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Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku 

do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. 

rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2019 Rada Powiatu 

w  Sochaczewie nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane 

w ustawie. 

I. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Sochaczewskiego 
 

Nazwa  Powiat Sochaczewski 

Siedziba władz 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65,  

96-500 Sochaczew 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 

30 czerwca 2019 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych GUS)  

85 024  

Powierzchnia  735 km2 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany granic 

powiatu. Jeżeli tak 

wskazać zakres zmian. 

 Granice powiatu w 2018 roku i 2019 roku nie uległy zmianie 
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Podział administracyjny 

Gmina miejska: 

- Gmina Miasto Sochaczew 

Gminy wiejskie: 

- Gmina Iłów 

- Gmina Młodzieszyn 

- Gmina Brochów 

- Gmina Teresin 

- Gmina Nowa Sucha 

- Gmina Rybno 

- Gmina Sochaczew 

II. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie – uchwały podjęte w 2019 roku 
 

IV Sesja – 21.03.2019 rok 

- Zatwierdzono Program Naprawczy ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie  Szpital Powiatowy został zobowiązany do realizacji 

przyjętego programu;  

- Uchwalono zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie 

z  przyjętymi uchwałami; 

- Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sochaczewskiego  Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną; 

- Podjęto uchwałę w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny Samorząd”  program realizowany jest przez PCPR ze 

środków PFRON; 

- Podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2019 roku  wydatki z PFRON realizowano zgodnie 

z  podjętą uchwałą; 
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- Zmieniono uchwałę w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego oraz zrealizowana zgodnie z ustaleniami; 

- Uchwalono zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu i ich przewodniczących; 

- Uchwalono zmiany w Statucie Powiatu Sochaczewskiego  uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

V Sesja – 26.04.2019 rok 

- Podjęto uchwałę w sprawie zmian w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  wydatki budżetowe zrealizowano 

zgodnie z przyjętymi uchwałami; 

- Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.  

 

VI Sesja – 18.06.2019 rok 

- Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu 

oraz udzielono wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie; 

- Uchwalono zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  zmiany i wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie 

z przyjętymi uchwałami; 

- Dokonano oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok  wnioski wynikające z oceny posłużyły 

w  wykonywaniu zadań placówek w 2019 roku; 

- Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2018 rok  uchwałę 

przekazano Szpitalowi; 
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- Uchwalono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020 

 uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego; 

- Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie zarzutów skarżącego Pana W.P.; 

- Uchwalono dostosowanie nazwy dwóch szkół policealnych dla dorosłych na szkoły policealne w ZR CKU w Sochaczewie i w ZS w Teresinie 

 uchwały zostały zrealizowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego; 

- Zatwierdzono 7 uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów w czteroletnie licea oraz 4 uchwały 

w  sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników w pięcioletnie technika w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Sochaczewski  uchwała została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

 

VII Sesja – 10.07.2019 rok 

- Uchwalono zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  zmiany i wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie 

z przyjętymi uchwałami. 

 

VIII Sesja – 05.08.2019 rok 

- Przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 2019 rok  zmiany budżetowe zrealizowano, są zgodnie z przyjętą uchwałą; 

- Przyjęto uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia związku powiatowo – gminnego w celu organizowania publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu sochaczewskiego; 

- Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sochaczewskiego  Rada Powiatu w części uznała skargę za bezzasadną, 

a w części przekazała do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu; 

- Uchwalono powołanie składu Rady Społecznej przy ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie  Rada Społeczna obraduje w uchwalonym 

składzie; 
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- Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu 

obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020;  

- Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Młodzieszyn prowadzenia zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego z zakresu zarządu 

drogą powiatową Nr 3813W Kamion – Witkowice – Sochaczew, odcinek Mistrzewice – Helenka znajdującym się w granicach administracyjnych 

Gminy Młodzieszyn  uchwałę przekazano Gminie Młodzieszyn oraz PZD.  

 

IX Sesja – 06.09.2019 rok 

- Przyjęto zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  zmiany i wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie 

z  przyjętymi uchwałami; 

- Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom Na Szlaku” im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie w czteroletnie liceum  uchwała 

została zrealizowana; 

- Wyrażono zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Sochaczewski; 

- Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz przekazano do PZE; 
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X Sesja – 27 .09.2019 rok 

- Uchwalono zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  zmiany i wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie 

z przyjętymi uchwałami; 

- Przyjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Powiatu w Sochaczewie  skargi przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu, 

jako organowi właściwemu do ich rozpatrzenia; 

- Podjęto uchwałę w sprawie przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia, w części do PINB i w części Staroście Sochaczewskiemu; 

- Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski  uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zapisy 

realizowane są w szkołach i placówkach oświatowych; 

- Przyjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski  uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, zapisy uchwały stosowane są w pracy szkół i placówek oświatowych; 

- Uchwalono ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego 

 uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz przekazano do PZE. 

- Dokonano zmian w składzie Rady Społecznej przy ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie  Rada Społeczna obraduje w składzie 

określonym dokonaną zmianą. 

 

XI Sesja – 29 .10.2019 rok 

- Przyjęto zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego i uchwały budżetowej na 2019 rok  zmiany i wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie 

z  przyjętymi uchwałami; 

- Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sochaczewskiego  Rada uznała skargę za bezzasadną; 
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- Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pism Pani A.K.; 

- Przyjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w ZS CKP w Sochaczewie 

w  Centrum Kształcenia Zawodowego w ZS CKP w Sochaczewie  przekazano do PZE – uchwałę zrealizowano. 

- Zmieniono uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sochaczewie  przekazano do PZE – uchwałę zrealizowano. 

 

XII Sesja – 19.12.2019 rok 

- Uchwalono zmiany w WPF Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok  zmiany zrealizowano zgodnie z przyjętą uchwałą; 

- Uchwalono zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok  zmiany zrealizowano zgodnie z przyjętą uchwałą, którą ogłoszono w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego; 

- Ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019  ustalono termin 30.06.2020 r., do którego trzeba zakończyć 

i  rozliczyć 3 zadania wskazane w uchwale; 

- Ustalono wysokość opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów  uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat w 2020 roku; 

- Zatwierdzono wysokość stawek opłat za zajęcie pas drogowego dróg powiatowych  uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego;  

- Uchwalono program współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020  program będzie realizowany w 2020 

roku; 

- Zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2019 roku  wydatki z PFRON zrealizowano zgodnie z podjętą uchwałą; 
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- Zatwierdzono zmiany uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe 

prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  uchwała została przekazana do PZE celem 

realizacji dokonania zmian. 

III.  Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2019 roku, ale obejmujące 

swym zakresem 2019 rok.  

 

2016 

XV Sesja – 30.03.2016 rok 

- Uchwalono Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020  uchwałę przekazano do PCPR, 

PZD oraz Wydziału Zamówień Publicznych i jest realizowana; 

- Przyjęto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Sochaczewskim na lata 2016 – 2020  uchwałę przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest realizowana. 

 

XVII sesja – 07.06.2016 rok 

- Przyjęto Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2022  uchwałę przekazano 

do BZKO i jest realizowana; 

- Uchwalono przyjęcie powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 – 2020  

uchwałę przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jest realizowana. 
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2018 

XXXVI Sesja – 29.06.2018 rok 

- Uchwalono Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2018 – 2020  program realizowany 

jest zgodnie z uchwałą; 

- Przyjęto do realizacji projekt pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - nowoczesne metody wsparcia uczniów LO 

w  Sochaczewie” współfinansowanego ze środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś XS, 

działania 10.1, Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  

uchwałę przekazano do PZE i jest ona realizowana.  

II Sesja – 10.12.2018 rok 

- Ustalono wysokość opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów  uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat w 2019 roku. Uchwała została zrealizowana 

zgodnie z jej zapisami; 

- Uchwalono program współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok  program został 

zrealizowany zgodnie z uchwałą. 

III Sesja – 28.12.2018 rok 

- Uchwalono Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Sochaczewskiego i uchwałę budżetową na 2019 rok  plan oraz wydatki budżetowe 

zrealizowane były zgodnie z przyjętymi uchwałami. 
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IV. Budżet Powiatu Sochaczewskiego 

Lp. Treść Budżet 2018 Budżet 2019 

 

I 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM: 

 w tym: 

 

Dochody bieżące: 

 w tym: 

- subwencje 

- udział powiatu w podatkach od osób fizycznych – PIT 

- udział powiatu w podatkach od osób prawnych – CIT 

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 

- dotacja podstawie porozumień 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich oraz środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych 

 

Dochody majątkowe: 

 w tym: 

- ze sprzedaży składników majątkowych 

- z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie zawartych 

porozumień jako pomoc finansowa między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

 W tym: 

 Urząd Marszałkowski 

 

 Urzędy Gmin 

 

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji 

 

100 094 556,49 

 

 

74 647 830,54 

 

32 777 740,00 

21 808 123,00 

 

903 004,19 

 

7 804 888,20 

1 565 054,84 

 

202 870,52 

 

    25 446 725,95 

 

3 189 507,00 

9 701 887,82 

 

 

 

1 506 688,00 

 

8 195 199,82 

 

12 324 858,96 

 

 

94 028 695,55 

 

 

83 365 065,61 

 

37 280 640,00 

24 359 472,00 

 

1 178 534,67 

 

8 138 515,74 

- 

 

417 612,47 

 

   10 663 629,94 

 

55 068,20 

2 297 653,65 

 

 

 

1 506 689,80 

 

790 963,85 

 

6 952 971,00 
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-   

  

-  

 

 

II 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

 

- dotacje z państwowych funduszy celowych (grunty 

rolne) 

- pozostałe dotacje i dochody 

 

Dochody własne: 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM 

 w tym: 

 

Wydatki bieżące 

 w tym: 

- obsługa długu 

 

Wydatki majątkowe 

 w tym: 

- wydatki inwestycyjne 

- zakupy inwestycyjne 

- dotacje na inwestycje 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem 

 

WYNIK BUDŻETU: 

1) Nadwyżka budżetowa 

2) Deficyt Budżetowy 

 

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETOWE 

Rozchody ogółem: 

 w tym: 

165 000,00 

 

65 472,17 

 

8 873 899,02 

 

8,87 % 

 

 

98 005 324,41 

 

 

66 882 866,28 

 

131 770,46 

 

31 122 458,13 

 

27 197 006,49 

1 078 503,83 

2 846 947,81 

 

31,75% 

 

 

 

2 0089 232,08 

- 

 

2 182 450,76 

      2 182 450,76 

       

390 000,00 

 

950 253,38 

 

9 902 491,82 

 

10,53% 

 

 

80 927 137,87 

 

 

74 732 654,58 

 

149 955,38 

 

6 194 483,29 

 

5 182305,50 

793 277,79 

       218 900,00 

 

7,65% 

 

 

 

13 101 557,68 

- 

 

1 060 450,76 

     1 060 450,76 
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V 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3.  

- wykup emisji obligacji 

- spłata rat kapitałowych pożyczki 

 

ZOBOWIĄZANIA 

 

W tym z tytułu: 

- emisji obligacji 

- Zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW 

 

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych 

dochodów wynosi 

 

Poręczenia dla ZOZ Szpitala w Sochaczewie z tyt. 

zaciągniętych kredytów 

      1 997 000,00 

185 450,76 

 

5 370 353,12 

 

 

3 500 000,00 

1 870 353,12 

 

5,37% 

 

 

4 036 000,00 

       875 000,00 

185 450,76 

 

4 309 902,36 

 

 

2 625 000,00 

1 684 902,36 

 

4,59% 

 

 

3 612 000,00 

 

I Dochody ogółem 

Dochody w roku 2019 wykonane zostały w kwocie 94.028.695,55 złotych w stosunku do roku 2018 wykonanie jest niższe o kwotę 6.065.860,94 złotych 

w tym: 

1. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 83.365.065,61 zł i wzrosły w stosunku do roku 2018 o kwotę 8.717.235,07 zł ,w tym: 

- subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 37.280.640,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 4.502.900,00 zł; 

- udział powiatu w podatkach od osób fizycznych PIT - wykonanie 24.359.472,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 2.551.349,00 zł; 

- udział powiatu w podatkach od osób prawnych CIT – wykonanie 1.178.534,67 zł – wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 275.530,48 zł; 

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonanie 8.138.515,74 zł – wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 333.627,54 zł; 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 3 

ustawy o finansach publicznych – wykonanie w wysokości 417.612,47 zł – wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę 214.741,95 zł. 

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 10.663.629,94 zł, niższe w stosunku do roku 2018 o kwotę 14.783.096,01 zł, w tym: 
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- ze sprzedaży składników majątkowych – 55.068,20 zł (plan nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2019 przesunięty został na rok 

2020, tj. nieruchomości przy ul. Ziemowita, grunty przy ul. Gawłowskiej);  

- z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień jako pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat 

otrzymał środki w wysokości 2.297.653,65 zł w tym: 

o z Urzędu Marszałkowskiego (refundacja wydatków wykonanych w roku 2018 na inwestycję drogową – droga powiatowa Szymanów – 

Aleksandrów – 1.506.689,80 zł);  

o na drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 790.963,85 zł, w tym: 

 Gmina Miasto Sochaczew – 64.575,00 zł; 

 Gmina Nowa Sucha – 210.372,00 zł; 

 Gmina Młodzieszyn – 242.444,00 zł; 

 Gmina Rybno – 71.070,79 zł; 

 Gmina Teresin – 202.502,06 zł; 

- z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji – Powiat otrzymał środki w wysokości 6.952.971,00 zł; 

- dotacje z państwowych funduszy celowych – Urząd Marszałkowski – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Powiat otrzymał środki 

w wysokości 390.000,00 zł; 

- pozostałe dotacje i dochody – wykonanie w wysokości 950.253,38 zł, w tym: 

o „BAKOMA” Sp. z o.o. Warszawa – 846.722,79 zł – dotacja na zadanie inwestycyjne, p.n.: Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 

Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W – 846.722,79 zł; 

o pozostałe dochody – 103.530,59 zł – rozliczenie wydatków inwestycyjnych jako wydatki niewygasające roku 2018 – po 30 czerwca roku 

następnego są dochodem, tj. roku 2019. 

 

- Dochody własne – wykonanie w 2019 roku – 9.902.491,82zł wzrost w stosunku do roku 2018 to kwota 1.028.592,80 zł. 
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II Wydatki 

Wydatki ogółem w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 80.927.137,92 złotych, w tym:  

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 74.732.654,58 zł, tj. wzrosły o 7.849.788,30 zł, w tym między innymi: 

- w dziale 600 – Transport i łączność – wydatki bieżące wzrosły o 512.774,00 zł – w tym między innymi: 

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne 118.093,00 zł; 

o bieżące utrzymanie dróg – wzrost wydatków o 398.084,00 zł; 

- dział 750 – Administracja publiczna – wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego to kwota 272.022,00 zł (wzrost wynagrodzeń 

i pochodnych od wynagrodzeń, wzrost bieżących kosztów utrzymania budynków – woda, ścieki, energia elektryczna i cieplna, materiały biurowe 

itp.); 

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyższa dotacja o 510.636,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, 

pochodne i bieżące koszty utrzymania jednostki KPPSP; 

- dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale tym zapisano wykonanie spłat nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej. W roku 2019 

została spłacona ostatnia rata za rok 2012 – 400.356,00 zł, druga rata za rok 2013 – 417.114,00 zł oraz pierwsza rata za rok 2014 – 558.590,00 zł 

(w roku 2018 opłacono dwie raty na kwotę 817.471,00 zł); 

- dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wzrost wydatków bieżących o kwotę 5.630.774,00 zł 

(w tym wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku 2018 o kwotę 3.680.084,00 zł; 

- dział 851 – Ochrona zdrowia – niższe wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 231.387,00 zł związane ze spadkiem bezrobocia (opłata 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) 

- dział 852 – Pomoc społeczna – wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 o 395.613,00 zł – wynika z wyższych kosztów utrzymania placówek 

pomocy społecznej (wzrost kosztów zakupu materiałów i usług, zakupu artykułów żywnościowych);  

- dział 855 – Rodzina – wzrost wydatków o kwotę 90.132,00 zł – wyższe koszty utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach; 
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- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe wydatki w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 94.974,00 zł w dziale tym 

zapisane zostały wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego – kurs języka angielskiego i organizacja kina letniego, jak również koszty 

organizacji Ogólnopolskiej Edycji Konkursu Ośmiu Wspaniałych. W dziale tym ujęta jest również dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

- Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW oraz emisji obligacji Powiat wydatkował 149.955,38 zł. 

 

2. Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe w roku 2019 wykonane zostały w kwocie 6.194.483,29 zł, w tym na: 

- Inwestycje JST – 5.182.305,50 zł; 

- Zakupy inwestycyjne – 793.277,79 zł; 

- Dotacje na inwestycje – 218.900,00 zł; 

Środki wydatkowano na: 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,  

Środki przeznaczone były na: 

 „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.” – plan 56 500,00 zł, 

wykonanie 56 400,00 zł, tj. w 99,82%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” – plan 87 000,00 zł, wykonanie 

87 000,00 zł, tj. w 100,00%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Opracowanie dokumentacja projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdżarów” – plan 5 000,00 zł, wykonanie 

5 000,00 zł, tj. w 100,00%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn” – plan 442 444,00 zł, wykonanie 442 444,00 zł, tj. w 100,00%. Na wykonanie 

składają się środki własne 200 000,00 zł oraz środki z Gminy Młodzieszyn w kwocie 242 444,00 zł; 



Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego - 2019 rok  
 

19 | S t r o n a  

 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj. 5+946 – 8+430 dł. 2,484 km” – plan 2 025 317,00 zł, wykonanie 

1 274 991,07 zł, tj. w 62,95%, w tym 141 666,07 zł są to środki własne i 1 133 325 zł są to środki z Fundusz Dróg Samorządowy; 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb” – plan 140 400,00 zł, wykonanie 9 010,00 zł, 

tj. w 6,42%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat 

Sochaczewski” – plan 210 372,00 zł, wykonanie 210 372,00 zł, tj. w 100,00%, są to środki z Gminy Nowa Sucha; 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km” – plan 232 142,00 zł, wykonanie 232 141,59 zł, 

tj. w 100,00  zł, w tym 71 070,80 zł – środki własne, 90 000,00 zł – środki z gruntów rolnych i 71 070,79 zł – środki z Gminy Rybno;  

 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – plan 13 605,00 zł, wykonanie 13 605,00 zł, 

tj. w 100,00%, są to środki pozyskane z Gminy Teresin;  

 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – plan 192 527,00 zł, wykonanie 192 527,00 zł, tj. w 100,00%. 

Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W” – 

plan 1 335 621,00 zł, wykonanie 1 335 619,85 zł, tj. w 100,00% w tym 188 897,06 zł – środki z Gminy Teresin, 300 000,00 zł – środki 

z gruntów rolnych i 846 722,79 zł – środki z Firmy Bakoma. S.A.; 

 „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg 

w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych 

Powiatowi Sochaczewskiemu” – plan 34 622,00 zł, wykonanie 34 621,27 zł, tj. w 100,00%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu;  

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 323 687,00 zł, tj. w 64,21%. Środki przeznaczone były na: 

 „Wykup działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów – Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów – Skrzelew i Nr 3804W ul. Trojanowska 

w Sochaczewie” – plan 400 000,00 zł, wykonanie 219 816,00 zł, tj. w 54,95%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu;  
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 „Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 771,00 zł, tj. w 98,96%. 

Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Zakup osprzętu do ciągnika – ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – plan 

42 200,00 zł, wykonanie 42 200,00 zł, tj. w 100,00%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 „Zakup samochodu dla potrzeba Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie do utrzymania dróg powiatowych” – plan 39 900,00 zł, 

wykonanie 39 900,00 zł, tj. w 100,00%. Na wykonanie składają się środki własne Powiatu; 

 Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: 

Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji projektowej – 39.206,25 zł; 

 Adaptacja budynku gospodarczego ZSRCKU w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – w ramach 

programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza – 31.409,10 zł; 

 Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i dla Starostwa Powiatowego – 166.421,70 zł; 

 Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb rady Powiatu w Sochaczewie – 86.303,38 zł; 

 Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP – 17.683,71 zł; 

 Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej – 200.000,00 zł; 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO – 1.845,00 zł (wykonanie aktualizacji kosztorysu);  

 Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół RCKU – na cele oświatowe w ramach redukcji emisji zanieczyszczeń 

powietrza – opracowanie dokumentacji – 28.910,97 zł; 

 Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół RCKU – 1.057.202,40 zł; 

 Zakup i montaż dźwigu osobowego dla DPS Młodzieszyn – 38.000,00 zł; 

 Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne – JA-TY-MY, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej – na zakup nowego samochodu 

do przewozu osób niepełnosprawnych – 18.900,00 zł; 
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 Dokumentacja projektowa na rozbudowę MOW w Załuskowie – 84.800,00 zł; 

 Zakup samochodu dla potrzeb MOW – 109.970,00 zł; 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – 45.200,00 zł; 

 Zakup dwóch pieców wraz z montażem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – 51.212,00 zł. 

III Zobowiązania 

Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2019r. wynoszą 4.309.902,36zł tj. 4,59% w stosunku do wykonanych dochodów. Poręczenie dla ZOZ Szpitala 

w Sochaczewie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.612.000,00 zł. Zobowiązania z tego tytułu ciążą na budżecie powiatu do 2032 roku. 

Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13.101.557,68 zł – wynika ona z wyższego niż założono wykonania dochodów (m. in. 

wyższe dochody z tytułu wpływów podatku dochodowego od os. fizycznych PIT, podatku od osób prawnych, opłaty komunikacyjnej, refundacja 

wydatków wykonanych w 2018 roku – droga powiatowa Szymanów-Aleksandrów – środki te wpływają na konto w ostatnich dniach grudnia), jak również 

oszczędności po stronie wydatkowej. W budżecie roku 2019 zabezpieczone były środki finansowe na realizację inwestycji, których wykonanie przesunięto 

na rok 2020. W ostatnich dniach grudnia na konto wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 6.952.971,00 zł.  

Niewydatkowane zostały również środki zaplanowane w rezerwie ogólnej i celowej oraz niewykorzystane środki na poręczenia dla ZOZ Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie. 
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V.  Zadania powiatu  

Budżet Obywatelski 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie rozpoczęło realizację Powiatowego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Uchwałą 

Nr  XXXV/203/2018 z dnia 14 maja 2018 roku na rok 2019. Na podstawie przyjętej ww. uchwały przeprowadzono wszystkie etapy konsultacji PBO 

celem wyłonienia projektów do realizacji w 2019 roku. W wyniku głosowania wyłoniono 4 zwycięskie projekty (3 projekty miękkie oraz 1 projekt twardy) 

złożone przez mieszkańców powiatu, które uzyskały największą liczbę punktów.: 

1.  „Język angielski dla każdego” – kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego. 

2. „Kino letnie w Gminie Nowa Sucha” – kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego.  

1. „Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego” – cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego.  

2. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie”.  

 

W 2019 roku nastąpiła realizacja ww. projektów.  

Ad.1. Projekt pt. ”Język angielski dla każdego w Gminie Młodzieszyn” rozpoczął się w styczniu 2019 roku, a zakończył 9 lipca 2019 roku. W kursie 

uczestniczyło 40 osób, podzielonych na 4 grupy po 10 osób zgodnie z poziomem zaawansowania języka angielskiego. Na zakończenie uczestnicy 

otrzymali certyfikaty z określonym stopniem ukończenia kursu. 

Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego poprzez przeprowadzenie kursu z języka angielskiego dla mieszkańców 

powiatu sochaczewskiego. Realizację projektu przeprowadziła firma British School z Sochaczewa. 

Ad.2. Projekt pt. „Kino letnie w Gminie Nowa Sucha” trwał w okresie wakacyjnym. Przeprowadzono kolejno 5 pokazów filmowych w formie kina 

plenerowego na terenie Gminy Nowa Sucha (na różnych lokalizacjach). Mieszkańcy sami dokonali wyboru filmów w głosowaniu na stronie Facebook 

starostwa. Wszystkie seanse cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu. Podczas seansów do dyspozycji było 100 

leżaków oraz darmowy popcorn. Kino plenerowe okazało się ciekawą propozycją spędzania wolnego czasu oraz znakomita forma relaksu i integracji 

mieszkańców powiatu. Realizację projektu przeprowadziła firma Recon z Płocka. 
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Ad.3. Projekt pt. ,,Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego” polegał na przeprowadzeniu historycznych imprez plenerowych. Składał się 

z 3 pokazów oraz 1 turnieju rycerskiego. Pokazy miały miejsce w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach w Gminie Brochów, w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Młodzieszynie w Gminie Młodzieszyn oraz na boisku przy szkole im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim w Gmina Nowa Sucha. 

Na zakończenie projektu w Parku im. Garbolewskiego w Sochaczewie odbył się dwudniowy turniej rycerski. W ramach finału projektu odbyły się pokazy 

łucznicze, można było zobaczyć wioskę rzemieślniczą, sokolnika, kucharzy średniowiecznych i wiele innych atrakcji. Celem projektu była aktywizacja 

mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych na temat średniowiecznej historii regionu. 

Realizację projektu przeprowadziło Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. 

Ad.4. Projekt pt. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie” przebiegał 

dwutorowo. W pierwszej fazie dokonano wyboru najkorzystniejszej koncepcji architektonicznej. Przetarg wygrała firma ERMS PLUS z siedzibą 

w Poznaniu. W drugiej fazie dokonano wyboru firmy wykonawczej projektu. Przetarg na roboty budowalne wygrała firma AK Sport Andrzej Gniado 

z siedzibą w Okuniewie. W dniu 29 lipca 2019 roku rozpoczęła się przebudowa boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Sochaczewie w zakresie wymiany nawierzchni dotychczasowej bieżni, wykonaniu zeskoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą. Postawione 

zostały również trybuny oraz lampy oświetlające teren boiska. Prace zamykające modernizację boiska polegające na utworzeniu zielonej murawy na 

boisku do piłki nożnej oraz pracach wykończeniowych zostały wykonane wiosną 2020 roku. 

W 2019 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przeprowadziło drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego do realizacji w 2020 

roku. W dniu 18 czerwca 2019 roku przyjęto uchwałę Rady Powiatu w Sochaczewie Nr VI/42/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego w 2020 roku zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. W wyniku 

podjętej uchwały przeprowadzono nabór projektów, dokonano ich weryfikacji oraz przeprowadzono głosowanie. W Budżecie Obywatelskim Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2020 do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę 1.000.000 zł, w tym 800.000 zł na projekty ,,twarde’’ o wartości od 

50.000 zł do 800.000 zł oraz 200.000 zł na projekty ,,miękkie” o wartości od 10.000 zł do 50.000 zł. W wyniku głosowania wyłoniono 6 zwycięskich 

projektów (4 projekty miękkie oraz 2 projekty twarde) złożonych przez mieszkańców powiatu, które uzyskały największą liczbę punktów.: 
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1. ,,Powiatowe kino letnie’’ – kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego (18 seansów) podczas okresu 

wakacyjnego na terenie wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego.  

2. ,,Język angielski dla każdego w Gminie Rybno’’ – kurs nauki języka angielskiego dla 40 mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego w Gminie 

Rybno. 

3. ,,Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn” – kurs nauki języka angielskiego dla 40 mieszkańców z terenu powiatu 

sochaczewskiego w Gminie Młodzieszyn. 

4. ,,Rajd rowerowy śladami kultury ewangelickiej’’ – organizacja rajdu rowerowego wraz z piknikiem historycznym na terenie Gminy Iłów 

o tematyce ewangelickiej.  

5. ,,Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń’’ na terenie szkoły ZSRCKU 

w Sochaczew – wykonanie przebudowy i aranżacja terenu szkoły. 

6. „Powiatowa strefa sportu, czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim’’ – budowa siłowni zewnętrznych na terenie całego powiatu 

sochaczewskiego w 17 lokalizacjach. 
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Edukacja publiczna 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

1. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu; 

2. Stałe podnoszenie poziomu nauczania z wykorzystaniem jego ponadstandardowych form; 

3. Ograniczanie wykluczenia społecznego; 

4. Współpraca JST na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju Powiatu; 

5. Podnoszenie jakości środowiska naturalnego Powiatu. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowy Zespół Edukacji, Szkoły Powiatu Sochaczewskiego 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

- Rozwój oferty kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym: 

- Nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/20:  

o ZST – Branżowa Szkoła I stopnia /kierowca mechanik/;  

o ZSJI – technik rachunkowości;  

o ZSRCKU – Branżowa Szkoła I stopnia /kucharz/; 

- Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie kierowca mechanik w ZST; 
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- Projekt w ramach Erasmus+, Mobilność Edukacyjna pt. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową ZSCKP”, 

skierowany do uczniów klas technikum w ZSCKP, realizowany od 05.08.2019r., budżet – 64.569,00 euro; 

- W 2019 r. w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” zostało zakupionych: 17 zestawów 

komputerowych, projektor cyfrowy, elektryczny ekran projekcyjny, tablica multimedialna z projektorem krótkoogniskowym, laptop, kolorowa 

drukarka laserowa ze skanerem dla pracowni informatycznej ZSCKP; 

- Nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe: multimedialne i elektroniczne, sprzęt TIK, poprawa warunków kształcenia zawodowego, 

dodatkowe zajęcia rozwijające dla młodzieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

działania 10.1.1. i 9.2.: Projekt unijny „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – nowoczesne metody wsparcia uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Sochaczewie” – Projekt realizowany od 01.09.2018 r. – 09.2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących; 

- W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO 

WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe: Projekt ,,Europejski staż dla zawodowców w roku 2019”- 

realizowany w Zespole Szkół w Teresinie. Wartość projektu: 75 000 złotych, czas trwania projektu 01.02.2019 r. – 31.07.2019 r.. W ramach tej 

mobilności odbyły się staże zawodowe dla uczniów (technik logistyk – 3 osoby, technik mechanik – 3 osoby, technik elektroenergetyk – 2  osoby) 

w hiszpańskiej Andaluzji oraz Rimini we Włoszech;  

- Przyznane Stypendium Starosty Sochaczewskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych osiągających wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce 

oraz wybitne osiągnięcia w 2019 r. – 143 uczniów szkół i placówek powiatu sochaczewskiego. 

 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

- Naprawa dachu – sala gimnastyczna w ZSRCKU; 

- Remont posadzki w budynku warsztatowym ZSCKP; 
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Pomoc społeczna. 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

Przyjęta Uchwałą Nr XV/86/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 marca 2016 roku Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Sochaczewskiego na lata 2016-2020 posiada część III pt. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Stan realizacji opisany jest w Sprawozdaniu z działalności PCPR w Sochaczewie za 2019 rok, w Informacji o działalności placówek pomocy społecznej 

prowadzonych przez Powiat Sochaczewski za 2019 rok, w Sprawozdaniu Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2019 rok, 

w Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2019 oraz w Sprawozdaniu z realizacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2019 rok złożonym 

w Radzie Powiatu w dniu 23 marca 2020 roku. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie (PCPR) realizuje zadania powiatu własne i zlecone zgodnie m.in. z ustawą o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
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społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku. 

 Do zadań tych należą m.in.:  

- organizacja pieczy zastępczej, w tym: 

o tworzenie rodzin zastępczych zawodowych; 

o szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

o umieszczanie małoletnich w rodzinach zastępczych, 

o kierowanie małoletnich do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 

o współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w zakresie procedur adopcyjnych, 

o wytaczanie powództw alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

o ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

o organizacja opieki w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnym pogotowiu zastępczym oraz 

udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. 

o przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze 

z tytułu usamodzielnienia.  

- przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych dla osób kontynuujących naukę; 

- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych; 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej; 

- poradnictwo specjalistyczne; 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu 

sochaczewskiego. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Przeznaczona dla dzieci 
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pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, powyżej 10-go roku życia do uzyskania pełnoletności tj. do czasu ukończenia szkoły, 

w której się uczy, nie dłużej niż do 25 roku życia.  

Placówka realizuje zadania w odniesieniu do dzieci w kryzysowych sytuacjach rodzinnych, niewydolnych wychowawczo. Placówka zapewnia dzieciom 

całodobową opiekę, wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne itp. Ponadto, Placówka 

prowadzi zajęcia wychowawcze, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego. Dla każdego 

wychowanka jest realizowany przygotowywany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Podejmujemy działania w celu powrotu 

dziecka do rodziny, a jeśli nie jest to możliwe to umożliwiamy kontakt dziecka z rodzicami i bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej. Zapewniamy 

każdemu z wychowanków dostęp do kształcenia odpowiedniego do jego wieku i możliwości oraz zapewniamy dostęp do świadczeń zdrowotnych. 

Placówka funkcjonuje na podstawie: 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz.998, 1076, 1544,2245),  

- Rozporządzenie MP i PS z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 292, poz.1720), 

- Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach. 

Placówka dysponuje w budynku głównym 30-ma miejscami w tym 4 miejscami interwencyjnymi oraz 14-ma miejscami w budynku filii. 

Placówka współpracuje z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę : powiatowymi centrami pomocy rodzinie, miejskimi i gminnymi ośrodkami 

pomocy społecznej, asystentami rodziny, koordynatorami pieczy zastępczej, sądami i kuratorami rodzinnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

ośrodkiem adopcyjnym, szkołami i ośrodkami zdrowia, policją, kościołem, sponsorami, zaprzyjaźnionymi fundacjami. 

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie działa jako jednostka organizacyjna Powiatu Sochaczewskiego od 1 stycznia 1999 roku. Dom nie posiada 

osobowości prawnej. Podstawą działania placówki w 2019 roku był Statut oraz Regulamin Organizacyjny Domu, który został przyjęty uchwałą Nr 

5/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie (obowiązuje od dnia 12 lutego 2015 roku).  
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Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Osoby niepełnosprawne fizycznie 

mogą być przyjmowane do placówki w związku ze zmianą Statutu - od końca 2014 roku, kiedy to Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę o jego 

zmianie i  umożliwiając przeprowadzenie procedury zmiany przeznaczenia Domu, poprzez rozszerzenie działalności i możliwość przyjmowania osób 

niepełnosprawnych fizycznie. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3151/2015 (sygn.. sprawy: WPS-II.9423.1.12.2014.AB) z dnia 17 grudnia 2015 

roku o przekształceniu Domu, jest on placówką dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie od dnia 7 stycznia 2016 roku 

i jako taki Dom figuruje w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę. 

Ilość miejsc stałych – 99. W okresie sprawozdawczym przybyło 26 nowych mieszkańców,  odnotowano 23 zgony, a 3 mieszkańców zrezygnowało 

z dalszego pobytu w placówce (3 os. powróciły do rodziny). W okresie sprawozdawczym Dom ponosił koszty 5 pogrzebów zmarłych mieszkańców. 

1. Dane o mieszkańcach 

a) Wiek mieszkańców: 

- średnia wieku kobiet – 64,8 lata 

- średnia wieku mężczyzn – 62,3 lata 

- najstarsza mieszkanka liczy – 95 lat 

- najmłodsza mieszkanka – 32 lata 

- najstarszy mieszkaniec liczy – 91 lat 

- najmłodszy mieszkaniec – 30 lat 
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b)  Struktura wieku: 

 
Struktura wieku 

Liczba mieszkańców 

OGÓŁEM W tym: 
Kobiety 

W tym: 
Mężczyźni 

Od 18 –39 lat 10 5 5 

Od 40 – 59 lat 13 3 10 

Od 60 – 64 lat 16 5 11 

65 –74 lat 31 7 24 

75 –79 lat 9 6 3 

80 i więcej 19 10 9 

RAZEM 98 36 62 

 

c) Stan rodzinny: Własne dzieci posiada 44 mieszkańców, rodzeństwo lub dalszą rodzinę posiada 44 mieszkańców. Osoby samotne to 10 

mieszkańców. 

d) Główne źródła utrzymania mieszkańców w DPS: emerytury, bądź renty, renty socjalne pobiera 67 osób, o czyli 68% ogółu mieszkańców. 

Z zasiłków stałych z OPS – korzysta 24 osób, co stanowi 24,4 % wszystkich przebywających w nim mieszkańców; 

e) Status prawny: w DPS zamieszkuje 11 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Z nakazu Sądu przebywa w placówce 19 osób. 

f) Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności: z liczby 98 mieszkańców (na koniec roku 2019) – 96 osoby posiadają ustalony stopień 

niepełnosprawności, w tym: I grupa (znaczny) – 71 osób, II grupa (umiarkowany) – 24 osób, III grupa (lekki) – 1 osoba. 
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2. Dostępność do świadczeń medycznych 

Podstawowa opieka medyczna i usługi rehabilitacyjne: 

W całym 2019 roku opiekę nad pensjonariuszami sprawował POZ przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Lekarzem prowadzącym do końca 

października była Pani Katarzyna Pietrzak. Następnie kierownictwo na POZ objął doktor Adam Treszczanowicz. Raz w tygodniu lekarz przyjeżdża do 

DPS, a mieszkańcy są badani są na miejscu. W razie potrzeby, samopoczucia mieszkańców, pielęgniarka telefonicznie wzywa lekarza na dodatkowe 

wizyty. Mieszkańcy Domu są również objęci stałą opieką PZP, w ramach której odbywają się regularne wizyty u mieszkańców w DPS (lek. psychiatra 

Joanna Hatlińska, doktor Zalewska Magdalena), a także Poradni Diabetologicznej (lek. K. Kopala), Poradni Neurologicznej (lek. M. Fengler – Czeczko). 

Po zmianie przepisów w zakresie rehabilitacji – opiekę w tym zakresie (kwalifikację, ustalanie zajęć i zabiegów) zapewnia rehabilitant zatrudniony przez 

Dom. 

W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w każdym przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Zabiegi 

pielęgnacyjne wykonuje personel opiekuńczy. 

Zlecone przez lekarza POZ zabiegi, tj. iniekcje, pobrania materiału do badań diagnostycznych, opatrunki wykonują pielęgniarki zatrudnione w DPS. 

Prowadzona jest również terapia uzależnień. 

W Domu prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: 

- indywidualna karta obserwacji, 

- karta zleceń lekarskich, 

- karta ewidencji leków, 

- teczka wyników badań diagnostycznych i wypisów szpitalnych. 

Pozostałą dokumentację – historię choroby prowadzą lekarze i przechowują w przychodniach. Recepty na leki i wnioski na pieluchomajtki realizowane 

są w DPS. 
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Dom ponosi koszty odpłatności za leki do wysokości limitu ceny; powyżej limitu odpłatność ponosi mieszkaniec. Leki za zgodą mieszkańca podaje 

pielęgniarka, przechowywane są w szafach aptecznych.  

Dom realizował wnioski na pieluchomajtki i zakupił je z własnych środków. Część zakupów w tym zakresie była finansowana ze środków własnych 

mieszkańców. 

W całym roku 2019 w leki zaopatrywała nas firma FARMAS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bazyliańska 18 lok. 144, 03 – 203 Warszawa, poprzez swoją aptekę 

z Płońska. 

Z zabiegów rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie mogą korzystać wszyscy jego mieszkańcy. Skierowania na rehabilitację 

wystawiali specjalista neurolog oraz specjalista rehabilitacji medycznej. W razie potrzeby rehabilitacja była realizowana na podstawie skierowania od 

innych lekarzy. W wyniku zmiany przepisów o rehabilitacji, świadczenia były zapewnione na podstawie zleceń wystawianych przez rehabilitanta 

zatrudnionego w Domu Pensjonariusze korzystają także z rehabilitacji ruchowej poza skierowaniami, głownie z ćwiczeń ogólnosprawnościowych oraz 

spacerów z użyciem kijków do Nordic – Walking. Codziennie jest to ok. 15-20 osób. W ramach pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 

mieszkańcy mogą korzystać z różnych form fizjoterapii. Do dyspozycji mieszkańców pozostawiony jest sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. 
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Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program.  

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2018-2020  

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Program wprowadzony Uchwałą Nr XXXVII/222/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Celem głównym programu jest 

rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie sochaczewskim. 

W wyniku realizacji działań ujętych w Programie Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej pozyskał w 2018 roku 13 kandydatów, zgłaszających gotowość 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej , przeprowadził 9 kwalifikacji , w tym 5 osób oraz 4 małżeństw. W 2019 roku zespół przeprowadził 8 kwalifikacji 

12 kandydatów, w tym 4 osób oraz 4 małżeństw. Ponadto w 2018 roku pozyskano dwie rodziny pomocowe dla trojga dzieci. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. 

2. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. 

3. Sąd Rodzinny. 

4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie. 

5. Placówki Oświatowe. 

6. Urzędy Miast i Gmin z terenu Powiatu Sochaczewskiego. 

7. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Sochaczewskiego. 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Pieczy Zastępczej ‘Stacja Dom”. 



Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego - 2019 rok  
 

35 | S t r o n a  

 

9. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Na koniec 2019 roku funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w tym 33 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 40 dzieci, 21 rodziny 

zastępcze niezawodowe, w których przebywało 24 dzieci. W rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinne przebywało w ciągu roku 

2019 8 dzieci. W roku 2019 w rodzinach zastępczych pozostało 21 pełnoletnich wychowanków. 9-cioro dzieci ukończyło w 2019 roku 18 lat, z czego 

6-cioro pozostało w rodzinie zastępczej na czas dalszej nauki a 3 usamodzielniło się jednocześnie kontynuując naukę. Jedna rodzina zastępcza 

spokrewniona została rozwiązana ze względu na stan zdrowia opiekuna, Jedno dziecko decyzją Sądu Rejonowego w Sochaczewie zostało umieszone 

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.  

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi 

itp. 

Wykonywanie obowiązków organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wymagało sprawnego współdziałania z instytucjami oraz jednostkami realizującymi  

zadania na rzecz pieczy zastępczej, w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz gminnymi ośrodkami pomocy 

społecznej, funkcjonującymi na terenie powiatu sochaczewskiego oraz całego kraju z uwagi na miejsce pochodzenia dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej. 

 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej miała na celu gromadzenie dokumentacji niezbędnej do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, 

ustalenie sytuacji rodzinnej małoletnich umieszczonych w pieczy, sytuacji życiowej rodziców biologicznych oraz możliwości powrotu dzieci do domu 

rodzinnego. Podczas ocen sytuacji dziecka podejmowano wspólne decyzje dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

Ponadto PCPR współpracował z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Sochaczewie oraz szkołami w celu ustalenia sytuacji dydaktyczno-

wychowawczej dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Kontynuowano bezpośrednią współpracę z pedagogami szkolnymi, wychowawcami 
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szkół  i przedszkoli. Podczas spotkań omawiane były sytuacje szkolne dzieci, ich frekwencja oraz wyniki w nauce, a także problemy wychowawcze, jakie 

dzieci sprawiają na terenie szkoły. Omawiane były również zasady współpracy rodzin zastępczych ze szkołami.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały ubiegły rok prowadziło ścisłą współpracę z III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego 

w Sochaczewie, który wydaje postanowienia o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Współpraca z Sądem Rodzinnym polegała na ustaleniu sytuacji 

prawnej dzieci, przekazywaniu aktualnej informacji o funkcjonowaniu małoletnich w pieczy oraz sprawozdań, dotyczących rodzin zastępczych i zakresu 

udzielonej pomocy.  

Poza tym pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej nawiązywali kontakt z przychodniami lekarskimi, szpitalami, urzędami stanu cywilnego, 

policją, kuratorami społecznymi i zawodowymi. 

Dzięki zebranym informacjom pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej mieli możliwość potwierdzenia swoich spostrzeżeń bądź zwrócenia 

uwagi na inne trudności wymagające pomocy, wsparcia, a czasami natychmiastowej interwencji. 

PCPR ściśle współpracował również z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym w Płocku celem omówienia sytuacji dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną. Pracownicy PCPR uczestniczyli w pierwszym kontakcie kandydatów na rodzinę adopcyjną. 

W celu integracji rodzin zastępczych ze środowiskiem lokalnym zorganizowano we współpracy z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Giżycach 

piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Ponadto podejmowano liczne działania na rzecz rodzin zastępczych we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Pieczy Zastępczej „Stacja Dom” 

tj.: szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia oraz wycieczki jedno- i kilkudniowe w formie wyjazdowej dla rodzin zastępczych. 

1. Współpraca z rodzinami zastępczymi. 

Wizyty w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych odbywały się w 2019 roku według bieżących potrzeb. Sporządzono 54 planów pomocy dziecku i ich 

aktualizacji. 
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W 2019 roku dokonano 7 ocen rodzin zastępczych, w tym 1 ocena negatywna. 

Rejestry danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej aktualizowano niezwłocznie w przypadku zmiany danych 

osobowych opiekunów oraz ich sytuacji życiowej. 

Do Sądu Rejonowego w Sochaczewie – Wydział Rodzinny przekazano w 2019 roku 28 sprawozdania z sytuacji rodzin zastępczych i zakresu udzielonej 

pomocy.  

Sporządzano 9 Indywidualnych planów usamodzielnienia z podopiecznymi  rodzin   zastępczych , którzy ukończyli 18-sty rok życia. 

2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2019 roku dokonano 93 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w tym ocen 5 warunkowo pozytywnych 

i 3 oceny negatywne.  

W 2019 roku PCPR zgłosił czworo dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do WOA w Płocku. Jedno dziecko zostało przysposobione.  

3. Fakultatywne wsparcie istniejących rodzin zastępczych. 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w listopadzie 2019 roku podjął współpracę ze Stowarzyszeniem „ Akcja Miś”, w wyniku której dzieci z 6 rodzin 

zastępczych powiatu sochaczewskiego otrzymały prezenty świąteczne, połączone z wizyta św. Mikołaja w środowisku domowym podopiecznych. Zespół 

zgłosił również potrzebujące rodziny zastępcze do programu „Szlachetna paczka” , rodziny te otrzymały pomoc w postaci produktów żywnościowych, 

sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży itp. Koordynator RPZ od prywatnych sponsorów pozyskał dla rodzin zastępczych rowery i odzież. 

4. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, udział w szkoleniach (koordynator, 

specjalista pracy z rodziną, specjalista pracy socjalnej): 

- „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – profesjonalista”; 
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- „7 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” Warszawa; 

- „Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu”; 

- „Przemoc wobec dzieci w sytuacji rozwodu”; 

- „Świadectwa kryzysu” II Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z doświadczeniem Kryzysu Psychicznego; 

- Konferencja organizowana przez MCPS „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. 

HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W 2019 ROKU przez Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej 

Działania Czas Miejsce Rodzaj działania 

Kampania w mediach: 

radio 

czerwiec - grudzień 

 

Radio Sochaczew 

 

 

spoty radiowe  

Kampania w mediach: 

prasa 

artykuł w czerwcu i we 

wrześniu 

„Echo powiatu” ulotki dot. rodzicielstwa zastępczego  

 

artykuły w czerwcu, 

sierpniu,  we wrześniu,  

w listopadzie 

„Informator Samorządowy Starostwa 

Powiatowego” 

plakat dot. rodzicielstwa zastępczego, artykuły dotyczące 

pieczy zastępczej  

 

artykuły w lipcu, w 

sierpniu i we wrześniu 

„Ziemia Sochaczewska” 

 

artykuły, ulotki 

 

Kampania  w Internecie marzec - grudzień 

 

 

 

Strona internetowa PCPR, 

Strona FB, strona internetowa Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Strona Starostwa Powiatowego  

 informacje dot. kampanii promującej pieczę zastępczą, 

informacje dot. rodzin zastępczych 
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Kampania zewnętrzna: 

ulotki i ich dystrybucja 

 

marzec - grudzień 

 

 

PCPR, jednostki użyt. pub. 

szkoły, przedszkola, placówki zdrowia, 

GOPS, MOPS, kościoły 

zlecenie i druk ulotki, rozprowadzanie ulotek, 

opracowanie i druk broszury z prawami dziecka oraz 

opowiadaniami rodzin zastępczych, dystrybucja broszur 

Udział  w imprezach 

plenerowych Starostwa 

Powiatowego   i na 

terenie powiatu 

sochaczewskiego 

 

 

12.05.2019 r. 

 

XXVI Mazowieckie Targi Rolne  i 

Przedsiębiorczości   w Sochaczewie 

zorganizowanie stoiska wraz z atrakcjami; dystrybucja ulotek 

25.05.2019 r. 

 

 

 

 

Rodzinna Majówka przy Szkole 

Podstawowej  w Kozłowie Biskupim 

zorganizowanie stoiska oraz atrakcji dla dzieci: wata cukrowa, 

balony  z logo PCPR; dystrybucja ulotek 

01.06.2019 r. 

 

 

 

Dzień Dziecka  „W krainie przygód” na 

terenie Parku Garbolewskiego                                   

w Sochaczewie 

 stoisko, dystrybucja ulotek 

 

 

 

05.06.2019 r. 

 

 

 

 

  

XXII Ogólnopolskie Zawody Sportowe 

Osób Niepełnosprawnych Stadion MOSiR   

w Chodakowie 

stoisko, dystrybucja ulotek 

 

 

 

 

 

15.09.2019 r. 

 

Dożynki Powiatowe  w Giżycach stoisko, dystrybucja ulotek 
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22.09.2019 r. Impreza promująca rodzicielstwo zastępcze 

w Teresinie   w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rodzicielstwa 

Zastępczego „Stacja Dom” 

animator gier i zabaw dla dzieci, konkursy, nagrody, dystrybucja 

ulotek, słodki poczęstunek 

Piknik Rodzin 

Zastępczych 

19.06.2019 r. Współorganizator: Placówka Opiekuńczo –

Wychowawcza  w Giżycach 

współorganizacja pikniku; promocja rodzicielstwa zastępczego 

Prelekcja dotycząca 

pieczy zastępczej  

z pracownikami PCPR   

i rodzinami 

zastępczymi 

 

14.11.2019 r. Kino „Odeon”  w Sochaczewie przed 

pokazem filmu „1800 gramów” 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

członkowie Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej "Stacja 

Dom" uczestniczyli   w prelekcji na temat pieczy zastępczej, 

zorganizowanej przez kino Odeon w ramach nowego cyklu 

"Kobiety w roli głównej". Prelekcja połączona była 

z przedpremierową emisją filmu "1800 gramów". Podczas 

spotkania widzowie mogli dowiedzieć się, na czym polega 

rodzicielstwo zastępcze, kto może zostać rodzicem zastępczym   

i jakie będzie miał obowiązki z tego tytułu oraz na jakie 

wsparcie może liczyć ze strony instytucji   i stowarzyszenia. 

Ważnym elementem spotkania była możliwość wysłuchania 

historii z życia rodzin zastępczych z terenu powiatu 

sochaczewskiego.  
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6. Działania promocyjne podjęte we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rodzin zastępczych „Stacja Dom”  

Projekt „Bądź nadzieją na miłość” prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Zastępczych „Stacja Dom” we współpracy 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie – 22.09.2019r. 

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.  

- Działania: PIKNIK w Teresinie promujący rodzicielstwo zastępcze „Wszystkie dzieci nasze są”: 

Głównym celem przedsięwzięcia w 2019 roku była promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu sochaczewskiego oraz pozyskanie kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jednym z celów projektu „Bądź nadzieją na miłość” było budowanie wśród dzieci świadomości, jakie prawa 

przysługują im według Konwencji o prawach dziecka. Jedną z atrakcji dla małoletnich był konkurs plastyczny pod hasłem „Mam Prawo”, w którym na 

zwycięzców i wyróżnionych czekały atrakcyjne nagrody. 

W punkcie informacyjnym PCPR można było uzyskać wiedzę dotyczącą pieczy zastępczej oraz uzyskać szczegółowe informacje jak zostać kandydatem 

na rodzica zastępczego. Uczestnicy pikniku mieli możliwość porozmawiać z rodzicami zastępczymi oraz z członkami Stowarzyszenia „Stacja Dom”. 

Podczas imprezy można było również zakupić prace wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie, poznać technikę robienia makramy, a z mistrzem szachowym Stanisławem Osieckim - rozegrać partię 

szachów. Zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom pikniku dużą radość sprawiło spotkanie z uroczym labradorem, który na co dzień jest „psim 

terapeutą” w Fundacji Amigo. Naszymi gośćmi byli także sochaczewscy WOPR-owcy, którzy poprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa nad wodą 

oraz przeprowadzili pokazy, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie, u której doszło do zatrzymania oddechu i krążenia. Piknik zaszczycili 

swoją obecnością również tancerze z grupy „Siewców Lednicy”, którzy wraz z s. Adrianą zaprosili uczestników do wspólnych pląsów. 
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Dzień Otwarty Rodzicielstwa Zastępczego – 21 październik 2019 roku, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego. 

Promowanie rodzicielstwa zastępczego na zebraniach z rodzicami – prelekcje, warsztaty w szkołach na terenie powiatu sochaczewskiego.  

Podjęte działania we współpracy ze Stowarzyszeniem „Stacja Dom”: 

Działanie nr 1 : 25.04.2019r. - Spotkanie rodzin zastępczych _ MOK w Teresinie teatrzyk zorganizowany przez dziecięcy teatr „Dynamitki” 

pt. Nawiedzony Dwór i grupę teatralną „Ale to już było” pt: Money. Na ten wieczór zaproszone były wszystkie dzieci z rodzin zastępczych działających 

w Stowarzyszeniu na rzecz pieczy zastępczej Stacja Dom. 

Projekt „Moc Doceniania”  

Działanie nr 2- Termin 26-30.08.2019r. Udział wzięło 18 rodzin zastępczych z terenu powiatu sochaczewskiego. Pięciodniowy wyjazd rekreacyjno – 

terapeutyczny pod hasłem „Doceniajmy”, połączony z programem warsztatów i zajęć obejmującym: 

a) cztery dwugodzinne warsztaty pod hasłem „Doceniajmy” podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych, oparte na coachingu 

rodzicielskim, które przyczyniły się do zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów, poprzez podniesienie pewności siebie 

i samoświadomości rodzica oraz umiejętności doceniania siebie i innych w szczególności w kontekście rodzicielstwa zastępczego, a także rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych opartych w szczególności na: obecności, aktywnym słuchaniu i umiejętnym zadawaniu pytań otwierających oraz 

odróżnianiu prośby od żądania. 

b) dwa dwugodzinne warsztaty dla dzieci pod hasłem: „JA – to brzmi dumnie”, które pomogły dzieciom w zrozumieniu ich sytuacji życiowej, budowaniu 

poczucia własnej wartości, otwartości i samodzielności, 

c) animowane gry i zabawy dla dzieci i ojców pod hasłem „Zabawy z tatą” podczas, których dobra zabawa stanowiła bazę tworzącą więzi między ojcami 

a dziećmi oraz większe zaangażowanie ojców w relacji z dziećmi w ty m przyjętymi do pieczy zastępczej, 
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d) wspólne wycieczki integracyjne, ognisko i dyskoteka, które przyczyniły się nie tylko do wsparcia, regeneracji i integracji rodzin zastępczych, ale też do 

wzmocnienia więzi między rodzicami i dziećmi w oparciu o nowo nabyte) konsultacje indywidualne ze specjalistami: psycholog, koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej, prawnik i coach, które służyły wsparciu i wzmocnieniu rodziców zastępczych w ich problemach wychowawczych oraz 

przeciwdziałaniu "wypaleniu" rodziców zastępczych. 

Działanie nr 3. Termin 15.09.2019r. - 3-godzinny warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych pod hasłem „Bezpieczne 

wychowanie z telefonem i komputerem”, który przyczynił się do zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców w obszarze wyzwań związanych 

z nowymi technologiami i mediami społecznościowymi. Towarzyszące tym warsztatom zajęcia plastyczne dla dzieci i wyjazd do parku trampolin, były 

nie tylko pokazaniem alternatywnych do nowoczesnych technologii sposobów spędzania czasu z dzieckiem, ale również przyczyniły się do wzmocnienia 

pewności siebie zarówno dzieci jak i rodziców, wzmocnienia więzi między rodzicami zastępczymi i dziećmi oraz do integracji rodzin zastępczych. 

Działanie nr 4. – Termin 5.10.2019r. 2 -godzinny warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych pod hasłem „Współpracujmy 

i doceniajmy”, który w części poświęcony został współpracy i budowaniu partnerskich relacji z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sochaczewie, poprzez docenienie każdej ze stron tej relacji. Warsztaty te stanowiły element wsparcia i wzmocnienia rodziny zastępczej także 

w obszarze współpracy z PCPR oraz przeciwdziałania "wypaleniu" rodziców zastępczych. Były one połączone z animowanymi zajęciami edukacyjnym 

dla dzieci - JUNIOR ODKRYWCA oraz ogniskiem integracyjnym na zakończenie projektu. 

Działanie 5. Chwila dla rodzica 

Działanie rekreacyjno- terapeutyczne, obejmowało przekazanie każdemu rodzicowi na zakończenie wyjazdu rekreacyjno-integracyjnego , biletu do kina 

do wykorzystania w okresie od września do października 2019r. Łącznie przekazano 30 biletów. Działanie to miało na na celu zarówno docenienie 

rodziców zastępczych jak i przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu.  
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Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Transport zbiorowy 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego (DZ. URZ. WOJ. 2016.8628 Ogłoszony: 07.10.2016). 

Założenia:  

- stworzenie optymalnych warunków służących rozwojowi publicznego transportu, tym samym zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkańców 

powiatu;  

- współpraca z gminami powiatu w zakresie finansowania przewozów oraz modernizacji infrastruktury służącej obsłudze pasażerów;  

- zapewnienie dostępności mieszkańcom powiatu do publicznego transportu zarówno na liniach rentownych jak i nierentownych;  

- większa liczba połączeń w okresie wakacji oraz pozostałe dni wolne od nauki szkolnej. 

Stan realizacji: z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny zmian w ustawie o ptz oraz kierowane przez samorządy, stronę społeczna i przewoźników 

propozycję zmian i zasad finansowania przewozów, Powiat Sochaczewski obecnie nie podjął się realizacji założeń nakreślonych w planie transportowym. 

Aktualnie transport zbiorowy realizowany jest na podstawie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz.58 ze zm.). 

Obsługiwany jest na podstawie wydanych zezwoleń przez 1 operatora na 16 liniach komunikacyjnych, Który wykonuje 133 kursy dziennie. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Wydział Komunikacji i Transportu 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 
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W zakresie przewozów – nie odnotowano. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym. 

W zakresie przewozów – nie odnotowano. 

 

Drogi publiczne 
 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie funkcjonuje na podstawie: 

- Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie nr VII/34/99 z dnia 14 maja 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie;  

- Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie nr LI/232/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie statutu Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie, który stanowi załącznik do w/w uchwały; 

- Uchwały Zarządu Powiatu Sochaczewskiego nr 163/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Zarządu Dróg w Sochaczewie, który stanowi załącznik do w/w uchwały. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadania (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym. 

1. 

Rozbudowa z przebudową 
drogi powiatowej nr 3827W 
na odcinku od zjazdu do 
Bakomy do skrzyżowania z 
drogą gminną nr 380836W  

Przebudowa 
drogi: 

0,6445 km 

Wartość:  
1 335 619,85 zł 
w tym: 
1 325 619,95 zł 
(wykonanie), 
9 999,90 zł 
(nadzór 
inwestorski) 

 

- Rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej zgodnie z wytycznymi 
inwestora; 
- Wymianę konstrukcji nawierzchni 
ulicy; 
- Przebudowa (korekta) istniejącego 
skrzyżowania; 
- Przebudowa i budowa zjazdów do 
posesji i na działki niezabudowane; 
- Przebudowa obiektów istniejących 
(chodniki w obrębie skrzyżowania); 
- Wykonanie elementów odwodnienia 
ulicy – rów przydrożny. 
 

2. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3839W w 
miejscowości Matyldów dł. 
0,6 km 

Przebudowa 
drogi: 

0,600 km 

Wartość: 
232 141,59 zł 
 

- Koryta pod poszerzenie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej; 
- Frezowania istniejącej nawierzchni 
bitumicznej; 
- Podbudowy na poszerzeniu istniejącej 
nawierzchni bitumicznej kruszywem 
łamanym; 
- Warstwy wyrównawczo-klinującej z 
betonu asfaltowego; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego; 
- Uzupełnienie poboczy kruszywem 
łamanym. 
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3. 

Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 3804W ulicy Trojanowskiej 
w Sochaczewie - ETAP III 
 
 Rozbudowa 

drogi: 
0,686 km 

Wartość: 
2 309 682,98 zł 
w tym: 
2 274 172,98 zł 
(wykonanie), 
29 520,00 zł 
(nadzór 
inwestorski), 
5 990,00 zł 
(badania 
laboratoryjne) 

- Rozbudowa drogi na odcinku 0,686 
mb; 
- Budowa jednostronnego ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku o długości 
0,686 mb  
- Przystosowanie nawierzchni do ruchu 
o kategorii KR3; 
- Budowa odwodnienia na całej 
długości odcinka. Zlecono – 2019 r. 

Wykonanie – 2020 r. 

4. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3827W ulicy 
Głowackiego w Sochaczewie 

Przebudowa 
drogi: 

0,645 km 

Wartość: 
2 655 426,06 zł 
w tym: 
2 619 916,06 zł 
(wykonanie), 
29 520,00 zł 
(nadzór 
inwestorski), 
5 990,00 
(badania 
laboratoryjne) 

- Przebudowa drogi na odcinku 0,645 
km; 
- Przebudowa/budowa chodnika 
jednostronnego; 
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
jednostronnego; 
- Budowa miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych; 
- Przystosowanie nawierzchni do ruchu 
o kategorii KR3; 
- Odwodnienie poprzez kanalizację 
deszczową; 
- Przebudowa istniejących i budowa 
nowych zjazdów. 
 

Zlecono – 2019 r. 
Wykonanie – 2020 r. 
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5. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3836W 
Mizerka – Okopy na odcinku 
o długości około 1,5 km w 
m. Mizerka, Gmina Nowa 
Sucha, Powiat Sochaczewski Przebudowa 

drogi: 1,278 km 

Wartość: 
2 090 723,07 zł 
w tym: 
2 067 722,07 zł 
(wykonanie), 
17 220,00 zł 
(nadzór 
inwestorski), 
5 781,00 
(badania 
laboratoryjne) 

 
 
- Przebudowa drogi na odcinku około 
1,278 km; 
- Przebudowa skrzyżowań; 
- Budowa i przebudowa zjazdów; 
- Wzmocnienie konstrukcji jezdni i jej 
poszerzenie. 

Zlecono – 2019 r. 
Wykonanie – 2020 r. 

6. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3818W 
Rybno-Józin w km proj. 
5+946 – 8+430 dł. 2,484 km 

Przebudowa 
drogi: 2,484 km 

Wartość: 
1 416 903,13 zł 
w tym: 
1 399 560,13 zł 
(wykonanie), 
12 300,00 zł 
(nadzór 
inwestorski), 
5 043,00 zł 
(badania 
laboratoryjne) 

- Przebudowa drogi na odcinku 2,48 
km; 
- Poszerzenie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej kruszywem łamanym; 
- Ułożenie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego; 
- Oczyszczenie rowów przydrożnych; 
- Ścinka poboczy i uzupełnienie 
poboczy kruszywem łamanym. 

Zlecono – 2019 r. 
Wykonanie – 2020 r. 

7. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3815W w 
miejscowości Młodzieszyn 

Przebudowa 
drogi:  

0,990 km 

Wartość: 
1 750 535,00 zł 

 

- Przebudowa drogi na odcinku 0,990 
km; 
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Zlecono – 2019 r. 
Wykonanie – 2020 r. 

w tym: 
1 735 775,00 zł 
(wykonanie), 
14 760,00 zł 
(nadzór 
inwestorski), 
 

- Przebudowa i budowa chodnika 
jednostronnego o szerokości 2,0 m; 
- Przebudowa skrzyżowania; 
- Przystosowanie nawierzchni do ruchu 
o kategorii KR3. 

8. Wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę 
mostu na rzece Bzura w 
miejscowości Sochaczew 

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 

Wartość: 
974 160,00 zł 

 

9. Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 
Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 3820W Żdżarów - Rybno 

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 

Wartość: 
158 670,00 zł 

 

10. Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 
"Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3825W ul. 
Inżynierska w Sochaczewie" 

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 

Wartość: 
145 000,00 zł 
 

 

11. Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. 
"Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3826W ul. 
Boryszewska w Sochaczewie 
o dł. 450 mb" 

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 

Wartość: 
54 400,00 zł 

 

Zestawienie robót z bieżącego utrzymania  

12. Remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 3806W Iłów  
ul. Warszawska 

Remont 
nawierzchni 
dróg: 0,287 km 

Wartość: 
127 351,38 zł 

- Skropienie nawierzchni drogowych 
emulsją asfaltową; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego; 
- Mechaniczne frezowanie nawierzchni 
bitumicznej. 
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13. Wykonanie frezowania, ścinki 
poboczy i warstwy 
wyrównawczo-klinującej w 
ciągu drogi powiatowej nr 
3838W w m. Młodzieszyn 

Remont 
nawierzchni 
dróg: 0,400 km 

Wartość: 
66 481,50 zł 

- Skropienie nawierzchni drogowych 
emulsją asfaltową; 
- Wykonanie warstwy wyrównawczo-
klinującej z betonu asfaltowego. 

14. 

Wykonanie remontów 
nawierzchni masą mineralno-
bitumiczną dróg 
powiatowych 

Remont drogi 
powiatowej nr 
3836W Żylin-

Mizerka:  
0,485 km 

 

Wartość: 
350 519,56 zł 

- Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej; 
- Skropienie nawierzchni drogowych 
emulsją asfaltową; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego;  

Remont drogi 
powiatowej nr 

3836W 
Wikcinek:  
0,744 km 

 

- Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej; 
- Skropienie nawierzchni drogowych 
emulsją asfaltową; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego;  

Remont drogi 
powiatowej nr 
6915W Narty:  

0,800 km 
 

 
- Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej; 
- Skropienie nawierzchni drogowych 
emulsją asfaltową; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego;  

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni 
bitumicznej. 

15. Wymiana oraz montaż barier 
mostowych na obiektach 
mostowych: droga powiatowa 
nr 3835W – most w m. 

 Wartość:  
89 544,00 zł 
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Zakrzew oraz droga 
powiatowa nr 3802W – most 
w m. Wólka Smolana 

 Zestawienie robót z bieżącego utrzymania (siłami własnymi) 

Lp. Rodzaj robót 
Jednostka 
obmiaru 

Ilość 
wykonanych 

robót 

 

1. Budowa chodników 
(Przebudowa) 

m2 500  

2. Remont chodników m2 94  

3. Oznakowanie pionowe – 
ustawianie i wymiana znaków 

szt. 330  

4. Oznakowanie poziome – 
malowanie przejść dla 
pieszych 

szt. 21  

5. Oznakowanie poziome – 
malowanie linii 
segregacyjnych 

m2 48  

6.  Remont cząstkowy 
nawierzchni – masami na 
zimno 

m2 1 631  

7. Remont cząstkowy 
nawierzchni – z recyklera 

m2 4 131  

8. Remont cząstkowy – metodą 
powierzchniowego utrwalenia 

m2 14 500  

9. Wycinka drzew szt. 211  

10. Wycinka krzaków i odrostów m2 16 050  

11. Sadzenie drzew i krzewów szt. 41  
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12. Koszenie traw i chwastów m2 1 905 000  

13. Czyszczenie nawierzchni 
bitumicznej 

m2 127 500  

14. Czyszczenie pasa drogowego m2 105 500  

15. Profilowanie dróg 
gruntowych 

m 4 900  

16. Ulepszenie dróg gruntowych m 4 900  

17. Profilowanie poboczy m2 47 900  

 18. Uzupełnienie poboczy m2 4 750  

19. Ścinka poboczy m2 18 200  

20. Czyszczenie studni kanalizacji 
deszczowej 

szt. 1  

 21. Renowacja rowu 
przydrożnego 

m 7 780  

22. Przekopywanie rowków w 
poboczach 

szt. 186  

23. Czyszczenie nawierzchni, 
udrażnianie ścieków na 
mostach 

m2/szt. 2 100 / 112  

24. Czyszczenie koryta rzek przy 
mostach 

szt. 3  

25. Ręczne koszenie skarp i 
stożków 

m2 3 000  

26. Naprawa elementów 
drewnianych na mostach / 
pokłady górne, poręcze / 

m3 26,5  

27. Naprawa poręczy przy 
mostach i przepustach 

m 8  
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28. Ustawianie i wymiana barier 
sprężystych przy mostach i 
przepustach 

m 12  

29. Brukowanie stożków 
mostowych 

m2 2  

30. Ustawianie i wymiana barier m 62  

31. Odśnieżanie przejść i 
chodników 

szt./m 341/9 700  

32.  Kruszenie gałęzi po wycince  m3 202  

33. Opryskiwanie odrostów m2 118 000  

34. Regulacja wpustów szt. 1  

35. Koszenie przy przepustach i 
mostach 

m 16  

36. Naprawa ścieków 
podchodnikowych 

szt. 16  

27. Budowa studni deszczowej szt. 1  

Zakup materiałów i wyposażenia 

28. Zakup materiałów do 
bieżącego utrzymania dróg i 
mostów.  
 

  Zakup:  

 mieszanka mineralno-asfaltowa na 
zimno, 

 farby i rozpuszczalnik do malowania 
poziomego, 

 narzędzia (szpadle, grabie, szczotki 
ulicówki, tarcze do cięcia), 

 środki do oprysku chwastów  
i odrostów krzaków, 

 gaz (butla) do opalania znaków, 

 spray do znakowania drzew, 
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 kruszywo mineralne, 

 słupki i poprzeczki do barier, 

 grys bazaltowy,  

 kationowa emulsja asfaltowa do 
skrapiarki,  

 elektrody, gwoździe, wkręty, 
koncentrat do drewna, olej lniany do 
remontu pokładu mostu w 
Kozłowie Biskupim,  

 znaki drogowe, pachołki, folia 
odblaskowa, słupki przeszkodowe, 
uchwyty do znaków, znak 
odblaskowy, 

 torby śmieciowe do sprzątania dróg,  

 beton, piach i cement do budowy 
chodników, 

 tarcze do przecinarki do asfaltu,  

 drewno (bale, kantówka), 

 wiertarka udarowa, 

 kosiarka Weibang, 

 kostka brukowa (czerwona). 

 29. Zakup materiałów do 
zimowego utrzymania dróg i 
mostów.  

  Zakup:  

 piach sortowany, 

 plandeka do przykrycia mieszanki 
piachu i soli,  

 sól drogowa. 

 30. Zakup pozostałych 
materiałów. 
 

  
 

Zakup:  

 paliwo (olej napędowy, benzyna), 

 oleje, 

 części zamienne do samochodów  
i sprzętu, 
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 materiały biurowe, 

 środki czystości, 

 prenumeraty, publikacje książkowe, 
ogólne specyfikacje techniczne dla 
drogowych robót inwestycyjnych i 
utrzymaniowych i ich aktualizacje,  

 komputer, monitor, 
oprogramowanie komputerowe, 

 żarówki, 

 bęben do kserokopiarki, 

 gaśnice, 

 posiłki profilaktyczne i woda do 
picia dla pracowników fizycznych, 

 letnia i zimowa odzież robocza dla 
pracowników fizycznych.  

Zakupy inwestycyjne. 

31. Zakup osprzętu do ciągnika  42 200,00 zł  

32. Zakup samochodu dostawczego  39 900,00 zł  

33. Zakup kosiarki bijakowej  21 771,00 zł  

Zakup usług pozostałych.  

34. Bieżące utrzymanie dróg i 
mostów. 

   wynajem samochodów i sprzętu do 
zimowego utrzymania dróg, 

 usługi transportowe,  

 konserwacja sygnalizacji świetlnej w 
Teresinie i w Sochaczewie, 

 utwardzenie poboczy destruktem w 
ciągu drogi powiatowej nr 3820W od 
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skrzyżowania z DK50 w kierunku 
Rybna, 

 sprzątanie przykrawężnikowe dróg 
powiatowych nr 3840W ul. Staszica, 
3804W ul. Trojanowska, 3847W  
ul. Młynarska i ul. Łąkowa, 3813W 
ul. Gawłowska, 

 remont cząstkowy w ciągu drogi nr 
3813W ul. Gawłowska w 
Sochaczewie oraz nr 3848W Al. XX-
lecia w Teresinie, 

 przedpłata (doładowanie) za 
korzystanie z systemu viaTOLL, 

 wywóz nieczystości z dróg 
powiatowych, 

 malowanie oznakowania poziomego 
dróg powiatowych, 

 odbiór i utylizacja martwych 
zwierząt, 

 wykonanie projektów stałej 
organizacji ruchu, 

 wykonanie tablic informacyjnych dla 
inwestycji dofinansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, 

 aktualizacja elektronicznej ewidencji 
dróg powiatowych wraz z 
fotorejestracją, 

 dokumentacja projektowa na 
budowę chodnika i peronu w ciągu 
drogi powiatowej nr 3815W ul. 
Brukowa w Sochaczewie, 
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 dokumentacja geodezyjna na 
potrzeby postępowań regulacji 
stanów prawnych nieruchomości 
pod drogami publicznymi.  

 35. Przeglądy samochodów i 
sprzętu.  

  Opłaty za okresowe przeglądy 
techniczne pojazdów.  

36. Zakup mediów (energia, 
woda, telekomunikacja) 

  Opłaty za:  

 dostawa energii elektrycznej do bazy 
PZD, sygnalizacji świetlnej, zasilenia 
pomp, 

 dostawa wody do bazy PZD, 

 usługi telefonii komórkowej i 
stacjonarnej, sieć Internet.  

Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  

37. Przeglądy okresowe roczne 
obiektów mostowych 
zlokalizowanych w ciągu dróg 
powiatowych  

   

38. Przegląd techniczny 
budynków PZD 

   

Utrzymanie bazy 

39. Utrzymanie bazy    dozór i ochrona bazy, 

 opłata abonamentowa RTV, 

 wywóz nieczystości stałych, 

 usługi informatyczne, 

 usługi bhp, 

 okresowa kontrola przewodów 
kominowych i usługi kominiarskie, 

 usługi pocztowe (znaczki), 

 odprowadzanie ścieków z bazy, 
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 usługa inspektora ochrony danych 
osobowych, 

 aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, 

 przegląd techniczny centrali 
telefonicznej, 

 legalizacja gaśnic. 
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Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2020, cz. IV. Kierunki i cele rozwoju powiatu sochaczewskiego: 

- cel strategiczny 2: cel operacyjny 2.1: 

- cel strategiczny 3: cel operacyjny: 3.4. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Nazwa wydarzenia Przybliżony termin Podmiot realizujący 

WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ STAROSTWO 

 
Kiermasz świąteczny XIV „Wielkanoc na Mazowszu” 

14 kwietnia  
Niedziela Palmowa 
– Seroki Wieś 

Starostwo Powiatowe  
Hotel Chabrowy Dworek 

 
XXVI Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości 

25 kwietnia 
Sochaczew 
 

Starostwo Powiatowe 
ZS RCKU 
MODR/o. Bielice 

Konkurs dziennikarski XVI „Jak zostać rzetelnym i interesującym 
dziennikarzem w epoce informacji” 

czerwiec 
 

Starostwo Powiatowe 
Szkoła Podstawowa Budki Piaseckie 

Konkurs fotograficzny XIV edycja konkursu fotograficznego  
„Najpiękniejsza jest moja mała Ojczyzna” 

czerwiec Starostwo Powiatowe 
ZS RCKU  
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Dożynki Powiatu Sochaczewskiego 8 września 
Giżyce 

Starostwo Powiatowe 
Gmina Iłów 

Kiermasz świąteczny VIII „Boże Narodzenie na Mazowszu”  8 grudnia (niedziela) 
Hotel Chopin 

Starostwo Powiatowe 
Hotel Chopin 

WYDARZENIA WSPIERAJĄCE 

VII konkurs fotograficzny „Boże Narodzenie w Twoim obiektywie” luty ZS CKP 

Konkurs „Tradycje kulinarne Ziemi Sochaczewskiej” – IV edycja kwiecień ZS im. J. Iwaszkiewicza 

Konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w języku angielskim – III 
edycja 

grudzień ZS im. J. Iwaszkiewicza 

III edycja konkursu historycznego „Wrzesień 1939 – bez tajemnic” kwiecień ZS RCKU 

Konkurs ekologiczny „Nie wyrzucaj – Przetwarzaj” kwiecień ZS Teresin 

VIII Konkurs plastyczny „Poezja ks. Jana Twardowskiego w obrazach” czerwiec ZSS Erminów 

„Muzyka łagodzi obyczaje” – I Między powiatowy konkurs piosenki 
Dwudziestolecia międzywojennego 

marzec MOW Załusków 

„Moja ulubiona książka” – III edycja konkurs plastyczny marzec MOW Załusków 

„Być kobietą, być kobietą” – konkurs na prezentację multimedialną  
(projekt utrwalania zasad savoir-vivreu) 

luty/marzec MOW Załusków 

Powiatowa gra miejska - uliczna wrzesień  ZS CKP 

IV konkurs literacki „Świat bez przemocy” grudzień  PCPR 

Konkurs czytelniczy XVII „Tę książkę warto przeczytać” luty/marzec 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka filia 
Sochaczew 

XIII Koncert Papieski  kwiecień 
Kozłów Biskupi 

Parafia w Kozłowie Biskupim,  
UG Nowa Sucha, Urząd Miasta, Starostwo 
Powiatowe 

VII Powiatowy Konkurs Ortografii – Mistrz Ortografii kwiecień 
Janów 

Szkoła Podstawowa w Janowie 

Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” kwiecień 
Sochaczew 

Komitet Organizacyjny 
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XXVII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu listopad 
Sochaczew 

Państwowa Szkoła Muzyczna 
Sochaczewskie Centrum Kultury 

Konkurs skrzypcowy „Janko Muzykant” maj 
Sochaczew 

Państwowa Szkoła Muzyczna  

Motoserce – impreza plenerowa (zbiórka krwi i akcja pomocowa) kwiecień 
Sochaczew  

Boruta Motors 

 IX konkurs plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi” czerwiec 
Sochaczew  

KRUS – placówka terenowa 

XXXII Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” 

marzec  
Sochaczew 

Powiatowa Państwowa  
Straż Pożarna 

XXIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiktoriany” maj 
Młodzieszyn 

UG Młodzieszyn, GOK Młodzieszyn 

XXI Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego październik 
Skrzelew 

Komitet Organizacyjny/UG Teresin 

XIX Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu kwiecień/maj Sanepid Sochaczew 

Biennale Sztuki „Sochaczewski LAUR” wrzesień/październik SCK 

Gala projektu „Sochaczew Rozśpiewany” grudzień SCK 

III Ogólnopolski Festiwal „Noc Poezji i Muzyki” – Turniej Jednego Słowa wrzesień Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, 
Sochaczewskie Wieczory Literackie 

 
Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną 

wrzesień 
Sochaczew 

Urząd Miasta, Towarzystwo Śpiewacze Ziemi 
Sochaczewskiego 

 
VIII Konkurs plastyczny im. Władysława Ślewińskiego 

maj  
Sochaczew 

Miejska Biblioteka Publiczna Towarzystwo 
Miłośników Malarstwa Wł. Ślewińskiego 

XXVI Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową grudzień 
Sochaczew 

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej  
 Pola Bitwy nad Bzurą 

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych - konkurs poezji i pieśni patriotycznej 
„Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem” 

marzec 
Sochaczew 

 
UM Sochaczew 
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Kultura fizyczna i turystyka 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2020, cz. IV.  

Kierunki i cele rozwoju powiatu sochaczewskiego: 

- cel strategiczny 1: cel operacyjny 1.4, 

- cel strategiczny 3: cel operacyjny: 3.1, 3.3, 3.4. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Nazwa wydarzenia Przybliżony termin Podmiot realizujący 

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ STAROSTWO 

Mistrzostwa powiatu sochaczewskiego organizowane w ramach 
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej – szkół podstawowych dzieci i 
młodzieży, licealiada 

styczeń – grudzień 
powiat 
 

Starostwo Powiatowe 
Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy 

 
IX Rodzinny rajd rowerowy - Od Juniora do Seniora 

czerwiec 
powiat  

Starostwo Powiatowe  

 
Podsumowanie roku sportowego 2018/19 

październik/listopad 
Sochaczew 

Starostwo Powiatowe 
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Indywidualna Liga Badmintona Powiatu Sochaczewskiego  
– VI sezon 

maj 
Sochaczew 

Starostwo Powiatowe,  
ZS RCKU 
Stowarzyszenie  
„Przez sport w przyszłość” 

VII Bieg sztafetowy pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego listopad  
Sochaczew 
Młodzieszyn, Iłów  

Starostwo Powiatowe 
Stowarzyszenie  
„Przez sport w przyszłość”, Gmina 
Młodzieszyn i Iłów 

Drużynowe mistrzostwa powiatu szkół ponadpodstawowych  
w badmintonie 

luty  Starostwo Powiatowe 
 

Indywidualne mistrzostwa powiatu chłopców i dziewcząt szkół 
ponadpodstawowych w badmintonie 

luty  Starostwo Powiatowe 
 

Mistrzostwa Powiatu Szkół Wiejskich podstawowych dzieci i młodzież w 
LA 

czerwiec  
Rybno 

Starostwo Powiatowe 
UG Rybno 

VII Halowy Powiatowy Turniej Mini Piłki nożnej klas IV chłopców  
i dziewcząt (Rewanż za euro) 

czerwiec  Starostwo Powiatowe 
 

Powiatowy turniej piłki ręcznej dziewcząt szkół podstawowych – dzieci o 
puchar starosty 

luty  Starostwo Powiatowe 
 

Powiatowy turniej piłki ręcznej chłopców szkół podstawowych – dzieci o 
puchar starosty 

luty  Starostwo Powiatowe 
 

Powiatowy turniej piłki ręcznej dziewcząt  
i chłopców – młodzież o puchar starosty 

marzec  
Iłów – Sochaczew 

Starostwo Powiatowe 
UG Iłów,  
SP nr 1 Sochaczew 

Dziecięco-Młodzieżowe Biegi w ramach półmaratonu Szlakiem Walk nad 
Bzurą nad Bzurą 

wrzesień 
Sochaczew  

Starostwo Powiatowe 
MOSiR 
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XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 
dziewcząt i chłopców Sochaczew 

 

27 kwietnia 
Kamion 

Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie 
PSZS 
Gmina Młodzieszyn 

VII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożne „Euro Powiat” szkół 
podstawowych - dzieci 

grudzień Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie 
Powiatowy Zespół Edukacji w 
Sochaczewie 
SP nr 4 Sochaczew 

XX Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych  
w Sochaczewie pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy oraz małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy 

czerwiec 
Sochaczew 

Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie 
Stowarzyszenie Ja-Ty-My 
UM Sochaczew 
Poseł na Sejm RP M. Małecki 

IMPREZY WSPIERAJĄCE 

XXVII Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków maj 
Bielice 

Komitet organizacyjny EBMO i 
partnerzy 

XI Futsal Cup 2019 turniej piłkarski szkół ponadpodstawowych marzec 
Teresin  

ZS Teresin  
Starostwo Powiatowe 

Mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych TRIO BASCET marzec  
Sochaczew 

ZS CKP 

Zawody wędkarskie: 
- z okazji Konstytucji 3. Maja, 
- z okazji Dnia Dziecka, 
- w rocznicę Bitwy nad Bzurą. 

maj, czerwiec, wrzesień 
Zalew Boryszew 

PZW Sochaczew 

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o puchar Mazowsza kwiecień  
Teresin  

Mazowsze Teresin 

Cross Country w Kurdwanowie sierpień 
Kurdwanów 

Parafia Kurdwanów 
 

Zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka w Plecewicach czerwiec 
Chodaków-Plecewice 

PZW Chodaków 
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Memoriał im. Sylwestra Rozdżestwieńskiego w piłce siatkowej maj 
Iłów  

Dariusz Cierebiej 
UG Iłów, Starostwo 

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu w badmintona o puchar starosty czerwiec 
Sochaczew 

Stowarzyszenie 
 „Przez sport w przyszłość” 

VI Turniej Mikołajkowy w Badmintona grudzień  
ZS RCKU 

Stowarzyszenie  
„Przez sport w przyszłość” 

XXVI Indywidualne Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka w Nowej 
Suchej 

czerwiec 
Nowa Sucha 

KS Promyk Nowa Sucha 

XXIII Halowy Turniej piłki nożnej w Kozłowie Biskupim rocznik 2010 Kozłów Biskupi KS Promyk Nowa Sucha 

Bieg Papieski  październik 
SP nr 3 – parafia, Sochaczew 

Stowarzyszenie  
„Razem i Sprawnie” 

VI Bieg Cichociemnych czerwiec 
Sochaczew 

S. Cypel 
Dragon Fight Club 

XVII Gala Plebiscytu Sportowiec Roku kwiecień 
Sochaczew 

Express Sochaczew  
Starostwo Powiatowe  

VI Turniej tenisa stołowego memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego maj 
Iłów 

Gimnazjum w Iłowie 

IX Zlot Zabytkowej Motoryzacji w Sochaczewie czerwiec 
Sochaczew 

Automobil Klub 

XI Międzynarodowy Puchar Polski Judo im. T. Naskręta wrzesień 
Sochaczew 

 

XX Turniej Piłki Nożnej im. H. Orzeszka styczeń MOSiR 

Amatorska Liga Piłki Siatkowej marzec  MOSiR 

Otwarty Turniej Piłki Nożnej styczeń  MOSiR 

Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego w pływaniu  
o puchar starosty sochaczewskiego 

kwiecie/maj  MOSiR 

Grand Prix w Tenisie Stołowym czerwiec  MOSiR 

Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków czerwiec  MOSiR 

Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków grudzień  MOSiR 

XXXV półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą wrzesień  MOSiR 
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V Sochaczewska Olimpiada Seniorów listopad  MOSiR 

XI Ogólnopolskie Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości 11 listopada  MOSiR 
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Geodezja, kartografia i kataster 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

Wydział wykonuje zadania rządowe powierzone Staroście. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

  Podstawowe zadania to: 

1. Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii w tym: 

a) Prowadzenie i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej 

i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rejestru cen i wartości nieruchomości, 

b) Zakładanie i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych, 

c) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

d) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie danych z prowadzonych baz danych, 

2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.  

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

W ramach ochrony gruntów rolnych rozpatrzono 103 wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w tym : 

- wydano 103 decyzje zezwalających na wyłączenie gruntów; 

- zaopiniowano 382 wnioski w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych . 

Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych : 

- w zakresie rekultywacji 2 sprawy są w toku; 

W sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów:  

- wydano 2 decyzje; 

- wydano 12 postanowień; 

- ponadto jedna sprawa jest w toku. 

W ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 

- wydano ogółem  5178 wypisów z ewidencji gruntów; 

- wprowadzono  1825 zmian w ewidencji gruntów (łącznie we wszystkich obrębach);  

- wykonano 520 wyrysów;  

- przyjęto i obsłużono  3567 zgłoszeń prac geodezyjnych; 

- załatwiono 140 uzgodnień na ZUDP;  

- ilość zamówień na mapy do celów opiniodawczych 2904; 

- wydano 569 informacje z operatu ewidencji gruntów; 

- wykonano 2451 uwierzytelnień map; 
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- przyjęto do zasobu 3371 operatów i tyle samo sporządzono protokołów weryfikacji; 

- dokonano 3350 zmian w mapie numerycznej.  

Zarejestrowano i wprowadzono do rejestru cen nieruchomości łącznie 830 transakcji obrotu nieruchomościami (w tym gruntowych 675, 

lokalowych 155). Zgromadzone dane udostępniano rzeczoznawcom majątkowym. W roku 2019 rzeczoznawcy korzystali z tychże danych 156 razy. 
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Gospodarka nieruchomościami 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

Wydział wykonuje zadania rządowe powierzone Staroście. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym : tworzenie zasobu i prowadzenie spraw związanych z zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa, podejmowanie i prowadzenie czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości SP, prowadzenie spraw 

związanych z użytkowaniem wieczystym , trwałym zarządem, dzierżawą, najmem, użyczeniem nieruchomości SP, prowadzenie postępowań 

wywłaszczeniowych i ustalanie odszkodowań z tego tytułu, zwrot nieruchomości wywłaszczonych 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.  

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Z zakresu realizacji ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku zrealizowano:     

- 45 spraw z przekazywania gruntów Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste); 

- udzielono 4 różnych odpowiedzi w sprawach dotyczących przekazywania gruntów Skarbu Państwa w trwały zarząd;   
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- uzyskano zgodę Wojewody Mazowieckiego na wykup od osób fizycznych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa dz.92/4 i 92/6 z obrębu 

Łaziska gmina Iłów, z przeznaczeniem na potrzeby właściwego utrzymania i eksploatacji Kanału Giżyckiego przez PGW Wody Polskie, 

podpisano umowę kupna-sprzedaży ww nieruchomości; 

- rozpoczęto procedurę przekazania przez PKP SA prawa użytkowania wieczystego dz.1910/10 stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej 

częścią ulicy Bartosza Głowackiego; 

- zawarto umowę dzierżawy pomiędzy Starostą Sochaczewskim a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg PZW w Skierniewicach na 3 letnią 

dzierżawę do 2022 roku działki nr 1/1 obręb Malesin miasto Sochaczew stanowiącej własność Skarbu Państwa; 

- ustanowiono służebność przesyłu na gruncie Skarbu Państwa dz.1842/12 obręb Sochaczew Centrum; 

- wydano 218 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz ponad 250 pism i zaświadczeń; 

- odszkodowania z art. 98 ust. 3 u.o.g.n. za grunty przejęte pod drogi – 4  postępowania: wydano 1 postanowienie o podjęciu zawieszonego 

postępowania, wydano 1 decyzję orzekającą o ustaleniu odszkodowania. Pozostałe w toku; 

- ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art. 124 u.o.g.n): 1 decyzja uchylająca ostateczną decyzję, 2 decyzje umarzające postępowanie 

- odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 128 ust. 4 u.o.g.n.; art. 129 ust. 5 u.o.g.n. – 25 spraw;      

- zwroty nieruchomości wywłaszczonych (art. 136 -137 u.o.g.n.) - 7  spraw: wydano 2 decyzje odmawiające zwrotu nieruchomości wywłaszczonych 

(dot. gruntu położonego w Warszawie dzielnica Bielany), jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 5 zaświadczeń 

w przedmiocie roszczeń reprywatyzacyjnych; 

- wywłaszczenia nieruchomości art. 115 ustawy o gospodarce nieruchomościami: jedno postępowanie w toku dotyczy wywłaszczenia gruntu pod 

drogę powiatową. 

Na bieżąco przygotowywano i wysyłano  naliczenia nowonabywcom, którzy kupili grunt w wieczyste użytkowanie od poprzedniego użytkownika 

wieczystego (25 zmian w płatnikach opłat rocznych, tym samym nowych użytkownikach wieczystych gruntów). 

Z ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność wydana została 1 decyzja przekształcająca grunt na rzecz dotychczasowego 

użytkownika wieczystego.   
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Ponadto załatwiono 33 sprawy w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. 

Wydano łącznie 34 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia warunków nabycia przez Skarb Państwa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne 

określone w art.51 ust.1 pkt.2 ustawy o drogach publicznych (dotyczy gm. Nowa Sucha i Teresin ). 

Z ustawy z dnia 13 października 1998 roku „przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną: 

- odszkodowania w trybie art.73 tej ustawy – wydano 22 decyzje dotyczące odszkodowań za grunty pod częścią drogi nr 575;  

- zgodnie z tzw. „ specustawa” – o ustaleniu odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg: wydano 11 decyzji; 

 Z ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (tzw. mienia zabużańskiego): (Dz.U. z 6 września 2005 roku - Nr 169 poz. 1418 ze zm.) – udzielono 1 odpowiedzi na zapytania. 

Z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku „ o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998r. nr 7, poz. 25) – art. 118 – nadawanie na własność działek 

przyznanych w tzw. dożywotnie użytkowanie” – nie było.   
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Administracja architektoniczno-budowlana 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.  

Wydział Architektury i Budownictwa 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

1. Ilość wniosków: 3212 – zrealizowanych w 2019r. – 2970, w tym: 

a) pozwolenia na budowę – 1057; 

b) przeniesienie pozwolenia na rzecz innego osoby – 44; 

c) pozwolenia na rozbiórkę – 13; 

d) uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 36a) – 21; 

e) uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 37) – 5; 

f) decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę – 6 

g) decyzje na zmianę  pozwolenia na budowę (wg projektu zamienne) – 76 

h) zgłoszenia budowy i robót budowlanych oraz rozbiórek – 811; 

i) zaświadczenia – 67; 

j) sprawy różne – 56; 

k) rejestracja dzienników budowy – 1053; 

l) zgłoszenie robót odbudowy po powodzi – 3; 

2. czynności prowadzone w trakcie postepowania administracyjnego: 

a) postanowienia – 320; 

b) zawieszenie postepowania – 5; 

c) umorzenie postępowania – 32; 

d) wezwanie do uzupełnienia wniosku – 20 

e) decyzje wnoszące sprzeciw do zgłoszenia – 25;  

f) wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę – 4;  
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Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (art.38a Komisja bezpieczeństwa i porządku); 

2. Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 

kryzysowego oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych 

w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

3. Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych 

w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

 Komisja bezpieczeństwa i porządku; 

 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych; 

 Powiatowe służby, inspekcje i straże. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 
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1. Realizacji na terenie powiatu zadań wynikających z polityki województwa w dziedzinie zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń 

oraz porządku publicznego. 

2. Koordynowania działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

3. Monitorowania i analizowania na bieżąco zagrożenia na terenie powiatu oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowych. 

4. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

5. Analizy i oceny rocznych programów działania zespolonych służb, inspekcji i straży. 

6. Utrzymywania stałych roboczych kontaktów z samorządami gminnymi i instytucjami zajmującymi się realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego a także zdrowia i życia mieszkańców. 

7. Realizacja przedsięwzięć Wojewody Mazowieckiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii  

w zakresie przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej ASF. 

8. Koordynacja i nadzór nad działaniem służb inspekcji i straży w związku z awarią kolektora ściekowego w oczyszczalni ścieków „Czajka”. 

9. Aktualizacja adresów wydajności ujęć wody oraz nr. telefonów do osób odpowiedzialnych za wodociągi publiczne na terenie powiatu 

sochaczewskiego. 

10. Udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego regionu. 

W miesiącu styczniu 2019 roku Starosta Sochaczewski przekazał do wiadomości Radnym Rady Powiatu sprawozdanie z działalności „Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku”. Sprawozdanie obejmowało statystyczne oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz przestrzegania prawa budowlanego i przeciwdziałanie 

katastrofom budowlanym na terenie powiatu. Dokonano ocenę realizacji przyjętego planu pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku na rok 2019 

w zakresie jego wykonania oraz uzyskanych efektów w poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
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Jak co roku, przed rozpoczęciem ferii zimowych i wakacji Starosta skierowała do samorządów gminnych na terenie powiatu oraz służb, inspekcji 

i straży pismo zawierające priorytetowe zadania do realizacji oraz kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży podczas okresu ferii zimowych i wakacji. Z realizacji wymienionych w piśmie zadań poszczególne służby odpowiedzialne za zapewnienie 

porządku i bezpieczeństwa złożyły stosowne informacje do starostwa. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

 oddano do użytku Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie; 

 rozpoczęto modernizację i przebudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. 
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Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 

obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 

2. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony 

ludności i obrony cywilnej w województwie mazowieckim. 

3. Wytyczne Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie 

województwa mazowieckiego w 2019 roku. 

4. Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w celu właściwego przygotowania do ewentualnych działań związanych 

z  wystąpieniem zagrożeń powodziowych w 2019 roku. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych; 

 Powiatowe służby, inspekcje i straże. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

1. Opracowano ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej za 2019 r. .  

2. Opracowano Roczny planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Sochaczewskiego na 2019 r. 

3. Zaktualizowano planu obrony cywilnej. 

4. Uczestniczono w treningach radiowych systemu ostrzegania ludności cywilnej i wojsk  

o zagrożeniach uderzeniami z powietrza (1 raz w miesiącu). 

5. Uczestnictwo w sprawdzianach łączności radiowej z WZCK MUW (każdy czwartek). 

6. Prowadzono sprawdziany łączności radiowej z JST powiatu sochaczewskiego (każdy czwartek). 

7. Realizacja na terenie powiatu zadań wynikających z polityki województwa w dziedzinie zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń 

oraz porządku publicznego. 

8. Określanie i analizowanie zagrożeń, występujących na terenie powiatu, zarówno ze strony sił przyrody, jak i niesionych przez rozwój 

cywilizacyjny człowieka. 

9. Koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

10. Aktualizacja oraz doskonalenie procedur reagowania kryzysowego. 

11. Wspieranie procesu decyzyjnego podczas zarządzania przez Starostę w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

12. Doskonalenie obiegu informacji w relacjach gmina – powiat – województwo oraz Centra Zarządzania Kryzysowego – służby, inspekcje, straże 

i administracje niezespolone. 

13. Monitorowanie i analizowanie na bieżąco zagrożenia na terenie powiatu oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowych. 

14. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie realizacji zadań kryzysowych. 

15. Sprawdzenie stanu technicznego obwałowań na rzece Wiśle zgodnie z planem Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym. 

 remont budynku przepompowni w m. ŁASICA; 

 modernizacja przepompowni w m. Arciechów. 
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Ochrona praw konsumenta 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Ochrona praw konsumenta na terenie powiatu sochaczewskiego jest realizowana przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgodnie z zapisem art. 

4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) gdzie do zadań powiatu należy 

ochrona praw konsumentów. Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów są realizowane na podstawie Ustawy o ochronie konkurencji 

i  konsumentów tj. z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Sochaczewie Nr 164 /2018 

§ 24 z dnia 26 lutego 2018 roku. 

Na mocy w/w Ustaw rzecznik konsumentów w terminie do 31 marca 2020 roku przedłożył Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w roku poprzednim oraz przekazał je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu tj. Urzędowi Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

w Warszawie. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Zadania z zakresu ochrony praw konsumenckich w powiecie sochaczewskim rzecznik realizuje poprzez pomoc konsumentom w dochodzenia ich 

roszczeń i prowadzenie mediacji z przedsiębiorcami w celu zrównoważenia pozycji konsumenta na rynku. 
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Działanie rzecznika nastawione jest na udzielanie porad prawnych dla spraw z którymi zgłaszają się konsumenci oraz profilaktyczne informowanie 

konsumentów o zagrożeniach występujących na rynku.  

Rzecznik podejmuje interwencje pisemne na prośbę konsumentów, które są kierowane do przedsiębiorców oraz innych instytucji. Wśród pisemnych 

wniosków konsumentów część interwencji dotyczyła podjęcia przez rzecznika mediacji w toczącym się sporze z prośbą  

o rozwiązanie sporu z klientem i ponowną analizę sprawy. Podejmowane przez rzecznika interwencje wymagają wnikliwej analizy stanu faktycznego 

i prawnego sprawy, dlatego też jest to zadanie pracochłonne i niekiedy, z uwagi na prowadzoną argumentację i polemikę, długotrwałe.  

Coraz to większy rodzaj spraw, z którymi konsumenci zwracają się do rzecznika świadczy o rozrastającej się skali problemów, które występują na 

współczesnym rynku dóbr i usług. Najwięcej porad konsumenckich w 2019r. dotyczyło umów sprzedaży produktów przemysłowych, w tym obuwia 

i  odzieży, sprzętu RTV i AGD, mebli, telefonów komórkowych. Wzrosła również ilość udzielanych porad w zakresie usług głównie: związane z rynkiem 

nieruchomości, konserwacją i naprawą pojazdów i innych środków transportu, opieką zdrowotna. Większość spraw konsumenckich związana była 

z kwestią reklamacji i napraw gwarancyjnych zakupionego towaru tj. obuwia i odzieży, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzenia elektronicznych, 

mebli, samochodów i innych środki transportu. 

Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów zabezpiecza prawa mieszkańców powiatu sochaczewskiego z zakresu ochrony praw konsumentów. 

Rzecznik przyczynia się do efektywnego dochodzenia roszczeń konsumentów od przedsiębiorców. Dzięki systematycznemu i wytrwałemu 

monitorowaniu spraw konsumentów przez rzecznika znane są problemy konsumenckie i podejmowane są działania w celu rozwiązania konfliktu 

pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. 

 Powiatowy Rzecznika Konsumentów sprzyja dobremu wizerunkowi powiatu, a podjęte działania w celu rozwiązywania sporów konsumenckich sprawia 

możliwość wzrostu zaufania mieszkańców z terenu powiatu do samorządu lokalnego.  
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Obronność 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony. 

4. Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie mazowieckim 

w 2019 roku. 

Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

1. „Plan Szkolenia Obronnego Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019”. 

2. Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty 

Sochaczewskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych; 

 Jednostki organizacyjne powiatu i wydziały starostwa przewidziane do realizacji zadań obronnych. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

 Opracowano dokumentację Stałego Dyżuru Starosty Sochaczewskiego. 

 Przesłano do JST oraz kierowników służb , straży, inspekcji i jednostek organizacyjnych dokumenty dotyczące funkcjonowania SD Starosty 

Sochaczewskiego. 

 Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Mazowieckim „Plan zasadniczych przedsięwzięć zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych”, 

 Opracowano i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ankiety do „Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych”, 

 Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Mazowieckim „Plan Szkolenia Obronnego Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019”. 

 Uaktualniono i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie dane dot. Planu podmiotów 

leczniczych do celów obronnych, 

 Opracowano i przesłano do WBZK MUW sprawozdanie dotyczące bilansu personelu medycznego, zestawienia posiadanego personelu 

medycznego oraz planu rozwinięcia bazy łóżkowe dla powiatu sochaczewskiego. 

 Udział w spotkaniu z przedstawicielami 6 MB WOT w zakresie reagowania kryzysowego oraz prowadzenia akcji poszukiwawczych i 

ratowniczych. 

 Udział w szkoleniu pracowników BZKO z zakresu wykorzystania Sił Zbrojnych RP  

w akcjach kryzysowych. 

 Udział w szkoleniu zorganizowanym przez WCZK MUW z zakresu przygotowania administracji publicznej do funkcjonowania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
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Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 roku. 

 

Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ustalono program współpracy. Programu ten określił m.in. zakres współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań sfery publicznej, należących do zadań 

powiatu, które to zadania będą realizowane w ramach przyjętego budżetu powiatu. Powiat na realizacje programu w roku budżetowym 2019 przeznaczył 

środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. 

 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 

 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w celu wsparcia finansowego organizacji pozarządowych, Zarząd Powiatu ogłosił 

otwarty konkurs. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej uchwałą NR 26/2019 z dnia 20 maja 2019 roku Zarząd Powiatu przyznał 

dofinansowanie na następujące zadania:  
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- Zad. 1 „Wspieranie inicjatyw twórczych i działań wśród dzieci i młodzieży w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 

mających na celu ukazanie szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy z uwzględnieniem zajęć rekreacyjno-kulturalnych”; 

- ad. 2 „Wzbogacenie oferty placówek wsparcia dziennego oraz grup o takim charakterze poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży z elementami profilaktyki narkotykowej – jako działania alternatywne wobec uzależnień”; 

- Zad. 3 „Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych, promocja pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce 

dotyczącej problemu uzależnień”; 

- Zad. 4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym poprzez organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych, sportowych, 

kulturalnych i integracyjnych, w tym prelekcji, warsztatów, seminariów i innych zajęć profilaktycznych. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, przyznał dofinansowanie dla Parafialnego Zespołu 

Charytatywnego „CARITAS” Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie na zadanie nr 1 i nr 2 w wysokości 6.000,00 zł i 10.000,00 zł, Klubowi Sportowemu 

Oldboy „ORKAN” Sochaczew na zadanie nr 3 w wysokości 4.000,00 zł, Stowarzyszeniu „Wspieraj-Pomagaj” w Kątach na zadanie nr 4 w wysokości 

2.000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” w Paprotni na zadanie nr 4 w wysokości 2.000,00 zł.  

Zarząd Powiatu w Sochaczewie na zadanie nr 1 przyznał również dotacje w wysokości 1.000,00 zł Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza 

w Sochaczewie. Fundacja odstąpiła od pobrania dotacji. 

Zgodnie z przedstawionymi przez organizacje rozliczeniami z wydatkowania przyznanych dotacji, pomoc uzyskało kilkadziesiąt dzieci z grup zagrożenia 

społecznego i osób młodych zagrożonych uzależnieniem a także kilkadziesiąt seniorów w wieku 60+ a także grupa osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. 

Cele jakie zostały osiągnięte dzięki otrzymanej dotacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań organizacji): 

- zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród seniorów; 

- eliminowanie zachowań agresywnych oraz przeciwdziałaniu agresji w najbliższym otoczeniu; 

- eliminowanie niepowodzeń w szkole i w życiu; 
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- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa; 

- pomoc koleżeńska i rodzinna; 

- promowanie zdrowego stylu życia; 

- zapobieganie patologiom i uzależnieniom; 

- kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej; 

- zapewnienie wypoczynku i rozrywki; 

- kształtowanie świadomości i zainteresowań kulturą i historią regionu wśród seniorów i osób z niepełnosprawnością; 

- nabycie umiejętności kreatywnego, racjonalnego gospodarowania czasem wolnym wśród seniorów i osób z niepełnosprawnością; 

- umocnienie więzi koleżeńskich oraz ożywienie środowiska osób w wieku emerytalnym, w tym również osób z niepełnosprawnością; 

- zmniejszenie izolacji i osamotnienia osób starszych poprzez integrację społeczną oraz zniwelowanie barier dla czynnego uczestnictwa w życiu 

społecznym; 

- nabycie przez grupę seniorów umiejętności z zakresu ratowania zdrowia i życia. 

Wszystkie organizacje w wyznaczonych umowami terminach złożyły sprawozdania z realizacji dofinansowanych zadań. Wszystkie umowy zostały 

rozliczone. 
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Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
 

Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.  

Ogólna polityka rynku pracy ustalana jest na szczeblu krajowym (rządowym): Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje 

i koordynuje politykę państwa w dziedzinie rynku pracy, ale Powiatowe Urzędy Pracy koordynują politykę lokalnego rynku pracy zgodnie  

z potrzebami danego rynku.  

 
Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 roku. 

Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 2019 roku. 

1. „Europa 2020"  

Strategia gospodarcza Unii Europejskiej. Identyfikuje pięć nadrzędnych celów, do jakich Unia Europejska powinna dążyć w celu pobudzenia wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia. Z zakresu rynku pracy celem jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 do co najmniej 75%.  

 

2. Krajowy Program Reform (KPR)  

Krajowy Program Reform (KPR) jest głównym dokumentem służącym wdrażaniu strategii „Europa 2020” na poziomie państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Wyznacza cele, które Polska powinna osiągnąć w 2020 roku. Departament Rynku Pracy, z ramienia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej, koordynuje realizację Krajowego Programu Reform Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dla rynku 

pracy celem jest: 3.1. Nowoczesny rynek pracy. Podejmowane działania muszą prowadzić do aktywizacji tych grup społecznych, które do tej pory 

w niewystarczającym stopniu były obecne na rynku pracy. Chodzi tu w szczególności o młodzież, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby 

niepełnosprawne oraz inne grupy pozostające w bierności zawodowej i 3.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

 



Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego - 2019 rok  
 

88 | S t r o n a  

 

3. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019 

Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia stanowią podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na rok 2019 wyznaczał następujące priorytety: Sprawny i bezpieczny rynek pracy; Aktywizacja zawodowa 

niewykorzystanych dotąd zasobów pracy, w tym grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe. 

Dla osiągnięcia przyjętych celów oraz zidentyfikowanych wyzwań KPDZ/2019 zawiera następujące działania kierunkowe:  

- Ograniczenie negatywnych skutków zjawisk związanych z demografią i zmianami technologicznymi;  

- Doskonalenie funkcjonowania instytucji rynku pracy; 

- Wspieranie mobilności; 

- Rynek pracy dobrej jakości; 

- Zwiększanie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy;  

- Wspieranie grup w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 

W przypadku działania kierunkowego Wspieranie grup w trudnej sytuacji na rynku pracy wprowadzono podtytuły wskazujące grupy do których 

adresowane są poszczególne zadania: 

- Działania adresowane do wybranych grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy; 

- Działania wspierające osoby młode na rynku pracy (w tym zagrożone wykluczeniem); 

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

4. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (RPDZ/2019)   

Plan ten jest rocznym dokumentem planistycznym, określającym priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia na regionalnym rynku 

pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracowuje dokument na podstawie Krajowego Programu Reform 2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa oraz strategii w zakresie polityki społecznej. RPDZ dla województwa mazowieckiego 
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przedstawia założenia dotyczące sposobów realizacji zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Jest to dokument, który pełni 

głównie funkcję informacyjną, w szczególności dla instytucji i partnerów rynku pracy, w zakresie zadań wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Warszawie. Ze względu na planistyczny charakter dokumentu dopuszczalne są odstępstwa w procesie realizacji regionalnego planu działania na rzecz 

zatrudnienia. Na rok 2019 ustalono dla rynku pracy Priorytet I Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dotąd zasobów pracy, w tym grup najbardziej 

narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe. Priorytet II Sprawny i bezpieczny rynek pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie  co roku współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie przy opiniowaniu projektu Regionalnego 

Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia poprzez opiniowanie oraz propozycje grup bezrobotnych, wyłonionych jako szczególnie wymagające wsparcia. 

Na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych urzędów pracy oraz danych statystycznych ustalono, że w woj. mazowieckim wśród osób 

bezrobotnych dominują trzy grupy bezrobotnych, które powinny być szczególnie wspierane przez publiczne służby zatrudnienia. Należą do nich osoby 

bezrobotne długotrwale, zamieszkałe na terenach wiejskich o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego.  

W odpowiedzi na te zapisy, Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie pozyskał środki na aktywizację zawodową dla 25 osób bezrobotnych 

zamieszkujących na terenach wiejskich. Środki przeznaczone na te działania pozyskane zostały z rezerwy Funduszu Pracy.  

Realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie  w 2019 roku programy i projekty skierowane do osób bezrobotnych przyczyniły się 

bezpośrednio do realizacji założeń RPDZ/2019 w zakresie wsparcia priorytetowych grup bezrobotnych (osób długotrwale bezrobotne i o niskich 

kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego) oraz KPDZ/2019- Priorytet I Aktywizacja zawodowa niewykorzystanych dotąd zasobów pracy, 

w tym grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i bezrobocie długoterminowe.  

 

5. Program Gwarancje dla młodzieży  

To zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do zagwarantowania, by wszyscy młodzi ludzie poniżej 29 roku życia otrzymali dobrej jakości ofertę 

zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia 

formalnego.  
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Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje zapisy Gwarancji w codziennej pracy z tą grupą osób oraz poprzez projekt unijny w ramach PO WER. 

W 2019 roku zorganizowaliśmy staże dla 137 osób, szkolenia dla 22 osób, przyznaliśmy środki w formie jednorazowych środków  

na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób. Osoby bezrobotne zostały przed rozpoczęciem w/w form aktywizacji objęte usługą pośrednictwa 

pracy oraz usługą poradnictwa zawodowego. Ponadto dla osób do 30 r. ż. organizowaliśmy spotkania informacyjne, spotkania informacyjno -

warsztatowe, giełdy pracy.  

Podczas ww. wydarzeń omawiane były kwestie  m.in. zasad uznawania kwalifikacji zawodowych, pisania CV i listów motywacyjnych itp. Udostępniane 

były również oferty pracy oraz przeprowadzane rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami. 

6. Projekty i programy aktywizacji zawodowej: 

Dnia 01 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- 

Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA.RPMA.08.01.00-14-c325/19-00 o dofinansowanie projektu  

w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na podstawie niniejszej umowy Powiatowy Urząd Pracy  

w Sochaczewie realizuje projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat 

i więcej  należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim. 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Wartość projektu na 2019 rok:   1 098 237,00 zł. 

Wartość projektu na 2020 rok:    1 246 147,00 zł. 

Całkowita wartość projektu        2 344 384,00 zł. 

Uczestnicy projektu:  

- 228 osób (w tym 118 kobiet i 110 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych  w PUP Sochaczew jako  osoby bezrobotne, w tym: 

o 1 osoba z niepełnosprawnościami  (1 kobieta); 
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o 17 osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej  (w tym 7 kobiet i 10 mężczyzn); 

o 18 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 8 kobiet i 10 mężczyzn); 

o 142 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 52 kobiety i 90 mężczyzn). 

Założenia projektu: 

- Indywidualny Plan Działania  dla wszystkich uczestników czyli  dla 228 osób; 

- Pośrednictwo pracy dla 163 osób;  

- Poradnictwo zawodowe dla 170 osób; 

- Staż dla 123 osób; 

- Szkolenia dla 40 osób: 

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 65 osób.  

W 2019 roku wsparciem objęliśmy ogółem 90 osób (w tym 58 kobiet i 32 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Sochaczewie jako osoby bezrobotne, w tym:   

- 1 osobę (kobietę) z niepełnosprawnościami; 

- 7 osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej  (w tym  3  kobiety i 4 mężczyzn); 

- 21 osób posiadających status długotrwale bezrobotnych (w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn); 

- 64 osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami (w tym  32 kobiety i 32  mężczyzn).    

Z każdym z uczestników/uczestniczek projektu podpisaliśmy/zmodyfikowaliśmy Indywidualny Plan Działania. Na jego podstawie udzieliliśmy pomocy 

osobom bezrobotnym w postaci: 

- usługą pośrednictwa pracy objętych zostało 60 osób bezrobotnych (w tym 43 kobiety i 17  mężczyzn); 

- z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało 86 osób bezrobotnych (w tym 56 kobiet i 30 mężczyzn); 

- pomocą w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej objęliśmy natomiast 30 osób bezrobotnych (w tym 15 kobiet 

i 15 mężczyzn); 
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- na staż skierowaliśmy ogółem 60 osób bezrobotnych (w tym 43 kobiety i 17 mężczyzn). 

 

Dnia 28 marca 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a Powiatem Sochaczewskim- 

Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie podpisana została umowa nr UDA-POWR.01.01.01-14-0036/18-00 o dofinansowanie projektu  

w ramach Działania 1.1. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.  

Na podstawie niniejszej umowy Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizował projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie sochaczewskim (III) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim.  

Wartość projektu w 2018 roku:     1 724 493,51 zł. 

Wartość projektu w 2019 roku:     1 516 905,00 zł. 

Całkowita wartość projektu :         3 241 398,51 zł. 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2019 roku.  

Uczestnicy projektu:  

- 286 osób młodych (w tym 173 kobiety i 113 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Sochaczewie jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z 

kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój   2014-2020 - to osoba młoda  w wieku  15-29 lat, która spełnia 

łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,  w tym: 

- 3 osoby z niepełnosprawnościami  (2 kobiety i 1 mężczyzna); 

- 21 osób długotrwale bezrobotnych  (14 kobiet i 7 mężczyzn). 

Projekt zakładał objęcie uczestników następującymi formami wsparcia: 
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- Indywidualny Plan Działania dla wszystkich uczestników czyli dla 286 osób, 

- Pośrednictwo pracy dla 244 osób; 

- Poradnictwo zawodowe dla 280 osób, 

- Staże dla 234 osób; 

- Szkolenia dla 10 osób: 

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 42 osób. 

 

W 2019 roku wsparciem w ramach  projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (III) objęliśmy ogółem 

88 osób (w tym 55 kobiet  i 33 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie jako osoby 

bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu  i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą  w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:   

- 9 osób długotrwale bezrobotnych  (6 kobiet  i 3 mężczyzn).  

Z każdym z uczestników/uczestniczek projektu podpisaliśmy/zmodyfikowaliśmy Indywidualny Plan Działania. Na jego podstawie udzieliliśmy pomocy 

osobom bezrobotnym  w formie: 

- usługą pośrednictwa pracy objęto 71 osób bezrobotnych (w tym 48 kobiet i 23 mężczyzn); 

- z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało 88 osób bezrobotnych (w tym 55 kobiet  i 33 mężczyzn); 

- pomocą w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej objęliśmy 17 osób bezrobotnych (w tym 7 kobiet i 10 

mężczyzn); 

- na staż skierowaliśmy ogółem 66 osób (w tym 46 kobiet i 20 mężczyzn); 

- na szkolenia indywidualne skierowaliśmy ogółem 5 osób (w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn).   

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.  

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, Centrum Aktywizacji Zawodowej. 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 roku. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2019r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wynosiła 1624 osoby i była niższa o 460  

osób porównując do stanu na dzień 31.12.2018r. 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2019 roku wynosiła: 

- w kraju – 5,2% 
- w województwie mazowieckim –    4,4% 
- w powiecie sochaczewskim      –     4,6%.   

 

Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych  
wg stanu na dzień 31.12.2019r. wzrost/spadek  

w liczbach 
wzrost/spadek  
w procentach 

ogółem kobiety 

Miasto Sochaczew 757 385 -15 -2% 

Gmina Brochów 113 55 -13 -11,5 % 

Gmina Iłów 133 72 -5 -3,8 % 

Gmina Młodzieszyn 92 52 -3 -3,3% 

Gmina Nowa Sucha 119 67 -4 -3,4% 

Gmina Rybno 48 20 2 4,2% 

Gmina Sochaczew 218 108 2 0,9 % 

Gmina Teresin 144 82 11 7,6 % 

OGÓŁEM 1624 841 -25 -1,5% 

 

Zestawienie szkoleń zorganizowanych w 2019 roku. 

Powiatowy Urząd Pracy realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom uprawnionym pomocy w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych 

i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.  

W 2018 roku szkolenia organizowane były w szczególności w przypadku:  
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1. braku kwalifikacji zawodowych; 

2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 

3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie; 

4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.  

W pierwszej kolejności na szkolenia kierowane były osoby bezrobotne w wieku do 30 lat, w wieku powyżej 50 lat, osoby z niepełnosprawnością, osoby 

długotrwale bezrobotne oraz bezrobotni posiadający oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu. 

 

Lp Nazwa szkolenia 

Liczba 

osób, które 

rozpoczęły 

szkolenie 

Liczba osób, 

które 

ukończyły 

szkolenie 

Liczba osób, 

które podjęły 

pracę w trakcie 

oraz  

po szkoleniu 

1 
Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną 

przyspieszoną do kat. C 
32 32 15 

2 Kurs prawa jazdy kat. C+E 2 2 2 

3 
Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną 

uzupełniającą przyspieszoną do kat. D 
1 1 1 

4 
Operator  koparko ładowarki kl. III  i koparki 

jednonaczyniowej kl. III 
1 1 1 

5 
Kurs fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć w 

programie Lightroom 
1 1 1 

6 
Technolog  robót wykończeniowych w 

budownictwie 
4 4 0 
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7 
UAVO BVLOS + UAVO VLOS (obsługa 

drona) 
1 1 1 

8 Spawanie gazowe blach 1 1 1 

9 Kurs groomerski 1 1 1 

10 
Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną 

uzupełniającą do kat. D 
1 1 1 

11 Operator wózków jezdniowych 1 1 1 

RAZEM 46 46 25 

 

Do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych skierowaliśmy 26 osób: Urząd Gminy Rybno - 3 osoby, Szkoła Podstawowa w Rybnie - 1 osoba, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie - 1 osoba, Urząd Gminy Iłów - 6 osób, Urząd Gminy Młodzieszyn - 3 osoby, Powiatowy Zarząd Dróg - 3 

osoby, Urząd Gminy Teresin - 2 osoby, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie - 3 osoby, Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 

– 3 osoby,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie - 1 osoba. 

W 2019r. wpłynęły 4134 oferty pracy, które złożyło 492 pracodawców. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest to instrument rynku pracy wprowadzony w 2014 roku nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.  

Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego 

podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 

 KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym 

celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej 

się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu 
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art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości 

prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są 

pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.  

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis. 

W  2019 r. w ramach KFS wydatkowano kwotę 553.893,15 zł. Podpisano z 15 pracodawcami  umowy,  w ramach których ze szkoleń skorzystało 269 

pracowników i 3 pracodawców. 

W omawianym okresie zaktywizowano ogółem –  321  osób. 

Tabela nr 1 

 
Wyszczególnienie 

Rok 
2017 

Rok 
2018 

Rok 
2019 

Ogółem w okresie sprawozdawczym 333 289 321 

Roboty publiczne 37 37 26 

Prace interwencyjne 1 7 0 

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia 
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 
roku życia 

1 1 
 
1 
 

Staże 
 

237 202 
228 

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach  
bonu  na zasiedlenie 

1 0 
0 

Prace społecznie użyteczne 14 12 14 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 
dla bezrobotnych  31 21 

 
53 

 

W  2019r. podpisano z Gminą Brochów i Gminą Rybno Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 14 osób 

bezrobotnych. Porozumienia określają zakres robót planowanych do wykonania przez bezrobotnych. Na terenie Gminy Rybno są to prace porządkowe 
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na terenie gminy, usługi opiekuńcze nad chorym w domu, pomoc administracyjno – biurowa. Prace społecznie użyteczne wykonywane będą w okresie 

od dnia 5 marca 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r.  Na terenie Gminy Brochów są to prace porządkowe w obrębie gminy i jednostek pomocniczych, 

prace przy utrzymaniu zieleni, prace porządkowe na terenie dróg gminnych, wykonywanie drobnych prac remontowych oraz sprzątanie lasów. Prace 

społecznie użyteczne wykonywane będą w okresie od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 

korzystające ze świadczeń  pomocy społecznej skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych przepracują łącznie 4800 godzin.  

 

Zatrudnianie cudzoziemców. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie wpłynęło: 

- 13928 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. Spośród 13928 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz oświadczeń podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego 12850 to obywatele Ukrainy, 735 obywateli Białorusi, 202 obywateli Mołdawii, 74 

obywatele Gruzji, 5 obywateli Armenii, 59  obywateli Rosji. 

- 3901 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wniosków o wydanie 

przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czego 1751 wniosków zostało umorzonych 

w związku z niezłożeniem przez pracodawców oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się 

cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej. 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wydano 1628 ZEZWOLEŃ typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z tego: 

- 1621 dla obywateli Ukrainy; 

- 4 dla obywateli Gruzji; 
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- 2 dla obywateli Mołdawii; 

-  dla obywatela Armenii. 

Poradnictwo i informacja zawodowa.   

Poradnictwo indywidualne.  

Z pomocy doradcy zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystały 494 osoby bezrobotne. Tematyka porad dotyczyła m.in. zmiany 

zawodu, oceny szans uzyskania zatrudnienia, oceny predyspozycji do odbycia szkolenia, uzupełnienia umiejętności zawodowych, a także rozpoczęcia 

własnej działalności gospodarczej. W grupowych spotkaniach informacyjnych w 2019r. wzięło udział łącznie 80 osób (w tym 50 kobiet). Osobom, które 

chciały lepiej poznać swoje predyspozycje zawodowe, doradcy proponowali badanie testowe z wykorzystaniem  Kwestionariusza Zainteresowań 

Zawodowych.  

Poradnictwo grupowe. 

W omawianym okresie zorganizowano ogółem  dziewięć  spotkań warsztatowych dla  80 osób w  tym 50 kobiet: 2 jednodniowe zajęcia warsztatowe 

dla młodzieży w których uczestniczyły  22 osoby w  tym  9 kobiet - Tematem zajęć warsztatowych były: „Moje umiejętności na rynku pracy, praca nad 

określeniem umiejętności, kompetencji zawodowych i wykorzystanie ich na rynku pracy. Ponadto przeprowadzonych zostało siedem jednodniowych  

zajęć warsztatowych w  których   uczestniczyło  58  osób  w  tym 41 kobiet. Tematem zajęć warsztatowych była: „Rozmowa kwalifikacyjna. 

Autoprezentacja i zachowanie się na spotkaniu z pracodawcą”, Uzupełnienie wiedzy w zakresie komunikacji i prezentacji  

na rozmowie z pracodawcą. 

Informacja indywidualna.              

Z informacji indywidualnej skorzystało 133 osoby w tym 70 kobiet. Zgłaszającym się osobom udzielono informacji zawodowej z zakresu: przepisów 

kodeksu pracy, pisania dokumentów CV, listu motywacyjnego, dalszej nauki i  kursów.  
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W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie dysponował łączną kwotą 4 886 600,00 zł środków Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  
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