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INFORMACJA O REALIZACJI ZADA Ń 
za okres od  1.07.2007 r. do 31.10.2007 r. 

 
REFERAT PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
Przygotowane wnioski: 

1. Budowa krytej pływalni w Sulejówku z zapleczem o wymiarach niecki 25x12,5 głęb., 
1,2-1,8 m, Sulejówek „Park Glinianki” – Urząd Marszałkowski 

2. „Zakup niezbędnego wyposaŜenia medycznego dla SPZOZ w Sulejówku”  
o dofinansowanie w 2007 r. projektu w ramach Samorządowego Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

3. „Budowa Przychodni Miejskiej nr 1 w Sulejówku” o dofinansowanie w 2007 r. 
projektu w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 
komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej 

4. Program funkcjonalno uŜytkowy Parku Glinianki 
5. udzielenie koncesji do Ministerstwa Środowiska 
6. "Park Glinianki" w Sulejówku - Zaplecze Sportowo Rekreacyjne  Euro 2012 do 

programu Jaspers na wsparcie  w zakresie przygotowania projektu, zakresu prac nad 
projektem, weryfikacji  przygotowanej dokumentacji. 

7. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek   
i Halinów do programu Jaspers na wsparcie  w zakresie przygotowania projektu, 
zakresu prac nad projektem, weryfikacji  przygotowanej dokumentacji. 

8. Karta zadania inwestycyjnego pn. Park Glinianki w Sulejówku - Zaplecze Sportowo 
Rekreacyjne Euro 2012,  

9. Karta zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja układu drogowego  
z odwodnieniem wraz z budową przejazdu i przejścia bezkolizyjnego przez tory 
kolejowe linii Berlin - Moskwa w Sulejówku, 

10. Karta zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zbiorników retencyjnych i urządzeń 
odwadniających na terenie Parku Glinianki 

 
Inne: 

1. Przygotowanie umowy spółki wraz ze znakiem graficznym 
2. Opracowanie graficzne i merytoryczne folderów i prezentacji o Euro 2012  

w Sulejówku 
3. wykonywanie/ zlecanie wykonywań tłumaczeń związanych ze współpracą 

międzynarodową 
4. korespondencja, układanie pism z róŜnymi podmiotami w Polsce i za granicą. 

 
W przygotowaniu: 

1. Prace nad programem rewitalizacji i  wnioskami:  
1a. Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek (w tym dworzec kolejowy i 

perony – monitoring 
1b.   Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze powojskowym 
1c.   Rewitalizacja obszaru Enklawy Historycznej w Sulejówku 
1d.   Modernizacja dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia 
1e.   Rewitalizacja budynków komunalnych. 

 
2. Wniosek „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy 

Sulejówek i Halinów”, polegający na rozbudowie oczyszczalni ścieków (docelowa 
wydajność 3500m3/d) oraz budowie 20 km kanalizacji w Sulejówku  i 18 km  
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w Halinowie. Koszt szacunkowy całości inwestycji ok. 37 mln zł, zostało 
umieszczone w  „Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”: 

3. wniosek o wykonanie odwiertu próbnego do NFOŚiGW w celu zbadania zasobów 
wód termalnych w Sulejówku 

 
Działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Przeprowadzone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań: 
„zorganizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie,  
od 5 października 2007 r. do 21 grudnia 2007 r.” 

∗ Odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego, który wydał swoje rekomendacje  
i opinie. 

∗ Zostały przygotowywane zarządzenia i umowa na realizację zadań przez organizacje 
pozarządowe, które wygrały otwarte konkursy ofert.  

∗ Przygotowany został program współpracy z organizacjami pozarządowymi na  
2008 r., oraz odbyły się konsultacje społeczne. 

∗ Zorganizowane zostały spotkania szkoleniowe dla organizacji pozarządowych  
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wypełniania wniosków konkursowych. 

∗ Wspólnie zostały realizowane zadania z zakresu współpracy międzynarodowej  
w ramach Town Twiningu 

 
Promocja 
Wykonanie niezbędnych prac związanych z zamówieniem gadŜetów promocyjnych miasta 
Sulejówek, m. in. kubków z nowym logo, kalendarzy, materiałów piśmiennych. 
 
Współpraca międzynarodowa: 
- ustalenia dot. wizyt w przyszłym roku 
 - organizacja wyjazdu przedstawicieli Miasta do Bourg  la Reine 
- wymiana doświadczeń i uczestnictwo w międzynarodowej konferencji w Viimsi - mieście 
partnerskim z Estonii.  
 
URZĄD STANU CYWILNEGO 

1. Wydano 25 decyzji administracyjnych dotyczących: 
- sprostowania treści aktów stanu cywilnego 
- transkrypcji aktów sporządzonych za granicą 
- odtworzenia treści aktów sporządzonych za granicą 
- zmiany imion i nazwisk 

2. Sporządzono ogółem aktów, w tym: 
- 3 akty urodzeń 
- 21 aktów zgonów 
- 54 akty małŜeństw 

3. Przyjęto 40 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku 
małŜeńskiego. 

4. Wydano 28 zaświadczeń do ślubu konkordatowego. 
5. Wydano około 460 szt. odpisów aktów. 
6. Wydano 1522 dowody osobiste. 
7. Przyjęto 2532 wnioski o wydanie dowodu osobistego. 

 
REFERAT EWIDENCJI DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Wydano 207 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  
zaświadczeń  z   dokonanymi   zmianami   w  zarejestrowanych  działalnościach  
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gospodarczych oraz decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności 
gospodarczej. 

2. Aktualizowano bazę danych ewidencji działalności gospodarczej /prowadzenie 
rejestrów/. 

3. Prowadzono 48 spraw z zakresu działalności gospodarczej, w tym udzielanie 
odpowiedzi na pisma dot. 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. 

4. Wydano osobom zainteresowanym 39 zaświadczeń potwierdzających fakt figurowania 
w ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Udzielono około 180 informacji telefonicznych o przedsiębiorcach zarejestrowanych  
w ewidencji działalności gospodarczej. 

6. 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. Ponadto współpracowano z Urzędem 
Statystycznym w Siedlcach i Urzędem Skarbowym w Mińsku Mazowieckim 
przekazując dokumenty dotyczące wydawania zaświadczeń REGON i decyzji NIP  – 
ogółem wysłano 5 wniosków RG-1 i NIP-1 złoŜonych przez przedsiębiorców. 

7. Przygotowano i wysłano do Ministerstwa Gospodarki tabele dotyczące wydanych 
zezwoleń i licencji  wraz z wzorami wniosków i zezwoleń. 

8. Przygotowano postanowienie opiniujące zmianę godzin pracy apteki.   
9. 9. Pomagano przedsiębiorcom w prawidłowym  wypełnianiu  zgłoszeń  o dokonanie 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszeń zmian w istniejących 
wpisach,  szczególnie wpisywanie   prawidłowych  określeń  przedmiotu  działalności  
według Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

10. „Lokalne okienko przedsiębiorczości” - informowano przedsiębiorców o zakresie 
obowiązków i wymogów  administracyjno-prawnych związanych z rozpoczęciem                  
lub prowadzeniem działalności gospodarczej, o moŜliwościach wystąpienia  
o pomoc finansową ze środków UE, informowano o szkoleniach, konferencjach, 
seminariach i targach organizowanych dla przedsiębiorców, a takŜe o instrumentach 
wsparcia dla przedsiębiorców. 

11. Włączono się w przygotowanie konferencji dla przedsiębiorców - Forum 
Gospodarcze, która odbyła się 12 października br.   

12. W ramach współpracy z organizacjami Przedsiębiorców przekazywano  oferty 
szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, przekazywano informacje o poŜyczkach 
dla przedsiębiorców. 

13. Włączono się w prace związane z powstawaniem spółki z o.o.  
14. Prowadzono 5 postępowań w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.     
15. Przygotowano i wydano 11 zezwoleń  na  sprzedaŜ  napojów alkoholowych do 

spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy i w miejscu sprzedaŜy.    
16. Aktualizowano rejestry wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych                        

i uiszczonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
17. Wydano 21 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych /III rata/.     
18. Przygotowano i wydano 2 licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

oraz uaktualniono rejestry wydawanych licencji. 
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19. Wypełniono i przesłano do Instytutu Turystyki ankietę, zawierającą dane o pokojach 
gościnnych będących w ewidencji gminnej. 

20. Zastępowano Kierownika USC w czasie nieobecności. 
 
REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

1. Rejestracja wniosków o stypendia szkolne 
2. Przydział zapomóg zdrowotnych zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem 
3. Przeprowadzenie procedury postępowania konkursowego na stopień awansu 

zawodowego 
4. Przygotowanie procedury awansu w sesji jesiennej 
5. Przygotowanie i przekazanie do Kuratorium Oświaty sprawozdań: EN-3; SIO wg 

stanu na dzień 10 września  i SIO wg stanu na 30 września br. 
6. Przygotowanie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 
7. Monitoring programu rządowego dot. dofinansowania podręczników i mundurków 

szkolnych 
8. Koordynacja  Akcji  ”Lato w Mieście”  
9. Przygotowanie uroczystości  z okazji 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

- 1 sierpnia 2007r. 
10. Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego do Ossowa w dniu 15 sierpnia 2007r. - 

udział w obchodach Bitwy Warszawskiej 
11. Wyjazd w sierpniu reprezentacji piłkarskiej Sulejówka z Burmistrzem Miasta do 

zaprzyjaźnionego SOBOLEWA na Turniej Piki NoŜnej 
12. Organizacja uroczystości z okazji 68 rocznicy pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, 

Sulejówka i Cechówki – 15 września br. 
13. Organizacja  I Międzyszkolnego Mityngu Lekkoatletycznego w Gimnazjum Nr 2  
14. w Sulejówku – 4 października br. 
15. Udział młodzieŜy szkół z Sulejówka w Pucharze Świata w Karate Tradycyjnym na 

Torwarze 6 października br. 
16. Przygotowanie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 

 
REFERAT FINANSÓW  
prowadzi zadania w zakresie rachunkowości Urzędu Miasta, Miejskiego Przedszkola nr 1, 
Miejskiego Przedszkola nr 2, Biblioteki Miejskiej, StraŜy Miejskiej 

1. Prowadzono na bieŜąco sprawy związane z ewidencją księgową i sprawozdawczością 
Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej, StraŜy Miejskiej i Miejskich Przedszkoli: 

2. Sporządzono sprawozdania z wykonania budŜetu za III kwartał 2007 r. 
a. sprawozdania o dochodach i wydatkach – Rb-27S, Rb-28S,  
b. sprawozdanie o dochodach i wydatkach – Rb-50, 
c. sprawozdanie o nadwyŜce/deficycie – Rb-NDS,  
d. sprawozdanie o stanie zobowiązań – Rb-Z,  
e. sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ. 

 
 
 
 
 
3. Potwierdzono źródło finansowania na 20 wnioskach o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
4. Sprawdzono i uzgodniono rozliczenia dotacji z organizacjami pozarządowymi. 
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5. Sporządzono kwartalną informację z wykonania budŜetu Miasta za III kwartał             
2007 roku do Biuletynu Informacji Publicznej.  

6. ZłoŜono 3 wnioski wstępne o pozyskanie poŜyczek na rok 2007 na realizację zadań 
inwestycyjnych. 

7. Na wniosek Urzędu Miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej częściowo umorzył poŜyczki na łączą kwotę 19 631,17 zł. 

8. Sporządzono sprawozdania z wykorzystania dotacji na budowę boiska  
w Gimnazjum nr 2 za III kwartał 2007 roku oraz rozliczenie końcowe dotacji. 

9. Zawarto 154 umowy wodno – kanalizacyjne z mieszkańcami. 
10. Przesłano kwartalne sprawozdania z wykonania budŜetu do banków, w których 

posiadamy poŜyczki i kredyty. 
11. Przygotowano materiały niezbędne do 5 uchwał Rady Miasta w sprawie zmian                    

w budŜecie. 
12. Przygotowano 12 zarządzeń Burmistrza Miasta Sulejówek. 
13. Wystawiono: 

a. 63 faktury za najem w szkołach, 
b. 159 faktur za czynsz handlowy, 
c. 75 faktur za energię, wodę i wywóz nieczystości, 
d. 4 noty księgowe. 

14. Naliczano i wypłacano wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta, Biblioteki, 
StraŜy Miejskiej, Przedszkoli Miejskich. 

15. Sporządzono deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: DRA – 20 szt., RCA – 
166 szt., RZA – 28 szt., RSA – 16 szt., RMUA – 560 szt. 

16. Sporządzono sprawozdania z wynagrodzenia i zatrudnienia (Z03-5 szt. i Z06 –  
3 szt.). 

17. Wystawiono 21 sztuk zaświadczeń ZUS Rp-7 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
pracowników Urzędu Miasta i placówek oświatowych. 

18. Sporządzono 1985 sztuk przelewów. 
19. Prowadzono rejestr umów i kontrolę ich wykonania: 

a. rejestr umów z Wykonawcami – 67 szt. 
b. rejestr umów zleceń – 155 szt. 
c. rejestr umów najmu ze szkołami – 44 szt. 

20. W związku z pracami nad przygotowaniem projektu budŜetu na rok 2008 zbierano 
wnioski od podległych jednostek budŜetowych, referatów Urzędu Miasta, Klubów, 
mieszkańców Sulejówka i Radnych Rady Miasta Sulejówek. 

21. Realizacja budŜetu Miasta w latach 2006-2007 kształtuje się następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizacja budŜetu Miasta w latach 2006-2007 na koniec III kwartału. 

   

Wyszczególnienie 
 

Wykonanie na Plan po Wykonanie na 
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Plan po 
zmianach na 

2007 rok 

30.09.2006 rok zmianach na 
2007 rok 

30.09.2007 rok 

DOCHODY w tym: 
 

43 589 873,00 30 309 928,47 45 348 106,00 34 285 806,59 
a) udziały w podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych  

 
12 162 079,00 

8 318 856,62 17 174 639,00 12 972 406,16 

b) dotacje 
 

12 368 227,00 6 868 244,75 6 814 491,00 3 483 809,54 

c) subwencje 
 

8 998 231,00 7 613 892,00 9 808 006,00 8 302 668,00 

d) dochody własne 
 

10 061 336,00 7 508 835,10 11 550 970,00 9 526 922,89 

WYDATKI w tym : 
 

50 316 738,00 28 021 570,35 48 378 436,00 25 961 854,57 

Wydatki bieŜące 
 

27 065 993,00 19 539 517,60 32 157 522,00 21 786 177,67 

Wydatki majątkowe 
 

23 250 745,00 8 482 052,75 16 220 914,00 4 175 676,90 

NADWYśKA / 
DEFICYT 

 
 

-6 726 865,00  2 288 258,12 -3 030 330,00 8 323 952,02 

FINANSOWANIE 
 

6 726 865,00 2 136 080,06 3 030 330,00 -1 445 251,73 

Przychody ogółem z tego 
: 

 
 

9 451 305,00 4 689 230,00 6 734 779,00 1 212 179,00 

kredyty i poŜyczki 
 

7 624 142,00 2 793 516,00 5 800 400,00 277 800,00 
inne źródła (wolne środki) 
w tym: 

 
1 827 163,00 1 895 714,00 934 379,00 934 379,00 

środki na pokrycie 
deficytu 

 
1 827 163,00 1 895 714,00 934 379,00 934 379,00 

Rozchody ogółem z tego : 
 

2 724 440,00 2 553 149,94 3 704 449,00 2 657 430,73 
spłaty kredytów i 
poŜyczek 

 
2 724 440,00 2 553 149,94 3 704 449,00 2 657 430,73 

 
REFERAT PODATKÓW I  OPŁAT LOKALNYCH   
realizuje dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od środków transportowych, dzierŜawy wieczystej, czynszów dzierŜawnych. 



 7 

1. Sporządzono sprawozdanie kwartalne z wykonania planu dochodów za okres trzech 
kwartałów 2007 roku. Dochody wykonane w tym okresie wynoszą 3.858.462 zł.    
Plan dochodu w podatku od środków transportowych osób prawnych w kwocie 224.000 zł 
(wpłaty na 30.09.07 r. - 376.577 zł)  został wykonany w 168,12%. Znaczne obniŜenie 
stawek podatku od środków transportowych w 2007r. zachęciło firmy leasingowe  
do rejestrowania pojazdów w naszej gminie. Ilość pojazdów osób prawnych wzrosła  
ze 131 szt. w 2006 r.  do 641 pojazdów  na dzień 31.10.2007 r. Wpłynęły 62 Deklaracje 
na podatek od 283 pojazdów. 

2. Wystawiono 25 wezwań do złoŜenia deklaracji na podatek od środków transportowych 
DT-1, 48 postanowień w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania w celu naliczenia 
podatku oraz wystawiono 23 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania.  

3. Wystawiono 22 zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatkowej oraz stanu 
zaległości w podatkach. 

4. W związku ze zmianą klasyfikacji gruntów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów 
oraz zmianami w ewidencji gruntów na podstawie aktów notarialnych, postanowień 
sądowych, inwentaryzacji gruntów i budynków wysłano do podatników 344 
postanowienia i 202 wezwania w sprawie prowadzonych postępowań podatkowych oraz 
wystawiono 116 decyzji wymiarowych za 2006 i 2007 r. na kwotę 31.004 zł za wyłączony 
z klasyfikacji rolnej grunt  o powierzchni 6,3273 ha. Wystawiono 151 decyzji w sprawie 
wymiaru podatku wynikających ze zmian geodezyjnych oraz 121 decyzji w sprawie 
zmiany decyzji wymiarowej.   

5. W celu wyegzekwowania naleŜnych dochodów do podatników zalegających w opłatach 
podatku wystawiono: 
- 162 upomnienia  w  podatku  od  nieruchomości, rolnym i leśnym osób  fizycznych na 

kwotę  463.436zł     
- 20 upomnień na  zaległości osób  prawnych w podatku od nieruchomości  na kwotę 

100.106zł 
- 20 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę    

20.104,00zł 
- 37 wezwań   do zapłaty zaległości w czynszach handlowych w kwocie 29.120 zł 
- 20 upomnień na zaległości za wynajem sal w szkołach, za energię elektryczną  

na targowisku oraz reklamy 
- 39 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych na  kwotę 36.502zł. 

6. Wystawiono 175 tytułów wykonawczych do właściwych Urzędów Skarbowych  
na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych na kwotę  238.287 zł 
oraz 4 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na 
kwotę 2.756 zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na zaległości w kwocie 14.704 zł  
z tytułu podatku od środków transportowych. Wysłano 23 zapytania do właściwych 
urzędów skarbowych w jakim stadium załatwiania znajdują się tytuły wykonawcze  
na zaległości w podatku od  środków transportowych. 

7. Do osób zalegających w opłatach naleŜności wysłano: 
- 50 wezwań do zapłaty na kwotę 31.796,34 zł za budowę przykanalika, 
- 77  wezwań na zaległości w kwocie 58.020 zł za włączenie do wodociągu, 
- 199 wezwań na zaległości w kwocie 125.919,50 zł za włączenie do sieci kanalizacyjnej. 

8. Przeprowadzono kontrole 167 nieruchomości,  w wyniku których ujawniono 93 przypadki 
braku zgłoszenia lub nieprawidłowego zgłoszenia do opodatkowania powierzchni 
budynków lub gruntów, niezgodne   ze stanem faktycznym. Na podstawie  złoŜonych 
Informacji w sprawie podatku od nieruchomości dokonano aktualizacji rejestru 
wymiarowego podatku oraz wystawiono 74 decyzje w sprawie dodatkowego wymiaru 
podatku  od nieruchomości na kwotę  37.606 zł. Wszczęto    postępowanie   w   sprawie    
ustalenia obowiązku podatkowego i wymierzenia naleŜnego podatku od 23 
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nieruchomości. Celem 4 kontroli była weryfikacja informacji zawartych we wnioskach 
podatników  o  zastosowanie  ulg  w  podatkach  oraz  sporządzenie  protokołów o stanie 
majątkowym zainteresowanych. 

 
9. W okresie 1.07-31.10.2007 r. Burmistrz rozpatrzył 20 podań w sprawie udzielenia ulg w 

opłacie podatku. Po rozpatrzeniu wniosków podjęto decyzje w sprawie udzielenia: 
a) w podatku od nieruchomości osób fizycznych (18 decyzji): 

- umorzono zaległości w kwocie  8.599,60 zł 
- rozłoŜono na raty podatek w kwocie  5.708,50 zł, 
- odroczono termin zapłaty podatku w kwocie 1.939 zł 

b) w podatku od nieruchomości osób prawnych (1 decyzja) - rozłoŜono na raty podatek 
w kwocie 24.952 zł 

c) w podatku od środków transportowych osób fizycznych (1 decyzja) - rozłoŜono na 
raty podatek w kwocie 771 zł. 

Ponadto Burmistrz rozpatrzył 10 podań z Urzędu Skarbowego i w formie postanowień 
wyraził zgodę na: 
− umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.850 zł, 
− wyraził zgodę na rozłoŜenie na raty podatku w kwocie 26.769 zł, 
− odmówił umorzenia podatku w kwocie 22.537. 
 
REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO ŚCIAMI 
1. Realizacja wniosków właścicieli gruntów przeznaczonych pod drogi polegająca na  
      przekazywaniu dokumentacji prawnej i geodezyjnej do Starosty i Wojewody. 
2. Przekazywanie do Referatu Finansów Urzędu Miasta Sulejówek prawomocnych decyzji 

Starosty o ustaleniu wysokości odszkodowania w celu wypłaty. 
      Przekazano 6 decyzji na kwotę 318.870,00.- zł. 
3. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr 41/X/2007 z dnia 26.04.2007 r. zbyto  

w drodze bezprzetargowej 6 udziałów w nieruchomościach połoŜonych w Sulejówku przy 
ul. 11 Listopada i ul. Dworcowej. Łączna kwota 453.052,85.- zł brutto. 

4. Nabyto udział ¼ cz. zabudowanej nieruchomości połoŜonej w Sulejówku przy                       
ul. 11 Listopada 171 (akt not. z dnia 07.09.2007 r. nr 3269/2007). Obecnie Gmina Miasto 
Sulejówek dysponuje całą nieruchomością. 

5. Rozpatrywanie wniosków uŜytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności. Dwa postępowania zakończone ostateczną 
decyzją. 

6. Nadano 64 numery porządkowe na nieruchomości. 
7. Wydano 15 decyzji orzekających o podziale nieruchomości. 
8. Wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłat adiacenckich  

w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku podziału. 
 
REFERAT ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
1. Cykliczne prowadzenie oględzin w sprawach o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. 

Przygotowanie i wydawanie stosownych decyzji.- ponad 70. 
2. Korespondencja w sprawach wycinki drzew – 106. 
3. Przygotowywanie i wysyłanie wniosków do Starostwa o wycinkę drzew miejskich, 

udział we wspólnych oględzinach. 
4. Stała współpraca ze schroniskiem, StraŜą Miejską i Policją w zakresie interwencyjnego 

wywozu bezpańskich psów z terenu naszego miasta. 
5. Podpisanie stosownych aneksów do umów ze schroniskiem i łapaczem bezdomnych 

psów. 
6. Korespondencja w sprawach bezdomnych psów oraz gołębi. 
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7. Korespondencja w sprawach utrzymania czystości i porządku. 
8. Prowadzenie i aktualizacja rejestru danych dotyczących ewidencji umów mieszkańców z 

przedsiębiorcami w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. 
Stosowna korespondencja – 461. 

 
 
9. Kontynuacja procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 
uzyskiwanie opinii Starosty Mińskiego i PPIS oraz uzgadnianie z powyŜszymi organami 
niniejszych przedsięwzięć i wydawanie decyzji. 

10. Realizacja umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki, zuŜyte 
baterie i świetlówki) – stałe zgłoszenia oraz rozliczenie częściowych faktur. 

11. Przygotowanie i wydanie opinii dla Starostwa nt. planu gospodarki odpadami 
występujących firm – 3. 

12. Przeprowadzenie 4 interwencyjnych kontroli zakładów pod kątem przestrzegania 
przepisów. 

13. Korespondencja w sprawach koncesji na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych -26. 

14. Stała współpraca z nauczycielami ze Szkolnych Kół Ekologicznych - przygotowanie 
wykazu zajęć na I semestr roku szkolnego 2007/2008. Zorganizowanie spotkania z 
Nauczycielami. 

15. Zorganizowanie wyjazdu dzieci i młodzieŜy z Kół Ekologicznych do Nadleśnictwa 
Drewnica na leśną ścieŜkę dydaktyczną i prelekcję Leśnika. 

16. Odbiór i rozliczenie prac budowy II etapu ścieŜki dydaktycznej o nawierzchni Ŝwirowej z 
obrzeŜami w parku przy ul. Idzikowskiego. 

17. Zlecenie wykonania posadzki w altanie w parku oraz zamontowania w niej ław  
i stołów. 

18. Zlecenie zmycia graffiti z tablic dydaktycznych oraz altany w parku przy  
ul. Idzikowskiego. 

19. Zakup dwóch brakujących tablic dydaktycznych. 
20. Zakup i zamontowanie wieŜy obserwacyjnej ze zjeŜdŜalnią w parku (ze środków 

WFOŚiGW). 
21. Zakup sprzętu dydaktycznego dla potrzeb Pracowni Terenowej przy parku (ze środków 

WFOŚiGW). Są to: zestawy ekologiczne do badania wody, walizki Eko-Badacza, 
zestawy bad.-doświadcz. z wyposaŜeniem laborat. i kartami pracy do badań gleby, 
wielofunkcyjne przyrządy do pomiarów ekologicznych, mikroskopy ręczne (w teren), 
stacja pogody – dydaktyczna, deszczomierz, wiatromierz z kompasem, lornetka. 

22. Wstępne, zgodnie z procedurą, rozliczenie dotacji na w/w sprzęt dydaktyczny  
i wieŜę obserwacyjną. 

23. Zakup i montaŜ sprzętu rekreacyjno – sportowego do parku: stołu do ping-ponga, stolika 
szachowego z siedziskami, 2 koszy do koszykówki oraz 4 ławek parkowych. 

24. Nadzór nad pracami wycinki zagraŜających bezpieczeństwu drzew miejskich. 
25. Nadzór nad pielęgnacyjnymi pracami na drzewach pomnikowych (dotacja z WFOŚiGW).  
26. Zlecenie prac pielęgnacyjno – porządkowych na terenie parku miejskiego „Glinianki”. 

Stosowna korespondencja z Nadleśnictwem. 
27. ZłoŜenie wniosku do projektu Planu Urządzenia Lasów Państwowych Nadleśnictwa 

Drewnica w części dot. terenów naszego miasta. 
28. Systematyczne uzupełnianie rejestru informacji jawnych. 
29. BieŜące udzielanie informacji zainteresowanym rolnikom w sprawach emerytalno – 

rentowych z zakresu KRUS. 
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
Oprócz realizacji i nadzoru prac bieŜących wynikających z zakresu pracy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonywano następujące prace: 
1. bieŜące utrzymanie miasta polegające na koszeniu i sprzątaniu ciągów ulicznych, 

kompleksów leśnych i terenów gminnych, 
2. wykonano malowanie pomieszczeń biurowych przy ul. Reymonta 
3. wykonano punkt gromadzenia odpadów segregowanych na terenie oczyszczalni ścieków 

przy ul. Poligonowej, 
4. uprzątnięto działkę gminną przy ul. Klonowej i Świętochowskiego, 
5. wymieniono 10 sztuk koszy ulicznych,  
6. wymieniono godło na pomniku Pamięci Mieszkańców Sulejówka poległych                         

i zamordowanych w latach okupacji 1939 – 1944 przy ul. Reymonta, 
7. wykonano remont pomnika Pamięci Mieszkańców Sulejówka poległych i 

zamordowanych w latach okupacji 1939 – 1944 przy ul. Reymonta, 
8. wykonano nasadzenia 250 sztuk krzewów, 
9. wykonano pielęgnację i cięcia techniczne drzew rosnących w pasie drogowym, 
10. wykonano dwa projekty przyłączy wodociągowych do nawodnień miejskich, 
11. przekwaterowano 10 rodzin w związku z potrzebą wyburzenia budynków komunalnych, 
12. wykonano remont dachu na budynku przy ul. Łukasińskiego 10/1 i dachu budynku przy 

ul. Sejmowej 22,  
13. wykonano częściowy remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Poniatowskiego 8, 
14. wykonano remont pieca kaflowego i kuchni kaflowej oraz wymieniono okna w lokalu nr 

9 przy ul. Piastowskiej 4, 
15. wykonano ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Paderewskiego 31, 
16. wykonano skrzynki na listy do nowego budynku przy ul. Łukasińskiego 10B, 
17. wykonano remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 6 przy ul. Łukasińskiego 10/3, 
18. wykonano 9 sztuk komórek blaszanych dla lokatorów budynku przy ul. Łukasińskiego 

10/1 i 10/2,  
19. wykonano inwentaryzację przewodów kominowych w budynkach komunalnych, 
20. przygotowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013, 
21. rozpoczęto procedurę wyburzenia budynków komunalnych i budynku przy ul. Zacisznej, 
22. kontynuacja mechanicznego pozimowego sprzątania dróg 
23. wykonano oznakowanie poziome dróg, 
24. rozstrzygnięto przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2007/2008 i sprzątanie 

dróg, 
25. zakupiono słupki ograniczające parkowanie na wyremontowanym chodniku przy 

targowisku miejskim od strony ulicy Krasińskiego, 
26. zakupiono i oznakowano skrzyŜowanie ulic Ogińskiego i Reymonta, 
27. wykonano 13 sztuk wiat przystankowych, 
28. wykonano oświetlenie pomnika Pamięci Mieszkańców Sulejówka poległych                         

i zamordowanych w latach okupacji 1939 – 1944 przy ul. Reymonta, 
29. wykonano 3 sztuki bram wjazdowych na targowisko miejskie. 
 
REFERAT INWESTYCJI  
1. Udział w pracach komisji konkursowej konkursu na koncepcję architektoniczną 

zagospodarowania Parku Glinianki 
2. Wodociągi i kanalizacja: 

2.1 Projektowanie kanalizacji – rozstrzygnięto przetarg, trwają prace  projektowe, 
wykonawca firma INKOM Białystok 
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2.2  Wykonanie kanalizacji – budowa kanalizacji w toku, wykonawca firma Wodrol 
2.3 Wykonanie wodociągów miejskich – trwa budowa wodociągu – wykonawca firma 

Euroekolas 
2.4 W przygotowaniu dokumenty do złoŜenia wniosku o pozyskanie funduszy  

strukturalnych na budowę kanalizacji w Sulejówku i Okuniewie wraz z rozbudową 
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

2.5 Projektowanie wodociągu -zlecono prace ,wykonawca firma Aquaproject 
3. Drogi, odwodnienie i oświetlenie 

3.1  Równanie dróg gruntowych, doziarnianie tłuczniem – trwają prace 
3.2  Remont cząstkowy dróg bitumicznych – roboty w toku 
3.3  Projektowanie ulic – wykonawca  „Inkom” Białystok, prace projektowe w toku 
3.4  Budowa ul. E. Plater i Wilsona – zakończono roboty 
3.5  Budowa ul. Dzielnej -rozstrzygnięto przetarg, wykonawca firma Planeta 
3.6  Remont placów parkingowych przy pl. Czarnieckiego -zakończono  roboty 
3.7  Zatoka autobusowa przy ul. Kombatantów – trwają prace 
3.8  Remont naroŜnika ulic Krasińskiego i Staszica – zakończono prace 
3.9  Budowa dwóch przepustów drogowych – ul. Andersa oraz remont urządzeń 

odwadniających w ul. Kruczkowskiego – zakończono prace 
3.10 Oświetlenia ulic – wykonawca firma „ZELTECH”- roboty w toku 
3.11 rojektowanie urządzeń odwadniających  – wykonawca „Melwodprojekt” Warszawa, 

trwają prace projektowe 
3.12 Wykonanie projektów oświetlenia  ulicznego – wykonawca firma „Elvir”, prace 

projektowe trwają 
3.13 Remont chodników, zakończono roboty 

4. Obiekty kubaturowe: 
4.1 Trwają prace dotyczące  koncepcji projektu budowy Przedszkola Nr 2 
4.2 Ogłoszono ponownie  przetarg na budowę Przychodni Miejskiej nr 1 w systemie 

ISOMAX 
4.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 -roboty w toku, wykonawca 

firma Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Ciacia. 
4.4 Wykonanie  szybu windowego wraz z windą   w budynku Przychodni  Miejskiej nr 2 

przy ul. Armii Krajowej – przetarg uniewaŜniono ze względu na brak środków 
4.5 Zakończono budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul.Głowackiego 47 
4.6 Remont patio przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ogłoszono przetarg na wykonanie 

robót – przetarg uniewaŜniono ze względu na brak środków 
4.7 Budynek  komunalny nr 2 przy ul. Łukasińskiego 10 ogłoszono przetarg na 

wykonanie – procedura w toku 
5. Na bieŜąco wydawane są decyzje na zajęcie pasa drogowego i lokalizację  wjazdów na 

działki.  
6. Pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zadań prowadzonych przez Referat Inwestycji. 
7. Udział w przygotowywaniu wniosków do funduszy UE o środki na wykonanie inwestycji 

miejskich. 
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
I.  Przetargi rozstrzygnięte: 

1. Budowa boiska przy Szkole Podst. Nr 3. 
2. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej.  
3. Budowa wodociągu miejskiego 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej 
5. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podst. Nr 2. 
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6. Wymiana c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podst. Nr 2 – uniewaŜniony, nie złoŜono 
Ŝadnej oferty. 

7. Budowa windy w Lecznicy Miejskiej Nr 2 – uniewaŜniony, brak środków  
w budŜecie. 

8. Remont patio w Szkole Podst. Nr 3 – uniewaŜniony, brak środków w budŜecie.  
9. Projekt zagospodarowania Placu Czarnieckiego. 
10. Projektowanie Przedszkola Nr 2. 
11. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2007/2008. 
12. Budowa ulicy Dzielnej.  

 
II.  Przetargi w trakcie postępowania: 

1. Budowa ulicy Reja. 
2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Łukasińskiego 10.  
3. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Ekoparku Glinianki. 
4. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.667.600 PLN.  
5. Budowa Przychodni Nr 1 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 
STRAś MIEJSKA 
wystawiła 54 słuŜby, które pracowały w mieszanych patrolach z policją, w systemie 12 
godzinnym. 
Interwencje                                                                  365 
Legitymowani                                                                46 
Odwieziony do domu ( nietrzeźwy )                               5 
Zabezpieczanie kolizji drogowych                                15 
Bezpańskie psy                                                              12 
Zgłoszenia kons. oświetlenia                                         15 
Penetracja nieczystości                                                  12 
Upomnienia z Uchwały Rady Miasta                          120 
Kontrola umów na wywóz nieczystości                        52 
Zgłoszenia do Ref. Gosp. Komunalnej                          35 
Wyjazd w teren z ref. USC                                              7 
Wyjazd w teren z ref. Ochrony Środowiska                  14 
Wyjazd w teren z MOPS                                                30 
Kontrola targowiska miejskiego                                     35 
Upomniano kierowców z art. 92 k w.                             38 
Postępowanie  mandatowe                                             69     na sumę    8 300 zł 
 
Zabezpieczaliśmy wybory do sejmu i senatu na VI kadencję, gdzie pomagaliśmy równieŜ 
starszym osobom w dostaniu się do punktów głosowania. 
Wykonujemy patrole w Szybkiej Kolei Miejskiej celem podwyŜszenia bezpieczeństwa 
podróŜnych w pociągu jak i w okolicy dworców PKP. 
Realizujemy program patroli szkolnych zwracając szczególną uwagę na akty demoralizacji  
wśród uczniów szkół gimnazjalnych.  
Przeprowadzono wizie lokalne i kontrole z MZWiK oraz z ref. podatków, ochrony 
środowiska. 
W miesiącach sierpień i wrzesień zabezpieczaliśmy uroczystości miejskie.   
 
MIEJSKI O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
realizował zadania w  zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki 
alimentacyjnej, postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych. 
POMOC SPOŁECZNA 
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Objętych pomocą –  w okresie I-X 2007 r. :  404 rodziny  
Udzielone świadczenia :  

- z zadań zleconych w okresie I-X dla 100  rodzin (128 osób w rodzinach),- na sumę 383.709 
zł ( zasiłki stałe, składki zdrowotne, usługi specjalistyczne) 
- z zadań własnych w okresie I-X  dla 365 rodzin (856 osób w tych rodzinach – na sumę 
410.241 zł. ( w tym dotacja z budŜetu państwa 143.571zł. na zasiłki okresowe  
i 110.000 zł na zasiłki celowe na Ŝywienie ). 
W ramach zadań własnych między innymi: 

• 615 osób było objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” w tym 146 osób korzystało z gorących posiłków (140 uczniów). Koszt 
posiłków w okresie I-X  07  – 47.313 zł.  

• dla 18 osób samotnie zamieszkałych opłacono pomoc usługową, 
• 8 osób otrzymało wsparcie w formie usług opiekuńczych (pielęgnacja, prowadzenie 

gospodarstwa domowego, pomoc w przygotowaniu posiłku),  
• W okresie I-X gmina opłaciła 80.057 zł, za  pobyt: 7 osób w Domu Pomocy 

Społecznej. Średni koszt 1 osoby wynosi 1340 zł. (w X- koszt 7 osób wyniósł 9380 
zł.) 

W ramach zadań zleconych poza  świadczeniami pienięŜnymi dla 82 osób - 17 osób ze 
schorzeniami psychicznymi objęto pomocą w formie usług opiekuńczych specjalistycznych  
wykonywanych przez Firmę Opiekuńczą „Nadzieja”. Koszt usług- w okresie I-X 62.067 zł.  
W okresie VII - X 07 r.  wydano 747 decyzji w zakresie pomocy społecznej (od I- X łącznie 
1617 decyzji)  
Klienci MOPS korzystali ze wsparcia rzeczowego organizacji pozarządowych: 
Stowarzyszenia „Alter Ego” z Warszawy – Wesołej- 81 rodzin, z „Pomocnej  Dłoni”  
– Halinów, „Caritas”, Sulejówek.  
Bardzo waŜną formą pomocy jest praca socjalna, którą trudno zmierzyć i ocenić. Jej celem 
jest pomoc osobom/ rodzinom w przezwycięŜeniu trudnych sytuacji Ŝyciowych i ich 
usamodzielnienie. Kierunki zmian w pomocy społecznej mają na celu zwiększanie zakresu 
pracy socjalnej z klientem, jego rodziną na rzecz ograniczania form pienięŜnych, które są 
„pogotowiem ratunkowym”, ale nie rozwiązują licznych problemów klientów. Praca jest 
niezwykle trudna, poniewaŜ klientami są najczęściej osoby bez wykształcenia, które z 
trudnością akceptują Ŝyciowe zmiany, wiele teŜ jest osób z zaburzeniami w sferze 
psychicznej. Podkreślamy po raz kolejny, Ŝe dotkliwie odczuwamy brak wsparcia 
specjalistycznego w codziennej pracy (psychologa, prawnika, terapeuty do spraw uzaleŜnień, 
mała liczba godzin psychiatry) w związku z czym wszystkie trudne sprawy  spadają na barki 
pracowników socjalnych.   
Problemy społeczne, które najczęściej odnotowujemy to:  
- zaburzenia funkcjonowania rodzin z powodu naduŜywanie alkoholu przez członka 

rodziny  a za tym wniosek o potrzebie  edukacji rodziny,   organizowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy, większego nacisku na profilaktykę od lat najmłodszych.  

- starzenie się ludności a za tym  wzrost zapotrzebowania na róŜnorodne formy pomocy 
usługowej,  

- bezrobocie (a raczej szkody, które wyrządziło długotrwałe bezrobocie) – mimo większej 
ilości ofert - problemem jest  niedostateczne wykształcenie klientów, brak umiejętności, 
mała aktywność zawodowa, przyzwyczajenia do Ŝycia bez obowiązków, 

- niepełnosprawność i długotrwałe choroby - w tym choroby nabyte, wynikające  
z uzaleŜnień, niedoŜywienia,  niehigienicznych  warunków Ŝycia, ograniczonego dostępu 
do profilaktyki w zakresie zdrowia.  

WaŜniejsze działania : 
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- czerwiec - wydawanie zaświadczeń dla rodzin korzystających z  pomocy społecznej i 
ubiegających się o stypendia szkolne i pomoc na zakup mundurków szkolnych, akcja 
informacyjna,  

- lipiec - nawiązanie współpracy z Klubem Pracy z Dzielnicy Warszawy - Wesołej , który 
zaprasza klientów MOPS Sulejówek na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia 
aktywizacyjne, indywidualne zajęcia z pracownikiem klubu, kurs dla osób zmieniających 
pracę, szukających pracy.  

- Sierpień - rozeznanie potrzeb w zakresie posiłków w szkołach dla dzieci (w tym 
współpraca ze szkołami), 

- Wrzesień - rozeznanie potrzeb w zakresie wyposaŜenia najuboŜszych rodzin w opał lub 
zasiłek na ten cel. We wrześniu  zakupiono 20 ton węgla, w październiku: 9 ton  (po pół 
tony na rodzinę), część rodzin otrzymało pomoc pienięŜną przyznaną na wrzesień i 
październik na ogrzewanie mieszkania.   

Zawieszone działania:  
- w okresie VI – X 07 z uwagi na okres urlopowy i zwiększone w okresie VII- X prace 

w związku z nowym  okresem zasiłkowym w świadczeniach rodzinnych zawieszono 
prace nad następującymi dokumentami:     
1. gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych 
2. systemem profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

W okresie sierpień – październik 4 osoby (w tym 2 pracowników świadczeń rodzinnych, 
kierownik i oddelegowany na ten okres pracownik ds. administracyjno – kadrowych) 
pracowały nad wnioskami  osób ubiegających się o świadczenia rodzinne. Wydano w sierpniu 
300 decyzji na świadczenia rodzinne, we wrześniu 183 decyzje , w październiku 80.   
ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadanie zlecone) – w m-cach VII- VIII otrzymało 730 
rodzin, we IX 07- 500 rodzin w X- 563. W okresie I- X  - wydatkowano 2.000.858 zł.+ 
składki zdrowotne i społeczne w okresie I-IX   na sumę 27.210 zł.  
ZALICZKA ALIMENTACYJNA (zadanie zlecone)- w okresie VII-VIII świadczenia 
otrzymało 51 rodzin, w m-cu IX i X 47 rodzin. W okresie I-X wydatkowano kwotę 187.200  
zł.  
Dochody gminy (tak jak budŜetu państwa) w okresie I - X 07 z tytułu zaliczek 
alimentacyjnych: 2520 zł.. 
W okresie VI–X prowadzono 16 postępowań wobec dłuŜników alimentacyjnych (wywiady 
środowiskowe, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, 
komornikami, ośrodkami pomocy) 
Skierowano 2 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim   
o ściganie dłuŜników za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego.    
DODATKI MIESZKANIOWE  (zadanie własne) – w okresie I-X:  75 rodzin  otrzymało 508 
świadczeń na sumę 66.000 zł. (w tym 23.250 zł- dla zamieszkujących w mieszkaniach 
komunalnych).   
Koszty utrzymania MOPS  w okresie I- X 07 – wyniosły ogółem: 490.793  zł. 
Kontrole: 
W październiku miała miejsce kontrola audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Sulejówek w 
zakresie przedmiotowym – co najmniej 5% planowanych wydatków na 2007 rok. Temat: 
„Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych 
i dokonywania wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku”. Kontrola 
zakończyła się pozytywnym dla jednostki protokołem.           
 


