat na zakup ksiąŜek. Księgozbiór naszej biblioteki cieszy się 
duŜym uznaniem wśród czytelników. KaŜda placówka biblioteczna wydziela ze swoich 
księgozbiorów zbiory o regionie i o Unii Europejskiej, które są systematycznie 
uzupełniane.  Oprócz ksiąŜek i czasopism biblioteki gromadzą takŜe dokumenty Ŝycia 
społecznego. Materiały te stanowią bardzo cenne źródło wiedzy lokalnej społeczności.  
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W zaleceniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących zakupów 
nowości wydawniczych mowa jest o 18 (minimum) woluminach na 100 mieszkańców.  
W Sulejówku wskaźnik ten przedstawia się następująco: 
 

Rok Liczba ksiąŜek ogółem 
(na 100 mieszkańców) 

Zakup nowości wydawniczych 
(na 100 mieszkańców) 

2007 223 6,5 
2008 231 5,9 
 
V. Czytelnictwo. 
Czytelnicy wg zajęcia (w porównaniu z rokiem ubiegłym): 

Biblioteka Rok Uczniowie Studenci 
Prac. 

umysłowi Robotnicy 
Inni  

zatrudnieni Niezatrudnieni Ogółem 

MBP 
2007 320 209 366 84 33 136 1.148 
2008 285 182 349 88 50 138 1.092 

F.1 
2007 357 142 197 94 25 143 958 
2008 305 157 237 82 23 138 942 

F.2 
2007 153 25 84 22 10 59 253 
2008 134 33 102 32 10 65 376 

Ogół. 
2007 830 376 647 200 68 338 2.459 
2008 724 372 688 202 83 341 2.410 

 
czytelnicy według zajęcia stanowią:              % ogółu mieszkańców  ;  % ogółu czytelników 
- uczniowie        3,96    30,04 
- pracownicy umysłowi     3,76     28,55 
- studenci        2,03       15,44 
- niezatrudnieni (bezrobotni i ludzie starsi)   1,86      14,15 
- robotnicy        1,10        8,38 
- inni zatrudnieni (tzw. wolne zawody)   0,45       2,76 
 
Czytelnicy wg wieku (w porównaniu z rokiem ubiegłym): 

Biblioteka Rok 
Do 15 

lat 
16-19 

lat 
20-24 
lata 

25-44 
lata 

45-60 
lat 

PowyŜej 
60 lat Ogółem 

MBP 
2007 178 154 220 359 164 73 1.148 

2008 145 140 202 343 181 81 1.092 

F.1 
2007 186 147 174 260 127 64 958 

2008 188 136 181 244 117 76 942 

F.2 
2007 83 69 27 82 48 44 353 

2008 69 65 42 92 60 48 376 

Ogółem: 
2007 447 370 421 701 339 181 2.459 
2008 402 341 425 679 358 205 2.410 

 
Czytelnicy według wieku stanowią:       % ogółu mieszkańców  ;    % ogółu czytelników 
- do 15 lat      2,20     16,68 
- od 16 do 19 lat       1,86     14,15 
- od 20 do 24 lat        2,32    17,63 
- od 25 do 44 lat       3,71    28,17 
- od 45 do 60 lat       1,96     14,85 
- powyŜej 60 lat        1,12       8,51 
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Dzięki utrwalonej od lat praktyce bibliotecznej posiadamy stosunkowo duŜo danych 
dotyczących czytelnictwa. 
Bibliotekarze starają się wnikliwie poznawać potrzeby środowiska lokalnego i w miarę 
posiadanych środków je realizować. Z naszych bibliotek  korzystają czytelnicy o bardzo 
róŜnym przekroju społecznym, wiekowym, o róŜnym poziomie wykształcenia, kierują 
się bardzo róŜnymi motywami kontaktu z ksiąŜką, czasopismem, Internetem, a często 
tylko chęcią uzyskania informacji. 
 
W roku 2008 bibliotekarze udzielili 4 443 róŜnorodnych informacji. 
W roku 2008 czytelnicy stanowili 13,18% ogółu mieszkańców Sulejówka. 
 
VI.  Udostępnianie zbiorów 
Biblioteki publiczne stosują róŜne formy udostępniania zbiorów. W naszych 
bibliotekach stosuje się tzw. wolny dostęp do półek, zbory szczególnie cenne jak: 
encyklopedie, słowniki, albumy dokumenty Ŝycia społecznego i zbiory regionalne 
udostępniane są na miejscu w czytelni.   
 
WypoŜyczalnia 

   Liczba wypoŜyczeń woluminów na zewnątrz 

 Rok Odwiedziny 
czytelników Ogółem 

Literatura pi ękna Literatura z 
in. dziedzin 

wiedzy 
Czasopisma Dokumenty 

audiowizual. dla dzieci  
i młodzieŜy 

dla 
dorosłych 

MBP 
2007 9.573 18.833 3.296 10.277 5.260 945 949 
2008 9.242 18.054 3.122 10.077 4.855 499 901 

F.1 
2007 8.444 17.128 3.372 9.193 4.563 210 - 
2008 8.321 17.010 3.455 9.525 4.030 277 231 

F.2 
2007 3.153 5.697 1.058 3.631 1.008 283 - 
2008 2.812 4.892 724 3.519 649 203 8 

Ogół. 
2007 21.170 41.658 7.726 23.101 10.831 1.438 949 
2008 20.375 39.956 7.301 23.121 9.534 979 1.140 

 
Czytelnia 

   Liczba udostępnionych woluminów na miejscu 

 Rok 
Odwiedziny 
czytelników 

KsiąŜki Czasopisma 
Korzystanie  
z Internetu 

Liczba 
udzielonych 
informacji 

MBP 
2007 103 256 1.269 635 2.939 
2008 74 183 854 1.013 2.792 

F.1 
2007 125 163 456 55 1.072 
2008 94 127 474 122 685 

F.2 
2007 49 63 351 351 1.140 
2008 487 41 226 451 966 

Ogół. 
2007 277 482 2.076 1.041 5.151 
2008 655 351 1.557 1.586 4.443 

 
Na bieŜąco analizujemy wypoŜyczenia pod kątem zainteresowań i potrzeb czytelników, 
korzystamy z ich unikalnej wiedzy, słuchając opinii staramy się zapewnić  
im odpowiednią literaturę.  
Nie zawsze biblioteka jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby czytelników 
szczególnie studentów poszukujących głównie podręczników akademickich, które 
zakupujemy w ograniczonych ilościach ze względu na wysoką cenę.  
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Niestety od dwóch lat spada liczba czytelników w bibliotekach, a takŜe ich odsetek  
w stosunku     do liczby mieszkańców. Mało skuteczne są zabiegi ogółu bibliotekarzy  
o utrzymanie atrakcyjności placówek dla uŜytkowników w trudnych warunkach 
komercjalizacji wielu obszarów kultury popularnej. Nastąpił spadek intensywności 
korzystania ze zbiorów bibliotek publicznych, który przejawia się głównie spadkiem 
liczby uŜytkowników korzystających z czytelni, a takŜe liczby wypoŜyczeń  
na zewnątrz. Tłumaczyć to moŜna ograniczeniu dopływu do bibliotek nowych, 
atrakcyjnych dla czytelnika ksiąŜek  i czasopism ze względu na drastycznie niskie 
finansowanie zakupów przez większość samorządów lokalnych, źle pojmowanej 
oszczędności i przeceniania regulacyjnej funkcji wolnego rynku w tak delikatnej materii 
jak kultura. Wynika to teŜ ze zmiany form i sposobów korzystania z bibliotek  
z przesuwaniem się zainteresowania uŜytkowników na Internet, od 3-4 lat wyraźnie 
nasilił się proces komputeryzacji bibliotek publicznych. W roku sprawozdawczym  
w bibliotece z Internetu skorzystało 1 586 osób. Komputeryzacja, zarówno 
„biblioteczna jak i „rodzinna” zaczyna wywierać coraz bardziej znaczący wpływ  
na sposób korzystania z ksiąŜki w ogóle, bibliotecznej zaś w szczególności. Znaczna 
część nawet tych „wcześniej urodzonych” coraz chętniej sięga do elektronicznych 
słowników, encyklopedii, wyszukiwarek ogólnych i profilowanych, a dla młodej 
generacji, dla której komputer „był zawsze” jest to po prostu oczywista oczywistość. 
Dla bibliotek tradycyjna ksiąŜka długo jeszcze będzie odgrywała waŜną rolę  
w działalności informacyjnej. Przyszły rozwój placówek jest związany przede 
wszystkim z elektronicznymi mediami  (dokumentami). Myślę, Ŝe w przyszłości zmiany 
w usługach bibliotek będą polegały na tym, Ŝe większość elektronicznych dokumentów 
będzie udostępniana w sieci. 
 
VII.  Działalność informacyjna i kulturalna 
Działalność bibliotekarzy to nie tylko wypoŜyczanie ksiąŜek, poza udostępnianiem 
zbiorów biblioteki jako instytucje kultury zajmują się równieŜ pracą kulturalno 
-edukacyjną promującą ksiąŜki i czytelnictwo. Tym, co je wyróŜnia jest ciekawa 
działalność i organizacja cyklicznych imprez, z coraz waŜniejszym aspektem 
edukacyjnym. Wśród tych działań są formy pracy stałe,  juŜ wypróbowane takie jak: 
lekcje biblioteczne, promocje ksiąŜek, konkursy, spotkania autorskie, wieczory 
poetyckie, wystawy i wiele innych. Imprezy te skierowane były zarówno do dzieci            
i młodzieŜy jak i do dorosłych. W ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” 
organizowano szereg spotkań polegających na czytaniu dzieciom bajek, opowiadań, 
wierszyków, które były pretekstem do tworzenia ilustracji, portretów bohaterów. Dzieci 
poprzez zabawę poznają ciekawe ksiąŜki i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze. 
Nikogo nie trzeba przekonywać, Ŝe głośne czytanie to świetna metoda wychowawcza. 
Biblioteki organizują spotkania autorskie, prezentacje, warsztaty teatralne, wystawy, 
kiermasze. W bibliotece czytelnicy spotykają ciekawych ludzi, zaraŜają się pasją, 
zdobywają nagrody w konkursach, a przede wszystkim ciekawie spędzają czas. 
Większość imprez organizowanych w bibliotekach jest skierowana do dzieci  
i młodzieŜy. Są to róŜne konkursy, od typowo literackich po wykazanie się 
umiejętnościami aktorskimi, plastycznymi lub recytatorskimi. Biblioteki zapraszają 
wszystkich chętnych do udziału w wystawach, pogadankach    i spotkaniach, których 
tematyka jest bardzo zróŜnicowana. Zapraszani goście opowiadają zarówno  
o niezwykłych ludziach i wydarzeniach, historii miasta i jej mieszkańców jak  
i przeobraŜeniach w literaturze. Organizowane są równieŜ imprezy i wystawy 
okolicznościowe związane ze świętami religijnymi i uroczystościami państwowymi: 
BoŜe Narodzenie, Wielkanoc, Święto Niepodległości, Święto Miasta itp. Z bogatej 
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oferty bibliotek na szczególną uwagę zasługuje działalność wystawiennicza. 
Przygotowywane są wystawy edukacyjne, popularyzujące sławnych ludzi, piękno, 
tradycje i Ŝycie kulturalne naszego miasta. Ponadto biblioteki promują autorów 
regionalnych oraz wydawnictwa o tematyce lokalnej i regionalnej, prezentują prace 
ciekawych oraz utalentowanych ludzi z Sulejówka.  
 
W okresie sprawozdawczym biblioteki w Sulejówku były organizatorem wielu imprez 
adresowanych do mieszkańców Sulejówka. 
 
W lutym zorganizowano wystawę w związku z Światowym Dniem Chorych  
i Mi ędzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. 
W marcu zorganizowano wystawę i spotkanie z czytelnikami w związku  
z Międzynarodowym Dniem Pisarzy, Międzynarodowym Dniem Poezji  
i Mi ędzynarodowym Dniem Teatru. 
W kwietniu zorganizowano wystawę i spotkanie z czytelnikami w związku  
z Międzynarodowym Dniem KsiąŜki dla Dzieci oraz Światowym Dniem KsiąŜki  
i Praw Autorskich. 
W maju zorganizowano wystawę i spotkanie z czytelnikami w związku Świętem 
Narodowym Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dniem Bibliotekarza i Bibliotek. 
W czerwcu zorganizowano wystawę i spotkanie z czytelnikami w związku 
Międzynarodowym Dniem Dziecka oraz Światowym Dniem Ochrony Środowiska 
Naturalnego. 
W lipcu zorganizowano wystawę pt. Nagroda Nobla Wisławy Szymborskiej. 
W sierpniu zorganizowano wystawę w związku z Międzynarodowym Dniem MłodzieŜy 
oraz Świętem Wojska Polskiego (Cud nad Wisłą). 
We wrześniu zorganizowano wystawę i spotkanie z czytelnikami w związku 
Międzynarodowym Dniem Piśmiennictwa i Międzynarodowym Dniem Głośnego 
Czytania. 
W październiku zorganizowano wystawę i spotkanie z czytelnikami w związku Dniem 
Edukacji Narodowej oraz Światowym Dniem Informacji. 
W listopadzie zorganizowano wystawę pt.  Narodowe Święto Niepodległości,  
15 Rocznica Powstania Unii Europejskiej oraz Międzynarodowym Dniem MłodzieŜy. 
W grudniu zorganizowano wystawę pt. Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych. 
Przez cały rok organizowano wystawy ksiąŜkowe w związku z obchodami 
rocznicowymi pisarzy noblistów. Przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych  
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na temat „Nie wiesz zapytaj  
w bibliotece” oraz „Warsztat informacyjny w bibliotece”. Zorganizowano promocję 
ksiąŜki autorstwa Pani Irminy Matyjasek pt. „Dawno, dawno temu…400 lat Okuniewa”. 
Dzięki funduszom Fundacji Dzieci i MłodzieŜy (udział w V i ostatniej edycji) biblioteka 
zorganizowała warsztaty teatralne uwieńczone wystawieniem w Domu Parafialnym  
w Miłośnie dwóch spektakli teatralnych pt. „Wieczór Poezji Religijnej” i „Herbert  
– próba”. Zakupiono cenne nagrody dla młodzieŜy biorącej udział w 2 edycji Konkursu 
Poezji Patriotycznej. Zapłacono za spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan StraŜak”  
wystawiony w sali OSP. 
PrestiŜ bibliotek publicznych w Sulejówku rośnie, a w świadomości uŜytkowników  
i władz samorządowych stają się one instytucjami waŜnymi w rozwoju kultury  
i edukacji, co za tym idzie  w rozwoju społeczeństwa. 
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VIII.  BudŜet: 
(wydatki na utrzymanie MBP i jej filii) 
Lp. Rodzaje wydatku Paragr. Plan Wydano Procent 
1. Wynagrodzenia osobowe pracownik. 4010 178 785,00 178 774,39 99,99% 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 13 381,00 13 381,00 100,00% 
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 32 140,00 30 834,24 95,94% 
4. Składki na Fundusz Pracy 4120 4 900,00 4 703,87 96,00% 
5. Zakup materiałów i wyposaŜenia 4210 12 950,00 12 362,53 95,46% 
6. Zakup ksiąŜek 4240 23 142,68 23 101,06 99,82% 
7. Zakup energii 4260 8 400,00 8 396,58 99,96% 
8. Zakup usług pozostałych 4300 3 299,00 2 852,57 86,47% 
9. Neostrada 4350 2 250,00 2 211,17 98,27% 
10. Telefony 4370 3 200,00 2 694,49 84,20% 
11. Czynsz 4400 4 440,00 3 699,05 83,31% 
12. PodróŜe słuŜbowe, krajowe 4410 1 000,00 599,31 59,93% 
13. Opłaty i składki, ubezpieczenia 4430 3 756,00 3 756,00 100,00% 
14. Odpisy na ZFŚS. 4440 5 138,00 5 127,46 99,79% 
15. Zakup materiałów papierniczych 4740 100,00 0 0% 
16. Komputery 4750 2 201,00 2 200,20 99,96% 
 Razem:  299 082,68 294 703,92 98,54% 

 
 

Przygotowała: 
 Helena Orzechowska 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki  
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StraŜ Miejska 
 
Stan osobowy StraŜy Miejskiej w Sulejówku wynosi 6 osób. 
Do zakresu StraŜy Miejskiej naleŜy: 

− ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
− współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, 
− zabezpieczanie miejsca przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, 
− współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia 

obywateli, 
− współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez masowych, 
− doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 

zamieszkania, 
− informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń, 
− uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie  
w tym zakresie z organami państwowymi , samorządowymi i organizacjami 
społecznymi, 

− konwojowanie dóbr materialnych Urzędu Miasta, 
− współpraca z Urzędem Miasta w sprawach administracyjno - porządkowych. 

 
StraŜ Miejska  pracuje od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym  

w godz. 6:00 - 22:00. Wspólne patrole z policją w systemie 12 godzinnym, się do 
poprawy  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. 
 

W 2008 r. StraŜ Miejska dokonała 2014 interwencji: 
123 - słuŜb wspólnych z policją  12 godzinnych 
675 - osób legitymowanych 
180 - postępowań mandatowych na sumę  25 850zł. 
785 - posesje skontrolowane pod względem czystości i posiadania umów 
         i rachunków na wywóz nieczystości 
215 - upomnień dotyczących porządku przed pawilonami handlowymi 
400 - kontroli z ref. Podatkowym 
  70 - kontroli z ref. Ochrony Środowiska 
  38 - kontroli z MZWiK 
  70 - wywiadów środowiskowych dla potrzeb ref. Ewidencji Ludności 
150 - kontroli podopiecznych MOPS-u 

• zabezpieczono 54 kolizji drogowych 
• odwieziono 30 osób do miejsca zamieszkania 
• usunięto 2 pojazdy z drogi na podstawie art. 50A ustawy z dnia 

 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  
• wykonano 405 konwojów dóbr materialnych Urzędu Miasta jak i placówek 

podległych      
 
Zabezpieczaliśmy 12 imprez kulturalno – rozrywkowych, które odbywały się  

na terenie miasta. Począwszy od uroczystości Kościelnych, Narodowych,  
zabezpieczenia akcji “ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, turniejów sportowych, 
tanecznych i obchodów dni miasta, oraz na prośbę dyrektorów szkół podczas 
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organizowania zebrań z rodzicami i dyskotek młodzieŜy, zwiększamy nadzór nad tym 
terenem, bądź wystawiamy dodatkowy patrol.  

StraŜ Miejska realizując akcję „posesja”, w 2008 r. skontrolowała 785 posesji pod 
względem przestrzegania Uchwały Rady Miasta nr 46/X/2007, dotyczącą utrzymania 
czystości i porządku w mieście. Zwracając szczególną uwagę na posiadanie aktualnych 
rachunków na wywóz nieczystości, kontrole były przeprowadzane takŜe podczas wizji 
lokalnych z ref. Ochrony Środowiska jak i podczas kontroli z ref. Podatków.  

Do 78 właścicieli działek wysłano upomnienia w sprawie uporządkowania działki. 
Upomnienia dotyczyły działek zaniedbanych (nie zagospodarowanych). 

StraŜ Miejska w 2008 r. uczestniczyła w realizacji programu „Bezpieczne Miasto 
Sulejówek” i realizuje go w roku szkolnym poprzez akcję „Bezpieczna droga  
do szkoły” prowadząc patrol szkolny, mający na celu kontrolę terenów przyległych  
do wszystkich szkół. Patrol jest realizowany w godzinach rannych i wieczornych. 
 

W 2008 r.  przeprowadziliśmy w szkołach akcję: 
„Bezpieczna szkoła – bezpieczna droga do szkoły”, w którym poruszano równieŜ 
tematy: 
„Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna zabawa”, „Sam zostaję w domu”,  tematy te były 
skierowane do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych. 
Przeprowadzono w przedszkolach akcję „Bądź widoczny na drodze” w formie prelekcji, 
oraz zajęć praktycznych dotyczących bezpiecznego poruszania się chodnikiem  
i prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych, rozdając przy tym 
przedszkolakom elementy odblaskowe (Misi odblaskowych) W miesiącu wrzesień 
wspólnie z policją przeprowadzono akcję „Jabłko i cytrynka” mającą na celu 
przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego w pobliŜu szkół. Akcja 
była przeprowadzona przy zespole szkół nr 2 na ul. Okuniewskiej. 

Jesienią 2008 r. kontynuowano akcję „Rowerzysta” rozpoczętą w 2004 r., celem 
tej akcji jest kontrola oświetlenia pojazdu jednośladowego poruszającego się po 
zmroku, co spowoduje  ograniczenie wypadków drogowych z udziałem rowerzystów.  

StraŜ Miejska w 2008r. 17-krotnie pomagała starszym osobom w dotarciu  
do przychodni lekarskiej. Osoby te nie były w stanie samodzielnie dostać się  
do przychodni, a przyjazd pogotowia ratunkowego byłby nie zasadny. 

W 2008 roku przy współpracy z Miejską Biblioteką  zorganizowano na terenie 
StraŜy Miejskiej i Biblioteki „Choinkę dla najmłodszych”. Podczas zabawy  
z najmłodszymi realizowano program „Bądź widoczny na drodze” rozdając wśród 
najmłodszych świecące elementy odblaskowe, poprawiające widoczność po zmroku. 

Nadmieniam, iŜ StraŜ Miejska oprócz prowadzonych działań na rzecz 
poprawienia bezpieczeństwa, wykonuje czynności otwierania i zamykania Urzędu 
Miasta na ul. Gdańskiej. 

W ramach oszczędności finansowych prace porządkowe w Komendzie StraŜy 
Miejskiej wykonujemy we własnym zakresie.  
 

Bezpośredni kontakt mieszkańca z patrolem StraŜy Miejskiej jest moŜliwy przez 
tel. kom. o numerze 0 601 349 057  
                                                                                                                      

Przygotował:  
Włodzimierz Bartnicki 

 
 
 



Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
i jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek za 2008 rok. 

 

 81

Oświata 
 
FINANSOWANIE ZADA Ń OŚWIATOWYCH W 2008 r.                                            
Subwencja oświatowa przekazana miastu na bieŜące utrzymanie szkół w roku 2008 
wyniosła 10.824.477 zł. Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej  
w subwencji oświatowej uwzględniono środki z tytułu: 

− wydatków płacowych pracowników pedagogicznych szkół , 
− odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących 

emerytami i rencistami, 
Miasto z dochodów własnych  zaplanowało środki   na  sfinansowanie następujących 
zadań: 

− dowoŜenie uczniów,  
− utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 
− doskonaleni zawodowe,  
− pomoc  zdrowotna dla nauczycieli, 
− opieka pielęgniarska w szkołach, 
− akcja „lato – zima”. 

Realizacja wydatków na zadania oświatowe w Mieście w 2008r przedstawiała się 
następująco: 
 
Zestawienie wydatków rzeczowych i ich procentowy udział w ogólnych wydatkach 
jednostek oświatowych: 
 

L.p. Placówka 
Wysokość 
wydatków 
rzeczowych 

% udziału  
w wydatkach 

bieŜących 
remonty 

1 Zespół Szkół Nr 1 575 381,46 14,02 5 306,19 
2. Zespół Szkół Licealnych 339 192,96 13,42 184 805,99 
3. Zespół Szkół Nr 2 296 158,85 13,26 71 328,71 
4 Szkoła  Podstawowa Nr 3 380 007,08 11,61 246 037,66 
5. Gimnazjum Nr 2 302 884,44 14,11 189 520,74 
 OGÓŁEM 1 893 624,79 13,3 696 999,29 
 
Procentowy udział funduszu płac w budŜetach poszczególnych jednostek 
oświatowych: 
 

L.p. Placówka Wysokość  
funduszu płac 

% udziału  
w wydatkach 

ogólnych 
1 Zespół Szkół Nr 1 3 527 325,58 85, 9 
2. Zespół Szkół Licealnych 2 187 542,85 86,6 
3. Zespół Szkół Nr 2 1 936 582,11 86,7 
4 Szkoła  Podstawowa Nr 3 2 891 195,82 88,3 
5. Gimnazjum Nr 2 1 843 689,44 85,8 
 OGÓŁEM 12 386 335,80 86,7 
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Informacja o organizacji szkół w roku 2007/ 2008: 
 

L.p. Placówka Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

W tym liczba 
oddziałów „0” 

1 Zespół Szkół Nr 1 761 34 3 
2. Zespół Szkół Licealnych 494 20 - 
3. Zespół Szkół  Nr 2 317 19 2 
4 Szkoła  Podstawowa Nr 3 681 29 4 
5. Gimnazjum Nr 2 350 15 - 
 OGÓŁEM 2 603 117 9 
 
Charakterystyka zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 
szkół: 
 

L.p. Placówka Liczba nauczycieli pełno- 
i niepełno zatrudnionych 

Liczba  etatów  
administracji i obsługi 

1 Zespół Szkół Nr 1     55/11* 26,25/28 
2. Zespół Szkół Licealnych   28/10 14,275/16 
3. Zespół Szkół Nr 2   35/10 11,75/15 
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 47/3 21,75/25 
5. Gimnazjum Nr 2 25/12 14,5/16 

OGÓŁEM 190/46           88,5/100 
• liczba nauczycieli niepełno zatrudnionych 

 
Liczba nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wg stanu  
na 31 grudnia 2008r: 

 
L.p. Placówka staŜyści kontraktowi mianowani dyplomowani 
1 Zespół Szkół Nr 1 3 12 18 33 
2. Zespół Szkół Licealnych 2 3 8 25 
3. Zespół Szkół Nr 2 4 15 10 16 
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 1 9 15 25 
5. Gimnazjum Nr 2 0 7 9 21 

OGÓŁEM 10 46 60 120 
 
Liczba nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę w 2006r  - 2008r i planują odejście 
w roku 2009: 
 
L.p. Placówka 2006 2007 2008 2009 
1 Zespół Szkół Nr 1 2 2 3 3 
2. Zespół Szkół Licealnych 7 - 2 9 
3. Zespół Szkół  Nr 2 2 1 0 4 
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 3 2 1 2 
5. Gimnazjum Nr 2 1 3 1 4 

OGÓŁEM 14 8 7 22 
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Informacja o dochodach szkół z tytułu wynajmu: 
L.p. Placówka Pozyskana kwota z wynajmu 
1 Zespół Szkół Nr 1 47 400,00 
2. Zespół Szkół Licealnych 10 700,00 
3. Zespół Szkół Nr 2 11 910,00 
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 29 742,00 
5. Gimnazjum Nr 2 47 575,00 

OGÓŁEM  147 057,00 
 
Zestawienie wydatków na bieŜące utrzymanie szkół w mieście w latach  
2005 r. – 2008r: 
L.p. Placówka 2005 r 2006 r 2007 r 2008 r 
1 Zespół Szkół Nr 1 3 438 774 3 577 256 3 839 983 4 102 707 
2. Zespół Szkół Licealnych 2 149 148 2 427 959 2 434 089 2 526 736 
3. Zespół Szkół Nr 2 1 233 476 1 376 906 1 885 459 2 232 741 
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 2 542 113 2 784 354 2 987 318 3 271 203 
5. Gimnazjum Nr 2 1 452 747 1 634 244 1 899 194 2 146 573 
 OGÓŁEM 10 816 258 11 800 719 13 046 043 14 279 960 
 
Koszty kształcenia ucznia w latach: 2006,  2007,  2008: 
l.p. Placówka 2006 r 2007 r 2008 r 
1. Zespół Szkół Nr 1 4 126 4 848 5 391 
2. Zespół Szkół Licealnych 4 040 5 291 5 115  
3. Zespół Szkół Nr 2 5 987 6 348 7 043 
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 3 938 4 207 4 804 
5. Gimnazjum Nr 2 4 967 5 489 6 133 

 
Opracowała: 

Barbara Retka 
Kierownik Referatu 
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Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
 
Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych naleŜy wymiar podatku  
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków 
transportowych, dokonywanie przypisów: opłaty rocznej z tyt. wieczystego 
uŜytkowania działek, czynszów za dzierŜawę lokali i gruntów na podst. wystawionych 
faktur oraz obsługa księgowa podatków i opłat wraz z egzekucją naleŜności.  
Ponadto referat prowadzi ewidencję opłat za włączenie do czynnej sieci ulicznej  
kanalizacyjnej oraz wodociągowej, opłat za projekty oraz budowę przykanalików. 
Do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podst. uchwały   
Nr 202/XXXIV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 listopada 2008 r. 
Do naliczenia podatku od środków transportowych w 2008 przyjęto stawki 
obowiązujące w 2007 r. na podst.  uchwały Nr18/III/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.  
Stawki podatku rolnego zostały obliczone na podst. średniej ceny skupu Ŝyta ogłoszonej  
przez Prezesa GUS  (M.P. Nr 77 z 2007 roku poz.831), zaś stawki podatku leśnego  
na podst. średniej ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS (M.P. Nr 79 z 2007 r. 
poz.846). 

Rejestr wymiarowy zobowiązań podatkowych osób fizycznych liczył 7.288 
aktywnych  jednostki opodatkowania:  
-   6.018  jednostek z  podatkiem  od nieruchomości, 
-   1134   jednostek z  podatkiem rolnym,                    
-     270  jednostek z  podatkiem  leśnym. 
Rejestr wymiarowy zobowiązań podatkowych osób prawnych liczył: 89 pozycji 
podatku od nieruchomości, 4 pozycje podatku rolnego i 9 pozycji podatku leśnego.  
Podatkiem od posiadania środków transportowych opodatkowanych było 1899  
pojazdów, w tym 232 naleŜące do osób fizycznych i 1667 naleŜących do osób 
prawnych.  
 Ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości zastosowano dla: 
-  dwóch zakładów pracy chronionej  w łącznej kwocie    112.210 zł                    
-   jednostki badawczo-rozwojowej w kwocie                   138.937 zł. 
 
 Dochody  z tytułu podatków, dzierŜawy wieczystej i czynszów zrealizowane przez  
Ref. Podatków w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. zwiększyły się  o 1.024.283 zł,   
co stanowi wzrost o 13,42%. 
Dochody w podatku od środków transportowych w 2008 r. wzrosły o 260,68%   
w porównaniu z  2007 r. na co wpłynęło zwiększenie ilości zarejestrowanych pojazdów 
o 616. Utrzymanie obniŜonych stawek podatku ma  na celu poprawę konkurencyjności 
gminy w opodatkowaniu środków transportowych.  

Na zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych duŜy 
wpływ miała  zmiana klasyfikacji gruntów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów  
zmniejszyła się powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
rolnym. Na zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych wpływ 
miało umorzenie podatku w kwocie 324.532 zł. 
     
W celu wyegzekwowania naleŜnych dochodów podejmowane były następujące 
działania: 
Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono: 
1. 2057 upomnień  w  podatku  od  nieruchomości, rolnym i leśnym osób 

fizycznych na kwotę 1.510.082,29 zł     
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- 22 upomnienia na zaległości osób prawnych: w podatku od nieruchomości  
na kwotę 104.798zł, w podatku rolnym 2 upomnienia na kwotę 617,60 zł,  
w podatku leśnym 1 upomnienie na kwotę 36 zł. 

- 43 upomnienia na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę    
68.933,25 zł 

- 63 wezwania do zapłaty zaległości w rocznej opłacie dzierŜawy wieczystej  
na  kwotę 58.652,11 zł 

- 6 wezwań do zapłaty zaległości w czynszach handlowych w kwocie 4.767,46 zł. 
2. Po zwrocie  potwierdzeń  odbioru upomnień wystawiono  tytuły  wykonawcze 
3. na zaległości do Urzędów Skarbowych: 
4. 371 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób 

fizycznych na kwotę  237.403,58 zł, 
5. 7 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 

12.157,40 zł, 2 tytuły na zaległości w podatku rolnym na kwotę 617,60 zł 
- 16 tytułów na zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 

49.623,60 zł.  
Zestawienie naleŜności i zaległości w dochodach w 2007 i 2008 r. pozwala ocenić 
tendencje występującą w zakresie dyscypliny płatniczej. Nastąpił spadek udziału 
zaległości w naleŜnościach z 8,38% w 2007 r. do 7,08% w 2008 r., najbardziej znaczący 
w podatku od środków transportowych oraz opłacie dzierŜawy wieczystej. 
 

Zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat 
na dzień 31 grudnia 2007 i 2008 roku 

 

Rodzaj zobowiązania 
Dochody 
wykonane 
w 2007 r. 

Dochody 
wykonane 
w 2008 r. 

Stosunek % 
2008/2007 

Podatek                               
od nieruchomości : 
-  osób prawnych 
-  osób fizycznych 

 
 

2.903.640,37 
3.449.177,43 

 
 

2.602.683,41 
3.652.986,34 

 
 

89,64 
105,91 

Podatek od środków 
transportowych 

695.303,47 1.812.469,59 260,68 % 

Podatek rolny 28.136,41 38.639,10 137,33 % 

Podatek leśny 8.246,44 9.081,03 110,12 % 

DzierŜawa wieczysta 148.700,17 246.875,15 166,03 % 

Czynsze dzierŜawne 
i najem 

400.023,16 294.775,68 73,69 % 

RAZEM 7.633.227,45 8.657.510,30 113,42% 
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Zestawienie naleŜności i zaległości w dochodach 
na dzień 31 grudnia 2007 i 2008 roku 

 
Sprawozdanie z udzielonych ulg w podatkach  w  2008r. 
W 2008 roku Burmistrz rozpatrzył 57 podań w sprawie udzielenia ulg w opłacie 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. 
Na podstawie podjętych decyzji udzielono następujące ulgi: 
 

Tytuł naleŜności Ilość decyzji Umorzono zaległości 
RozłoŜono  na raty 

lub odroczono termin 
płatności 

Podatek rolny 1 96,00 zł 0,00 zł 
Podatek leśny  0 0,00 zł 0,00 zł 
Podatek  
od środków transp. 

4 0,00 zł 7 430,00 zł 

Podatek od nieruch. 
- osoby fizyczne 

51 9 825,00 zł 29 731,82 zł 

Podatek od nieruch. 
- osoby prawne: 

1 324 532,00 zł 0,00 zł 

Razem 57 334 453,00 zł 37 161,82 zł 
 
Największą pozycję w umorzeniach stanowi  umorzony  podatek MZWiK, naleŜność 
siedmiu rat za 2008 r. w kwocie 324.532 zł. Udzielenie ulgi naszemu zakładowi 
budŜetowemu było uzasadnione z uwagi na trudną sytuację finansową w związku  
z przyjęciem taryf na wodę i ścieki na 2008 r. na poziomie niŜszym niŜ taryfy 
wynikające z wyliczeń kosztów działalności MZWiK. 
Z tytułu rozłoŜenia na raty podatku, a takŜe odroczenia terminu płatności  jest pobierana 
opłata prolongacyjna, która wynosi 50% odsetek za zwłokę. 
Skutki udzielonych ulg, odroczeń  i umorzeń za 2007 r. wyniosły: 
W podatku od nieruchomości umorzono 334.453 zł, co stanowi 5,35% wpływów z tego 
podatku. 

Rodzaj zobowiązania 
NaleŜności                   
w 2007 r. 

Zaległości                
w 2007 r. 

Zaległ./NaleŜn 
w 2007 r. 

NaleŜności                
w 2008 r. 

Zaległości                         
w 2008 r. 

Zaległ./NaleŜn 
w 2008 r. 

Podatek                  
od nieruchomości 

6.891.844,81 526.791,03 7,64 % 6.736.314,13 490.992,02 7,29 % 

Podatek                   
od środków 
transp. 

830.719,00 127.534,19 15,35 % 1.898.775,03 101.692,12 5,36 % 

Podatek rolny 36.305,70 9.896,49 27,26 % 47.536,49 10.292,03 21,65 % 

Podatek leśny 8.311,04 661,70 7,96 % 9.182,00 408,80 4,45 % 

DzierŜawa 
wieczysta 

182.890,49 27.885,26 15,25 % 279.556,96 29.511,29 10,56 % 

Czynsze 
dzierŜawne 
i najem 

486.633,04 14.579,51 3,00 % 310.079,93 17.148,57 5,53 % 

RAZEM 8.436.704,08 707.348,18 8,38 % 9.281.444,54 650.044,83 7,01 % 
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Ponadto Burmistrz rozpatrzył 16 podań o ulgi w podatku realizowanym                    
przez Urząd Skarbowy i w formie Postanowienia wyraził zgodę na: 
-    umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie  31.377 zł                                                         
• rozłoŜenie na raty podatku  od spadków  i darowizn  w kwocie 33.308 zł 
• umorzenie opłaty prolongacyjnej od spłaty ratalnej w kwocie 524 zł. 
 
Informacja o przeprowadzonych kontrolach nieruchomości w 2008 roku. 
Pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych przeprowadzili oględziny 361 
nieruchomości, w wyniku których ujawniono 210 przypadków braku zgłoszenia lub 
nieprawidłowego zgłoszenia do opodatkowania powierzchni budynków lub gruntów, 
niezgodne   ze stanem faktycznym. 
Przeprowadzono postępowanie podatkowe i na podstawie  złoŜonych Informacji  
w sprawie podatku od nieruchomości  dokonano aktualizacji rejestru wymiarowego 
podatku oraz dokonano dodatkowego wymiaru podatku od nieruchomości w kwocie  
157.118 zł. (113.185 zł w 2007 r.).  
Celem 12 kontroli była weryfikacja informacji zawartych we wnioskach podatników   
o zastosowanie ulg w podatkach oraz sporządzenie  protokołów 
o stanie majątkowym zainteresowanych. 
 

Przygotowała: 
 Anna Chorobińska – Pstrzoch 

Kierownik Referatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
i jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek za 2008 rok. 

 

 88

Referat Inwestycji i Zamówie ń Publicznych 
 
− Wodociągi i kanalizacja: 
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego reaktora na Oczyszczalni Ścieków. 
Uzyskano pozytywną opinię  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
w sprawie akceptacji rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
Opracowano i przekazano materiały do opracowania studium wykonalności. 
Wykonano odcinki sieci wodociągowej na terenie Starej śurawki o łącznej długości  
130 mb, wykonawca SANGAZ z Sulejówka. 
Wykonano dokumentację projektową wodociągu miejskiego na terenie Starej śurawki – 
wykonawca Aquaproject z Warszawy. 
Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kossaka o długości 235 mb – wykonawca 
STD Nasiłowski. 
 
− Drogi, odwodnienie i oświetlenie: 

• Prowadzono konsultacje i uzgodnienia w sprawie modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 637 oraz realizacji projektu odwodnienia miasta Sulejówek, 
dotyczy to kanału „D” w ulicy Okuniewskiej i Szosowej 

• Uzgodniono organizację ruchu dla  projektu modernizacji ulicy Okuniewskiej – 
wykonawca CGM Projekt Warszawa 

• Wykonano  projekty przebudowy kolizji  z siecią energetyczną na ulicy 
Sobieskiego, wykonawca: Projektowanie Instalacji Elektrycznych, inŜ. Feliks 
Leszek Culek 

• Wykonano  projekty przebudowy kolizji  z siecią teletechniczną  na ulicy 
Sobieskiego, wykonawca:  ELMO S.A. 

• Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na budowę  ulicy Sobieskiego wraz  
z odwodnieniem na odcinku ul. Piłsudskiego – Paderewskiego oraz przebudową   
kolizji energetycznych i teletechnicznych, rozpoczęto roboty, wykonawca firma 
MIKST z Węgrowa 

• Zaktualizowano projekt budowy ulicy Hallera na odcinku ulica Armii 
Krajowej- Narutowicza, wykonawca COMPLOT USŁUGI PROJEKTOWE 

• Zakończono budowę ulicy Hallera, nawierzchnia z kostki brukowej, 
dwustronny chodnik – wykonawca firma MBT z Marek 

• Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy w ulicy Poniatowskiego na odcinku  
od ulicy Reymonta do ulicy Okuniewskiej oraz chodnik w ulicy Paderewskiego 
na odcinku od ulicy Wiosennej do ulicy  świrowej, wykonawca „BRUKER” s.c. 
Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki z Sulejówka 

• Wybudowano odcinek ulicy Kruczkowskiego, od ulicy śeromskiego do ulicy 
Szkolnej, nawierzchnia bitumiczna ,jednostronny chodnik,budowa odwodnienia, 
wykonawca MBT Sp. zo.o. z Marek 

• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę ulicy 
Świętochowskiego wraz z odwodnieniem  od ulicy Staszica do ulicy Długiej – 
wykonawca firma „Planeta” z Warszawy                                                                                         

• Wykonano remont ul. Kraszewskiego na odcinku od ulicy Bema do ulicy 
Wilsona i ulicy Idzikowskiego na odcinku Osiedlowa – Kasprowicza – 
wykonawca Dowbud –C z Warszawy 

• Rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Szekspira wraz z odwodnieniem  
i przebudową kolizji od ulicy Szosowej do ulicy Solskiego – wykonawca firma 
„Krol” z Wołomina 
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• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę ulicy Okrzei wraz  
z  odwodnieniem i przebudową kolizji od ulicy Przejazd do ulicy Kutrzeby  
- wykonawca firma „Planeta” z Warszawy 

• Wykonano podziały geodezyjne niezbędne do uzyskania decyzji wydawanej 
przez Starostę ustalającą  lokalizację drogi, wykonawcy: Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. z o.o., 
GEODEZJA s.c . Zawadzki i Wspólnicy, Usługi Geodezyjne – Jan Milewski 

• Wykonano  modernizację oświetlenia Pl. Czarnieckiego, wykonawca  
„KAR-GOS” Robert Gos z Sulejówka 

• Zakończono budowę oświetlenia odcinków ulic Konarskiego, Zacisznej, 
15 Września ,Olszyny, Weneckiej ,Asfaltowej – wykonawca „ Kar – Gos”  
z Sulejówka i odcinków ulic Klonowej, Sobieskiego, Rataja, Starzyńskiego  
- wykonawca  „Lumen” z Legionowa 

• Wykonano projekt parkingu na terenie PKP – system „parkuj i jedź”, 114 miejsc 
postojowych dla samochodów, 150 miejsc dla rowerów. Wykonawca Wojciech 
Kaszuba 

• Wykonano  remont odwodnienia ulicy Sucharskiego, wykonawca Zakład 
WielobranŜowy „FALKON” Konrad Kuśmierczuk z Wiązownej 

• Wykonano odwodnienie w ulicy Reja i Poniatowskiego, wykonawca  
„DREN-BUD” Zbigniew Drągowski, Janusz Sęktas z Mińska Mazowieckiego 

• Wykonano remont części Rowu Halinowskiego  - wykonawca firma 
„FALKON” Konrad Kuśmierczuk z Wiązownej 

• Rozstrzygnięto przetarg i wykonano roboty budowy odwodnienia w ulicy 
Starych Dębów – wykonawca firma Form – Awa Izabelin 

• Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie odwodnienia 
północnej części miasta –wykonawca firma Form – Awa Izabelin 

• Rozstrzygnięto  przetarg i podpisano umowę na wykonanie kanału wód 
deszczowych z ulicy Sobieskiego do Kanału Wawerskiego – rozpoczęto roboty 
– wykonawca firma Isso 1 z Warszawy 

• Zakończono projektowanie ulic zgodnie z umową nr CRU-3420/34/06  
– wykonawca Andrzej Dusiński 

• Zakończono projektowanie ulic zgodnie z umową nr CRU-3420/80/07  
– wykonawca „INKOM” Sp. zo.o. z Białegostoku 

• Wykonano dokumentację projektową ulic zgodnie z umową nr CRU3420/25/08 
– ulice Marii Konopnickiej i Grabińska (połączenie z Halinowem), wykonawca 
„CLOTHOS” z Madrytu 

• Wykonano dokumentację projektową przebudowy kolizji projektowanych ulic 
na podstawie umowy nr CRU-3420/80/07 z istniejącą siecią energetyczną, 
wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej i teletechniczną, umowa  
nr CRU-3420/105/07, wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 
Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. zo.o. 

• Zakończono projektowanie odwodnienia ulic – kanał D w ulicy Szosowej 
zgodnie z umową nr CRU-3420/90/07  – wykonawca Melwodprojekt Warszawa 

• Opracowano projekt odwodnienia ulic Narutowicza i Berlinga zgodnie z umową 
nr CRU-3420/58/08, wykonawca Zakład Usługowo- Handlowo- Produkcyjny 
„TRASA” 

• Wykonano  dokumentację projektową oświetlenia ulic i przebudowy słupa  
na skrzyŜowaniu ulic Andersa i Berlinga zgodnie z umową nr CRU-3420/85/08, 
wykonawca Projektowanie Instalacji Elektrycznych, inŜ. Feliks Leszek Culek 
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• Wykonano dokumentację projektową odcinków ulic Kilińskiego, Grabskiego  
i Wilsona zgodnie z umową nr CRU-3420/158/08 – wykonawca ARS Projekt 

− Obiekty kubaturowe: 
- Wykonano projekt budynku w. c. na Targowisku Miejskim zgodnie z umową 

CRU-3420/65/08. Budynek w technologii tradycyjnej o kubaturze 283 m³ 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca Joanna Ostrowska. 

- Wykonano kompletną dokumentację projektową budynku Przychodni Miejskiej 
Nr 1 zgodnie z umową CRU-3420/75/08. Zaprojektowano budynek przychodni 
wraz z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Wykonawca ARP projekt 
Wiesław Paulski. 

- Podpisano umowę nr CRU-3420/217/08 i rozpoczęto budowę budynku 
przychodni miejskiej -wykonawca firma PHU  ABC Tyszka Agnieszka. 
Budynek w technologii tradycyjnej o kubaturze 5834 m³ ,powierzchnia 
uŜytkowa 909 m². 

- Wykonano dokumentację projektową  wymiany instalacji c.o. w Gimnazjum  
nr 2  zgodnie z umową nr CRU-3420/63/08. Grzejniki stalowe płytowe, 
instalacja z rur PP. Wykonawca firma „KOMPAS” Sp. zo.o z Garwolina. 

- Wykonano dokumentację projektową i wybudowano  bieŜnię  w Zespole Szkół 
nr 1 zgodnie z umową nr CRU-3420/77/08. BieŜnia o nawierzchni tartanowej, 
trzytorowa ze skocznią w dal. Wykonawca Gardenia Sport sp. zo.o. z Warszawy   

- Wykonano  projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół 
nr 2 - komunikacja wewnętrzna wraz z odwodnieniem powierzchni terenu  
i połaci dachowych, zgodnie z umową nr CRU-3420/92/08, wykonawca 
Wojciech Kaszuba. 

-  Budynek komunalny przy ul. Łukasińskiego – zakupiono dokumentację 
projektową powtarzalną, wykonano adaptację projektu, podpisano umowę  
nr CRU-3420/225/08, rozpoczęto roboty. Budynek w technologii szkieletu 
drewnianego o powierzchni uŜytkowej 961  m², 26 lokali mieszkalnych, 
wykonawca firma PPU Domek sp. zo.o. z Radłowa    

- Wykonano wymianę instalacji c.o. i c.w. z Zespole Szkół Nr 2 zgodnie z umową 
nr CRU-3420/115/08, wykonawca „HYDRO-GAZ” z Garwolina 

- Wykonano instalację elektryczną zasilającą wentylatory zamontowane na dachu 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z umową nr CRU-3420/162/08, 
wykonawca „HYDRO-GAZ” z Garwolina. 

- Wybudowano bieŜnię przy Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z umową  
nr CRU-3420/162/08, bieŜnia o nawierzchni tartanowej, trzytorowa ze skocznią 
w dal,  wykonawca Gardenia Sport sp. zo.o. z Warszawy 

- Przedszkole Miejskie nr 2 –wykonano dokumentacje projektową zgodnie  
z umową nr CRU-3420/154/08, przedszkole 8 oddziałowe z moŜliwością 
etapowania budowy ,technologia tradycyjna, wykonawca  firma WDI z Kalisza 

- Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk z trybunami  
w Parku Glinianki, umowa nr CRU-3420/237/08, wykonawca Studio Autorskie 
Puch 

- Wykonano  remont instalacji odgromowej w Przychodni nr 2 zgodnie z umową 
nr CRU-3420/160/08 

- Zlecono opracowanie projektu budowy hali sportowej  w Parku Glinianki, 
umowa nr CRU-3420/244/08, wykonawca „Techniczna obsługa inwestycji  
J. Gradomski” 
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SPRAWOZDANIE Z PRZETARGÓW ZA 2008 R.  
L.p

. Zadanie Wykonawca Umowa Kwota 
Termin realizacji 

umowy Uwagi 

1 Wykonanie podziałów GEODEZJA s.c. Zawadzki i Wspólnicy CRU-3400/57/08 57.936,58 31.08.2008  
2 Wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy ul. Konopnickiej i Grabińskiej 
Clothos Madryt 

CRU-3420/25/08 
z 15.02.2008 r. 

109.800,00 30.04.2008 r.   

3 Wykonanie dokumentacji projektowej 
Przychodni Miejskiej Nr 1 

ARP projekt Wiesław Paulski Wesoła CRU -3400/75/08  158.600,00 15.09.2008 r.   

4 Studium wykonalności do wniosku  
o środki z EFRR – Rewitalizacja Miłosnej 

Zespół Doradczy DR R. KUSZŁEYKO 
Gliwice 

CRU-3420/206/ 75.640,00 15.12.2008 r.   

5 Remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych 

Firma Usługowa Nawierzchnie Asfaltowe 
i Transport Tadeusz Soból Wesoła 

CRU-3400/52/08 322.080,00 31.12.2008  

6 
Remont dróg gruntowych 

Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy 
Janusz Nowakowski Sulejówek 

CRU-3400/51/08 199.433,40 31.12.2008  

7 Zakup kruszywa drogowego RAT-SORT Ratyński Krystian Kowala CRU-3400/72/08 126.819,00 31.12.2008  
8 

Budowa ul. Kruczkowskiego 
Przedsiębiorstwo-Budowlano-
Telekomuniikacyjne MBT Sp. z o.o. 

CRU-3400/76/08 249.616,95 
Dwa miesiące od 
podpisania umowy 

 

9 Zaprojektowanie i budowa bieŜni przy 
Zespole szkół Nr 1 

GARDENIA Sport Sp. z o.o. Marki CRU-3400/77/08 125.895,00 31.08.2008  

10 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, miejsc 
pamięci narodowej oraz cięcia techniczne i 
pielęgnacyjne drzew 

„ELWIX” Witold Soćko Sulejówek CRU-3420/99/08 84.727,95 30.11.2008 r.  

11 Remont patio w budynku szkoły 
Podstawowej Nr 3 przy ul. Głowackiego 

Przedsiębiorstwo ORZEŁ-Instal Opacz  165.686,13 20.08.2008 r. Przetarg szkoły 

12 
Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego i 
Paderewskiego 

„BRUKER”s.c.Przedsiębiorstwo Drogowe 
Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki 
Sulejówek 

CRU-3420/103/08 249.888,83 
Dwa miesiące od 
daty podpisania 
umowy 

 

13 Wymiana instalacji c.o i c.w.u.  
w budynku szkoły Podstawowej Nr 2 ul. 
Okuniewska 2 

Zakład Instalacji Sanitarnych, CO, 
Gazowych „HYDRO-GAZ” Garwolin 

CRU-3420/115/08 236.442,84 20.08.2008 r.  

14 Modernizacja oświetlenia Placu 
Czarnieckiego 

KAR-GOS Sulejówek CRU-3400/123/08 139.921,92 30.09.2008r.  
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15 Remont i bieŜące utrzymanie chodników Falkon Konrad Kuśmierczuk CRU-3420/130/08 424.559,63 31.10.2008  

16 Budowa ul. Świętochowskiego  PLANETA Sp. z o.o. Warszawa CRU-3420/135/08 6.516.063,83 31.05.2009   

17 Modernizacja instalacji elektrycznej 1 etap w 
budynku Zespołu Szkół 

ELBUD SIEDLCE  70.554,11 20.08.2008 r Przetarg szkoły 

18 Budowa ulicy Okrzei PLANETA Sp. z o.o. Warszawa CRU-3420-182/08 2.111.04,83 31.05.2009  

19 Budowa urządzen odwadniających w ul. 
Starych Dębów, odc. Od Rowu Nr 1 do 
Kanału Wawerskiego w Sulejówku 

FORM-AWA Sp. z o.o. 
Izabelin 

CRU-3420/151/08 210.260,14 30.10.2008  

20 Zaprojektowanie i budowa biezni przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Sulejówku 

GARDENIA Sport  
Sp. z o.o. 

CRU-3420/149/08 169.958,25 30.09.2008  

21 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w 
okresie od 01.09.-19.12.2008 

1) Usługi Przewozowe Piotr 
    Pieńkowski – Mińsk Maz. 
2) Taxi Osobowe Stanisław 
    Adamiec - Sulejówek 

 

1/ Zad. Nr 1 – 470,80 
zł/dzień 
Zad. Nr 2 – 53,50 
zł/dzień 
Zad. Nr 3 – 53,50 
zł/dzień 
2/  Zad. Nr 4 – 160,00 
zł/dzień 

19.12.2008  

22 Udzielenie kredytu na wydatki wynikające z 
uchawły budŜetowej na rok 2008 w 
wysokości 5.928.000 PLN 

Bank Gospodarstwa Krajowego II Oddział 
w Warszawie 

 1.219.765,82 7 lat  

23 Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy ulic: Wilsona, Grabskiego i 
Kili ńskiego 

ARS Projekt Dębe Wielkie CRU-3420/158/08 
Zad. Nr 1 – 45.669,48 
Zad. Nr 2 – 18.790,44 
Zad. Nr 3 – 24.265,80 

15.12.2008  

24 Remont Rowu Halinowskiego FALKON Zakład WielobranŜowy Wesoła CRU-3420/195/08 96.880,30 zł 30.10.2008 r.  
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25 Wymiana parkietu w sali gimnastycznej 
budynku Gimnazjum Nr 2 przy  
ul. Narutowicza 

Seweryn Owczarek Brąszewice  78.045,39  
Przetarg szkoły 
 

26 Budowa ul. Hallera MBT Sp. z o.o.  CRU-3420/202/08 496.339,83 zł 15.11.2008 r.  

27 Budowa odwodnienia północnej części 
miasta 

FORM-AWA Sp. z o.o. Izabelin CRU-3420/250/08 1.211.193,66 zł 30.06.2008 r.  

28 
Remont ulic: Kraszewskiego  
i Idzikowskiego 

DOWBUD-C Sp. z o.o. Warszawa CRU-3420/201/08 

Zad.1 – 595.283,36 zł 
Zad.3 – 91.252,24 zł 
Zad.2 – uniewaŜnione 
brak środków 

30.11.2008 r.  

29 
Budowa Przychodni Miejskiej Nr 1 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ABC Ostrołęka 

CRU-3420/217/2008 5.063.633,37 zł 30.10.2009  

30 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 
2008/2009 

ELWIX Witold Soćko 
Sulejówek 

CRU-3420/220/08 633.048,92 zł 
Jeden rok od 
podpisania umowy 

 

31 Wykonanie kanału wód deszczowych  
w ul. Sobieskiego 

Isso I Sp. z o.o. 
Warszawa 

CRU-3420/226/08 1. 194.629,99 30.06.2009  

32 Budowa wielorodzinnego budynku 
komunalnego Łukasińskiego 10C 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
DOMEK Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski 

CRU-3420/225/08 2.500.017,57 zł 30.06.2009  

33 Remont chodników w ulicach: Armii 
Krajowej i Kombatantów 

DOWBUD-C Sp. z o.o. 
Warszawa 

CRU-3420/227/08 158.561,33 zł 19.12.2008  

34 Dokumentacja projektowa „PARK 
GLINIANKI EURO 2012” 2 boiska, 
trybuny, zagospodarowanie terenu 

Studio Autorskie PUCH 
Warszawa 

CRU-3420/237/08 297.680,00 zł 30.04.2009  

35 Dokumentacja projektowa „PARK 
GLINIANKI EURO 2012” obejmująca 
budowę hali sportowej 

Techniczna Obsługa Inwestycji, Janusz 
Gradomski Łódź 

CRU-3420/244/08 176.900,00 zł 31.08.2009 r.  



Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta  
i jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek za 2008 rok. 

 

 94

36 
Budowa ulicy Sobieskiego w Sulejówku 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych MIKST Sp. z o.o. Węgrów 

CRU-3420/233/08 5.422.394,65 zł 31.07.2009 r. R 

37 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
dostawczego typ FURGON 

   31.12.2008 
Przetarg 
MZWiK 

38 Zagospodarowanie osadu z oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

   
Od 01.01.2009  
do 31.12.2009 

Przetarg 
MZWiK 

39 Świadczenie usług ochrony przed kradzieŜą 
z włamaniem na terenie obiektu Stacji 
Uzdatniania Wody 

   
02 .04 2009 r.  
Do 02.01. 2010 r. 

Przetarg 
MZWiK 

40 Budowa budynku w.c. na Targowisku 
Miejskim 

- - - - 
UniewaŜniony 
brak środków 

41 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Kossaka 

STD Nasiłowski Zielonka CRU-3420/245/08 131.562,52 zł 29.12.2008  

42 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w 
2009 r. 

Usługi Przewozowe Piotr Pieńkowski 
Mińsk Mazowiecki 

CRU-3420//08 

Zad.1 – 478,80 zł/dzień 
Zad.2 – 53,50 zł/dzień 
Zad.3 - 53,50 zł/dzień 
Zad.4 - 53,50 zł/dzień 
Zad.5 - uniewaŜnione 

Od 05.01.2009  
do 18.12.2009 

 

43 Budowa ulicy: Szekspira  w Sulejówku Włodzimierz Królik „KROL” Wołomin CRU-3420/262/2008 4.320.913,72 zł 31.07.2009 r.  

44 Wywóz odpadów komunalnych z budynków 
mieszkalnych komunalnych. 

Zakład Usług Asenizacyjnych Marek 
Bakun Wesoła 

CRU-3420/261/2008 18.083,00 zł miesięcznie 
Od 01.01.2009 r  
do 31.12.2009 r. 

 

45 
Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego KAR-GOS Sulejówek CRU-3400/22/09 24.199,68 zł miesięcznie 

Od 17.02.2009 r  
do 31.12.2009 r. 
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Ponadto:    

• wydano 83  decyzje o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, 
• wydano 263 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury, 
• wydano 280 umów w sprawie budowy przyłączy wodno – kanalizacyjnych. 
• Udział w przygotowaniu projektu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 637 na 

odcinku przebiegającym przez miasto Sulejówek oraz uzgodnienia organizacji 
ruchu 

• Weryfikacja projektów budowlanych i przygotowywanie wniosków  
o pozwolenie  na budowę 

• Udzielano odpowiedzi na pisma mieszkańców i wnioski radnych 
• Udzielano informacji i porad interesantom licznie odwiedzającym Referat 

Inwestycji oraz zgłaszającym się telefonicznie 
 
 

Przygotowała:  
Maria Łepkowska 

Kierownik Referatu 
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Referat Organizacyjny 
 
W 2008 r. Urząd Miasta Sulejówek funkcjonował w dwóch budynkach: 
Sulejówek ul. Dworcowa 55 
Sulejówek ul. Reymonta 43. 
 
Referat Organizacyjny pracował w oparciu o regulaminy i procedury: 
1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Sulejówek 
2. Regulamin pracy Urzędu Miasta Sulejówek 
3. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Sulejówek 
4. Regulamin premiowania pracowników obsługi 
5. Regulamin nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej 
6. Regulamin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta 

Sulejówek oraz jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego 
7. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników 

samorządowych 
8. Regulamin stosowania telepracy 
9. Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta 

Sulejówek 
10. Procedura podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Miasta Sulejówek 
11. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego. 
 
Administracja samorządowa łącznie z obsługą, pracownikami zatrudnionymi w ramach 
prac interwencyjnych i robót publicznych w 2008 r - średnio 73,2 etaty 
w tym: 

10,75 etatu – 12 osób pracownicy fizyczni 
5,75 etatu –   8 osób prace interwencyjne, roboty publiczne 
w tym: 

2,5 etatu pracownicy fizyczni 4 osoby 
3,25 etatu  administracja 5 osób 
56,7  etatu  - administracja  

Kadra urzędu jest merytorycznie przygotowana do wykonywania swoich obowiązków. 
Spośród 62 pracowników administracji  41 posiada wykształcenie wyŜsze co daje 66%, 
21 średnie, 11 pracowników uzupełnia wykształcenie. 
 
Referat Organizacyjny prowadził sprawy z zakresu: 
Kadr i szkoleń, Biura podawczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, archiwum, obsługi. 
 
Referat Organizacyjny - Kadry prowadził sprawy osobowe pracowników: 

- Urzędu Miasta Sulejówek 
- StraŜy Miejskiej 
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektora MZWiK, dyrektora MOPS. 

W programie "Płatnik" sporządzono dokumenty dot. ubezpieczenia pracowników  
i zleceniobiorców: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCZA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA. 
 
Referat Organizacyjny prowadził: 

- rejestr delegacji słuŜbowych, 
- rejestr szkoleń, 
- rejestr wyjść słuŜbowych i prywatnych, 
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- rejestr pracy w godzinach nadliczbowych, 
- rejestr zwolnień lekarskich, 
- karty ewidencji czasu pracy: miesięczne, roczne, karty urlopowe. 

 
Referat Organizacyjny sporządził: 
umowy zlecenia, umowy o dzieło z osobami fizycznymi , umowy z firmami m.in 
związane z: 
1. minitoringiem Urzędu Miasta Sulejówek, 
2. wynajmem lokalu od Banku ul. Reymonta 43, 
3. realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
4. realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 
5. prowadzeniem Kółek ekologicznych dla dzieci ze szkół w Sulejówku, 
6. doręczaniem podatnikom na terenie Sulejówka decyzji ustalających wymiar podatku 

od nieruchomości, rolnego, leśnego, doręczanie upomnień na zaległości w opłacie 
podatku, 

7. organizacją akcji „Zima w mieście” oraz akcji „Lato w mieście” 
 
W 2008 r. dokonano wydatków: 

- na bieŜące utrzymanie Urzędu 
- osobowy fundusz płac 
- ZUS  
- fundusz pracy 
- wynagrodzenia bezosobowe 
- zakupy inwestycyjne 
- remont Urzędu 

 
Referat Organizacyjny prowadził sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. 
szkolenia wstępne, okresowe badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne 
przeglądy sprzętu p. poŜ 
 
W 2008 r.: 
1. wypłacono 14 nagród jubileuszowych 1 odprawę , 
2. sporządzono sprawozdawczość kwartalną, roczną, 
3. sporządzono listy osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 
4. prowadzono archiwum zakładowe, 
5. prowadzono sprawy osób skazanych na wykonywanie pracy społecznie uŜytecznej 

skierowanych przez Sąd w Mińsku Mazowieckim, 
6. prowadzono procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 
7. współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zwalczania bezrobocia 

organizowano m. in. staŜe absolwenckie, prace  interwencyjne, roboty publiczne, 
8. współpracowano z Uczelniami WyŜszymi organizując praktyki studenckie - 7 osób, 
9. prowadzono sprawy związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu, 
10. przeprowadzano okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych, 
11. opracowano Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Sulejówek. 
 
Referat Organizacyjny – Biuro Podawcze prowadził: 
1. obsługę kancelaryjną Urzędu Miasta Sulejówek 
2. ksiąŜkę kancelaryjną- pism przychodzących 14328 
3. nadawczą ksiąŜkę pocztową – pism wychodzących 25140 
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4. współpracę z Sądami, Komornikiem – ogłoszenia i obwieszczenia 
 
Referat Organizacyjny: 
1. sporządzał projekty pism, umów, zarządzeń Burmistrza 
2. sporządzał sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Sulejówek 
3. sporządzał sprawozdania kwartalne z realizacji uchwał Rady Miasta Sulejówek 
 
W 2008 r:  
1. przeprowadzono remonty wybranych pomieszczeń Urzędu w budynku  

ul. Dworcowa 55. 
 
 

Sporządziła:  
Hanna Jaroń 

Kierownik Referatu 
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Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo ściami 
 
1. Zaktualizowano stawki czynszów dzierŜawnych na rok 2008 o średnioroczny  

wskaźnik  wzrostu cen detalicznych towarów i  usług konsumpcyjnych. 
2. Rozpatrzono 19 podań uŜytkowników wieczystych nieruchomości o udzielenie 

bonifikaty i rozłoŜenie na raty opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego 
gruntu. Zastosowano 11 bonifikat, 3 opłaty roczne rozłoŜono na raty,  
1 przesunięto termin zapłaty, 4  podania załatwiono negatywnie. 

3. Wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości.                      

4. Przygotowano dokumentację i zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie 
operatów  szacunkowych 26 nieruchomości gminnych: (19 do aktualizacji opłat  
rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego dla osób fizycznych i osób prawnych, 
6 do naliczenia opłat adiacenckich oraz 1 do przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności ).  

5. Wydano 19  wypowiedzeń dotychczasowej opłaty rocznej  wraz z ofertami 
przyjęcia nowej  opłaty rocznej dla osób fizycznych i osób prawnych z tytułu 
uŜytkowania wieczystego. 

6. Sprzedano n/w nieruchomości  gminne: 
- dz. nr 46/7 obręb 37 przy ul. Wspólnej,  
- dz. nr 16/1 obręb 24 zabudowaną pawilonem handlowym przy  

ul. Narutowicza, 
- udział 0,31 cz. w nieruchomości dz. 24,25 obręb 42 przy ul.  Idzikowskiego  

na rzecz powiatu mińskiego pod budowę Przychodni Miejskiej wraz  
z Przychodnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

7. Sprzedano lokal nr 7 w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 93 wraz  
z oddaniem w uŜytkowanie wieczyste części gruntu. 

8. Oddano w uŜytkowanie wieczyste Sp-ni Mieszkaniowej Lokatorsko 
Własnościowej przy ul. Idzikowskiego grunt o ogólnej powierzchni 1685 m 2. 

9. Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaŜ  
3 nieruchomości gminnych. 

10. Ogłoszono wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej  
do wydzierŜawienia w trybie przetargu nieograniczonego oraz ogłoszono przetarg 
na dzierŜawę tego terenu pod korty tenisowe. 

11. Wszczęto 6 postępowań w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości, w wyniku podziału. Wydano 3 decyzje o ustaleniu opłaty 
adiacenckiej. 

12. Przekazano do Referatu Finansów Urzędu Miasta 23 prawomocne sprawy  
o ustaleniu wysokości odszkodowania dla właścicieli gruntów przeznaczonych 
pod drogi w celu   wypłaty (w tym 19 decyzji ze starostwa powiatowego  
i 4 porozumienia w sprawie  rozliczenia wzajemnych naleŜności z tytułu – opłata 
adiacencka i odszkodowanie  za drogę ). 

13. Przygotowano i podpisano 4 porozumienia w sprawie rozliczenia wzajemnych 
naleŜności z tytułu – opłata adiacencka i odszkodowanie za drogę. 

14. Przygotowano dokumenty do sprzedaŜy na rzecz powiatu mińskiego udziału  
0,31 cz. w nieruchomości dz. nr 24 i 25 obręb 42 przy ul. Idzikowskiego pod 
budowę Przychodni Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulejówku (akt not. z dnia 
15.12.08 r.) 

15. Przejęto teren od WAM z ujęciami wody – umowa uŜyczenia z dnia 11.12.2008 r. 
oraz przekazano MZWiK do zarządzania w/w terenu protokółem zdawczo 
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-odbiorczym z dnia  32.12.2008 r. 
16. Załatwiono 25 wniosków dot. wyraŜenia zgody na czasowe dysponowanie gruntem 

w pasie drogi gminnej na wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej. 
17. Zgromadzono materiały do decyzji orzekających o oddaniu nieruchomości w trwały 

zarząd szkołom. 
18. Wnioski do sądu o dokonanie wpisów na rzecz gminy w księgach wieczystych  

– 26. 
19. Zlecono opracowanie map podziałowych nieruchomości w celu:  

sprzedaŜy, wydzielenia cz. objętej umową dzierŜawy pomiędzy GMS a Fundacją 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz  wydzielenia cz. gruntu zajętego pod ulice. 

20. Zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego na budynek  –  122. 
21. Podziały nieruchomości - 64. 
22. Przygotowano 5 projektów Uchwał dla Rady Miasta. 
23. Przejmowanie gruntów i nieruchomości – 55 spraw. 
24. Sprawy związane ze współdziałaniem z innymi organami i instytucjami – 121 

spraw. 
25. Prowadzenie rejestru spraw wpływających do Referatu (wpłynęło do Referatu 1131         

spraw. 
26. Sprawy bieŜące (sprawy związane z realizacją wniosków właścicieli gruntów 

przeznaczonych pod drogi – przesyłanie dokumentacji prawnej i geodezyjnej  
do Starosty i Wojewody, sprawozdania, informacje, obsługa interesantów, 
odpowiedzi na pisma, udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miasta). 

 
 

Sporządziła:  
BoŜenna Kisiel 

Kierownik Referatu 
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Referat Ewidencji Ludno ści 
 

I. Dane statystyczne dotyczące ruchu meldunkowego i wydanych decyzji 
administracyjnych według następujących punktów: 

1. Zameldowania na pobyt stały     301 
2. Zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące  208 
3. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy   7 
4. Zameldowania cudzoziemców  219  
            

Ukraina  - 57 
Nepal  - 52 
Nigeria  - 19 
Białoruś  - 14 
Indie  - 12 
Bangladesz  - 12 
Chiny  -   9 
Pakistan  -   9 
Wietnam  -   9 
Rosja -   7 
Mołdawia  -   3 
Armenia  -   3 

Belgia  - 2 
USA  - 2 
Kenia  - 1 
Iran  - 1 
Litwa  - 1 
Gambia  - 1 
Egipt  - 1 
Włochy  - 1 
Kongo  - 1 
Niemcy  - 1 
Uzbekistan - 1 

 
 

5. Wymeldowania z pobytu  stałego   218 
6. Wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące  26 
7. Urodzenia  195 
8. M – 85   K - 110 
9. MałŜeństwa  242  
10. Zgony  178 
11. Ilość udzielonych informacji adresowych  357 
12. Ilość wydanych poświadczeń zameldowania  312 

− Przemeldowania w obrębie gminy 87 
 

II.  Ilość wszczętych postępowań  w  sprawie ogółem - 29 
1. Wymeldowania  - 28 
2. Zameldowania    -  1 
3. Uchylenie czynności mat.-tech. zameldowania lub wymeldowania - 0 

III.  Ilość wydanych decyzji   33 
w tym: 
a/  z art. 15 ust. 2  orzekających wymeldowania  -  17 
b/  z art. 15 ust. 2  odmawiających wymeldowania  - 2 
c/  z art. 47 ust. 2  orzekających zameldowania  -  2 
d/  z art. 47 ust. 2  odmawiających zameldowania - 
e/  z art. 47 ust. 2  uchylających czynność mat.-tech. zameldowania - 
f/  z art. 47 ust. 2  odmawiających uchylenia czynności mat.-tech. zameldowania  - 
g/  z art. 105 KPA – umorzonych - 12 
h/  z art. 97 § 1 KPA – zawieszone postępowania  - 
i/  w toku  - 8 

Sporządziła: 
Teresa Siporska 
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Referat Środowiska i Rolnictwa 
 
1. Przygotowywanie dokumentacji w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:  
a) Decyzje środowiskowe – 24 
b) Postanowienia n.t. raportu o.o.ś.– 24 
c) Korespondencja związana z dec. środowiskowymi (wystąpienia o opinie, 

uzgodnienia i inne) – 308 
2. Przygotowywanie decyzji na wycinkę drzew, udział w 184 oględzinach: 

a) Decyzje na wycinkę drzew – 168 
b) Korespondencja w sprawach wycinki drzew – 221 

3. Przygotowywanie wniosków do Starostwa dot. wycinki drzew gminnych – 16 
4. Udział we wspólnych oględzinach ze starostwem w sprawach w/w – 16 
5. Opinie dla Starostwa i Marszałka na temat gospodarki odpadami – 10 
6. Pisma w sprawach utrzymania czystości – 22 
7. Pisma w sprawach kontroli nieruchomości pod kątem warunków hodowli gołębi – 44 
8. Oględziny posesji hodowców gołębi – 10 
9. Sporządzenie wykazu hodowców gołębi, którzy nie dostosowali hodowli  

do wymogów Regulaminu u.cz. i p. uchwalonego przez Radę Miasta i przekazanie 
go do StraŜy Miejskiej w celu egzekwowania przestrzegania prawa lokalnego. 

10. Sprawozdania – 9 
−−−− do Marszałka Województwa Mazowieckiego i do Wojewódzkiego Funduszu  
−−−− Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rodzaju i ilości odpadów 

opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, 
−−−− do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie wykazu budynków 

pokrytych eternitem, 
−−−− do WIOŚ w Mińsku Mazowieckim z danymi dotyczącymi gospodarki odpadami, 
−−−− do Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie jednostek prowadzących  

na terenie gminy wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz 
sprawozdanie  SG-01, 

−−−− do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, 
−−−− do Wojewody Mazowieckiego w sprawie ilości wydawanych zezwoleń,  

11. Kontrole przedsiębiorców pod kątem spełnienia warunków zawartych  
w zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 110/07 – 4 

12. Wydawanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
z posesji mieszkańców miasta – 11 

13. Pozostałe kontrole – 3 
14. Oględziny w sprawie utrzymania czystości i porządku – 4 
15. Opinie dla Starostwa i Min. Środowiska w sprawie koncesji geologicznych – 3 
16. Korespondencja pozostała – 2907 
17. Przygotowywanie i naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
18. Przygotowywanie i wysyłanie Wniosków: 

− do Marszałka Województwa o zaświadczenie o sposobie wywiązania się 
Miasta    

      z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, 
− do WIOŚ – o nie zaleganiu Miasta z płaceniem kar za naruszenie wymagań 

ochrony środowiska. 
19. Wydanie dwóch decyzji powołujących rzeczoznawców dla oszacowania wartości  

zwierząt kierowanych do uboju z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. 
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20. Aktualizacja rejestru umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami a mieszkańcami 
na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 

21. Stałe aktualizowanie Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie. 

22. Sporządzenie ankiety zbiorczej ze wszystkich referatów n.t. ochrony środowiska dla 
Urzędu Marszałkowskiego. 

23. Przygotowanie sprawozdania Burmistrza Miasta dla Rady Miasta za miniony rok z 
przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. 

24. Rozliczenie dotacji i przygotowanie Sprawozdania dla WFOŚiGW z zakończenia 
inwestycji p.n. Budowa ścieŜki edukacyjnej i Parku Miejskiego – etap III (zakup i 
montaŜ wieŜy do obserwacji przyrodniczych, zakup pomocy dydaktycznych takich 
jak zestawy badawczo-doświadczalne do badania gleby, wody, deszczomierz, 
wiatromierz, stacja pogody, mikroskopy ręczne, walizki Eko-Badacza, 
wielofunkcyjne przyrządy do pomiarów ekologicznych – całość dla młodzieŜy 
korzystającej ze ścieŜki edukacyjnej). 

25. Zakup nagród ksiąŜkowych i przygotowanie dyplomów (160szt.) dla dzieci i 
młodzieŜy biorącej udział w konkursach ekologicznych. Wręczenie nagród w 
szkołach. 

26. Udział w rozstrzyganiu lokalnych konkursów ekologicznych. 
27. Wykaz Konkursów Ekologicznych, w których uczestniczyła młodzieŜ i dzieci 

naszych szkół: 
−−−− Konkurs na plakat propagujący akcję „Nie pal śmieci”. 
−−−− Ogólnopolski Konkurs Geologiczno- Środowiskowy pod hasłem „Skarby 

Ziemi”. 
−−−− Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Na tropach zwierząt powiatu 

mińskiego”. 
−−−− Powiatowy Konkurs p.t. „Moje odpady w moim środowisku”. 
−−−− Konkurs na plakat p.t. „Chrońmy Ziemię”. 
−−−− Ogólnopolski Konkurs Plastyczny p.t. „Przyjaciele Pana Karpia”. 
−−−− Konkurs p.t. „Psubraty – ochrona humanitarna zwierząt” organizowany przez 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i Szkolne Koła Ekologiczne. 
−−−− Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny p.t. „Ekoplaneta”. 
−−−− Ogólnopolski Konkurs pod hasłem „Młody Reporter dla Środowiska –  

Eco-Reporter”. 
−−−− Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny  „Natura 2000”. 
−−−− Konkurs Fotograficzny p.t. „Doliny rzeczne – w harmonii z człowiekiem  

i przyrodą”. 
−−−− Konkurs Fotograficzny Leśnego Wortalu Edukacyjnego pod hasłem „Leśne 

Impresje”. 
−−−− Konkurs na wykonanie albumu oraz prezentację multimedialną n.t. „Piękno 

przyrody Sulejówka”. 
−−−− Konkurs na hasło o tematyce ekologicznej. 
−−−− Konkurs na wiersz/fraszkę o tematyce ekologicznej. 

28. Przygotowanie spotkania u Burmistrza Miasta w celu nagrodzenia dzieci  
i młodzieŜy zakwalifikowanych do finału w Powiatowym Konkursie Ekologicznym 
„ Moje odpady w moim środowisku”, w tym I miejsce w powiecie. 

29. Udział w akcji sadzenia drzewek przez przedszkolaków w ramach zakończenia 
Plastycznego Konkursu Ekologicznego. 

30. Zakup tablic dydaktycznych dla potrzeb edukacji ekologicznej najmłodszych. 
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31. Przygotowanie plakatów n.t. szkodliwości spalania śmieci. 
32. Zlecenie przygotowania i przeprowadzenia we wszystkich szkołach gminnych 

prezentacji n.t. szkodliwości spalania śmieci. Przy okazji w/w prezentacji 
propagowanie konieczności segregacji odpadów (wydruk plakatów przygotowanych 
przez młodzieŜ). 

33. Wycieczki w ramach Szkolnych Kół Ekologicznych do Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, do Nadleśnictwa na ścieŜkę edukacji 
przyrodniczej w lesie. 

34. Przygotowanie i realizacja inwestycji Budowy ścieŜki edukacyjnej o nawierzchni 
Ŝwirowej stabilizowanej w parku miejskim – etap III. Odbiór prac. 

35. Przygotowanie kolejnych wniosków o dotacje związane z doposaŜeniem ścieŜki       
edukacyjnej parku. 

36. Przygotowanie Wniosku wstępnego na doposaŜenie ścieŜki m.in. w mikroskopy,       
lornetki, programy, itp. 

37. Wykonanie pielęgnacji drzewostanu parkowego. 
38. Wykonanie wymiany słupów oświetleniowych w parku miejskim przy  

ul. Idzikowskiego. 
39. Przekazanie wykonanych alejek parkowych oraz zamontowanego sprzętu  

do bieŜącego utrzymania Referatowi GKiM. 
40. Uzyskanie i realizacja dotacji WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa  
ścieŜki edukacyjnej w Parku Miejskim – etap IV (w tym zakup dla wszystkich szkół 
projektorów multimedialnych z ekranami, programów komputerowych  
i foliogramów o tematyce przyrodniczo-ekologicznej). 

41. Stała współpraca z Nauczycielami prowadzącymi Szkolne Koła Ekologiczne  
w zakresie edukacji ekologicznej. 

42. Przygotowanie Wniosku i uzyskanie dotacji WFOŚiGW na pielęgnację drzew 
pomnikowych. 

43. Zlecenie i nadzór nad realizacją prac pielęgnacyjnych pomników przyrody.  
44. Rozliczenie dotacji i przygotowanie Sprawozdania dla WFOŚiGW z zakończenia 

zadania p.n. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta Sulejówek. 
45. Przygotowanie 4 opinii dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody n.t. inwestycji 

miejskich w sąsiedztwie drzew pomnikowych. 
46. Przygotowanie wniosku z dokumentacją fotograficzną o zdjęcie z pod ochrony 

konserwatorskiej drzewa uszkodzonego. 
47. Przygotowanie aktualnego Rejestru drzew pomnikowych na terenie Sulejówka,  

dla potrzeb Studium o z.p., Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Miasta. 
48. Przygotowanie, wspólnie z Ref. GKiM, akcji Wiosennego Sprzątania Miasta przez  

młodzieŜ szkolną wokół swoich szkół. 
49. Przygotowanie prezentacji multimedialnej n.t. Historii powstania Parku Miejskiego 

im. Mariana Jonkajtysa przy ul. Idzikowskiego w Sulejówku. 
50. Współpraca z Referatami Pionu Technicznego oraz Administracyjno-Finansowego, 

a takŜe ze StraŜą Miejską przy realizacji zadań. 
 

Przygotowała:  
Halina Zawadzka 

Kierownik Referatu 
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Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 
Oczyszczanie miasta 
Wydatki bieŜące dotyczyły: 

1. zatrudnienia pracowników, 
2. naprawa i utrzymanie pojazdów słuŜbowych Referatu Gospodarki Komunalnej  

i  Mieszkaniowej, 
3. montaŜ i zakup koszy ulicznych, 
4. wywóz nieczystości stałych: 

* z koszy ulicznych, 
* selektywna zbiórka odpadów, 
* kontenery i worki ze sprzątania miasta, 

5. wynajem i serwis kabin TOI TOI, 
6. zakupy: rękawice, worki, narzędzia, materiały. 

 
Referat przy pomocy pracowników fizycznych wykonywał prace porządkowe  
w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz w zakresie oznakowania pionowego 
dróg w Mieście, polegające na: 

− zbieraniu śmieci wzdłuŜ ciągów ulicznych, na terenach leśnych i terenach 
gminnych, 

− koszeniu trawników i skarp rowów, 
− odmulanie rowów przydroŜnych, 
− malowanie, drobne naprawy i remonty na budynkach komunalnych  

i w budynkach uŜyteczności publicznej, 
Ponadto: 

− zakupiono osiem pięciokomorowych pojemników do segregacji odpadów  
w kształcie piłki noŜnej. 

− zakupiono pięć sztuk tablic urzędowych, jedną sztukę tablicy z godłem 
państwowym, 

− zakupiono dwie sztuki kompletnych aluminiowych masztów flagowych, 
− zakupiono 13 sztuk ławek parkowych, 
− zakupiono wysokociśnieniowe urządzenie myjące oraz zbiornik na wodę  

o pojemności     1000 l do prac na terenie Miasta, 
− zakupiono i wymieniono zbite szyby do wiat przystankowych, 
− zorganizowano 4 zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

na terenie Miasta Sulejówek, 
− zakupiono 70 szt. koszy ulicznych w kolorze zielonym na śmieci. 

 
BieŜące utrzymanie zieleni w mieście 

− nadzór nad realizacja umowy z firmą ELWIX Witold Soćko (pielęgnacja zieleni 
miejskiej), 

− wykonano pielęgnację i cięcia techniczne drzew rosnących w pasie drogowym, 
− wykonano nasadzenia krzewów, 
− zlecono wykonie projektu oraz wykonie przyłącza wodociągowego i studni 

wodomierzowej przy Pomniku Mieszkańców Sulejówka Poległych  
i Pomordowanych w II Wojnie Światowej przy ul. Krasińskiego, 

− wykonano nawodnienie na terenie Pomnika Mieszkańców Sulejówka Poległych                                   
i Pomordowanych w II Wojnie Światowej przy ul. Krasińskiego. 
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Zbiórka zuŜytych świetlówek, baterii i przeterminowanych leków 
− nadzór nad realizacja umowy z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o na odbiór  

i utylizacje przeterminowanych leków, zuŜytych baterii oraz zuŜytych 
świetlówek z aptek, szkół oraz budynków będących w administracji Urzędu 
Miasta. 

 
Schroniska dla zwierząt 

− nadzór nad realizacją umowy z Panem Dominikiem Szostakiem na chwytanie                                     
i przetransportowanie do schroniska bezdomnych psów z terenu Miasta 
Sulejówek, 

− nadzór nad realizacja umowy z Panem Markiem Klamczyńskim 
przedstawicielem schroniska w Wołominie na przyjmowanie i przetrzymywanie 
bezdomnych zwierząt  z terenu Miasta Sulejówek. 

 
Cmentarze i grobownictwo    
W 2008 roku zakupiono wiązanki i znicze oraz zapłacono za wykonanie 44 szt. 
uchwytów stalowych do zamocowania flag państwowych na terenie Miasta Sulejówek. 
 
Gospodarka komunalna 
Wpływy z czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne i uŜytkowe w budynkach 
komunalnych i w administracji Urzędu Miasta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2008 roku wynosiły 249 239,99 zł. 
Wydatki bieŜące obejmowały opłaty za: 

− dostawę ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków, 
− energię elektryczną, 
− centralne ogrzewanie, 
− wywóz nieczystości stałych, 
− wywóz nieczystości płynnych, 
− naprawy i konserwację, 
− usługi kominiarskie, 
− ubezpieczenie budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, 
− remonty. 

W 2008 roku w budynkach komunalnych i domach prywatnych będących  
w administracji Urzędu Miasta zostały wykonane następujące prace: 

− naprawiono uszkodzone drzwi wejściowe i zamontowano spowalniacz  
w budynku przy ul. Świętochowskiego 23, 

− wykonano remont dachu wraz z pokryciem i wymiana obróbek blacharskich                            
w budynku komunalnym przy ul. Poniatowskiego 8, 

− zakupiono i zamontowano nową siatkę ogrodzeniową na budynku komunalnym 
przy ul. Poniatowskiego 8, 

− wykonano remont trzech pieców kaflowych w budynku komunalnym przy                                 
ul. Poniatowskiego 8, 

− zakupiono dwie sztuki kuchni węglowych do lokali w budynkach komunalnych 
przy ul. Łukasińskiego 10/2 i ul. Wilsona 14A, 

− wykonano remont urządzenia grzewczego, oczyszczenie przewodów i ponowny 
montaŜ w lokalu mieszkalnym Nr 3 przy ul. Wilsona 14, 

− wykonano przeglądy roczne budynków mieszkalnych komunalnych  
i prywatnych będących w administracji Urzędu Miasta, 

− wykonano wiosenny i jesienny przegląd przewodów kominowych, 
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− wykonano podejścia wody ciepłej i zimnej do urządzeń sanitarnych wraz z 
podejściem kanalizacyjnym w lokalu komunalnym Nr 3 przy ul. Dworcowej 91, 

− zakupiono 3000 szt. ksiąŜeczek mieszkaniowych, 
− zakupiono i zamontowano 6 szt. okien w budynku komunalnym przy                                  

ul. Łukasińskiego 10/3, 
− zakupiono i zamontowano 6 szt. okien w budynku komunalnym przy  

ul. 11 Listopada 90, 
− wykonano zmianę sposobu uŜytkowania czterech pomieszczeń uŜytkowych  

na cele mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Łukasińskiego 10B, 
− wykonano naprawę instalacji antenowej w budynku komunalnym przy                                          

ul. Łukasińskiego 10B, 
− wymieniono drzwi wejściowe do lokalu Nr 1 w budynku komunalnym przy                                

ul. Paderewskiego 47, 
− wymieniono 4 szt. okien oraz drzwi wejściowe jednoskrzydłowe w lokalu 

komunalnym przy ul. Świętochowskiego 4A, 
− wykonano remont dachu wraz z pokryciem komórki przy budynku komunalnym 

przy ul. Paderewskiego 31, 
− wykonano dwie ekspertyzy techniczne budynków komunalnych przy ul. Armii 

Krajowej 13 i 11 Listopada 90,  
− wykonano wentylacje grawitacyjne w łazienkach oraz pomieszczeniach 

mieszkalnych z zamontowanymi piecami na paliwo stałe w budynkach 
komunalnych, 

− renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 55 wraz  
z remontem schodów zewnętrznych od strony podwórka. 

W 2008 roku zostało zawartych 19 umów najmu: 
− 2 potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu, 
− 4 zamiany lokalu, 
− 1 umowy – lokal socjalny, 
− 4 umowy z przydziału lokalu, 
− 8 umów – przedłuŜenie umowy najmu na czas określony. 

 
BieŜące utrzymanie dróg 
W ramach bieŜącego utrzymania dróg: 

− przeprowadzono akcję zima, 
− przeprowadzono mechaniczne poziome czyszczenie ulic, 
− wykonano oznakowanie poziome ulic,  
− wykonano konserwację oznakowania pionowego ulic, 
− wykonano zmianę organizacji ruchu drogowego na skrzyŜowaniu ulic 

Paderewskiego z Grabskiego, 
− zakupiono i zamontowano 6 szt. wiat przestankowych na terenie Miasta 

Sulejówek, 
− zakupiono i zamontowano słupki ograniczające parkowanie na ul. Okrzei przy 

stacji PKP Miłosna, 
− zlecono wykonanie projektu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i studni 

wodomierzowej przy Pomniku Mieszkańców Sulejówka Poległych  
i Pomordowanych w II Wojnie Światowej przy ul. Krasińskiego, 

− wykonano testowe oznakowanie fragmentu Miasta ograniczonego ulicami: 
Dworcową, Szkolną, 11 Listopada, Grabskiego oraz Jedności wraz  
z oznakowaniem informacyjnym Urzędu Miasta.  
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BieŜące remonty dróg 
W 2008 roku prowadzono bieŜące utrzymanie i naprawę dróg o nawierzchni gruntowej                    
i bitumicznej.  
Zakupiono kruszywo niezbędne do bieŜącego utrzymania i naprawy dróg o nawierzchni  
gruntowej. 
Poza tym przeprowadzono remont chodników o powierzchni 4 930m2: 

− ul. Staszica odc. Krasińskiego/ Świętochowskiego, 
− ul. 3 Maja odc. Głowackiego/Staszica (strona zachodnia) 
− ul. Staszica odc. 3 Maja/Świętochowskiego + „rondo”, 
− ul. Bema (przy księgarni), 
− ul. Kopernika odc. Armii Krajowej/Głowackiego, 
− ul. Pułaskiego odc. Ogińskiego/Piastowska (obie strony), 
− ul. Kwiatowa odc. od Nr 3 do Idzikowskiego, 
− ul. Szkolna odc. Dworcowa/11 Listopada, 
− ul. Armii Krajowej odc. Hallera/Konarskiego (strona wschodnia), 
− ul. Kombatantów odc. Nr 74 do Poniatowskiego. 

Ponadto wykonano: 
− likwidację zastoiska wodnego na ul. Kruczkowskiego na wysokości Nr 64  

i Nr 66 poprzez wykonie studni chłonnej z wypustem ulicznym oraz sączków  
z kruszbetu i tłucznia, 

− likwidację zastoiska wodnego na ulicy Piastowskiej przy ul. Kasprowicza 
poprzez wykonie studni chłonnej z wypustem ulicznym oraz sączków 
tłuczniowych, 

− likwidację zastoiska wodnego na ul. Czynu Społecznego przy Nr 185 poprzez 
wykonie wpustu ulicznego i przykanalika dł. ok. 30mb, 

− wykonano wpust wodny i przykanalik do studni chłonnej na parkingu przy                          
ul. śeromskiego róg Sobieskiego, 

− likwidację zastoiska wodnego na ul. Wyspiańskiego poprzez wykonie cieku 
betonowego do wpustu ulicznego na ulicy Armii Krajowej, 

− likwidację dwóch zastoisk wodnych na osiedlu „Harcerz”. 
 
TARGOWISKO MIEJSKIE 
Wydatki bieŜące obejmowały: 

− Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne, 
BieŜące opłaty za: 

− wodę i ścieki, 
− zuŜycie energii elektrycznej, 
− wywóz nieczystości stałych, 
− materiały i wyposaŜenie, 
− usługi konserwacyjne, remontowe, 
− opłata za dzierŜawę gruntu pod parking. 

W 2008 roku wykonano: 
− remont ogrodzenia targowiska miejskiego od strony ulic Krasińskiego  

i Staszica. 
 
 

Sporządziła:  
Adam Sekmistrz 

Kierownik Referatu 
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Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy 
 
Przygotowane wnioski: 
- przygotowanie karty zgłoszeniowej do projektu Park Glinianki w Sulejówku – 

cz. geotermalna w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagroŜeniom  
i energetyka, RPO WM 2007 - 2013 

- przygotowanie karty zgłoszeniowej do projektu Park Glinianki w Sulejówku –  
cz. turystyczno rekreacyjna w ramach Priorytetu VI Wytwarzanie walorów 
naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, RPO WM 2007 – 2013 

- przygotowany i złoŜony wniosek o pomoc finansową z BudŜetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Samorządowego Wsparcia Rozwoju Mazowsza 
komponentu J – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego”, 
wniosek pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych i urządzeń odwadniających  
na terenie Parku Glinianki” (Planowane zadanie polegało będzie na budowie: 
zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 4 000 m3, (w których będą zbierane 
wody opadowe) oraz sieci kanałów odwadniających – na terenie Parku Glinianki. 
Wody retencyjne wypełniające zbiorniki będą pochodziły z odwodnienia ulic 
Sulejówka, połoŜonych po północnej stronie torów przecinających miasto. 

- złoŜony wniosek w ramach programu Town Twinning  
- złoŜony został wniosek w ramach programu COMMENIUS (to program Unii 

Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, mający na celu 
wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie 
mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich) 

- Wniosek o dofinansowanie zadania własnego dotyczącego dofinansowania 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego (zakup samochodu ratowniczo gaśniczego oraz umundurowania  
dla OSP a takŜe mundurów galowych i instrumentów dla orkiestry) 

- Wniosek w ramach rządowego programu pn.: Moje boisko Orlik 2012 wraz  
z uzasadnieniem (Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 w Sulejówku) 

- W ramach priorytetu Patriotyzm jutra przygotowany z ostał i złoŜony wniosek 
pn.: „Tu jest moje lepsze jutro” (Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu imprez 
upamiętniających wydarzenia historyczne. Poprzez realizację projektu, 
wypracowany zostanie w tej kwestii dialog z ludźmi młodymi. DuŜy nacisk 
połoŜony został na realne uczestniczenie w projekcie jak największej liczby 
mieszkańców Sulejówka takŜe poprzez mentalne nastawienie do przeŜywania 
waŜnych, narodowych akcentów historycznych w tym lokalnych. Uaktywnienie 
postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy oraz edukację historyczną  
i patriotyczną nastąpi wśród społeczności w tym dzieci i młodzieŜy, dzięki 
zorganizowaniu imprez upamiętniających wydarzenia historyczne.) 

- W ramach priorytetu Rozwój Inicjatyw Lokalnych przy gotowany został  
i złoŜony wniosek pn.: Dotyk Muzyki. (Zadanie polegało będzie  
na zorganizowaniu cyklu spotkań z muzyką pn. Dotyk Muzyki organizowanych 
 raz w miesiącu w okresie maj – październik.  KaŜdy koncert, poświęcony będzie 
jednemu kompozytorowi w kolejności od Baroku (np. A.Vivaldi, lub J.S.Bach)  
poprzez Klasycyzm (np. W.A.Mozart lub L.Beethoven) Romantyzm  
(np. P.Czajkowski lub S.Moniuszko) aŜ do twórców wieku XX  
(np. K.Szymanowski lub K.Penderecki) i w końcu współczesności  
(np. Ł.Borowicz). Dla urozmaicenia odbioru i dla podniesienia walorów 
edukacyjnych zadania, podczas kaŜdego wieczoru muzyki, utwory muzyczne  
w wykonaniu dzieci i młodzieŜy przeplatane będą scenkami teatralnymi.  
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Ukazywać one będą temat danego spotkania - postacie, sytuacje charakterystyczne  
czy charakteryzujące dany okres w historii. Dodatkowo wyświetlane będą na duŜym 
ekranie reportaŜe o tematyce danego okresu historycznego wyszczególniającego 
charakterystyczne elementy architektury, akcenty ówczesnego wystroju wnętrz  
i sztandarowe dzieła najwybitniejszych twórców malarstwa) 

- zostały złoŜone trzy wnioski ( Gimnazjum nr 2; Zespół Szkół nr 1; Szkoła 
Podstawowa nr 3) w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych 

- wniosek o dofinansowanie odwiertu badawczego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- złoŜenie wniosku do Programu strategicznego Funduszu Zmian Klimatycznych  
i Energii (SPF CCE) – Taktyczne Fundusze pn.: „I see a lot of green  
in Sulejówek” 

- ZłoŜenie 2 wniosków o przyznanie dotacji na realizację Rządowego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008 r. „Aktywizacja 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – Zespół 
Szkół  
nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 

- ZłoŜenie wniosku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej „Równać szanse 2008 ”  
– Nazwa projektu „Łatwiejszy start w dorosłe Ŝycie”, program przeznaczony  
dla młodzieŜy. 

- Wniosek do Ministra Spotu o wpisanie przedsięwzięcia - hala wielofunkcyjna  
na terenie Parku Glinianki – do programu ministerialnego inwestycji  
o szczególnym znaczeniu dla sportu. Dzięki temu mamy szansę ubiegać się  
o dofinansowanie budowy hali na poziomie do 95%. 

- Prace nad wnioskiem i złoŜenie wniosku w ramach POKL, Priorytet V, Dobre 
rządzenie, Działanie 5.2.1, Tytuł projektu: „Przyjazna administracja 
samorządowa powiatu mińskiego” 

- ZłoŜenie wniosku w ramach RPO WM, Priorytet II, przyspieszenie e-rozwoju 
Mazowsza, w ramach Działania  2.2 „ Rozwój e-usług w Sulejówku ”  

- ZłoŜony został wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących 
obiektów słuŜących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego  
dot. budowy Przychodni nr 1 w Sulejówku 

- ZłoŜenie wniosku „Rozwój e-usług w mieście Sulejówek” w ramach Priorytetu 2.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego. Zadanie 
obejmuje zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,  
przedmiotem inwestycji jest uruchomienie 6 nowych e-usług do których zalicza się: 
Elektroniczne wnioski, e-biblioteki, , e-rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej,  
E-konsultacje on line z radnym miasta, E-rejestr ogłoszeń, E-zwiedzanie Miasta. 
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. 

- ZłoŜenie 4 wniosków w ramach RPO WM, Priorytet III, Regionalny system 
transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, tytuł projektu „Budowa  
ul. Dworcowej”, „Budowa ul. Sobieskiego”, „Budowa ul. Czynu Społecznego”, 
„Budowa układu ulic Dąbrowskiego-Chopina-Głowackiego” – w ramach 
zadania budŜetowego: Rewitalizacja dróg w Miłośnie. Wnioski przeszły 
pozytywnie ocenę formalną. 
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- ZłoŜone zostały dwa wnioski drogowe w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę ul. Szekspira i ul. Sobieskiego. 

- ZłoŜony został wniosek „Gimnazjali ści z Sulejówka chcą się czuć jak ryby  
w wodzie”. Przedsięwzięcie zakłada dofinansowanie zajęć pływania dla dzieci 
uczęszczających do pierwszych klas gimnazjów w Sulejówku. Szkolenie 
zakończone będzie egzaminem na kartę pływacką. Całość przedsięwzięcia 
zwieńczona będzie zawodami sportowymi (z podziałem na chłopców i dziewczęta), 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowane będą całościowo z budŜetu Urzędu 
Miasta. 

- ZłoŜony został wniosek poprawiony na okoliczność informacji o refundacji środków  
na zadanie „Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację 
boisk Gimnazjum nr 2” wraz z wnioskiem o płatność końcową, sprawozdaniem  
z realizacji zadania oraz z załącznikami i niezbędnymi dokumentami takimi jak 
oświadczenie dot. Natury 2000, decyzje i oświadczenia dot. VAT, harmonogramów, 
terminów finansowych, zabezpieczenia, pomocy publicznej. 

 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  
- organizacja i prowadzenie spotkań słuŜących organizacjom pozarządowym 
- przekazywanie informacji o konkursach dla organizacji pozarządowych – równieŜ  

za pośrednictwem witryny internetowej miasta. 
- planowanie budŜetu na działalność prowadzoną  przez organizacje pozarządowe 
- przygotowywanie dokumentacji konkursowej, obsługa prawna przedsięwzięć 

związanych z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sportu, 
placówek wsparcia dziennego (w tym przygotowywanie umów), 

- konsultacje społeczne w ramach uszczegółowienia i dostosowania do potrzeb  
i współpracy z organizacjami pozarządowymi Lokalnego Programu Rewitalizacji 

- działalność informacyjna polegająca na umoŜliwieniu mieszkańcom dokonywania 
odpisów 1% podatku na rzecz OPP w Sulejówku (zamieszczenie informacji  
na witrynach internetowych o organizacjach poŜytku publicznego). 

- przygotowywanie posiedzeń Zespołu Opiniującego, sporządzenie protokółów 
- Spotkania z przedstawicielem TPS w sprawie Enklawy Historycznej 
 
Pozostałe działania Referatu: 
• Przygotowanie programu funkcjonalno uŜytkowego Enklawy Historycznej  

w Sulejówku 
• Zapytania ofertowe i procedura związana z wyborem wykonawcy realizującego 

studia wykonalności na pięć zadań inwestycyjnych (Enklawa Historyczna, 
Utworzenie stref bezpieczeństwa, Budowa Przedszkola, Aktywizacja społeczno  
– gospodarcza strefy rewitalizowanej – Miłosna, Park Glinianki – cz. turystyczno  
– rekreacyjna) 

• Opracowanie materiałów na podstawie których przygotowane zostaną studia 
wykonalności na pięć zadań inwestycyjnych (j.w.) 

• Zapytania ofertowe i procedura związana z wyborem wykonawcy realizującego 
studia wykonalności na trzy zadania inwestycyjne (Budowa ul. Dworcowej, 
Budowa ul. Czynu Społecznego, Budowa społeczeństwa informacyjnego) 

• Przygotowywanie prezentacji o mieście i o najwaŜniejszych w mieście zadaniach 
inwestycyjnych  

• w ramach promocji: wybór i ustalanie szczegółów dotyczących gadŜetów: ksiąŜki, 
szklanki, film promocyjny z „wkładką”. 
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• Przygotowanie materiałów do tłumaczeń i wykonywanie tłumaczeń 
• Przygotowywanie dokumentacji zdjęciowej do wniosków i dokumentów 
• opracowanie formularzy dot. Euro 2012 wymaganych przez PZPN i Ministerstwo 

Sportu 
� Formularz Centrum Pobytowego 
� Tabela Finansowanie 
� Team Base Camps Template 

• Przygotowanie programu funkcjonalno uŜytkowego dla Przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu w Sulejówku i rozwoju e-usług dla obywateli. 

• Obsługa prawna związana z przygotowaniem umów na wykonanie studiów 
wykonalności (Enklawa Historyczna, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
Budowa Przedszkola, Aktywizacja społeczno – gospodarcza strefy rewitalizowanej 
– Miłosna, Park Glinianki – cz. turystyczno – rekreacyjna) 

• Organizacja pobytu w dniach 12 – 17 czerwca br. w Sulejówku gości z miast 
partnerskich Estonii i Francji oraz przyszłego miasta partnerskiego z Turcji, 
zaproszonych na Święto Miasta. 

• Wybór wykonawcy i przygotowanie dokumentów niezbędnych do wykonania 
Ekspertyzy hydrogeologicznej określająca moŜliwości wykonania stawów  
dla potrzeb rekreacyjnych na terenie kompleksu pn.: Park Glinianki część 
turystyczno-rekreacyjna 

• Przygotowanie treści porozumień i uchwał, a takŜe innych dokumentów 
dotyczących projektu pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej  
na terenie gminy Sulejówek i Halinów 

• Kwestionariusz zgłoszenia na Centrum Pobytowe UEFA EURO 2012 wraz  
z niezbędnymi dokumentami dla Ministerstwa Sportu 

• udział w IV Dniach Gospodarki Przestrzennej "EURO 2012" w SGH 
• Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji – Park Glinianki 
• zebranie ofert dot. wykonania pomiarów natęŜenia ruchu drogowego do wniosków 
• artykuły do Wieści z ratusza 
• spotkania z przedsiębiorstwami realizującymi studia wykonalności 
• procedura zapytania ofertowego i wybór wykonawcy koncepcji technicznej budowy 

sieci transmisji danych oraz dostępu szerokopasmowego do internetu na potrzeby 
monitoringu wizyjnego, sieci komputerowej instytucji publicznych oraz dostępu 
bezprzewodowego  
do Internetu dla określonych grup mieszkańców w mieście Sulejówek 

• Obsługa prawna związana z przygotowaniem aneksów do umów na wykonanie 
studiów wykonalności 

• tworzenie i aktualizacja prezentacji multimedialnych  „Centrum Pobytowe Euro 
2012 Park Glinianki  

• bieŜąca działalność – wyszukiwanie konkursów, sprawdzanie moŜliwości 
pozyskiwania funduszy na działalność z zakresu OZE i inną. 

• przygotowywanie informacji dot. instalacji solarowej w Przychodni, zbieranie 
danych  
do wniosku o dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW. 
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• zbieranie informacji i praca nad dokumentami dotyczącymi wniosku na odwiert 
badawczy wód termalnych na terenie Parku Glinianki w Sulejówku a takŜe budowę 
elektrowni cieplnej  

• zbieranie informacji i praca nad dokumentami dotyczącymi przejazdu 
bezkolizyjnego przez tory kolejowe. 

• Przygotowanie materiałów na targi i wystawy, w tym projekty i wizualizacje 
standów wykorzystanych na targach Infrastruktury w pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie 

• tworzenie i aktualizacja prezentacji multimedialnej  „Energia ze Źródeł 
Odnawialnych w Parku Glinianki w Sulejówku”, w tym prezentacji, które 
pokazywaliśmy na targach w PKiN a takŜe na konferencji w Willa Park Otwock. 

• korespondencja z NAPE i prowadzenie sprawy Planu Zaopatrzenia w Ciepło, 
Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe. 

• przygotowanie informacji do konkursu Teraz Polska 
• przygotowanie wniosku i załączników do wydania decyzji dot. obszarów Natura 

2000 dla inwestycji realizowanych w ramach projektów unijnych 
• opracowanie sugestii na podstawie pomysłów własnych do wizualnego 

przedstawienia mapy Sulejówka, wraz z wszystkimi aktualnymi ulicami, 
ujednoliceniem nazw ulic, wykazem miejsc – pomników przyrody, placówek 
publicznych, z uwzględnieniem waŜnych miejsc w Sulejówku. Mapa widniała 
będzie na tablicy umieszczonej na terenie Targowiska Miejskiego przy  
ul. Krasińskiego. Opracowanie strony prawnej przedsięwzięcia (porozumienie, 
umowa z wykonawcą). 

• Przygotowanie wiadomości do ankiety inwentaryzacyjnej. Wypełnienie tej ankiety 
było konieczne w związku z realizacją przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego projektów kluczowych, w których Miasto zadeklarowało swoje 
uczestnictwo.  

• W związku z opracowywanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Planem 
Promocji Gospodarczej Województwa Mazowieckiego zobowiązani byliśmy 
przekazać informacje o  Strategii Rozwoju Gminy na najbliŜsze lata.  

• pisma i spotkania w sprawie wpisania budowy Hali sportowej w Sulejówku jako 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 

• Przekazanie Urzędowi Mazowieckiemu informacji dotyczącej rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 

• Przekazanie informacji dot. konkursu Krajowi Liderzy Innowacji – 2008 
• przygotowanie załącznika budŜetowego, informacje o przesunięciu środków  

na wydatki niewygasające, pilnowanie realizacji umów z przedsiębiorcami  
w zakresie odbioru elementów prac zgodnie z umową i ich rozliczenie.  

• inne 
 

SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  KONTAKTÓW  Z  ZAGRANIC Ą W  2008 R. 
Obowiązujące w 2008 r. porozumienia o współpracy z miastami zagranicznymi: 
1. Umowa o partnerskiej współpracy między miastem Sulejówek oraz gminą Viimsi 

Republiki Estońskiej,  podpisana 11 listopada 2004 r. 
2. Karta Przyjaźni Miast Bliźniaczych podpisana 14 marca 2006 r. przez Burmistrza 

Miasta Sulejówek i  Mera Miasta Bourg-la-Reine (Francja). 
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3. Protokół międzynarodowej współpracy pomiędzy samorządami Miasta Sulejówek  
i Miasta Yavalç (Turcja) podpisany 26 lipca 2008 r. i uchwała Rady Miasta 
Sulejówek Nr 182/XXX/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie współpracy 
Miasta Sulejówek z Miastem Yavalç w Turcji. 

4. W ramach realizacji w/w uchwał, a takŜe innych uzgodnionych form współpracy 
z miastami zagranicznymi w 2008 roku miały miejsce następujące działania: 
 

TURCJA  - POBYT OFICJALNEJ DELEGACJI Z SULEJÓWKA W YAVALÇ  
W dniach 25 – 29 luty 2008 r. przedstawiciele samorządu i przedsiębiorców  
z Sulejówka gościli w Turcji. Wizyta zapoczątkowała współpracę Sulejówka z tureckim 
miastem Yalvaç. Podpisano wstępne porozumienie przy udziale Stowarzyszenia ATIK. 
Z inicjatywy organizacji ATIK w dniach 14 – 18 kwietnia 2008 r.  burmistrzowie, radni  
i przedsiębiorcy z Sulejówka odwiedzili Turcję. Był to kolejny krok w kierunku 
zacieśniania kontaktów gospodarczych.   
„V IIMSI M IXED CHOIR ”  Z ESTONII  
19 kwietnia  2008 r. w kościele parafialnym w Sulejówku-Miłośnie odbył się koncert  
w wykonaniu „Viimsi Mixed Choir” z Estonii pod dyrekcją Vaike Sarn.   
Chór od 12 kwietnia koncertował w Holandii i Niemczech a w drodze powrotnej 
wstąpił do Sulejówka. 
SPORTOWCY  Z BOURG-LA - REINE  
W dniach 24 – 28 kwietnia 2008 r. gościliśmy młodych sportowców z Francji. Celem 
wizyty był udział w turnieju piłki siatkowej i piłki noŜnej między druŜynami gości  
i młodzieŜą z Sulejówka. 25 kwietnia rozegrano turniej piłki noŜnej chłopców na boisku 
przy Gimnazjum Nr 2 z udziałem druŜyn reprezentujących szkoły gimnazjalne oraz 
druŜynę z Francji. Zwycięzcą turnieju została druŜyna z Gimnazjum Nr 2. 26 kwietnia 
w Zespole Szkół Nr  1 odbył się turniej siatkówki dziewcząt, w którym uczestniczyła 
młodzieŜ ze szkół gimnazjalnych z Sulejówka oraz druŜyna dziewcząt z Francji. 
Zwycięzcą turnieju została druŜyna z Gimnazjum Nr 2. Pobyt sportowców  
nie ograniczył się do rozgrywek sportowych. Francuzi zwiedzili „Milusin” oraz 
pobliską Warszawę. 
13 CZERWCA 2008 R. – ŚWIĘTO M IASTA  
W dniach 12 – 17 czerwca 2008 r. na zaproszenie Pana Burmistrza i Rady Miasta  
z okazji Dnia Święta Miasta – 13 czerwca, gościliśmy oficjalne delegacje miast 
partnerskich z Estonii, Francji i Turcji. Goście uczestniczyli w spotkaniach  
z mieszkańcami, brali udział w dyskusjach i wymianie informacji na temat aspektów 
ekonomicznych, przyczyniających się do promowania przedsiębiorczości. Podczas 
kilkudniowego pobytu Goście zwiedzili równieŜ Warszawę.  
POBYT M ŁODZIE śY Z ESTONII , FRANCJI I Ł UśYC NA OBOZIE W M ACHARACH  
W dniach  21 – 25 lipca 2008 r. 40 osobowa grupa młodzieŜy z Estonii, Francji  
i Niemiec przebywała na międzynarodowym obozie harcerskim w Macharach.  
SPOTKANIE MŁODYCH ARTYSTÓW NA WYSPIE NAISSAAR 
Na zaproszenie władz Viimsi, 3 uzdolnionych artystycznie dzieci z Sulejówka wzięło 
udział w Międzynarodowym WernisaŜu na estońskiej wyspie Naissaar. Od 17 do 25 
sierpnia 2008 r. młodzi artyści poznawali nowe trendy w malarstwie i grafice.   
 
 

Sporządziła: 
Anna Cichewicz 
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Urząd Stanu Cywilnego 
 

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej: 

1. Zadania wynikające z ustawy - prawo o akt stanu cywilnego tj.: 
2. sporządzanie aktów stanu cywilnego: 

12  aktów urodzeń 
116  akty małŜeństw 
98  aktów zgonu; 

3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: 
42  odpisy zupełne, 
2101 odpisów skróconych, 

4. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dzieci: 
2  oświadczenia, 

5. przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska noszonego przed zawarciem 
małŜeństwa: 

5  oświadczeń, 
6. wydawanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi: 

91  zaświadczeń; 
7. przyjmowanie    zapewnień    o    nieistnieniu    przeszkód    do    zawarcia     

związku małŜeńskiego: 
121  zapewnień, 

− wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małŜeńskiego 
za granicą: 
5  zaświadczeń, 

8. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu USC ogółem – 56,w tym 
dotyczące: 

 
• transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za 

granicą: 
wydano 12 decyzji, 

• prostowania błędów pisarskich w aktach stanu 
cywilnego: 
wydano 15 decyzje, 

• uzupełniania treści aktów stanu 
cywilnego: 
wydano 5 decyzje, 

• odtwarzania treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za 
granicą: 
wydano 17 decyzje, 

• skrócenie terminu do zawarcia małŜeństwa: 
      wydano 7 decyzji 

4. Zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: 
-    wydawanie wyprodukowanych dowodów 

osobistych: wydano 2488 dowodów. 
5. Zadania wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk, 

wydano 13 decyzji. 
Sporządziła:  

Wiesława Gałęzowska 
Kierownik Referatu 
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Stanowisko d.s. Działalno ści Gospodarczej 
 
1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej 

W ewidencji działalności gospodarczej według stanu na dzień 31.12.2008 r. 
figurowało 2037 przedsiębiorców /osoby fizyczne/, w tym: 
PRODUKCJA – 149  -  7% 

np. ślusarstwo, stolarstwo, szewstwo, tworzywa sztuczne, wytwarzanie galanterii 
i zabawkarstwo, krawiectwo, poligrafia, cukiernictwo 

USŁUGI RÓśNE – 686  - 34% 
np. usługi motoryzacyjne, elektromechanika, instalatorstwo, usługi asenizacyjne, 
fryzjerstwo, usługi rachunkowo-księgowe, biurowe, lekarskie, pielęgniarskie, 
nauczanie języków obcych, tłumaczenia, usługi prawne, biegli rewidenci, usługi 
notarialne, doradztwo, pośrednictwo handlowe, ubezpieczeniowe, finansowe,  
w obrocie nieruchomościami, usługi kosmetyczne 

DZIAŁALNO ŚĆ BUDOWLANA – 205 - 10% 
HANDEL – 823  -  40% 

w tym: stały - 171 
obwoźny - 652 

GASTRONOMIA – 41  -  2% 
TRANSPORT – 133  - 7% 
 
Realizowane zadania: 
1) Dokonywanie wpisów,  przygotowywanie  i wydawanie zaświadczeń o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej – 201. 
2) Dokonywanie zmian we wpisach, przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń  

z dokonanymi zmianami w zarejestrowanych działalnościach gospodarczych  
– 347. 

3) Wykreślanie wpisów, przygotowywanie i wydawanie decyzji o wykreśleniu 
wpisu z ewidencji działalności gospodarczej – 158. 
Wprowadzanie informacji o zawieszeniach działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników - 65. 

4) Aktualizacja bazy danych ewidencji działalności gospodarczej – prowadzenie 
rejestrów, 

5) Prowadzono 254 sprawy z zakresu działalności gospodarczej, w tym udzielanie 
odpowiedzi na pisma dotyczące informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych 
w ewidencji działalności gospodarczej, przygotowanie umów dzierŜawy  
na występy cyrków, wydawanie duplikatów dokumentów, współpraca z innymi 
gminami – przesyłanie dokumentów przedsiębiorców, którzy zmienili miejsce 
zamieszkania, aktualizacja wydruków przekazanych przez Urząd Statystyczny, 
przygotowanie wydruków dla firmy CGM PROJEKT Sp. z o.o. w związku  
z opracowaniem dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej nr 637, 
wypełnianie ankiet. 

6) Wydano osobom zainteresowanym 199 zaświadczeń potwierdzających fakt 
figurowania w ewidencji działalności. 

7) Udzielano telefonicznie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych  
w ewidencji działalności gospodarczej. 

8) Przesyłano do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego kopie decyzji  
o wykreśleniu wpisów z ewidencji działalności gospodarczej oraz przekazywano 
kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji i kopie decyzji o wykreśleniu  wpisów 
z ewidencji do Referatu Podatków. 
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9) Współpracowano z Urzędem Statystycznym w Siedlcach i Urzędem Skarbowym 
w Mińsku Mazowieckim przekazując dokumenty dotyczące wydawania 
zaświadczeń REGON i decyzji NIP – ogółem wysłano 44 wnioski RG-1 i NIP-1 
złoŜone przez przedsiębiorców. 

10) Pomagano przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu zgłoszeń o dokonanie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszeń zmian w istniejących 
wpisach, w tym wpisywanie prawidłowych określeń przedmiotu działalności 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, zmian PKD 2004 na PKD 2007 
oraz wypełnianiu zgłoszeń NIP-1 i wniosków RG-1. 

 
2. Prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych 
Na terenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2008 r. było 37 sklepów mających 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz 17 punktów gastronomicznych, 
które posiadały zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

3. W okresie 01.01.-31.12.2008 roku wydano ogółem 30 zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w punktach  handlowych, w tym: 

a) 11 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa 

4. 10 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających powyŜej  4,5% 
do 18%  alkoholu 

5. 9 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających powyŜej 18% 
6. alkoholu oraz 13 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punktach 

gastronomicznych , w tym: 
a. 7 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa 
b. 2 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających powyŜej 

4,5% do 18%  alkoholu 
c. 4 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających powyŜej 

18% alkoholu. 
7. Wydano 81 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie  

z zezwoleń  na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
8. Prowadzono 34 postępowania administracyjne związane z wydaniem, zmianą, 

uchyleniem, wygaszeniem i umorzeniem zezwoleń  na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. 

9. Wysyłano do Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie kopie zezwoleń  
na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaszeniu zezwoleń. 

10. Prowadzono rejestry opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. 

11. Wypełniono sprawozdanie PARPA-G1 z działalności samorządów gminnych  
w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych w 2007 roku 
w części dotyczącej „Rynku napojów alkoholowych”. 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi        
miasto pobiera opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, które wykorzystywane są na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wpływy z opłat w roku 
2008 wyniosły 302.667 zł. 

12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na przewóz osób 
taksówką 
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Według stanu na dzień 31.12.2008 r. wydanych było 14 licencji  na przewóz osób 
taksówką. W 2008 roku prowadzono 1 postępowanie administracyjne o zmianę 
licencji, uaktualniono rejestry wydanych licencji i sporządzono sprawozdanie  
SG-01-1 za rok 2007 z zakresu przewozu osób. 
Za udzielenie licencji pobierana jest opłata wynikająca z ustawy o transporcie 
drogowym. Wpływy uzyskane z opłat stanowią dochód budŜetu gminy. 

 
13. Realizacja innych zadań wynikających z zakresu obowiązków 

1) Lokalne okienko przedsiębiorczości – pełni rolę informacyjną dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą. W LOP dostępne są róŜnego rodzaju publikacje  
i informacje o szkoleniach i konferencjach organizowanych dla 
przedsiębiorców, a takŜe o instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców. 
Informacje związane z działalnością LOP zamieszczone są równieŜ na stronie 
internetowej www.sulejowek.pl. 

2) Włączono się w przygotowanie konferencji dla przedsiębiorców – IX Forum 
Gospodarcze  pod nazwą LOKALNE PARTNERTWO, która odbyła się  
23 października 2008 r. po raz pierwszy w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Mińsku Mazowieckim. W konferencji wzięło udział około 100 przedsiębiorców. 

3) Uczestniczono w Gali wr ęczenia Statuetki Marszałka Sukcesu 2008, która 
odbyła się 12 listopada 2008 r. 

4) Prowadzono sprawy dotyczące podnajmu pomieszczeń przez firmy 
ubezpieczeniowe  w budynku Banku przy ul. Reymonta 43. 

5) Wypełniono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego sprawozdanie zawierające dane o obiektach świadczących 
usługi hotelarskie wpisane  do ewidencji gminnej. 

6) Przygotowano prezentacje z zakresu realizowanych zadań. 
7) Wypełniono tabelę dotyczącą prowadzonych rejestrów. 
8) Rejestrowano korespondencję wychodzącą w systemie DocuSafe (obieg 

elektroniczny). 
 

14. Zastępowano Kierownika USC w czasie nieobecności. 
 

Sporządziła:  
Barbara Kowalska 
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Stanowisko ds. sportu 
 
Kultura fizyczna i sport odgrywa bardzo istotną rolę w integracji społecznej 
mieszkańców, jest podstawą harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieŜy. 
 
Zadaniem i misją Urzędu Miasta jest organizacja takiej ilości róŜnorodnych i otwartych 
zawodów i turniejów, akcji „ferie i wakacje na sportowo” aby młodzieŜ miała ofertę 
przez cały rok.  
Burmistrz Miasta na działalność sportową  w 2008 r. przeznaczył 400.000 zł. 
Referat Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Sulejówek ma świadomość 
znaczenia rozwoju sportu ze względu na jego oddziaływanie zdrowotne  
i wychowawcze.  
Współzawodnictwo sportowe działając emocjonalnie na dzieci i młodzieŜ stanowi 
atrakcyjną alternatywę dla innych „rozrywek”. 
 
Referat Oświaty, Kultury i Sportu koncentruje się na wspieraniu sportu w: 

• szkołach (klasy sportowe, szkolny klub sportowy), 
• klubach - wspierając je finansowo i logistycznie, 
• organizacji masowych otwartych imprez sportowych dla dzieci i młodzieŜy, 

fundując atrakcyjne nagrody. 
 
Sport i rekreacja w Naszym Mieście oprócz inicjatyw Urzędu Miasta skierowanych  
do mieszkańców opiera się na czterech klubach sportowych: 
  
1. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” 

Stowarzyszenie prowadzi następujące sekcje sportowe: 
Piłka noŜna: 

• IV Liga okręgowa (seniorzy) 
• B klasa (seniorzy) 
• Rocznik 92  
• Rocznik 94  
• Rocznik 96  
• Rocznik 98 

Sekcje prowadzą rozgrywki według harmonogramu MZPN. 
Sekcja siłowa: angaŜuje młodzieŜ i dorosłych 
 
Ogółem Klub zrzesza około 100 członków. Posiada status Stowarzyszenia jest 
zarządzany przez własny Zarząd i wspierany przez miejscowe Firmy Gospodarcze.  
Na działalność sportową Klub otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Miasta w 
kwocie 124.000 zł. 

 
2. Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” kadrowo opiera się o nauczycieli 

wychowania fizycznego z placówek szkolnych w Naszym mieście.  
Członkowie klubu rekrutują się ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Naszego 
Miasta.  
Klub „Herkules” ma swoją siedzibę w budynku Gimnazjum Nr 2, przy ul. 
Narutowicza 10 a działalność klubu oparta jest na bazie lokalowej i sprzętowej szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  
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Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” prowadzi następujące sekcje 
sportowe: 
Lekka atletyka: 

sekcja szkół podstawowych 
sekcja szkół gimnazjalnych 
gry i zabawy ruchowe szkół podstawowych 

Siatkówka: 
• sekcja chłopców, gimnazjum 
• sekcja dziewcząt, gimnazjum 

Koszykówka: 
− sekcja chłopców, gimnazjum 

Karate: 
• sekcja dzieci i młodzieŜy 

 
Klub brał udział w zawodach sportowych na zaproszenie klubów sportowych  
z Białorusi, Słowacji, Węgier, oraz Bourg-la-Reine we Francji. 
Klub zrzesza około 150 członków i posiada status Stowarzyszenia.  
Na działalność sportową Klub otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Miasta  
w kwocie 41.000 zł.  

 
3. Stowarzyszenie Liga Miejska 

Stowarzyszenie powstało wiosną 2004 r., w roku 2006 zrzeszało grupy 
środowiskowe młodzieŜy i dorosłych w dwóch dyscyplinach: piłka noŜna  
i siatkówka. 
Grupy zwane „dzikimi druŜynami” tworzy obecnie 30 zespołów piłki noŜnej 
podzielonych według umiejętności na 1, 2 i 3 ligę, grając w systemie wiosna-jesień. 
DruŜyny piłki noŜnej korzystają z nowo wybudowanego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią na terenie miejscowego Gimnazjum Nr 2 popołudniami oraz w soboty 
i niedziele.  
Drugą grupę uprawiającą siatkówkę tworzy 10 druŜyn mieszanych bez ograniczeń 
wiekowych. DruŜyny grają systemem ligowym na udostępnionej sali sportowej  
w Zespole Szkół Nr 1 w okresie jesień – zima. Wiosną i latem korzystają z boisk  
na powietrzu m.in. do siatkówki plaŜowej. 
Stowarzyszenie „LIGA MIEJSKA” zrzesza obecnie ponad 400 osób uprawiających 
sport, rywalizujących ze sobą w stworzonych ligach, a takŜe bierze udział  
w organizacji imprez ogólnomiejskich halowych i na powietrzu, takich jak: Halowy 
Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Burmistrza Miasta Sulejówek i Ogólnomiejski Festyn 
Sportowy. 
Na działalność sportową Stowarzyszenie otrzymało wsparcie z Urzędu Miasta  
w kwocie 8.000 zł. 

 
4. Stowarzyszenie Sportowe „Sulevia” powstało we wrześniu 2007 r.  

W 2008 r. otrzymało wsparcie na działalność w wysokości 11.000 zł. Siedziba 
Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i na tych obiektach opiera 
się działalność sportowa Stowarzyszenia. Prowadzi następujące sekcje sportowe: 
Szachy: 

• sekcja dzieci, młodzieŜy i dorosłych 
Tenis ziemny: 

• sekcja szkoli dzieci, młodzieŜ i dorosłych 
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5. Działalność Urzędu Miasta zrealizowana przez Pełnomocnika  Burmistrza  
ds. Sportu skierowana była do młodzieŜy szkolnej niezrzeszonej w Klubach 
sportowych oraz mieszkańców Miasta i okolic w postaci turniejów piłki noŜnej, 
siatkówki, zawodów międzyszkolnych, rajdów, turniejów miejskich 
rekreacyjnych  
i okolicznościowych.  
Na w/w działalność Urząd Miasta wydatkował kwotę 102.000 zł. 

 
W roku 2008 Pełnomocnik Burmistrza ds. Sportu zorganizował następujące imprezy 
sportowo-rekreacyjne o zasięgu ogólnomiejskim: 
− luty – Akcja „Ferie na basenie” - udział ponad 200 osób 
− luty – Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Pań o Puchar Burmistrza Miasta 

Sulejówek – ponad 50 zawodniczek 
− marzec – Otwarty Turniej Piłki NoŜnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta 

udział ok. 120 uczestników 
− kwiecień – Turniej Piłki NoŜnej i Siatkówki  z udziałem zaproszonych druŜyn  

z Francji oraz wszystkich szkół z terenu Sulejówka  
− maj – „Mazovia Karate Cup”  - udział ok. 150 zawodników 
− czerwiec – uliczny bieg Marszałka z udziałem młodzieŜy szkolnej, dorosłych 

mieszkańców Miasta - udział ok. 100 uczestników 
− czerwiec – Turniej Koszykówki Halowej Szkół Gimnazjalnych i zaproszonych 

gości  - udział ok. 50 osób  
− lipiec-sierpień –„Wakacje na basenie” udział ok. 1200 uczestników 
− sierpień – rajd rowerowy do Ossowa udział ok. 30 uczestników 
− sierpień – udział reprezentacji piłkarskiej Sulejówka w Turnieju Piłki NoŜnej  

w Sobolowie 
− wrzesień – Rajd Rowerowy do Krupek (udział w uroczystości przy Pomniku 

Hubala) – udział  30 osób 
− wrzesień – mityng lekkoatletyczny w Gimnazjum Nr 2 szkół podstawowych  

i gimnazjalnych  
− październik – WyróŜnienie najlepszych trenerów i sportowców (nagrodami  

i stypendiami) podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
- 10 osób 

− listopad – Rajd rowerowy do Rembertowa  – udział 25 osób 
− listopad – Otwarte Turnieje z okazji Narodowego Święta Niepodległości  

siatkówka halowa – ok. 100 uczestników 
− grudzień – Mikołajkowy Turniej Karate o Puchar Burmistrza Miasta udział  

ok. 300 uczestników 
− październik 2008 – styczeń 2009 – szkolenie pływackie uczniów klas 

sportowych szkół gimnazjalnych z terenu Sulejówka –łącznie około 100 osób 
 

Sporządził: 
 Janusz Sokolik 
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Stanowisko ds. kultury 
 
W 2008 r. z inicjatywy Referatu Oświaty, Kultury i Sportu zorganizowano kilka imprez, 
cieszących się duŜym zainteresowaniem Mieszkańców. NaleŜały do nich: koncerty 
młodzieŜowej orkiestry dętej „AKORD” Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, koncerty pasyjne 
w wykonaniu Międzyparafialnego Chóru ICHTHIS,  koncerty chóru dziecięcego 
d’Altro Canto, koncert chóru z Viimsi, rodzinny piknik z ATLASEM zakończony 
koncertem zespołu De Mono, koncert papieski grupy Eo Nomine z udziałem  
Ewy Błaszczyk uroczysty Dzień Edukacji Narodowej. 
 
Referat Oświaty koordynuje równieŜ organizację stałych uroczystości miejskich takich 
jak:  
− obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja - z koncertem orkiestry Akord 

oraz koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu „MIKROKLIMAT”,  
− obchody Święta Miasta -13 czerwca, 
− obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia, 
− obchody rocznicy pacyfikacji mieszkańców Miłosny, Cechówki, Długiej 

Szlacheckiej – 15 września, 
− obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada, 
 
W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano 
organizacjom pozarządowym z działu Kultura dotacje na realizację zadań o charakterze 
kulturalnym; środki pozyskane przez Stowarzyszenie Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
pozwoliły na funkcjonowanie młodzieŜowej orkiestry dętej AKORD, opłatę 
wynagrodzeń dla instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieŜą, pokrycie kosztów 
związanych z zakupem strojów dla muzyków. 
Dzięki dotacji dla Stowarzyszenia Muzyki Dawnej TRAZOM, Chór dziecięcy „d’Altro 
Canto” zrealizował planowane projekty artystyczne, oraz zorganizował podczas letnich  
i zimowych wyjazdów – dodatkowe warsztaty podnoszące kwalifikacje młodych 
muzyków. 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe dla młodzieŜy z Sulejówka zorganizowało 
warsztaty teatralne, które odbywały się w Zespole Szkół Licealnych w Sulejówku.  
 
Fundacja „Światło śycie”, dzięki pozyskanym środkom od połowy czerwca,  
do listopada w co drugą sobotę w Prywatnej Szkole Podstawowej przy ul. śeromskiego 
18 prowadziła Dyskusyjny Klub Filmowy oraz warsztaty multimedialne.  
 

Opracowała: 
Renata Malinowska 
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Stanowisko ds. Obrony Cywilnej  
 

W zakresie obronności 
1. Zrealizowano wszystkie wnioski Wojskowej Komendy Uzupełnień o nałoŜenie 

obowiązku świadczeń na rzecz obrony przewidzianych do wykonania w czasie 
ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.  

2. W stałej aktualizacji utrzymywano plan Akcji Kurierskiej. 
3. Przeprowadzono aktualizację danych w dokumentacji Stałego DyŜuru. 
4. Przeprowadzono proces dostarczania wezwań oraz nadzorowano stawiennictwo 

do Wojskowej Komisji Poborowej w Mińsku Mazowieckim męŜczyzn 
urodzonych w 1989r. Skuteczność egzekwowania spełnienia tego obowiązku 
stanowi następujące zestawienie: 
1) liczba wezwanych rocznika 1988 - 125 

w tym: 
- stawiło się 121 
- nie stawiło się 4 osób z powodu emigracji 

2) liczba wezwanych starszych roczników – 23 
 - stawiło się 16 
 - nie stawiło się 3 osób z powodu emigracji, 1 przebywa w areszcie, 3 z 

powodów nieustalonych. 
5. Prowadzono bieŜącą aktualizację Regulaminu Urzędu Miasta w czasie 

Osiągania WyŜszych Stanów Gotowości Obronnej (OWSGO). 
6. Przeprowadzono rejestrację męŜczyzn przedpoborowych urodzonych w 1990 

roku. Rejestracja odbyła się w dniach 20 – 23 października 2008 roku, zgodnie z 
planem zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego. Spośród 136 
wezwanych imiennie męŜczyzn zgłosiło się i zostało zarejestrowanych 127. 
Spośród 9 osób niezgłoszonych do rejestracji: 
- dwóch przebywa za granicą co potwierdzają osoby aktualnie zamieszkałe 

pod adresami zameldowania; 
- siedmiu nie odebrało wezwań z powodu nie zamieszkiwania w miejscu 

zameldowania  
7. Przeprowadzono procedury wypłat rekompensat za utracone zarobki w związku 

z udziałem Ŝołnierzy rezerwy w ćwiczeniach wojskowych. 
8. Wydano 2 decyzje w sprawie uznania poborowego za sprawującego 

bezpośrednią opiekę nad członami rodziny. 
9. Przeprowadzono aktualizację danych zawartych w „Planie przygotowań 

publicznej i niepublicznej słuŜby zdrowia miasta Sulejówek na potrzeby 
obronne państwa”. 

 
W zakresie obrony cywilnej 

1. Zebrano, uaktualniono i wysłano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego wszelkie dane w niezbędnym zakresie do uaktualnienia 
Powiatowego Planu Obrony Cywilnej. 

2. Opracowano, uzgodniono i przedstawiono do zatwierdzenia przez Starostę „Plan 
Reagowania Kryzysowego” w zakresie bazy danych niezbędnych do 
organizowania łączności, współdziałania i zaopatrywania ekip ratowniczych 
uczestniczących w akcji. 

3. W ramach zachowania skuteczności działania słuŜb ratowniczych miasta 
prowadzono stały nadzór nad gotowością techniczną, logistyczną i operacyjną 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
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4. StraŜ poŜarna Sulejówka uczestniczyła 442 razy w akcjach ratowniczych. 
5. Na bieŜąco prowadzono akcję informacyjno-ostrzegawczą dla ludności w 

związku z pojawiającymi się zagroŜeniami dla Ŝycia i zdrowia oraz strat mienia. 
6. Utrzymywano w stałej aktualności skład osobowy terenowej formacji obrony 

cywilnej, których stan wynosi: 
1. Pluton ratownictwa ogólnego 
 - druŜyna ratownictwa ogólnego  10 osób 
 - druŜyna sanitarna  10 osób 
 - druŜyna poŜarnicza     6 osób 

  2.   DruŜyna Wykrywania i Alarmowania    14 osób 
 
W zakresie ochrony informacji niejawnych 
Na bieŜąco nadzorowano proces wykonywania, przechowywania i wysyłania 
dokumentów zawierających tajemnicę słuŜbową. 
 
Przeprowadzono proces przyjęcia i poddania dalszym procedurom oświadczenia 
majątkowe osób zajmujących stanowiska kierownicze Urzędu Miasta, wydających 
decyzje z upowaŜnienia burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych 
miasta. 
Procedurze tej objęto 25 osób zobowiązanych do złoŜenia oświadczeń. 
 

Przygotował: 
Tadeusz Kaszubski 
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Stanowisko ds. Informatyki 
 
Do głównych zadań zrealizowanych w 2008 roku moŜna zaliczyć: 
 
1. Przygotowanie i realizacja zapytania ofertowego na stworzenie nowej innowacyjnej 

witryny internetowej miasta Sulejówek. 
2. WdroŜenie i uzupełnienie nowej witryny internetowej www.sulejowek.pl. 
3. Negocjacje z firmą Szulc-Efekt Sp. z o.o. w sprawie zmniejszenia rocznych opłat za 

obsługę i wykorzystanie serwerów dla witryny internetowej i Biuletynu Informacji 
Publicznej miasta Sulejówek. 

4. Przygotowanie dokumentacji i zakup zestawów do podpisu elektronicznego. 
5. Zakup i wdroŜenie nowego systemu do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego. 
6. Zakup i wdroŜenie nowego systemu do obsługi Ewidencji Ludności i Platformy 

Wyborczej. 
7. Zakup i wdroŜenie nowego systemu do obsługi Środków Trwałych. 
8. Zakup i wdroŜenie nowego systemu Legalis-CHBeck. 
9. Zakup i wdroŜenie nowego systemu do obsługi Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej. 
10. Zakup i wdroŜenie nowego modułu  iRMK do systemu Geo-Map. 
11. Zakup i wdroŜenie nowego systemu NORMA do kosztorysowania. 
12. Przygotowanie i realizacja dwóch zapytań ofertowych na sprzęt komputerowy.  
13. Zakup serwera do obsługi kopii bezpieczeństwa w budynku urzędu  

na ul. Reymonta. 
14. Aktualizacja systemu antywirusowego. 
15. Modernizacja sprzętu komputerowego. 
16. Przygotowanie zuŜytego sprzętu komputerowego do likwidacji i utylizacji. 
17. Wykupienie abonamentu rocznego na domenę www.sulejowek.pl 
18. Usuwanie i eliminacja przyczyn awarii serwerów. 
19. Przygotowanie i realizacja zadań bieŜących i zleconych (w tym aktualizowanie 

witryny internetowej Urzędu Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej). 
 
 

Przygotowała: 
Agnieszka Pintara 


