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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 2020 

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 
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Herb Powiatu Sochaczewskiego 
 

Flaga Powiatu Sochaczewskiego 
 

  
 

Powiat Sochaczewski 

 

Siedziba władz: 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 

96-500 Sochaczew 

 

Okres, którego dotyczy raport: 

1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku 

 

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.: 

85 001  

*(stan na 30.06.2020) 
 

Powierzchnia: 

735 km2 

 

Podział administracyjny: 

Gmina miejska: 

- Gmina Miasto Sochaczew 

Gminy wiejskie: 

- Gmina Iłów 

- Gmina Młodzieszyn 

- Gmina Brochów 

- Gmina Teresin 

- Gmina Nowa Sucha 

- Gmina Rybno 

- Gmina Sochaczew 
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W 2020 roku: 
➢ Rada Powiatu w Sochaczewie obradowała na 8 posiedzeniach 

➢ podjęto 47 uchwał 

II. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie – uchwały 

podjęte w 2020 roku 

Zestawienie zawiera informację o wszystkich uchwałach podjętych przez Radę Powiatu 

w Sochaczewie w 2020 roku. Uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Sochaczewskiego i uchwały zmieniające Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego 

na rok 2020 były realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych. 

 

 

XIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 31 stycznia 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XIII/93/2020 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie; 

o Dyrekcja szpitala została zobligowana do realizacji programu naprawczego; 

▪ Uchwała Nr XIII/94/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; 

▪ Uchwała Nr XIII/95/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na 

rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XIII/96/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości; 

o Prawo do użytkowania wieczystego działki (o numerze ewidencyjnym 1910/10 

o pow. 0,0877 ha z obrębu 0010 – Sochaczew Wschód) zostało nieodpłatnie nabyte 

od PKP S.A na rzecz Powiatu Sochaczewskiego. 

XIV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 maja 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XIV/97/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie; 

▪ Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.; 

▪ Uchwała Nr XIV/99/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie; 

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_94_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_94_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_95_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_95_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_94_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_94_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_95_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_95_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_96_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiii_96_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_97_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_97_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_98_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_98_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_99_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_99_2020.pdf
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▪ Uchwała Nr XIV/100/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; 

▪ Uchwała Nr XIV/101/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie roku w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XIV/102/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekazania skarg 

organowi właściwemu do ich rozpatrzenia; 

o Skarga A.K. i E.K. została przekazana do Wojewody Mazowieckiego, jako 

organowi właściwemu do jej rozpatrzenia; 

▪ Uchwała Nr XIV/103/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie rozpatrzenia skargi 

na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie; 

o Skarga lekarzy Szpitala Powiatowego w Sochaczewie na działalność dyrektora 

została uznana za bezzasadną. Wnoszący skargę zostali powiadomieniu 

o rozstrzygnięciu rady powiatu; 

▪ Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie pozostawienia petycji 

bez rozpatrzenia; 

o Petycja mieszkańców/pacjentów lekarza Ł.M. została pozostawiona bez 

rozpatrzenia, wnoszący petycję zostali poinformowaniu o rozstrzygnięci rady 

powiatu; 

▪ Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekazania wniosku 

organowi właściwemu do jego rozpatrzenia; 

▪ Zarząd Powiatu w dniu 23 czerwca 2020 roku skierował do mieszkańców pismo 

PZD.D2.4151.94.2020 zawierające wyjaśnienia i informacje związane z planowaną budową 

mostu na rzece Bzurze; 

▪ Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie pozostawienia skargi 

bez rozpoznania; 

o Skarga pracowników Szpitala Powiatowego w Sochaczewie na działalność 

dyrektora została pozostawiona bez rozpatrzenia. Wnoszący skargę zostali 

powiadomieniu o rozstrzygnięciu rady powiatu; 

▪ Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie założenia Branżowej 

Szkoły II stopnia w Sochaczewie i włączenia jej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Sochaczewie; 

o Branżowa Szkoła II stopnia powstała zgodnie z zapisami uchwały rady powiatu, 

niemniej nie utworzono żadnej klasy ze względu na brak chętnych; 

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_100_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_100_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_101_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_101_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_102_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_102_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_103_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_103_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_104_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_104_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_105_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_105_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_106_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_106_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_107_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_107_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_107_2020.pdf
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▪ Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zwiększenia 

wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów 

dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 

rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych; 

o W grudniu 2020 roku powstała rodzina zawodowa w formie pogotowia 

opiekuńczego, która otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwałą; 

▪ Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2020 roku; 

▪ Wydatki z PFRON realizowano zgodnie z podjętą uchwałą; 

▪ Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2019 rok; 

o Wnioski wynikające z oceny posłużyły w wykonywaniu zadań placówek  

w 2020 roku; 

▪ Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego 

w Sochaczewie za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.; 

o Stanowisko rady zostało przekazane do Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. 

XV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 23 czerwca 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; 

▪ Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie sprawie przekształcenia 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały domek” w Giżycach 

w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej; 

o Uchwała jest w trakcie realizacji, jeden z zakupionych budynków został przekazany, 

natomiast drugi z nich zostanie dostosowywany na potrzeby domów dziecka – 

obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy remontu. 

XVI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 27 sierpnia 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XVI/115/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; 

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_108_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_108_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_108_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_108_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_109_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_109_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_109_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_110_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_110_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_111_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_111_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xiv_111_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_112_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_112_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_112_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_113_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_113_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_113_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_114_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_114_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_114_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_114_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xv_114_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_115_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_115_2020.pdf
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▪ Uchwała Nr XVI/116/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XVI/117/2020 w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu 

w Sochaczewie; 

o Stanowisko rady powiatu zostało przekazane do Wojewody Mazowieckiego; 

▪ Uchwała Nr XVI/118/2020 w sprawie z zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu 

w Sochaczewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku; 

o Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego; 

▪ Uchwała Nr XVI/119/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 

2.500.000 złotych; 

o W dniu 3 listopada 2020 roku ogłoszono I ustny przetarg nieograniczony. Przetarg 

odbył się w dniu 12 stycznia 2021 roku. Cena wywoławcza 3 302 200,00 złotych 

netto, cena uzyskana w licytacji to 8.390.000,00  

▪ Uchwała Nr XVI/120/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XII/88/2019 

z dnia 19 grudnia 2019 roku dotyczącej wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów; 

o Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego a wysokość opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. 

XVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 2 października 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XVII/121/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; 

▪ Uchwała Nr XVII/122/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XVII/123/2020 w sprawie skargi na działalność dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie; 

o Stanowisko rady zostało przedstawione skarżącej K. Ch.; 

▪ Uchwała Nr XVII/124/2020 w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Sochaczewskiego na rzecz Gminy Iłów; 

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_116_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_116_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_117_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_117_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_118_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_118_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_118_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_118_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_118_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_119_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_119_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_119_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_120_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_120_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xvi_120_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_121_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_121_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_122_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_122_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_123_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_123_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_124_2020.pdf
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uch_xvii_124_2020.pdf
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o Nieruchomości wskazane w uchwale zostały przekazane przez Powiat 

Sochaczewski na rzecz Gminy Iłów. 

XVIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie 30 października 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XVIII/125/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego; 

▪ Uchwała Nr XVIII/126/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XVIII/127/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2020 roku; 

o Uchwała realizowana zgodnie z zawartymi w niej zapisami;  

▪ Uchwała Nr XVIII/128/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów; 

o Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku; 

▪ Uchwała Nr XVIII/129/2020 w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu 

w Sochaczewie; 

o Stanowisko rady powiatu zostało przekazane do Wojewody Mazowieckiego; 

▪ Uchwała Nr XVIII/130/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie; 

o Rada Społeczna obraduje zgodnie z przyjętymi w regulaminie zmianami 

z możliwością podejmowania uchwał w drodze elektronicznej. 

XIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 listopada 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XIX/131/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2020; 

▪ Uchwała Nr XIX/132/2020 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 wolontariacie na rok 2021; 

o Program współpracy 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 wolontariacie jest realizowany w 2021 roku; 

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_125_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_125_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_126_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_126_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_127_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_127_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_127_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_128_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_128_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_129_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_129_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_130_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_xviii_130_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_131_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_131_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_132_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_132_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_132_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_132_2020.pdf
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▪ Uchwała Nr XIX/133/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie; 

o Konkurs został ogłoszony w dniu 26 stycznia 2021 roku, w dniu 26 lutego 2021 

roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne. W wyniku przeprowadzonego konkursu 

na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie został 

wybrany Pan Robert Skowronek; 

▪ Uchwała Nr XIX/134/2020 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 

obrotowy 2020 i rok obrotowy 2021. 

▪ Umowa pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie a biegłym rewidentem została 

zawarta w 2020 roku. 

XX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 grudnia 2020 roku 

▪ Uchwała Nr XX/135/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Sochaczewskiego. 

▪ Uchwała Nr XX/136/2020 w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego 

na rok 2021. 

▪ Uchwała Nr XX/137/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Sochaczewskiego. 

▪ Uchwała Nr XX/138/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2020. 

▪ Uchwała Nr XX/139/2020 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_133_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_133_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_133_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_134_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_134_2020.pdf
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/uchwala_nr_xix_134_2020.pdf
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W 2020 roku: 

➢ dochody wykonane w kwocie 114 351 000,85 zł, wykonanie było wyższe 

o 20 322 305,30 zł, w stosunku do roku 2019 

➢ wzrost dochodów bieżących o 11 402 480,42 zł w stosunku do 2019 roku 

➢ wzrost dochodów własnych o 1 689 144,90 zł w stosunku do roku 2019 roku 

➢ wzrost dochodów majątkowych o 8 919 824,88 zł w stosunku do roku 2019 roku 

➢ dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji to 16 464 106,99 zł           

(FDS 3 619 615,99 zł; RFIL 12 844 491, 00 zł) 

III. Budżet Powiatu Sochaczewskiego 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lp. Treść Budżet 2019 Budżet 2020 

 

I 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

  

 

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 

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji 

- dotacje z państwowych funduszy celowych  

- pozostałe dotacje i dochody 

 

Dochody własne: 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

 

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 

 

 

6 952 971,00 

 

390 000,00 

950 253,38 

 

9 902 491,82 

 

10,53% 

 

114 351 000,85 

 

 

94 767 546,03 

 

44 401 111,00 

24 350 328,00 

 

1 720 698,82 

9 093 916,90 

3 588 026,55 

 

1 137 209,38 

 

 

19 583 454,82 

 

14 446,00 

1 994 550,83 

 

 

16 464 106,99 

 

875 873,00 

234 478,00 

 

11 591 636,72 

 

10,14% 



                                                   Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego 2020 rok                         12 | S t r o n a  

 

 

 

II 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3.  

 

 

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 

 

Przychody 

 

Rozchody ogółem: 

 w tym: 

- wykup emisji obligacji 

- spłata rat kapitałowych pożyczki 

- inne 

 

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 

 

 

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 

 

875 000,00 

185 450,76 

- 

 

4 309 902,36 

 

 

2 625 000,00 

1 684 902,36 

 

4,59% 

 

 

3 612 000,00 

 

 

107 254 918,45 

 

 

85 363 361,44 

 

90 452,91 

 

 

21 891 557,01 

 

20 104 450,41 

802 106,60 

985 000,00 

 

20,41% 

 

 

 

 

 

7 096 082,40 

- 

 

 

 

 

7 093 414,18 

 

1 270 941,76 

 

-560 450,76 

710 491,00 

- 

 

3 749 451,60 

 

 

2 250 000,00 

1 499 451,60 

 

3,28% 

 

 

2 808 000,00 
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Dochody ogółem 

Dochody w roku 2020 wykonane zostały w kwocie 114 351 000,85 zł w stosunku do roku 2019 

wykonanie jest wyższe o kwotę 20 322 305,30 zł w tym: 

1. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 94 767 546,03 zł i wzrosły w stosunku do 

roku 2019 o kwotę 11 402 480,42 zł, w tym: 

− subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 44 401 111,00 zł, w tym: 

o Część oświatowa – 42 483 179,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2019 o kwotę 

7 143 885,00zł; 

o Część wyrównawcza – 1 615 378,00 zł – wzrost w stosunku do roku 2019 o kwotę 

23 968,00 zł; 

o Część równoważąca – 302 554,00 – spadek w stosunku do roku 2019 o kwotę 

47 382,00 zł; 

o Środki na uzupełnienie dochodów państwa – 207 626,00 zł; 

− udział powiatu w podatkach od osób fizycznych PIT – wykonanie 24 350 328,00 zł – niższe 

o kwotę 9 144,00 zł; 

− udział powiatu w podatkach od osób prawnych CIT – wykonanie 1 720 698,82 zł – wzrost 

w stosunku do roku 2019 o kwotę 542 164,15 zł; 

− dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – wykonanie 9 093 316,90 zł – wzrost 

w stosunku do roku 2019 o kwotę 955 401,16 zł, w tym dotacja na wydatki bieżące dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wzrosła o 575 474,00 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 1 137 209,38 zł – wzrost w stosunku do roku 2019 o kwotę 

719 596,91 zł. W ramach tych środków realizowane były następujące programy: 

Budżet państwa: 

1) W ramach rządowych programów: 

• „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących 

stołówek szkolnych (kuchni i jadalni ) w ZSS i MOW;  

• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;  

• „Aktywna Tablica”.  

2) W ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych 

i Językowych – dofinansowanie na pracownie informatyczną dla ZSCKP – kwota 

74 610,00 zł (w tym wkład własny powiatu 27 110,00 zł). 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020: 

1) Projekt „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – nowoczesne metody wsparcia 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie”, projekt realizowany w Liceum 

Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie; 

2) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt „Zdalna szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.  

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój: 

1) „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”, projekt 

realizowany w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego; 

2) „Kształtowanie świadomości międzykulturowej”, projekt realizowany w Liceum 

Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie; 

3) „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów 

LO ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”, projekt realizowany w Zespole 

Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie; 

4) „Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom 

rozwoju regionów”, projekt realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego. 

W ramach Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna: 

„Europejskie praktyki zawodowe szansą na udana karierę zawodową”, projekt realizowany 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. 

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 19 583 454,82 zł, wyższe w stosunku 

do roku 2019 o kwotę 8 919 824,88 zł, w tym: 

− ze sprzedaży składników majątkowych – 14 416,00 zł (plan nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży w roku 2020 przesunięty został na rok 2021, tj. nieruchomości przy ul. 

Ziemowita i nieruchomości przy ul. Gawłowskiej)  

− z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień jako pomoc finansowa 

między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat otrzymał środki w wysokości 

1 994 550,83 zł, w tym: 

o Gmina Miasto Sochaczew 882 101,40 zł 

o Gmina Sochaczew              91 856,40 zł 

o Gmina Rybno   258 556,01 zł 

o Gmina Młodzieszyn  200 000,00 zł 
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o Gmina Teresin    390 939,70 zł 

o Gmina Iłów   163 097,32 zł 

o Gmina Brochów   5 000,00 zł 

o Gmina Nowa Sucha  3 000,00 zł 

− z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji – Powiat otrzymał 

środki w wysokości 16 464 106,99 zł, w tym: 

o Fundusz Dróg Samorządowych – 3 619 615,99 zł; 

o Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wsparcie wydatków 

inwestycyjnych Powiatu w wysokości 12 844 491,00 zł (środki te wydatkowane na 

inwestycje w latach 2020 – 2022); 

− dotacje z państwowych funduszy celowych w kwocie 875 873,00 zł, w tym:  

o dotacja z zakresu administracji rządowej – 305 000,00 zł (na inwestycje realizowane 

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej);  

o dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji 

inwestycji w kwocie 570 873,00 zł, w tym: 

▪ dofinansowanie z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy boiska 

wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie w wysokości 

375 873,00 zł; 

▪ dofinansowanie budowy drogi powiatowej Złota – Dębsk – środki z Urzędu 

Marszałkowskiego tzw. „grunty rolne” – 100 000,00 zł; 

▪ dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zakup 

sprzętu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie 

– 95 000,00 zł. 

− pozostałe dochody – wykonanie w wysokości 234 478,00 zł, jest to wpłata środków 

finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie występują w upływem roku 

budżetowego, na zadanie pn. „Modernizacja boiska trawiastego przy Zespole Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rozliczenie tego zadania zapisane zostało 

w budżecie roku 2021. 

3. Dochody własne – wykonane w 2020 roku zostały w kwocie 11 591 636,72 zł wzrost 

w  stosunku do roku 2019 o kwotę 1 689 144,90 (wyższe dochody z tytułu opłat 

komunikacyjnych, wyższe wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS, wyższe wpływy 

z usług geodezyjnych, zajęcie pasa drogowego). 
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W 2020 roku: 

➢ realizowano 34 zadania inwestycyjne – całość wydatków to 21 891 557,01 zł 

➢ przekazano środki dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w kwocie 

875 000,00 zł – modernizacja bloku operacyjnego, termomodernizacja budynku 

➢ dofinansowano wydatki oświatowe ze środków własnych Powiatu kwotą 

5 584 676,00 zł 

➢ wzrosły nakłady na stypendia dla uczniów szkół powiatowych o kwotę 47 940,00 

zł (całość 173 570,00 zł)  

Wydatki 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem w 2020 roku wykonane zostały w kwocie 107 254 918,45 zł, tj. wzrosły 

o 26 327 780,58 zł, w tym:  

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 85 363 361,44 zł, tj. wzrosły 

o 10 630 706,86 zł, w tym między innymi: 

− w dziale 600 – Transport i łączność – wydatki bieżące wzrosły o 1 197 662,00 zł – w tym:  

o wydatki na wynagrodzenia i pochodne 157 127,00 zł (wzrost wynagrodzeń 

i pochodnych); 

o na realizację zadań statutowych (bieżące utrzymanie dróg, remonty itp.    – 

1 040 535,00 zł; 

− dział 750 – Administracja publiczna – wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego 

to kwota 566 332,00 zł (wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wzrost 

bieżących kosztów utrzymania budynków – woda, ścieki, energia elektryczna i cieplna, 

materiały biurowe, ochrona urzędu, itp.); 

− dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wyższa dotacja 

o 930 474,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i bieżące koszty 

utrzymania jednostki KPPSP; 

− dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

Otrzymana subwencja oświatowa na wydatki oświatowe to kwota 42 483 179,00 zł, 

natomiast poniesione wydatki na cele oświatowe to kwota 48 067 855,00 zł, a więc 

dofinansowanie wydatków oświatowych ze środków własnych Powiatu wynosi 

5 584 676,00 zł. Wydatki ogółem w oświacie w stosunku do roku 2019 wzrosły 

o 7 237 405,28 zł w tym wydatki bieżące o 6 844 599,28 zł. Koszty wynagrodzeń 
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i  pochodnych w roku 2021 to kwota 36 640 755,00 zł wyższe w stosunku do roku 2019 

o 4 788 905,00 zł. Dotacje dla szkół niepublicznych zostały wypłacone w wysokości 

4 229 273,98 zł, wyższe w stosunku do roku 2019 – o 883 080,98 zł. Stypendia dla uczniów 

szkół powiatowych na kwotę 173 570,00 zł – wyższą od roku 2019 o 47 940,00 zł; 

− dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonane zostały w wysokości 1 046 200,00zł, w tym: 

o dotacja Powiatu Sochaczewskiego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie to 

kwota 875 000,00 zł, w tym na: 

▪ kompleksową termomodernizację ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – 

375 000,00 zł; 

▪ modernizację bloku operacyjnego – 500 000,00 zł; 

o dotacja z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup aparatury tlenowej oraz 

wydatki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 w wysokości 

171 200,00 zł; 

Niższe są wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 49 950,88 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 2019 o kwotę 

558 747,18 zł – wynika z wyższych kosztów utrzymania placówek pomocy społecznej 

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

− dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost wydatków o kwotę 

380 671,28 zł związanych m.in. z realizacją zadań statutowych. Powiat otrzymał wyższe 

środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zakupy związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

− dział 855 – Rodzina – wzrost wydatków o kwotę 1 553 686,00 zł – wzrost wydatków 

o kwotę 1 553 686,00 zł w tym dziale spowodowany jest ujęciem wydatków majątkowych 

na kwotę 1 475 383,33 zł z przeznaczeniem na: 

o zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie – 

102 673,42 zł; 

o zakup budynku wraz z działką ul. Matejki 18B – 670 000,00 zł; 

o zakup budynku wraz z działką przy ul. Matejki 18 – 490 000,00 zł; 

o inwentaryzacja budynku przy ul. Matejki 18B oraz opracowanie dokumentacji 

adaptacyjno – projektowej dla potrzeb przebudowy – 13 921,14 zł; 

o wykonanie ekspertyz przeciwpożarowych – 9 225,00 zł; 

o koszty aktów notarialnych – 9 531,30 zł; 
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o koszty przebudowy budynku przy ul. Matejki 18B (wydatki niewygasające roku 2020) 

– 180 032,47 zł; 

− dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale tym zapisane są tylko 

wydatki bieżące na ochronę środowiska. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 

zapisane zostały w dziale 600 – Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa 

istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg. 

− dział 921 i 925 – niskie wykonanie wynika z odwołania organizacji imprez kulturalnych 

i sportowych w związku z epidemią Covid-19. 

2. Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe w roku 2020 wykonane zostały w kwocie 21 891 557,01 zł, w tym na: 

− Inwestycje JST – 20 104 450,41 zł; 

− Zakupy inwestycyjne – 802 106,60 zł; 

− Dotacje na inwestycje – 985 000,00 zł; 

Środki wydatkowano na: 

− wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Środki przeznaczone były na: 

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn – plan 

1 309 211,00 zł, wykonanie 1 308 091,00 zł, tj. w 99,91%, w tym: 240 204,00 zł – 

środki własne, 200 000,00 zł – środki z Gminy Młodzieszyn oraz 867 887,00 zł – 

środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 r.;  

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj. 5+946 – 8+460 

dł. 2,484 km – plan 143 556,00 zł, wykonanie 141 666,06 zł – środki z Gminy Rybno, 

tj. w 98,68%;  

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+780 – 2+435 dł. 

0,655 km – plan 221 364,00 zł, wykonanie 221 363,86 zł, tj. w 100,00%, w tym: 

62 363,86 zł – środki własne, 59 000 zł – środki z Gminy Rybno i 100 000,00 zł – 

środki z gruntów rolnych; 

o Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W na odcinku Żuków – 

Młodzieszyn – plan 274 000,00 zł, wykonanie 168 999,54 zł, tj. w 61,68% - środki z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niskie wykonanie wynika z oszczędności 

przetargowych;  

o Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie 

dokumentacji projektowej – plan 77 934,00 zł, wykonanie 77 932,80 zł, tj. w 100%, 
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w tym: 38 966,40 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew i 38 966,40 zł – środki 

z Gminy Sochaczew;  

o Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie – plan 

72 000,00 zł, wykonanie 56 500,00 zł – środki własne, tj. w 78,42%. Niskie wykonanie 

wynika z oszczędności przetargowych;  

o Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W 

Rybno - Żdżarów – plan 160 000,00 zł, wykonanie 153 670,00 zł, tj. w 96,04%, 

w tym: 47 890,00zł to środki własne (w tym 43 711,69 zł to wydatki niewygasające na 

podstawie Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 

grudnia 2020 roku) – środki własne, 52 890,00 zł – środki z Gminy Rybno i 52 890,00 

zł – środki z Gminy Sochaczew;  

o Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów- 

Rokotów – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym: 2 000,00 

zł – środki własne i 3 000,00 zł środki z Gminy Nowa Sucha;  

o Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec 

w miejscowości Brochów – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. w 100,00%, 

w tym: 1 000,00 zł – środki własne i 5 000,00 zł – środki z Gminy Brochów;  

o Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – plan 5 000,00zł, 

wykonanie 4 999,95 zł, tj. w 100,00% – środki z Gminy Rybno;  

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku Teresin Gaj – Zielonka – plan 

900 000,00 zł, wykonanie 731 649,88 zł, tj. w 81,29% – środki z Rządowego Fundusz 

Inwestycji Lokalnych, niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych;  

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 

mb. – plan 2 646 817,00 zł, wykonanie 2 646 416,06 zł, tj. w 99,45%, w tym 

256 484,06zł – środki własne, 265 592,00 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew 

i  2 124 340,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 

roku,  

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości 

około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski – plan 

1 881 850,00 zł, wykonanie 1 880 351,07 zł, tj. w 99,92%, w tym: 207 773,07 zł – 

środki własne i 1 672 578,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych 

otrzymane w 2019 roku;  

o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – 

Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie – plan 649 464,00 zł, wykonanie 543 657,72 zł, 
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tj. w 83,71%, w tym: 163 097,32 zł – środki z Gminy Iłów i 380 560,40 zł – środki 

z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2020 roku;  

o Rozbudowa drogi powiatowej 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie – plan 

2 117 646,00 zł, wykonanie 2 117 155,98 zł, tj. w 99,98%, w tym: 384 771,98 zł – 

środki własne, 577 543,00 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew i 1 154 841,00 zł – 

środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2019 roku;  

o Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W 

odcinek Szymanów – Skrzelew od km 0+000 do km 2+220 i 3837Wod km 7+200 

do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi – 

plan 5 221 831,00 zł, wykonanie 4 627 222,28 zł, tj. w 88,61%, w tym: 997 226,99 zł 

(są to wydatki niewygasające z końcem 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 

XX/139/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku) – środki 

własne, 390 939,70 zł – środki z Gminy Teresin i 3 239 055,59 zł – środki z Funduszu 

Dróg Samorządowych otrzymane w 2020 roku. Niższe wykonanie w tym zadaniu 

spowodowane jest niższymi kosztami realizacji w/w inwestycji i są to środki z dotacji 

z Gminy Teresin; 

o Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na 

kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach 

programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych 

i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”, plan 230 663,00 zł, 

wykonany w kwocie 229 302,58 zł – środki własne, tj. w 99,41%, w tym kwota 

223 100,00 zł zaplanowana została na podstawie Uchwały Nr XX/139/2020 Rady 

Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku jako wydatki niewygasające do 

końca roku;  

o wykup działek pod planowane w 2020 roku inwestycje drogowe – plan 200 000,00 zł 

wykonanie 127 840,00 zł, tj. w 63,92% zł, wypłacono odszkodowania za przejęte pod 

planowana inwestycję drogową nieruchomości w obrębie Sochaczew Wypalenisko. 

Niższe wykonanie niż zakładano ponieważ nie wszystkie decyzje na wykup zostały 

uprawomocnione; 

o Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie – plan 370 000,00 zł, wykonanie 369 676,50 zł, tj. w 99,91%.; 

o „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego 

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

Sochaczewskiemu”. Na podstawie Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Powiatu 

w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku zaplanowana została kwota wydatków 

niewygasających w wysokości 1 683 055,70 zł; 

o „Zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – wykonanie 96 916,68 zł; 

o Dofinansowanie zakup nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 

w Sochaczewie – 15 000,00 zł; 

o „Przebudowa i zakup pierwszego wyposażenia strażnicy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” w ramach, którego zakupiono napis, 

rolety okienne, klimatyzację, drukarkę wielofunkcyjną, szafy, wózek paletowy oraz 

dokonano modernizacji pomieszczeń komendy – 200.000,00 zł; 

o „Zakup pralnicy i namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Sochaczewie” – 105 000,00 zł; 

o „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” 

– plan 1 374 270,00 zł, wykonanie 1 281 092,75 zł, tj. w 93,22%, w tym: 905 219,75 

zł – środki własne i 375 873,00 zł – środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej; 

o Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach 

programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych 

i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – plan 19 869,00 zł, 

wykonanie 19 868,52 zł, tj. w 100,00%, środki własne; 

o Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia 

kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

– plan 300 000,00 zł, wykonanie 297 504,88 zł, tj. w 99,17% (w tym kwota 290.021,98 

zł to wydatki niewygasające w roku 2020 na podstawie Uchwały Nr XX/139/2020 

Rady Powiatu w Sochaczewie z 29 grudnia 2020 roku) – środki własne;  

o Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku 

rekreacyjnego i zgromadzeń – plan 19 065,00 zł, wykonanie 19 065,00 zł, tj. 

w 100,00% – środki własne; 

o Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji 

fotowoltaicznej – 375 000,00 zł, które Uchwałą Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu 
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w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku zakwalifikowane zostały jako wydatki, 

które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2020 roku; 

o Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi 

osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II” – 

500 000,00 zł, które Uchwałą Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 

29 grudnia 2020 roku zakwalifikowane zostały jako wydatki, które nie wygasają 

z dniem 31 grudnia 2020 roku; 

o Zakup sprzętu dla Oddziału Wewnętrzno – Kardiologicznego Szpitala Powiatowego 

w Sochaczewie – plan w kwocie 82 620,00 zł, wykonania brak. W związku z brakiem 

możliwości zakupu sprzętu dla oddziału w roku 2020 (brak możliwości zrealizowania 

zamówienia na rynku) plan nie został zrealizowany; 

o Dotacje na inwestycje – plan 360 000,00 zł wykonanie 95 000,00 zł, tj. w 26,39%, 

dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie 

przeznaczone dla finansowania zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się i profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem CoVid-19. W związku z brakiem możliwości 

pozyskania niezbędnego sprzętu Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” 

w Sochaczewie nie mógł wykonać niezbędnych zakupów. Pozostała część dotacji 

przekazana zostanie w 2021 roku; 

o „Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Sochaczewie” plan 1 595 000,00 zł, wykonanie 1 372 709,91 zł, tj. w 86,06% % 

(w tym kwota 180 032,47 zł to wydatki niewygasające w roku 2020 na podstawie 

Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z 29 grudnia 2020 roku); 

o „Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie” 

plan 105 000,00 zł, wykonanie 102 673,42 zł, tj. 97,78%. 
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W 2020 roku: 

➢ nadwyżka budżetowa wyniosła 7 096 082,40 zł  

➢ zmniejszono zobowiązania o 560 450,76 zł w stosunku do 2019 roku  

Zobowiązania 

 

 

 

 

 

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 3 749 451,60 zł tj. 3,28% 

w stosunku do wykonanych dochodów. Poręczenie dla ZOZ Szpitala w Sochaczewie z tytułu 

zaciągniętych kredytów wynosi 2 808 000,00 zł. Zobowiązania z tego tytułu ciążą na budżecie 

powiatu do 2032 roku. 

Budżet Powiatu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7 096 082,40 zł przy planowanym 

deficycie w kwocie 5 822 472,42 zł. 
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➢ Powiat Sochaczewski realizuje Budżet Obywatelski od 2018 roku 

➢ Powiat Sochaczewski był jednym z pierwszych samorządów powiatowych, 

który wprowadził Budżet Obywatelski 

IV. Zadania powiatu 

 
 

Budżet obywatelski 

 

 

 

 

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 1 000 000,00 zł, w tym 800 000,00 zł na projekty ,,twarde’’ 

o wartości od 50 000,00 zł do 800 000,00 zł oraz 200 000,00 zł na projekty ,,miękkie” o wartości 

od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł. W wyniku głosowania wyłoniono 6 zwycięskich projektów 

(4 projekty miękkie oraz 2 projekty twarde) złożonych przez mieszkańców powiatu, które uzyskały 

największą liczbę punktów.: 

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;  
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W 2020 roku: 

➢ realizowano 10 projektów – których celem było m.in. wsparcie dla uczniów i 

doposażanie szkół – o wartości ponad 1 mln zł 

➢ powstało boisko przy LO Chopina za ponad 1,2 mln zł 

➢ 200 uczniów szkół i placówek powiatu sochaczewskiego otrzymało 

stypendium Starosty Sochaczewskiego 

5. ,,Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku 

rekreacyjnego i zgromadzeń’’ na terenie szkoły ZSRCKU w Sochaczewie – wykonanie 

przebudowy i aranżacja terenu przy szkole; 

6. „Powiatowa strefa sportu, czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim’’ – 

budowa siłowni zewnętrznych w 17 lokalizacjach na terenie całego powiatu 

sochaczewskiego. 

 

Realizacja zadań w 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 została ograniczona. 

W związku z powyższym w 2020 roku nastąpiła realizacja następujących projektów: 

1. ,,Język angielski dla każdego w Gminie Rybno’’ – kurs nauki języka angielskiego dla 40 

mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego w Gminie Rybno; 

2. ,,Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn” – kurs nauki języka 

angielskiego dla 40 mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego w Gminie 

Młodzieszyn. 

Rozpoczęte kursy początkowo były prowadzone w formie stacjonarnej, następnie ze względu na 

stan pandemii COVID-19 zostały początkowo przerwane a następnie wznowione w formie on-

line. Zakończenie kursów planowane jest w czerwcu 2021 roku. Za realizację zajęć 

i  przeprowadzenie kursów odpowiada Centrum Kształcenia Biznesu z Łodzi. 

W 2020 roku nie przeprowadzono naboru projektów ani procedury głosowania dla projektów na 

2021 rok. 

Edukacja publiczna 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu edukacji publicznej w 2020 roku realizował Powiatowy Zespół Edukacji, jak 

również szkoły i placówki oświatowe. Podmioty te brały udział w następujących projektach 

i programach: 

− Programy rządowe: 
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o „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących 

stołówek szkolnych (kuchni i jadalni ) w ZSS i MOW – dofinansowanie 143 976,00 zł; 

o „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek do bibliotek szkolnych, 

dofinansowanie 52 400,00 zł; 

o „Aktywna Tablica” – zakup laptopów i tablic multimedialnych do pracowni szkolnych, 

dofinansowanie 154 000,00 zł; 

− W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projekt „Zdalna szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, szkoły powiatu 

sochaczewskiego otrzymały 70 laptopów z oprogramowaniem i 14 drukarek za łączną 

kwotę 99 817,93 zł; 

− 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 roku do 10.2020 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących; wartość projektu: 631 587,70 zł, w 2020 r. – 125 077,00 zł; 

− W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój – wyjazdy grup uczniów liceum ogólnokształcącego do Grecji- 

wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, nabycie 

nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia 

i aktywnego obywatelstwa europejskiego.  

Wartość całkowita 4 projektów to 647 956,00 zł, środki wydane w 2020 roku to 502 367,00 zł.  

Projekty zrealizowane w 100% w 2020 roku:  

− „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane nowoczesnej formie”, projekt realizowany 

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego; 

− „Kształtowanie świadomości międzykulturowej”, projekt realizowany w Liceum 

Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie; 

− „Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów LO ZS 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”, projekt realizowany w Zespole Szkół im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. 

Projekt zrealizowany w części w 2020 roku (dalsza realizacja w 2021 roku): 

− „Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom 

rozwoju regionów”, projekt realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego. 
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W 2020 roku 200 uczniów szkół i placówek powiatu sochaczewskiego otrzymało stypendium 

Starosty Sochaczewskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych osiągających wybitne 

i  bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w 2020 roku.  

W 2020 roku realizowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym 

w Sochaczewie – wartość inwestycji: 1 281 092,75 zł – środki własne i środki pozyskane 

z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Promocja i ochrona zdrowia 

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku realizował Wydział Bezpieczeństwa 

Publicznego, Zdrowotnego Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Realizacja zadań była 

oparta o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

i  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w 

sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw 

osób niepełnosprawnych. Dla zadania został opracowany Powiatowy Program Działań Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022. 

Realizacja zadania polegała m.in. na:  

− Kompletowaniu i analizie danych statystycznych dotyczących: zatrudnienia personelu 

medycznego i pracowników innych grup zawodowych ZOZ Szpitala Powiatowego 

w Sochaczewie; 

− Kompletowaniu dokumentów dotyczących zmian organizacyjnych ZOZ Szpitala 

Powiatowego w Sochaczewie w 2020 roku; 

− Kompletowaniu dokumentacji związanej z działalnością Rady Społecznej Szpitala; 

− Współpracy z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w celu zbierania danych 

niezbędnych do sporządzania sprawozdań dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia 

Publicznego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego; 

− Analizowaniu spraw dotyczących skarg oraz innych nieprawidłowości związanych  

z działalnością ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie; 

− Wydawaniu zezwoleń na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy; 

− Prowadzeniu spraw związanych z projektami rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu; 

− Opracowaniu sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych za rok 2020 i przesłaniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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W 2020 roku: 

➢ opracowano i realizowano 3 programy profilaktyczne 

➢ z pomocy (interwencji kryzysowej) skorzystało 212 osób w tym 179 kobiet i 

33 mężczyzn 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Zadanie związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w 2020 roku realizowało 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Zespół ds. Pieczy Zastępczej/Zespół ds. 

Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej. W 2020 roku podejmowano następujące działania: 

− wydano 117 decyzji dotyczących opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;  

− w sprawie egzekucji należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wysłano 

8 upomnień, przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze;  

− do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przekazano 2 odwołania 

wraz z aktami spraw, w obu przypadkach decyzje zostały utrzymane w mocy; 

− prowadzono 6 postępowań alimentacyjnych na rzecz dzieci w pieczy zastępczej 

zakończonych wydaniem 6 wyroków zasądzających alimenty; 

− przeprowadzono 1 szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz 1 szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe; 

− w obszarze poradnictwa dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej udzielono 8 konsultacji; 

Pomoc społeczna (interwencja kryzysowa) 

 

  

 

 

Zadania związane z pomocą społeczną (interwencją kryzysową) w 2020 roku realizowało 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 

– który realizuje zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: 

− opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

− opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

− zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 
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− zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej 

W 2020 r. opracowano i realizowano następujące programy profilaktyczne: 

1. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie na lata 2016 – 2020 – Program został przyjęty Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady 

Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2016 – 2020.  

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej, polegająca na kontakcie 

terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys. To działalność 

prewencyjna, związana z zapobieganiem pogłębianiu się patologii w wyniku nierozwiązanych 

kryzysów.  

Interwencje w 2020 roku: 

− w 2020 roku odbyły się 475 interwencji psychologicznych i rodzinnych (w tym interwencje 

online); 

− W 2020 roku z pomocy skorzystały 212 osób w tym 179 kobiet i 33 mężczyzn. 

Interwencje i konsultacje prowadzone są głównie w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy specjaliści 

przeprowadzają interwencje w środowisku, najczęściej wspólnie z pracownikami ośrodków 

pomocy społecznej lub funkcjonariuszami policji. Dotyczy to wyjątkowych i nagłych sytuacji 

związanych z wypadkami komunikacyjnymi lub śmiercią. W 2020 roku odbyły się 3 

interwencje poza siedzibą PCPR.  

Problematyka interwencji: 

W 2020 roku najczęstszymi sytuacjami kryzysowymi były: 

− Konflikty małżeńskie i rodzinne – 115 zgłoszeń 

− Problemy wychowawcze z dziećmi – 84 

− Problemy emocjonalne – 76 

− Przemoc w rodzinie - 13 

− Uzależnienia – 12 

− Rozpad rodziny – 72 

− Objawy depresyjne – 7 
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Niebieskie Karty 

Procedurę Niebieskie Karty wszczęto w 2020 roku 1 raz, interwenci kryzysowi uczestniczyli 

w grupach roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych – 3 oraz 2 online 

2. Program służący działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej 

pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 2016-

2020, program przyjęto Uchwałą Nr XVII/105/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 

27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom 

profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 2016-2020 

Realizacja: Szkolenia i warsztaty przygotowane i prowadzone przez specjalistów ZIKiW 

w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu sochaczewskiego: Warsztaty dla uczniów: 

Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza, Szkoła Podstawowa w Nowej Suchej, Szkoła 

Podstawowa w Kozłowie Biskupim, Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Szkoła 

Podstawowa w Rybnie. 

Tematyka warsztatów dla uczniów: rozpoznawanie i wyrażanie emocji, cyberprzemoc, 

zagrożenia płynące z używania Internetu, gra profilaktyczna „Nie przegraj”, autodestrukcja, 

samookaleczanie się. Szkolenia dla kadry pedagogicznej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego „80”,Tematyka szkoleń dla kadry pedagogicznej: procedura „Niebieskiej 

Karty”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

3. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

opracowany i przyjęty w 2017 roku przyjęty Zarządzeniem Nr 8/2017 Dyrektora PCPR 

w Sochaczewie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do realizacji programu 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Realizacja: Program skierowany jest do sprawców przemocy, wobec których została wszczęta 

procedura „Niebieskie Karty”. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Program nie 

został w pełni zrealizowany. Nie udało się stworzyć grupy korekcyjno-edukacyjnej, 

podejmujemy działania terapeutyczne wobec sprawców przemocy, którzy zgłaszają taką 

potrzebę - indywidualnie. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc. 

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia prowadzi w sposób ciągły rekrutację osób 

stosujących przemoc do opracowanego w 2017 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. W roku 2020 r. żaden z Zespołów 
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W 2020  

➢ na terenie powiatu działał Warsztat Terapii Zajęciowej, dla 50 osób 

niepełnosprawnych 

➢ kontynuowano pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD 

➢ przekazano wsparcie finansowe 247 osobom (osoby niepełnosprawne: dorośli 

i dzieci oraz opiekunowie) na łączną kwotę – 320 338,00 zł 

➢ przekazano 126 741,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych 

➢ dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za kwotę 229 557,00 

zł 

Interdyscyplinarnych działających we wszystkich gminach powiatu sochaczewskiego nie 

skierował takiej osoby. 

W 2020 roku przeprowadzono badania diagnostyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy 

w  rodzinie w związku z opracowaniem nowego powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2025. 

Pomoc społeczna 

Zadania związane z pomocą społeczną w 2020 roku realizowało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sochaczewie Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej. W 2020 roku 

podejmowano następujące działania: 

− wydano 15 decyzji związanych z umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej 

w Młodzieszynie; 

− wydano 3 decyzje uchylające/wygaszające związane z rezygnacją z pobytu w DPS 

Młodzieszyn; 

− wydano 7 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w DPS Młodzieszyn, dla osób 

umieszczonych na ,,Starych zasadach’’ posiadających skierowanie wydane przed rokiem 

2004; 

− wydano 13 decyzji w sprawie pomocy pieniężnej dla osób usamodzielniających się 

z młodzieżowych ośrodków socjoterapii; 

− wypłacono 17 świadczeń dla osób usamodzielniających się z młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii na łączną kwotę 8.991,30 zł.  

Wspieranie osób niepełnosprawnych 
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Zadanie związane z wspieraniem osób niepełnosprawnych w 2020 roku realizowało Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2020 roku podejmowano następujące działania: 

1. Dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych. Przyznany limit środków na 

zadanie to kwota 215 000,00 zł.  

W ubiegłym roku wpłynęły do PCPR 253 wnioski o przyznanie dofinansowania dla 

niepełnosprawnych (dorośli i dzieci) oraz 117 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Pozytywnie rozpatrzono i przyznano dofinansowanie 247 osobom (osoby niepełnosprawne: 

dorośli i dzieci oraz opiekunowie) na łączną kwotę – 320 338,00 zł. Część osób z przyznanym 

dofinansowaniem zrezygnowało z wyjazdu, głównie z powodu sytuacji epidemiologicznej, 

wysokich cen turnusów lub złego stanu zdrowia. Łącznie w ubiegłym roku dofinansowanie 

do wyjazdu przekazano – 135 osobom. Łączna kwota przekazanego dofinansowania – 171 

272,00 zł.  

2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się 

– na indywidualne wnioski niepełnosprawnych.  

Przyznany limit środków na to zadanie: 155.000,00 zł. W ubiegłym roku wpłynęło 50 

wniosków na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. W wyniku ich rozpatrzenia 

zawarto 45 umów na łączną kwotę 138 625,00 zł. W wyniku ich rozliczenia przekazano 

kwotę – 126 741,00 zł z tego: 

o na likwidację barier architektonicznych – 38 000,00 zł; 

o na likwidację barier w komunikowaniu się – 25 692,00 zł; 

o na likwidację barier technicznych – 63 049,00 zł  

Większość umów dotyczyła dopłat do: przystosowania mieszkań, sprzętu elektronicznego, 

łóżek ortopedycznych, schodołazów itp. 

3. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

Na terenie powiatu działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, dla 50 osób 

niepełnosprawnych. Jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-

MY z Łodzi. Przyznany limit środków z PFRON na 2020 rok – 1 024 800,00 zł. Na 

działalność WTZ przekazano kwotę – 1 024 800,00 zł tj. cały przyznany limit, ponadto na 

działalność bieżącą warsztatu, samorząd powiatowy przekazał ze środków własnych kwotę 

– 113 867,00 zł – tj. 10 % kosztów działalności. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką 

pobytu dziennego, w której zajęcia odbywają się 7 godzin dziennie i prowadzone są zgodnie 

z indywidualnym programem przygotowanym dla każdego uczestnika przez Radę 

Programową. Placówka, na koniec ubiegłego roku, posiadała dziesięć pracowni 
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terapeutycznych w ramach terapii zajęciowej: komputerowa, stolarska, introligatorska, 

krawiecka, ogólnorozwojowa I, ogólnorozwojowa II, wikliniarsko – techniczna, plastyczna, 

gospodarcza, tkacka. Cel podstawowy WTZ – czyli wypracowanie zaradności 

i samodzielności osobistej ćwiczony był poprzez zajęcia usprawniające: 

− w grupach terapeutycznych;  

− w grupach sportowych o jednakowych zainteresowaniach z cechami zdrowej rywalizacji; 

− w grupach o cechach pracy zespołowej, tj.; grupy muzyczno – taneczne, recytatorskie.  

W 2020 roku jedna osoba opuściła wtz. Zaobserwowano wzrost zaradności osobistej 

i samodzielności większości uczestników. Największy postęp dokonał się w zakresie 

rehabilitacji społecznej, począwszy od prostych relacji społecznych w małej grupie, 

środowiska rodzinnego do grupy dużej, nieznanej. Uczestnicy ci potrafią prawidłowo 

zachować się w kinie, teatrze, restauracji. Organizują sobie samodzielne wyjazdy na turnusy 

rehabilitacyjne, szukają pracy, składają CV. Działania warsztatu były utrudnione w ubiegłym 

roku z powodu sytuacji epidemiologicznej – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 

zostały zamknięte na kilka miesięcy.  

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Środki przyznane na zadanie to 

kwota 281 386,00 zł. W ubiegłym roku do PCPR wpłynęło 365 wniosków od osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 401 233,00 zł. Zrealizowano 12 umów na 

dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób 

niepełnosprawnych (głównie do rowerków rehabilitacyjnych, drabinek, materacy, itp.) na 

kwotę 10 253,00 zł.  

Łącznie na te zadania wydatkowano – 229 557,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na 

dofinansowanie zakupu przez osoby niepełnosprawne do: aparatów słuchowych, protez 

kończyn, gorsetów, kul, pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich i 

innych przedmiotów ortopedycznych. Warunkiem przyznania dofinansowania ze środków 

PFRON było uzyskanie przez wnioskodawcę wcześniejszej dopłaty z NFZ. 

5. Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych. 

Przyznany limit 3.000 zł, który został wykorzystany w całości – zawarto 1 umowę na 

dofinansowanie wycieczki dla osób niepełnosprawnych. 

6. Pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD. 

W 2020 roku Samorząd Powiatowy w Sochaczewie kontynuował realizację pilotażowego 

programu AKTYWNY SAMORZĄD – był on realizowany z dodatkowo otrzymanych 
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środków PFRON, przez pracowników PCPR w ramach dotychczasowego zatrudnienia. 

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do osób niepełnosprawnych. 

Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych.  

Program obejmował następujące obszary wsparcia: 

Moduł I: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie A 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób 

ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

ruchu);  

Zadanie A 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

Zadanie A 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego); 

Zadanie A 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z 

dysfunkcją narządu słuchu); 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie B 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku 

życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

wzroku lub obu rąk); 

Zadanie B 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania; 

Zadanie B 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu wzroku); 
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Zadanie B 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku 

życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z 

dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) 

Zadanie B 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie C 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności); 

Zadanie C 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do 

osób ze stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie C 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie 

jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie C 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 

przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu 

dofinansowania); 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu 

opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
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W 2020  

➢ funkcjonowały 53 rodziny zastępcze, w tym 33 rodziny zastępcze spokrewnione,  

➢ współpracowano przy realizacji 3 projektów: Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, Bądź nadzieją na miłość, Poznaj, 

naucz, zainspiruj – nie oceniaj 

➢ wypłacono 80 świadczeń w ramach programu „Dobry Start” 

niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 

dziecka). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez 

dofinansowanie kosztów edukacji: 

− w szkole policealnej; 

− w kolegium; 

− w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w 

systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub 

eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),  

Podczas realizacji programu (Moduł I i II), w wyznaczonych terminach do PCPR wpłynęło 

47 wniosków, z czego jak dotychczas pozytywnie rozpatrzono i zawarto 39 umów na łączną 

kwotę 214 390,00 zł.  

− 2 osoby uzyskała pomoc w dostosowaniu samochodu; 

− 3 osoba uzyskała dofinansowanie do zakupu protez; 

− 5 osób uzyskało dofinansowanie do zakupu/szkolenia sprzętu elektronicznego, 

− 2 osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu wózka o napędzie elektrycznym, 

− 1 osoby uzyskała dofinansowanie do przestawki do wózka inwalidzkiego 

− 1 osoba uzyskała dofinansowanie do pokrycia kosztów żłobka dla dziecka 

− zawarto 25 umów na dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

w tym część osób do nauki na dwóch semestrach. 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
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Zadania związane z wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej w 2020 roku realizowało Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie/Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Według stanu 

na koniec 2020 roku funkcjonowały 53 rodziny zastępcze, w tym 33 rodziny zastępcze 

spokrewnione, w których przebywało 41 dzieci, 19 rodzin zastępczych niezawodowych, w których 

przebywało 22 dzieci oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 

w której przebywało w ciągu całego 2020 roku 3 dzieci.  

W roku 2020 w rodzinach zastępczych pozostało 17 pełnoletnich wychowanków; 2 dzieci 

ukończyło w 2020 roku 18 lat i pozostało w rodzinie zastępczej na czas dalszej nauki. W 2020 roku 

w rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczono 3 dzieci, w rodzinach zastępczych 

niezawodowych również 3 dzieci. 

W roku 2020 przeprowadzono 3 kwalifikacje 5 kandydatów, w tym 1 osoby oraz 2 małżeństw, 

zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Zakwalifikowano do 

tej funkcji 1 małżeństwo, które od grudnia 2020 r. funkcjonuje jako pogotowie rodzinne. Ponadto 

dokonano 1 kwalifikacji na rodzinę zastępczą spokrewnioną ustanowioną przez sąd oraz 

przeprowadzono 1 wywiad na zlecenie Sądu Rejonowego w Sochaczewie (rozważenie kandydatury 

na rodzinę zastępczą niezawodową). 

Wizyty w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych odbywały się w 2020 roku według bieżących 

potrzeb, zgodnie z wymogami sanitarnymi z uwagi na epidemię COVID-19. W 2020 roku 

sporządzono 50 planów pomocy dziecku oraz ich aktualizacji. 

W 2020 roku dokonano 26 ocen rodzin zastępczych, w tym 26 ocen pozytywnych. 

Rejestry danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej 

aktualizowano niezwłocznie w przypadku zgłaszanych przez opiekunów zmian danych osobowych 

oraz ich sytuacji życiowej. 

Do Sądu Rejonowego w Sochaczewie – Wydział Rodzinny przekazano w 2020 roku 31 sprawozdań 

z sytuacji rodzin zastępczych i zakresu udzielonej pomocy.  

Sporządzono 2 Indywidualne plany usamodzielnienia z podopiecznymi z rodzin zastępczych, 

którzy ukończyli 18-sty rok życia. 

Na posiedzeniach w 2020 roku dokonano 90 okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych, w tym 2 ocen warunkowo pozytywnych. 

W 2020 roku PCPR zgłosił 1 dziecko z uregulowaną sytuacją prawną do WOA w Płocku, które 

zostało zakwalifikowane do przysposobienia.  
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Zrealizowane projekty 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie we współpracy z Powiatem 

Sochaczewskim realizowało w 2020 roku projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.  

Założenia: Celem nadrzędnym projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych 

skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, w szczególności wsparcie 

dzieci w rodzinach zastępczych, opiekunów zastępczych oraz instytucjonalnych podmiotów 

pieczy poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania 

(laptopów, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania komputerowego dla dzieci 

z niepełnosprawnością); zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do 

bezpośredniej walki z epidemią (zakup maseczek, rękawiczek oraz środków 

dezynfekcyjnych); zakup wyposażenia do organizacji dwóch miejsc kwarantanny/izolacji dla 

dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Odbiorcami projektu byli wychowankowie 

umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, 

pozostające w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.  

Celem projektu było wzmocnienie rodzin zastępczych z terenu powiatu sochaczewskiego 

oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach w zakresie bezpiecznej realizacji 

zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w okresie epidemii Covid-19.  

Sposób realizacji/rezultaty: W zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii 

w  ramach przedmiotowego projektu objęto wsparciem 53 podmioty: 31 rodzin zastępczych 

spokrewnionych, 21 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 1 placówkę. 172 osoby, w tym 

34 dzieci z POW otrzymało maseczki (2080 szt.), rękawiczki (20800 szt.) oraz płyny 

dezynfekcyjne (152 l). Wyposażono Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach w 2 

miejsca kwarantanny. Zakupiono i przekazano podopiecznym PCPR i POW 65 szt. 

laptopów, 3 szt. sprzętu multimedialnego, (2 projektory/rzutniki, 1 kamera) oraz 13 szt. 

oprogramowania komputerowego dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Wysokość dofinansowania, stan realizacji: Łączna wartość otrzymanych środków w ramach 

projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-

19” wyniosła 234 499,00 zł. Projekt został zrealizowany w 2020 roku 
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2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz kawiarnią Łoskot Cafe, realizowało w 

2020 roku projekt promujący rodzicielstwo zastępcze ’’Bądź nadzieją na miłość” pod 

patronatem Starosty Sochaczewskiego. 

Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji EY w ramach konkursu 

„ Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - kampania społeczna”. 

Grupę docelową kampanii stanowiły: 

− osoby młode; 

− osoby powyżej 15 roku życia;  

− młodzi emeryci; 

− rodziny zastępcze z terenu powiatu sochaczewskiego. 

Zadaniem kampanii było: 

− podniesienie świadomości mieszkańców naszego powiatu w obszarze rodzicielstwa 

zastępczego i prawidłowej opieki nad dzieckiem; 

− budowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych; 

− upowszechnienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego; 

− pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, wolontariuszy, rodziny pomocowe, rodziny 

wspomagające; 

− zmiana świadomości społecznej w zakresie wiedzy o trudnej sytuacji rodzin z naszego 

powiatu; 

− zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego; 

− tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzin zastępczych; 

− docenienie trudu istniejących rodzin zastępczych.  

Realizowane działania: 

− Konferencja prasowa rozpoczynająca kampanię "Bądź nadzieją na miłość" z udziałem 

władz powiatu oraz wszystkich partnerów kampanii, wystawa zdjęć oraz opowiadań 

prezentujących życie codzienne rodzin zastępczych na rollupach; 

− Film przedstawiający i jednocześnie promujący temat rodzicielstwa zastępczego 

z  udziałem przedstawicieli partnerów z MOPS i Stowarzyszenia "Stacja DOM", działania 

promowano na kanałach youtube, na profilu facebookowym , instagramie i stronach 

internetowych, oraz w lokalnych radiach i lokalnej prasie.  
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Poprzez działania realizowane w ramach kampanii chcieliśmy nie tylko pozyskać nowych 

kandydatów na rodziny zastępcze czy wolontariuszy, ale przede wszystkim ukazać pozytywną 

stronę bycia rodziną zastępczą. Włączając rodziny zastępcze w tworzenie kampanii 

chcieliśmy pokazać, jak bardzo doceniamy trud podjętego przez nich wyzwania, jakim jest 

opieka nad dzieckiem, które znalazło się w trudnej sytuacji życiowej. 

Wysokość dofinansowania 8390,00 zł. Projekt w trakcie realizacji, zakończenie projektu do 

30 czerwca 2021 roku. 

3. Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej „Stacja Dom” realizowało projekt w partnerstwie 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, z funduszy pozyskanych 

z konkursu grantowego „Działaj lokalnie’, pod nazwą „Poznaj, naucz, zainspiruj – nie 

oceniaj”. Projekt skierowany był do dzieci przebywających w pieczy zastępczej z terenu 

całego powiatu sochaczewskiego oraz szeroko pojętej społeczności Gminy Sochaczew 

i Miasta Sochaczew. Ma na celu odpowiedzieć na dwie bardzo istotne potrzeby tych 

społeczności: 

− Czas izolacji, wielogodzinnych lekcji przed komputerem, braku kontaktu z rówieśnikami, 

a niejednokrotnie również brak możliwości kontynuowania nauki z uwagi na brak dostępu 

do Internetu, w sposób znaczący odbił się na kondycji psychicznej i emocjonalnej dzieci 

co wymaga kompensacji. chcieliśmy pomóc dzieciom przebywającym w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach oraz dzieciom przebywającym w rodzinach 

zastępczych, które będąc w trudnej sytuacji życiowej, bardzo silnie odczuły negatywne 

konsekwencji epidemii i związanych z nią obostrzeń w radzeniu sobie z lękiem, obawami, 

samotnością i bezsilnością poprzez pobudzanie ich aktywności, inspirowanie i rozwijanie 

pasji. 

− W ostatnim czasie plany zorganizowania placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Chodakowie wywołały protesty części mieszkańców tej dzielnicy, których forma i treść 

była po części oparta na stereotypowym postrzeganiu dzieci osieroconych jako dzieci 

sprawiających problemy, niedostosowanych społecznie i stanowiących zagrożenia dla 

inny. To ujawniło potrzebę budowania zrozumienia, otwartości i akceptacji 

pozwalającego na integrację społeczności dzieci z Domu Dziecka ze społecznością 

Gminy i Miasta Sochaczew, a w szczególności Chodakowa, na terenie którego placówka 

ta ma być przeniesiona. 
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Projekt angażując dorosłych do działania na rzecz tych właśnie dzieci zmierzał do budowania 

pozytywnego wizerunku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, łagodzenia społecznych 

niepokojów i ich transformowania w aktywną pomoc. 

 Głównym celem projektu było zorganizowanie cyklu spotkań angażujących dorosłych 

z Gminy i Miasta Sochaczew, a zwłaszcza Chodakowa do działania na rzecz wspierania dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej w wychodzeniu 

z kryzysu związanego z epidemią. Poprzez organizowanie ciekawych spotkań i warsztatów 

chcieliśmy pokazać dzieciom jak można dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 

w czasach zagrożenia chorobą, a jednocześnie, że również w tych czasach można pozostawać 

aktywnym, rozwijać swoje umiejętności i dbać o relacje. W ten sposób chcieliśmy budować 

w dzieciach pozytywne podejście do świata, zaufanie do własnych zasobów i wiarę w siłę 

wspólnoty. Jednocześnie poprzez tego rodzaju kampanię społeczną, angażującą dorosłych 

do działań na rzecz dzieci, chcieliśmy integrować środowisko mieszkańców Gminy i Miasta 

Sochaczew ze społecznością osieroconych dzieci oraz transformować stereotypowe myślenie 

i lęk w aktywną pomoc. 

Projekt poległ na zorganizowaniu spotkań dla dzieci z pieczy zastępczej, podczas których 

dorośli prezentowali swoje umiejętności, zawody i pasje po to by uczyć, inspirować 

i pobudzać aktywność dzieci również w trudnych czasach epidemii. Dbając o zachowanie 

zasad higieny i bezpieczeństwa na każdych zajęciach rozdawaliśmy maseczki i płyny do 

dezynfekcji oraz zarządzaliśmy przestrzenią w sposób umożliwiający zachowanie dystansu 

społecznego. Jednocześnie zaangażowaliśmy do prowadzenia tych zajęć społeczność Gminy 

i Miasta Sochaczew a zwłaszcza z Chodakowa, w tym również tych których dotknął kryzys 

i którzy chcieliby podzielić się swoją ofertą, zaprezentować swoje usługi, a jednocześnie 

opowiedzieć dzieciom o tym co i jak robią i jak poradzili sobie w okresie największych 

obostrzeń związanych z epidemią. Pozyskaliśmy osób, które opowiedziały dzieciom o swoich 

pasjach tj, ogrodnik, muzyk, przewodnik muzealny, mistrz walk MMA, podróżnik, spawacz, 

pasjonat rowerów elektrycznych i wycieczek rowerowych itp. Pozyskaliśmy te osoby poprzez 

ogłoszenia w prasie, radiu, na plakatach i ulotkach promujących projekt oraz pocztą 

pantoflową, a dla każdego kto zdecydował się poprowadzić takie warsztaty przygotowaliśmy 

upominek.  

Projekt skierowany był do dwóch kategorii odbiorców: 

− dzieci przebywających w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej 

z całego terenu powiatu sochaczewskiego; 
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− mieszkańców Gminy i Miasta Sochaczew, a w szczególności Chodakowa , którzy 

zaangażowali się w prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci i będącymi odbiorcami 

przekazu kampanii za pośrednictwem mediów lokalnych.  

Projekt przyczynił się do budowania u dzieci przebywających w pieczy zastępczej zarówno 

instytucjonalnej jak i rodzinnej, poczucia własnej wartości, sprawczości i pewności siebie, ale 

również odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w obliczu epidemii. Realizacja 

projektu wpłynie na zmniejszenie napięć społecznych i niepokojów związanych 

z przeniesieniem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej do Chodakowa, oraz na zmianę 

stereotypowego postrzegania dzieci osieroconych , zwiększając chęć lokalnej społeczności 

do działania na ich rzecz. Przełamywanie stereotypów i kryjących się za nimi leków jest 

procesem trudny i długotrwałym, projekt ten stał się bazą dla tych przemian, 

a w szczególności że dał szansę na aktywne pokazanie wsparcia ze strony tych mieszkańców, 

którzy nie mają nic przeciwko powstaniu Placówki na terenie Chodakowa.  

Projekt pozwolił na dalsze rozwijanie naszej podstawowej działalności jaka jest wspieranie 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych, a także promowanie 

rodzicielstwa zastępczego. 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim 

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

opracowano na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji pieczy zastępczej 

funkcjonującej na terenie powiatu sochaczewskiego oraz o aktualne potrzeby wynikające z 

konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi. Program ten służył 

usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej 

działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie sochaczewskim.  

Rada Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 sierpnia 2018 roku Uchwałą Nr XXXVII/222/2018 

przyjęła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2018 

– 2020. 

Jako główny cel realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Sochaczewskim na lata 2018 – 2020 założony został rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Cel ten był realizowany poprzez cele szczegółowe, które wskazywały główne obszary działania w 

obrębie zadań wynikających z pieczy zastępczej.  
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Ponadto w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sochaczewie podejmowało następujące działania: 

− wydano 3 skierowania do placówki opiekuńczo – wychowawczej – ilość  uzyskanych 

skierowań do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – 3; 

− umieszczono 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej  

− z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej przez 

Gminy (10%, 30%, 50%) do Powiatu wpłynęło 764 937,00 zł; 

− wydano 11 decyzji w sprawie usamodzielnianych wychowanków z instytucjonalnej pieczy 

zastępczej; 

− wypłacono 43 świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z instytucjonalnej 

pieczy zastępczej na łączna kwotę 48 324,00 zł;  

− wydano 9 decyzji w sprawie usamodzielnianych wychowanków z rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

− wypłacono 132 świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzinnej pieczy 

zastępczej na łączna kwotę 88 044,19 zł; 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie powiatu sochaczewskiego funkcjonowały 53 rodziny 

zastępcze, w których przebywało łącznie 64 dzieci.  

Z ogólnej liczby 53 rodzin zastępczych: 33 to rodziny, które na podstawie przepisów kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego są spokrewnione z dziećmi, 19 to rodziny zastępcze niezawodowe 

niespokrewnione z dzieckiem oraz 1 rodzina zawodowa (pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego), 

w której przebywało 1 dziecko. 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Wydane decyzje 

Rodzaj świadczenia Rodziny 

spokrewnione 

Rodziny 

Niezawodowe 

Rodziny 

Zawodowe 

Rodziny 

Pomocowe 

świadczenia dla rodzin 

zastępczych (razem) 

14 18 0 0  

świadczenia na pokrycie 

kosztów utrzymania 

dziecka 

8 9 0 0  
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dodatki z tytułu 

niepełnosprawności 

dziecka 

1 0 0 0  

świadczenia jednorazowe 

na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z 

potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

1 3 0 0  

świadczenia jednorazowe 

na pokrycie kosztów 

związanych z 

wystąpieniem zdarzeń 

losowych 

0  0  0  0 

dofinansowanie do 

wypoczynku poza 

miejscem zamieszkania 

dziecka 

4 6 0 0  

środki finansowe na 

utrzymanie lokalu 

mieszkalnego 

-------------- 0 0 ------------ 

środki finansowe na 

pokrycie kosztów 

przeprowadzenia 

niezbędnego remontu 

--------------- ----------------- 0 ------------ 

 

POROZUMIENIA 

W 2020 roku, obowiązywało 25 porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i 

wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 

zastępczej, w tym: 

− 12 porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z ich terenu na terenie 

powiatu sochaczewskiego, oraz  
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− 13 porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z terenu powiatu sochaczewskiego w 

innych powiatach. 

WSPÓŁFINANSOWANIE 

W roku 2020 wydatki pokryte przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

– na podstawie not obciążeniowych wyniosły w łącznej kwocie  – 130 703 zł, w tym: 

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 13 914 zł; 

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 18 843 zł; 

50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 97 946 zł. 

 

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU "Dobry start" w 2020 r. 

Liczba złożonych wniosków dotyczących świadczenia „Dobry Start” 80 

Liczba wypłaconych świadczeń „Dobry Start” 80 

Poniesione wydatki na świadczenia „Dobry Start” (bez środków na koszty 

obsługi), w tym: 

24 000 zł 

 w rodzinach spokrewnionych 8 400 zł 

 w rodzinach niezawodowych 5 100 zł 

 w rodzinach zawodowych 0 zł 

 w placówce opiekuńczo - wychowawczej 9 900 zł 

 osoby usamodzielniane 600 zł 

 

REALIZACJA DODATKÓW WYCHOWAWCZYCH  

oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy za 

okres 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r. 

Wyszczególnienie Wydatki narastająco od 

początku roku w zł 

Liczba świadczeń 

narastająco od początku 

roku 
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Dodatek wychowawczy, w tym w: 277 855 zł 559 

rodzinach spokrewnionych 182 516 zł 366 

rodzinach niezawodowych 92 839 zł 188 

rodzinach zawodowych 2 500 zł 5 

rodzinnych domach dziecka 0 0 

Dodatek do zryczałtowanej kwoty, o 

którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy 

0 0 

Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w art. 

113a ustawy 

158 746 zł 321 

 

Wyszczególnienie  dodatek 

wychowawczy 

Dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego, 

o którym mowa w art. 113a 

ustawy 

Liczba wydanych decyzji 57 43 

Liczba wypłaconych świadczeń w ciągu 

całego roku 

559 321 

Wydatki poniesione na świadczenia (bez 

środków na koszty obsługi) 

277 855 zł 158 746 zł 

Liczba dzieci, na które pobierane było 

świadczenie (w miesiącu grudniu 2020 r.) 

47  25 
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W 2020  

➢ wykonano rozbudowę/przebudowę ponad 10 km dróg powiatowych 

o  wartości ponad 16 mln zł 

➢ wykonano remont ponad 6 km dróg powiatowych 

➢ opracowano dokumentację (lub zlecono opracowanie) na odbudowę/rozbudowę 

5 odcinków dróg powiatowych 

 

Drogi publiczne 

 

 

 

 

 

 

Zadania dotyczące dróg publicznych realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie 

W 2020 roku PZD wydał łącznie 300 decyzji, tj.: 

− Lokalizacja urządzeń; 

− Lokalizacja zjazdów; 

− Zajęcie pasa drogowego. 

W 2020 roku załatwiono następującą ilość spraw: 

− 98 spraw dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew; 

− 205 spraw związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem dróg; 

− Zagospodarowanie: 133 sprawy dotyczących uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy, 

decyzji o lokalizacji celu publicznego i planów zagospodarowania przestrzennego; 

− 20 spraw dotyczących szkód powstałych na drogach powiatowych; 

− 93 sprawy dotyczących planowania i finansowania zadań inwestycyjnych; 

− 4 spraw dotyczących opiniowania projektów organizacji ruchu; 

− 136 zawartych umów i wysłanych zleceń na dostawy, usługi, roboty; 

− 12 zawartych porozumień (współfinansowania); 

− 105 spraw z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w sprawie dofinansowań, składania 

wniosków, rozliczenia trwających inwestycji itp. 

 W 2020 roku realizowano następujące zadania i projekty drogowe: 

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie Etap III” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dawniej 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019). 

Zakres robót obejmował m.in.:  

o rozbudowę drogi na odcinku 0,686 mb; 

o budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 0,686 mb  
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o przystosowanie nawierzchni do ruchu o kategorii KR3; 

o budowę odwodnienia na całej długości odcinka; 

o przebudowę kolizji elektroenergetycznych; 

o przebudowę kolizji wodociągowych. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 1 154 841,00 zł (50 %).  

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 309 682,98 zł; 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 07.10.2019 r. z firmą 

„STRABAG” Sp. z o.o 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 03.08.2020 r. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dawniej Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019). 

 Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę drogi na odcinku 0,990 km; 

o przebudowę i budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m; 

o przebudowę skrzyżowania; 

o przystosowanie nawierzchni do ruchu o kategorii KR3; 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 867 887,00 zł (50 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 07.10.2019 r. z firmą: P.H.U. 

„PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 750 535,00 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 29.07.2020 r. 

 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę drogi na odcinku 0,645 km; 

o przebudowę/budowę chodnika jednostronnego; 

o budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego; 

o budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 

o przystosowanie nawierzchni do ruchu o kategorii KR3; 

o odwodnienie poprzez kanalizację deszczową; 

o przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów; 
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o usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną i energetyczną. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 2 124.340,00 zł (80 %) 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 07.10.2019 r. z firmą 

„STRABAG” Sp. z o.o. 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 655 426,06 zł 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 15.10.2020 r. 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 

1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę drogi na odcinku około 1,278 km; 

o przebudowę skrzyżowań; 

o budowę i przebudowę zjazdów; 

o wzmocnienie konstrukcji jezdni i jej poszerzenie; 

o oznakowanie pionowe i poziome. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 1 672.578,00 zł (80 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 07.10.2019 r. z firmą P.H.U. 

„PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 090 723,07 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 10.06.2020 r. 

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

km” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

 Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę drogi na odcinku 2,48 km; 

o poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym grub. 20 cm; 

o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 5 cm; 

o wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm; 

o oczyszczenie rowów przydrożnych; 

o ścinkę poboczy grub. 5 cm i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 1 133 325,00 zł (80 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 07.10.2019 r. z firmą P.H.U. 

„PRIMA” Bogdan Głuchowski; 
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− Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 416 657,13 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 18.05.2020 r. 

6. „Remont dróg powiatowych o nr 3822W, 3818W oraz 3839W na terenie gminy Rybno” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

 Zakres robót obejmował m.in.:  

dla drogi powiatowej nr 3822W: 

o remont drogi na odcinku Erminów – Karolków o długości 2,33 km; 

o wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu 

KR-3; 

o wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m²; 

o ścinkę oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 8 cm. 

dla drogi powiatowej nr 3818W: 

o remont drogi na odcinku Wężyki – Antosin o długości 1,83 km; 

o wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu 

KR-3; 

o wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m²; 

o ścinkę oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 8 cm. 

dla drogi powiatowej nr 3839W: 

o remont drogi na odcinku Matyldów – Rybno o długości 1,93 km; 

o wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu 

KR-3; 

o wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m²; 

o ścinkę oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 8 cm. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 1 093 246,14 zł (70 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 15.07.2020 r. z firmą P.H.U. 

„PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 561 780,20 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 15.10.2020 r. 

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice 

ul. Wyzwolenia w Iłowie” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę drogi na odcinku o długości 580 mb; 
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o wykonanie jezdni o szr. 6,0 m; 

o budowę chodnika jednostronnie na długości 580 mb; 

o budowę lub przebudowę zjazdów. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 380 560,40 zł (70 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 06.07.2020 r. z firmą P.H.U. 

„PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 543 657,72 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 11.12.2020 r. 

8. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek 

Szymanów-Skrzelew od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz 

z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi” 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Zakres robót obejmował m.in.:  

o rozbudowę drogi na odcinku 2 820,00 mb; 

o przebudowę/budowę chodnika jednostronnego; 

o budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego; 

o budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 

o przystosowanie nawierzchni do ruchu o kategorii KR3; 

o odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz rowy przydrożne; 

o przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów; 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 3 239 055,59 (70 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 10.07.2020 r. z firmą 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 4 627 222,28 zł 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 19.05.2021 r 

9.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota – Dębsk w km 1+780 – 2+435 dł. 0,655 

km” 

Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w 

zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Zakres robót obejmował m.in.:  

o przebudowę drogi na odcinku o długości 655 mb; 

o wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu 

KR3; 
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o wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego dla kategorii 

ruchu KR3 w ilości średnio 125 kg/m², po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu 

istniejącej nawierzchni bitumicznej; 

o sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o śr. grub. 3 cm; 

o ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki; 

o odtworzenie rowów przydrożnych (odmulenie i oczyszczenie); 

o ścinkę oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. grub. 10 cm. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 100 000,00 zł (50 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 30.09.2020 r. z firmą 

„DROG-BET” Marcin Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 216 443,86 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 12.11.2020 r. 

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W na odcinku Teresin-Gaj-Zielonka” 

Zadanie zostało dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Zakres robót obejmował m.in.: 

o przebudowę drogi na odcinku o długości 560 mb, 

o wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni, 

o budowę i przebudowę zjazdów; 

o odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych; 

o oznakowanie pionowe i poziome. 

− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 731 649,88 zł (100 %); 

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 10.11.2020 r. z firmą P.H.U. 

„PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 731 649,88 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 30.12.2020 r. 

11.  „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W na odcinku Żuków-Młodzieszyn” 

Zadanie zostało dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Zakres robót obejmował m.in.: 

o budowę chodnika na odcinku o długości 386,0 mb; 

o budowę chodnika z kostki brukowej betonowej; 

o przebudowę zjazdów; 

o oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu; 

o umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi; 
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− Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie w wysokości: 137 000,00 zł;  

− Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w dniu: 18.11.2020 r. z firmą 

„AGNES-BUD” Sławomir Kreps; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 168 999,54 zł; 

− Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu: 30.12.2020 r. 

12.  „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ul. 

Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie w 2020 roku złożył wniosek o dofinansowane ze 

Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przedmiotową inwestycję oraz 

zostało wszczęte postępowanie przetargowe. 

Realizacja zadania w 2021 roku. 

13.  „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn w km 

0+821 – 0+903 o długości 82 m” 

Zakres robót obejmował m.in.: 

o Wykonanie rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych; 

o Wykonanie rozbiórki krawężnika wraz z ławą betonową; 

o Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 

− Umowa na wykonanie remontu chodnika została podpisana w dniu: 26.02.2020 r. z firmą: 

P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 31 092,44 zł;  

− Termin realizacji zadania, do dnia 31.07.2020 r. 

14.  „Remont zjazdu i chodnika w rejonie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3815W 

w miejscowości Młodzieszyn” 

Zakres robót obejmował m.in.: 

o Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową; 

o Wykonanie zjazdu i chodnika z kostki brukowej. 

− Umowa na wykonanie remontu zjazdu i chodnika została podpisana w dniu: 26.02.2020 

r. z firmą: P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 28 817,31 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 31.07.2020 r. 

15.  „Remont drogi powiatowej nr 3836W Okopy-Wikcinek dł. 181 m” 

Zakres robót obejmował m.in.: 
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o Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm, po uprzednim 

skropieniu istniejącej nawierzchni; 

o Wykonanie warstwy wyrównawczej betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni 

bitumicznej w ilości średnio 100 kg/m2. 

− Umowa na wykonanie remontu drogi została podpisana w dniu: 28.09.2020 r. z firmą: 

„DROG-BET” Marcin Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 38 960,25 zł;  

− Termin realizacji zadania, do dnia 15.10.2020 r. 

16.  „Utwardzenie pobocza destruktem (materiał Inwestora), przy drogach powiatowych 

wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Teresin” 

Zakres robót obejmował m.in.: 

o koryta wykonane mechanicznie o śr. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI; 

o wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

(materiał Inwestora); 

o dowiezienie destruktu asfaltowego samochodami samowyładowczymi wraz z 

załadunkiem na odległości do 10 km (transport na terenie Gminy Teresin). 

− Umowa na wykonanie utwardzenia pobocza została podpisana w dniu: 28.09.2020 r. z 

firmą: „DROG-BET” Marcin Głuchowski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 93 759,46 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 31.10.2020 r. 

17.  „Ustawienie barier ochronny stalowych i barieroporęczy w ciągach dróg powiatowych” 

Zakres robót obejmował niżej wymienione obiekty: 

o most – droga powiatowa nr 3808W w m. Lasotka; 

o przepust – droga powiatowa nr 3818W Wężyki-Karolków Rybnowski; 

o przepust – droga powiatowa nr 3822W Nowy Szwarocin – Erminów; 

o przepusty – droga powiatowa nr 3839W w m. Matyldów; 

o przepust – droga powiatowa nr 3836W w m. Mizerka; 

o przepust – droga powiatowa nr 3837W w m. Szymanów; 

o droga powiatowa nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie. 

− Umowa na ustawienie barier ochronny została podpisana w dniu: 06.11.2020 r. z firmą: 

„Robex” Krystyna Jażdżyk; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 127 528,86 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 31.10.2020 r. 
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18.  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów 

prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi. 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi: 

o Droga powiatowa nr 3828W o dł. ok 5,7 km; 

o Droga powiatowa nr 3813W o dł. ok 5,4 km. 

− Umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej została podpisana w dniu: 17.02.2020 

r. z firmą: „HORYZONT” Spółka cywilna, Dariusz Drzewiecki, Michał Sajdak; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 83 250,00 zł;  

− Termin realizacji zadania, do dnia 15.06.2020 r. 

19.  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów 

prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi. 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi: 

o Droga powiatowa nr 3826W o dł. ok 0,38 km; 

o Droga powiatowa nr 3815W o dł. ok 0,99 km; 

o Droga powiatowa nr 3827W o dł. ok 2,24 km. 

− Umowa na opracowania dokumentacji geodezyjnej została podpisana w dniu: 13.02.2020 

r. z firmą: Usługi Geodezyjne „GEODEZJA” Michał Bednarski; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 36 777,00 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 15.06.2020 r. 

20.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch zadań: „Odbudowa drogi powiatowej nr 

3819W Ruszki-Rybno-Jasieniec w km 1+347 – 1+481; 2+533 – 2+932; 3+058 – 3+272 i 

7+687 – 8+181 o długości 1,241 km” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3819W 

Ruszki-Rybno-Jasieniec w km 2+280 – 2+533; 2+932 – 3+058 i 3+272 – 3+590 o długości 

0,697 km” 

− Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu: 24.02.2020 r. 

z firmą: JPPC Polska Sp. z o.o.; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 24 600,00 zł;  

− Termin realizacji zadania, do dnia 30.08.2020 r. 

21.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3805W Brochów-Strojec w miejscowości Brochów” 

Podstawowym celem zamówienia było: 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami oraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i opiniami, opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu 
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na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo zamówień publicznych i 

późniejszą realizację zadania. 

− Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu: 01.12.2020 

r. z firmą: INDUSTRIA Tomasz Halecki; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 120 048,00 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 30.06.2021 r. 

22.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3839W w miejscowości Koszajec” 

Podstawowym celem zamówienia było: 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami oraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i opiniami, opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu 

na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo zamówień publicznych i 

późniejszą realizację zadania. 

− Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu: 01.12.2020 r. 

z firmą: INDUSTRIA Tomasz Halecki; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 99 999,00 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 31.08.2021 r. 

23.  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3826W Orłów-Rokotów” 

Podstawowym celem zamówienia było: 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami oraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i opiniami, opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu 

na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo zamówień publicznych i 

późniejszą realizację zadania. 

− Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu: 18.12.2020 r. 

z firmą: DROGOWIEC Sp. z o.o.; 

− Całkowita wartość zadania wyniosła: 193 356,00 zł; 

− Termin realizacji zadania, do dnia 31.08.2021 r. 

24. Zakup samochodu ciężarowego marki DAF 

− Całkowita wartość zamówienia wyniosła: 369 676,50 zł; 

Przedmiotem zamówienia był zakup nowego samochodu ciężarowego dla potrzeb 

Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Inwestycja przyniesie korzyść mieszkańcom 

powiatu sochaczewskiego, poprzez sprawne i efektywne realizowanie zadań przy drogach 
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W 2020  

➢ w Wydziale Komunikacji i Transportu załatwiono 60590 spraw 

➢ wydano 24477 decyzji o rejestracji pojazdów 

➢ przeprowadzono 228 kontroli dróg związanych z zatwierdzeniem projektu stałej i 

czasowej organizacji ruchu 

powiatowych związanych z wykonywaniem robót związanych z utrzymaniem dróg oraz 

prac naprawczych i zabezpieczających. Pojazd będzie również wykorzystywany do 

odśnieżania i sypania przy zimowym otrzymywaniu dróg.  

Komunikacja i Transport 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym w Wydziale Komunikacji i Transportu załatwiono 60590 spraw, w tym 

wydano 26576 decyzji: 

– w zakresie rejestracji pojazdów 52280 spraw w tym 24477 decyzji; 

– w zakresie wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami 7046 spraw w tym 1994 

decyzje; 

– w zakresie transportu drogowego 790 spraw w tym 102 decyzje; 

– w zakresie nadzoru nad ośrodków szkolenia kierowców ,stacji kontroli pojazdów oraz 

kontroli organizacji ruchu i jego analizy 162 sprawy w tym 3 decyzje; 

– w zakresie zatwierdzania organizacji ruchu i i współdziałania w sprawach bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 312 spraw. 

Na wyżej wymienioną liczbę spraw zrealizowanych przez wydział, składają się zadania, wynikające 

z obowiązujących w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 

aktów prawnych oraz przepisy § 18 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 

W roku sprawozdawczym realizując zdania wynikające z obowiązujących przepisów 

przeprowadzono: 

− 228 kontroli dróg związanych z zatwierdzeniem projektu stałej i czasowej organizacji 

ruchu wydaniem opinii do projektu organizacji ruchu oraz współdziałania w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

–  102 kontrole dróg powiatowych i gminnych w ramach okresowej kontroli dróg; 

–  2 kontrole dróg pod kątem analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego efektywności; 

–  11 kontroli ośrodków szkolenia kierowców; 
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–  16 kontroli stacji kontroli pojazdów; 

–  62 kontrole przedsiębiorców w zakresie zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego osób i rzeczy i posiadających zezwolenia na przewozy drogowe 

na potrzeby własne.  

Kultura i kultura fizyczna 

W 2020 roku w zakres zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Edukacji wchodziła m.in. 

kultura oraz kultura fizyczna i turystyka. W związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami 

na terenie całego kraju – również w powiecie sochaczewskim organizatorzy zmuszeni byli odwołać 

lub przesunąć w czasie wiele imprez kulturalnych i sportowych.  

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury samorząd powiatowy nie przeprowadził żadnej ze 

sztandarowych imprez powiatowych, poza jedną.  

Kultura 

1. Jedynym wydarzeniem kulturalnym, które mogło zostać przeprowadzone przy 

poluzowanych obostrzeniach w czasie pandemii były Dożynki Powiatu Sochaczewskiego. 

Odbyły się one 20 września 2020 roku w Pilawicach, w gminie Sochaczew. Ich organizatorem 

było Starostwo Powiatowe w Sochaczewie a współorganizatorem Urząd Gminy Sochaczew 

i Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Pilawicach. Tegoroczne Dożynki Powiatu 

Sochaczewskiego miały jednak skromniejszy charakter niż dotychczas. Powodem była 

trwająca pandemia związana z wirusem SARS-CoV-2. W wyniku obowiązujących obostrzeń, 

a przede wszystkim z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia uczestników, 

świętowanie ograniczone było wyłącznie do mszy św. dziękczynnej w kościele w Pilawicach, 

gdzie zostały poświęcone dożynkowe wieńce i bochny chleba oraz złożone zostały dary 

ołtarza. 

2. Jeśli chodzi o konkursy: dziennikarski „Jak zostać rzetelnym i intersującym dziennikarzem 

w epoce informacji” i fotograficzny „Najpiękniejsza jest moja mała Ojzcyzna”, skierowane 

do uczniów i młodzieży szkolnej z terenu powiatu sochaczewskiego, które organizowało 

Starostwo i PZE nie udało się przeprowadzić żadnego ze względu na wprowadzenie 

obostrzeń.  

3. Przeprowadzono o zasięgu powiatowym konkurs fotograficzny, którego organizatorem był 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie a PZE i Starostwo 

Powiatowe w Sochaczewie było współorganizatorem i fundatorem nagród. IX edycja 
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konkursu pod nazwą „Boże Narodzenie w Twoim obiektywie” została przeprowadzona na 

przełomie stycznia i lutego 2020 roku w trybie stacjonarnym. 

4. Przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego udało się przeprowadzić  

i rozstrzygnąć dwa konkursy, organizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym 

jest samorząd powiatowy: 

− w ZS RCKU – konkurs historyczny IV edycja „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”, 

rozstrzygnięcie konkursu w lutym 2020 roku w trybie stacjonarnym, 

−  w LO im. F. Chopina – konkurs literacki – I Powiatowy Konkurs Wiedzy o F. Chopinie” 

– rozstrzygnięcie konkursu w lutym 2020 roku w trybie stacjonarnym. 

5. Pod patronatem starosty sochaczewskiego i przy wsparciu finansowym Starostwa odbyła się 

XVII edycja konkursu literackiego „Tę książkę warto przeczytać”. Konkurs organizowany 

przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką filia Sochaczew odbył się w lutym 2020 roku 

w trybie stacjonarnym. 

6. W formule on-line przeprowadzono pod patronatem starosty sochaczewskiego  

i przy wsparciu ze środków Starostwa Powiatowego kolejną Samorządową edycję Konkursu 

Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na najlepszego wolontariusza z terenu powiatu 

sochaczewskiego. Konkurs odbył się w kwietniu 2020 roku 

7. Ponadto, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ufundowało nagrody rzeczowe w: 

− XXIV Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Wiktoriany” – na najlepszy 

witraż. Konkurs organizowany przez GOK Młodzieszyn; 

− konkursie patriotycznym w ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych „Nie mówię 

szeptem, gdy mówię skąd jestem”. Jego organizatorem jest Daniel Janiak;  

− „Sochaczew rozśpiewany” – konkursie muzycznym organizowanym przez Sochaczewskie 

Centrum Kultury; 

− III Ogólnopolski Festiwal „Noc Poezji i Muzyki” Turniej Jednego Słowa – konkursie 

poezji, organizowanym przez Stowarzyszenie Literackie „Atut” i MBP w Sochaczewie.  

Sport i Kultura Fizyczna 

1. W ramach sportowego współzawodnictwa szkolnego i międzyszkolnego Powiatowego 

Szkolnego Związku Sportowego i przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 

2020 roku udało się przeprowadzić następujące zawody sportowe szkół: 

2. W ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Sztafetowe Biegi Przełajowe – 

Kamion – 2 maja 2020 r.: 

− szkoły podstawowe „dzieci” 7x800 m dziewcząt i chłopców; 
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− szkoły podstawowe „młodzież” 7x800 m dziewcząt i chłopców; 

− szkoły ponadpodstawowe 7x1000 m dziewcząt i chłopców. 

3. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej szkół podstawowych dziewcząt i 

chłopców – Iłów – 16 maja 2020 roku. 

4. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej szkół ponadpodstawowych dziewcząt 

i chłopców – Sochaczew – 13 października 2020 roku  

5. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowym turnieju badmintona szkół 

podstawowych „młodzież” dziewcząt i chłopców – Budki piaseckie – 22 października 2020 

roku 

6. Międzypowiatowy Finał XXIII MIMSz w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół 

podstawowych „dzieci”, „młodzieży” i szkół ponadpodstawowych – dziewcząt  

i chłopców – Kamion – 9 października 2020 roku. 

7. Międzypowiatowy Finał XXIII MIMSz w piłce nożnej szkół podstawowych „młodzieży” 

dziewcząt i chłopców – Iłów – 21-22 października 2020 roku. 

8. Podsumowanie powiatowego szkolnego roku sportowego 2019/2020: szkół podstawowych 

„dzieci”, szkół podstawowych „młodzieży” i szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie nie 

odbyło się w trybie stacjonarnym jak dotychczas – nagrody i puchary zostały dostarczane i 

wręczane w wyróżnionych szkołach z terenu powiatu sochaczewskiego. 

9. Ponadto, wzorem lat poprzednich w ramach obustronnej współpracy Starostwa 

Powiatowego w Sochaczewie i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sochaczewie samorząd powiatowy przeznacza środki finansowe na poniższe imprezy 

sportowe:  

− Turniej Piłki Nożnej im. H. Orzeszka,  

− Amatorska Liga Piłki Siatkowej,  

− Otwarty Turniej Piłki Nożnej,  

− konkursy sportowe w formule on-line,  

− Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków w formule on-line,  

− XXXV Półmaraton Szlakiem Walk na Bzurą. 

 

 



                                                   Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego 2020 rok                         61 | S t r o n a  

 

Administracja architektoniczno-budowlana 

Zadania z zakresu Administracji architektoniczno – budowlanej w 2020 roku realizował Wydział 

Architektury i Budownictwa. Wydział wydawał decyzje w zakresie: 

1. Pozwolenia na budowę, w tym:  

− ilość wniosków: 1190 szt. 

− ilość decyzji o pozwoleniu na budowę: 1106 szt. 

− decyzje o odmowie: 12 szt. 

− zawieszenie postępowania: 43 szt. 

− przeniesienie pozwolenia na rzecz innej osoby: 62 szt. 

− ilość pozwoleń na rozbiórkę: 21 szt. 

− uchylone decyzje (art.36a) o pozwoleniu na budowę: 9 szt. 

− uchylone decyzje (art. 37) o pozwoleniu na budowę: 5 szt. 

− postanowienia w trakcie prowadzonego postępowania: 199 szt. 

− umorzenie postępowania: 33 szt. 

− wezwanie do uzupełnienia wniosków: 25 szt. 

− decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę: 5 szt.  

2. Decyzji na zmianę pozwolenia na budowę (według projektu zamiennego): 71 szt. 

3. Zgłoszenie budowy i robót budowlanych oraz rozbiórek: 842 szt. w tym: 

− postanowienia w trakcie prowadzonego postępowania: 119 szt. 

− decyzje wnoszące sprzeciw w sprawie zgłoszenia: 47 szt. 

4. Zaświadczenia: 26 szt. 

5. Sprawy różne: 69 szt. W tym postanowienia udzielające zgodę na odstępstwo od przepisów: 

12 szt. 

6. Rejestracje dzienników budowy: 1129 szt. 

7. Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: 1 szt.  
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W 2020  

rozszerzono e-usługi realizowane za pośrednictwem strony 

https://sochaczew.geoportal2.pl: 

− o moduł „Zapytania komornicze” dedykowany komornikom; 

− o możliwość dokonywania płatności online (wnioskodawca otrzymuje 

dostęp do danych zasobu bezpośrednio po dokonaniu płatności); 

− o obsługę narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

− o moduł dedykowany rzeczoznawcom majątkowym; 

➢  

Geodezja, kartografia i kataster 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania 

z zakresu administracji rządowej powierzone Staroście. W 2020 roku Wydział realizował 

następujące zadania: 

1. W ramach ochrony gruntów rolnych rozpatrzono 116 wniosków dotyczących wyłączenia 

gruntów z produkcji rolnej, w tym : 

− wydano 97 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 

− zaopiniowano 453 wnioski w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy w zakresie 

ochrony gruntów rolnych. 

2. Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie 

rekultywacji wydano 1 decyzję w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną. 

3. W sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów:  

− wydano 5 decyzji dotyczących zmiany użytków; 

− wydano 1 postanowienie; 

− jedna sprawa jest w toku. 

4. W ramach gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym: 

− wydano ogółem 4771 wypisów z ewidencji gruntów; 

− wprowadzono 5239 zmian w ewidencji gruntów (łącznie we wszystkich obrębach);  

− wykonano 765 wyrysów;  

− przyjęto i obsłużono 3632 zgłoszeń prac geodezyjnych; 

− załatwiono 112 uzgodnień na ZUDP;  

− ilość zamówień na mapy do celów opiniodawczych: 2603; 

https://sochaczew.geoportal2.pl/
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− wydano 517 informacji z operatu ewidencji gruntów; 

− wykonano 2051 uwierzytelnień map; 

− przyjęto do zasobu 3389 operatów i tyle samo sporządzono protokołów weryfikacji, 

− - dokonano 3632 zmian w mapie numerycznej;  

− przetworzono do postaci cyfrowej ok. 5 % operatów archiwalnych zasobu. 

5. Zarejestrowano i wprowadzono do rejestru cen nieruchomości łącznie 679 transakcji obrotu 

nieruchomościami (w tym gruntowych 586, lokalowych 93). Zgromadzone dane 

udostępniano rzeczoznawcom majątkowym. W roku 2020 rzeczoznawcy korzystali z tychże 

danych 160 razy.  

6. W Wydziale GKKiGN w 2020 roku rozszerzono e-usługi realizowane za pośrednictwem 

strony https://sochaczew.geoportal2.pl: 

− o moduł „Zapytania komornicze” dedykowany komornikom; 

− o możliwość dokonywania płatności online (wnioskodawca otrzymuje dostęp do danych 

zasobu bezpośrednio po dokonaniu płatności); 

− o obsługę narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

− o moduł dedykowany rzeczoznawcom majątkowym; 

7. W 2020 roku dokonano okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności 

mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym dla obrębu Sochaczew Boryszew. 

8. W celu usprawnienia procesu prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

uruchomiono komunikację bazy EGIB z rejestrem publicznym PESEL. Planowane jest 

również uruchomienie możliwości odbierania elektronicznych zawiadomień o zmianach 

w księgach wieczystych i wysyłania drogą elektroniczną zawiadomień z EGiB do sądów 

rejonowych. 

Gospodarka nieruchomościami 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzeni również 

sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: tworzenie zasobu 

i prowadzenie spraw związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, regulacja stanu 

prawnego 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, ustalanie odszkodowań z tego tytułu, zwrot nieruchomości 

wywłaszczonych, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 

https://sochaczew.geoportal2.pl/
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Z zakresu realizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, ustawy 

o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność, „specustawy”: 

− Prowadzono 196 spraw, w tym wydano 18 decyzji i 74 zaświadczenia. 

− Sporządzono wykazy nieruchomości Skarbu Państwa dla Krajowego Zasobu 

Nieruchomości oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

 

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych 

W 2020 roku Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pełnił nadzór 

merytoryczny nad robotami budowlanymi/inwestycyjnymi po których wykonaniu dokonano 

odbiorów tych robót realizowanych w ramach następujących zadań: 

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Zielone patio – 

adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” 

na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego jako zwycięskiego 

projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu sochaczewskiego na 2020 rok. 

2. Wykonanie termomodernizacji dwóch obiektów Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie, w ramach którego realizowana była przebudowa istniejącej kotłowni na 

paliwo stałe na dwie kotłownie gazowe zlokalizowane na dwóch oddzielnych budynkach 

w PZD w Sochaczewie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 22178/8, Sochaczew 

Boryszew. Zamówienie obejmowało m.in.: demontaż urządzeń istniejącej kotłowni 

węglowej, adaptację pomieszczeń technicznych na kotłownię gazową z technologią kotłowni 

oraz wewnętrzną instalację gazową. 

3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina 

w Sochaczewie (budowa 2 nowych boisk o nawierzchni syntetycznej, - do piłki nożnej 

z trawy syntetycznej i do piłki ręcznej (koszykówki, siatkówki) z nawierzchni poliuretanowej 

– inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej – 

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Zakres inwestycji 

obejmował m.in: roboty przygotowawcze, roboty towarzyszące, roboty rozbiórkowe boiska 

asfaltowego, słupów oświetlenia wokół boiska, części ogrodzenia, roboty ziemne, wymiana 

gruntu, układanie warstwy podbudowy boiska i chodników, wykonanie fundamentów pod 

kotwy betonowe, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, wykonanie 
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nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

montaż urządzeń sportowych boiska, piłkochwytów, małej architektury oraz pogrodzenia. 

4. Wykonanie termomodernizacji wraz z adaptacją do nowego sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego przy ZS RCKU w Sochaczewie – na potrzeby archiwum zakładowego 

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Zakres inwestycji obejmował m.in.: stolarkę okienną 

i drzwiową, roboty budowlane wewnętrzne, elewacje, dach, instalacje odgromową, 

wyposażenie, budowę zewnętrznej instalacji i kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznej 

instalacji zimnej wody, instalację elektryczną niskoprądową, budowę instalacji 

fotowoltaicznej. 

5. Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Sochaczewie. Zakres prac obejmował m.in.: realizację prac rozbiórkowych 

obejmujących 4 obiekty ZS RCKU w Sochaczewie. W ramach zamówienia realizowane były 

roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków użytkowych, usytuowanych na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 2005/20, obręb Sochaczew Wschód. 

Ochrona środowiska i przyrody 

Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody w 2020 roku realizował Wydział Rozwoju, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

L.p. Rodzaje załatwianych spraw Liczba spraw Sposób załatwienia 

1 Pozwolenia zintegrowane 1 

- decyzje dot. instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenia 
środowiska określające warunki 
funkcjonowania instalacji oraz 
dopuszczalne warunki korzystania ze 
środowiska (pozwolenie na odprowadzanie 
ścieków, pozwolenie na emisję do 
powietrza, pozwolenie na emisję hałasu, 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów); 

- decyzje o zmianie pozwolenia 
zintegrowanego w związku ze zmiana 
instalacji – 1 decyzja; 

- decyzje zobowiązujące do wystąpienia o 
zmianę pozwolenia zintegrowanego; 

- przeglądy pozwoleń zintegrowanych; 

- odwołania - 0 

2 
Zobowiązanie do ograniczenia 
oddziaływania na środowisko 

0 

- decyzja na podstawie art. 362 ustawy 
Prawo ochrony środowiska zobowiązująca do 
wykonania czynności zmierzających do 
ograniczenia szkodliwego oddziaływania na 
środowisko; 

3 
Pozwolenia na emisję 

zanieczyszczeń do powietrza 
4 

- decyzje o pozwoleniu na wprowadzanie 
pyłów lub gazów do powietrza z instalacji, 
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L.p. Rodzaje załatwianych spraw Liczba spraw Sposób załatwienia 

których rodzaje określono w przepisach 
szczególnych – 4 decyzje; 

- odwołania - 0 

4 
Zezwolenie na emisję gazów 

cieplarnianych 
1 

- decyzje o pozwoleniu na emisję gazów 
cieplarnianych; 

- decyzje zatwierdzające plan metodyki 
monitorowania – 1 decyzja; 

- odwołania - 0 

5 
Zgłoszenia instalacji 

powodujących emisje do 
powietrza 

27 
- przyjęcie zgłoszeń instalacji, z których 
emisja nie wymaga pozwolenia; 

6 
Pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów 
8 

- decyzje określające rodzaje i ilości 
odpadów dopuszczone do wytwarzania 
przez dany podmiot – 6 decyzji; 

- odwołania - 0 

7 
Zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów 
7 

- decyzje określające dopuszczalne warunki 
dot. działalności w zakresie przetwarzania 
odpadów – 2 decyzje; 

- odwołania - 0 

8 
Zezwolenie na zbieranie 

odpadów 
14 

- decyzje określające dopuszczalne warunki 
dot. działalności w zakresie zbierania 
odpadów – 5 decyzji, 

- odwołania - 0 

9 
Wpis zwierząt do rejestru 
zwierząt podlegających 

ochronie 
13 

- dokument rejestracyjny o wpisie 
zwierzęcia do rejestru zwierząt 
podlegającego ochronie na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody- wydano 50 
dokumentów rejestracyjnych 

10 Zezwolenie na usunięcie drzew 111 
- decyzje o zezwoleniu na usunięcie drzew z 
działek stanowiących własność gmin; 

18 Zezwolenia na emisję hałasu 3 

- decyzje określające dopuszczalne poziomy 
emitowanego przez dany podmiot hałasu 
oraz wymagania w zakresie ograniczenia 
hałasu- 1 decyzja 

  

0 

- decyzje o przeniesieniu na inny podmiot 
praw i obowiązków wynikających z 
wydanych decyzji (dot. pozwoleń na emisję 
zanieczyszczeń do środowiska); 

105 
- przygotowywanie pism, informacji, 
dokumentów w ramach współdziałania z 
innymi organami i jednostkami, 

5 

- udostępnianie informacji o środowisku na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko 



                                                   Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego 2020 rok                         67 | S t r o n a  

 

L.p. Rodzaje załatwianych spraw Liczba spraw Sposób załatwienia 

0 
-postępowanie w oparciu o przepisy ustawy 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji 

 
 

Usuwanie drzew i krzewów 

Wydział w 2020 roku zajmował się sprawami związanym z usuwaniem drzew i krzewów, na 

podstawie wniosków, które składane były przez urzędy gmin znajdujące się na terenie naszego 

powiatu, nie wyłączając z tego Gminy Miasta Sochaczew. Decyzje były wydawane na podstawie 

oględzin w terenie, dzięki którym można zweryfikować gatunek drzewa lub krzewu, jego obwód 

bądź powierzchnię. Ponadto pracownicy sprawdzali czy na drzewach planowanych do usunięcia 

znajdują się gatunki chronione. Jednym z głównych gatunków, którego występowanie sprawdzano 

podczas oględzin jest pachnica dębowa (Osmoderma eremita), która obecnie znajduje się 

w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i znajduje się pod szczególną ochroną. W 2020 roku 

Starosta Sochaczewski wydał 111 decyzji pozwalających na wycinkę drzew lub krzewów. Jest to 

podobny poziom do roku wcześniej, gdyż w 2019 roku zostało wydane 120 decyzji. Decyzje są 

wydawane na podstawie wniosków składanych przez gminy oraz oględzin w terenie. Głównym 

aktem prawnym, w oparciu o który wydawana jest decyzja jest Ustawa o ochronie przyrody z 2004 

roku. Najczęściej drzewa są usuwane z powodu inwestycji gminnych, np. remont drogi, budowa 

ścieżek rowerowych, czy inwestycje liniowe. Ponadto drzewa są usuwane ze względów 

bezpieczeństwa. Drzewa o obniżonym stanie zdrowotnym często zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. 

Znajdują się one najczęściej przy drogach o dużym natężeniu ruchu oraz pieszych i rowerzystów. 

Z tego względu są one najczęściej usuwane. Decyzje dotyczące wycinki drzew znajdujących się 

w pasie drogowym muszą być konsultowane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

We wszystkich przypadkach w 2020 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

zaakceptowała projekty decyzji zaproponowane przez Starostę Sochaczewskiego.  

Gospodarka odpadami 

 Podmioty gospodarujące odpadami, które uzyskały zezwolenia na zbieranie, na przetwarzanie 

odpadów, a także na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów zobowiązane były do złożenia wniosku 

w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, do dnia 5 marca 2020 roku. 

W toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących zbierania i przetwarzania 

odpadów uczestniczono w 7 kontrolach instalacji, obiektów budowlanych lub ich części lub innych 

miejsc magazynowania odpadów. Wszystkie kontrole zakończone zostały stwierdzeniem spełniania 
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przez kontrolowanych przedsiębiorców wymagań ochrony środowiska i ochrony 

przeciwpożarowej. 

Konkursy – pogłębianie świadomości ekologicznej 

W roku 2020 z powodu stanu  pandemii COVID-19 Konkurs Zbiórki Makulatury i Puszek 

Aluminiowych został odwołany 

 

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe: 

Zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego w 2020 roku realizował Wydział 

Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

L.p. Rodzaje załatwianych spraw Liczba spraw Sposób załatwienia 

1 

Zobowiązania do wykonania 

zabiegów pielęgnacyjnych w 

lasach nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa  

60 

- w tym: decyzje nakładające na właścicieli 

lasów obowiązki wykonania zabiegów 

pielęgnacyjnych z określeniem rodzaju i 

zakresów tych obowiązków oraz terminy 

ich wykonania (53); 

2 
Świadectwa legalności 

pozyskanego drewna 
7 

- wydanie świadectwa po przeprowadzeniu 

postępowania z lustracją w terenie 

(określenie gatunku drewna, objętości, 

średnicy i długości); 

3 
Dot. zmiany lasu na użytek 

rolny 
16 - w tym: decyzje administracyjne (4); 

4 
 Rejestracja sprzętu 

pływającego 
 

- zaświadczenia o nadaniu numeru 

rejestracyjnego dla sprzętu pływającego 

używanego dla celów amatorskich; 

5 
Uprawnienia do uprawiania 

amatorskiego połowu ryb 
201 

- wydanie karty wędkarskiej- wydano 198 

kart wędkarskich 

6 

Zezwolenia na hodowanie lub 

utrzymywanie chartów lub ich 

mieszańców 

2 
- decyzje na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 

– Prawo łowieckie- wydano 2 decyzje 

7 
Rejestracja sprzętu 

pływającego 
251 

- zaświadczenia o nadaniu numeru 

rejestracyjnego dla sprzętu pływającego 

używanego dla celów amatorskich; 

8 Inne 4 

- wydanie legitymacji Powiatowego 

Społecznego Strażnika Rybackiego- 

wydano 6 legitymacji 

 
1 Z zakresu rybactwa śródlądowego z dniem 1 sierpnia 2020 r. przestaje obowiązywać rejestracja jednostek 

pływających wykorzystywanych do amatorskiego połowu ryb, a zacznie obowiązywać ustawa z dnia 12 

kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 m (obowiązek rejestracji 

od 7,5 m oraz 15 kW) poprzez system elektroniczny REJA24. 
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L.p. Rodzaje załatwianych spraw Liczba spraw Sposób załatwienia 

0 

-postępowanie w oparciu o przepisy ustawy 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

25 - gospodarka łowiecka 

1178 

- zaświadczenia dot. uproszczonych planów 

urządzania lasu oraz decyzji o której mowa 

w art. 19, ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 

września 1991r. 

4 - wypłata ekwiwalentów za zalesienie 

6 
- naliczanie opłat za wydzierżawienie 

polnych obwodów łowieckich 

 

 

Realizacja procedury tworzenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych 

W ramach zadania wykonano następujące czynności: 

− współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w przygotowywaniu dokumentacji 

przetargowej;  

− prowadzenie bieżącej korespondencji z Wykonawcą; 

− prowadzenie spraw związanych ze złożonymi przez właścicieli lasów zastrzeżeniami do 

projektu UPUL – ogólna liczba spraw 224, w tym wydanych decyzji 192. 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizował Wydział 

Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 

Wykonywane w 2020 roku zadania: 

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 Kryzysowego; 

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

sytuacjom kryzysowym; 

4. Współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. 
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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 Ministra Zdrowia oraz Wojewody Mazowieckiego w zakresie 

przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa SARS CoV-2.; 

8. Aktualizacja adresów wydajności ujęć wody oraz nr. telefonów do osób odpowiedzialnych 

za wodociągi publiczne na terenie powiatu sochaczewskiego; 

9. Współpraca z 64 Batalionem Lekkiej Piechoty w Płocku w operacji ODPORNA WIOSNA 

na rzecz walki z COVID-19. 

W styczniu 2020 roku  Starosta Sochaczewski przekazał do wiadomości Radnym Rady Powiatu 

sprawozdanie z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 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 2020 w zakresie 

jego wykonania oraz uzyskanych efektów w zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

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. 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa  

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku. 

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

2020 rok; 

2. Opracowano Roczny planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej 

Powiatu Sochaczewskiego na 2020 rok; 

3. Zaktualizowano planu obrony cywilnej; 
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➢ Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z bardzo dużą liczbą 

wniosków/oświadczeń, które wpływają do Urzędu jest jednym z liderów w 

całej Polsce, zarówno pod względem wydawanych oświadczeń o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – na 340 Urzędów Pracy 

w Polsce zajmuje 23 miejsce, jak również ilością wydawanych zezwoleń 

na prace sezonową – zajmuje 11 miejsce na 340 Urzędów. 

➢ W 2020 roku wydano 5 921 decyzji administracyjnych. 

 

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. Realizowano na terenie powiatu zadania wynikające 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. 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego 2020 rok                         72 | S t r o n a  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki 

rynku pracy. Do jego podstawowych zadań należy rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących 

pracy, wypłata świadczeń należnych z tytułu bezrobocia, pozyskiwanie i gospodarowanie środków 

finansowych na realizację programów rynku pracy, a także pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników do pracy, 

współpracuje z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi partnerami.  

Rok 2020 był wyjątkowo trudnym czasem dla polskiej gospodarki w związku z COVID-19. Szereg 

ograniczeń, które nałożono także na instytucje publicznych służb zatrudnienia, utrudniły wyżej 

wspomnianą współpracę, która odbywała się jednak w nieco innym zakresie.  

Z powodu pandemii wiele działań w obszarze promocji musiało zostać zawieszonych.  

W 2020 r. Urząd Pracy w Sochaczewie nie organizował targów pracy, a kontakt z pracodawcami 

odbywał się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W okresie pandemii dużą rolę 

informacyjną odegrała strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie 

(sochaczew.praca.gov.pl), na której zamieszczano wszystkie informacje dotyczące możliwości 

wspierania lokalnych podmiotów gospodarczych w ramach Tarczy antykryzysowej. Obok 

bieżących informacji o naborach, na stronie udostępniono druki dokumentów potrzebnych do 

poprawnego wypełnienia i złożenia wniosków.  

Przekazywanie istotnych informacji o działaniach prowadzonych przez PUP w Sochaczewie  

w dalszym ciągu odbywała się poprzez rozgłośnie radiowe oraz gazety. 

PUP w Sochaczewie realizował i realizuję dużą część zapisów ustawy Tarczy Antykryzysowej.  

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań wspierających pracodawców i ich pracowników w tych 

trudnych miesiącach, której celem jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń  

i zachowanie płynności finansowej w firmach. Przewidziano kilka możliwości wsparcia  

dla podmiotów gospodarczych, które są realizowane między innymi przez Powiatowe Urzędy 

Pracy. 

Działania naszego urzędu pracy w tym zakresie dotyczyły szczególnie pomocy w ramach:  

1. niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców; 

− łączna liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu - 4418  

− łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 3889 

− kwota udzielonych pożyczek 19 283 159,02 zł.  

2. niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych; 

− łączna liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu – 40 

− łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 31 
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− kwota udzielonych pożyczek 103 460,03 zł.  

3. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych; 

− łączna liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu - 634  

− łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 517  

− kwota udzielonego wsparcia 2 714 660,00 zł.  

4. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców;  

− łączna liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu – 297 

− łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 245  

− kwota udzielonego wsparcia 5 465 725,80 zł  

5. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych;  

− brak wniosków 

6. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej;  

− łączna liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu – 9 

− łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie - 5  

− kwota udzielonego wsparcia 86 440,71 zł  

7. dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.  

− łączna liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu - 69  

− łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 47  

− kwota udzielonego wsparcia 235.000,00. 

W celu usprawnienia procesu udzielania wsparcia wnioski przyjmowane były przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Sochaczewie w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej poprzez 

platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym. Od chwili rozpoczęcia naborów, lawinowo rosnąca liczba składanych wniosków 

spowodowała, że zreorganizowano pracę urzędu niemal na wszystkich płaszczyznach. Pracownicy 

PUP w Sochaczewie podjęli zatrudnienie w godzinach nadliczbowych aby jak najszybciej uporać 



                                                   Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego 2020 rok                         74 | S t r o n a  

 

się z rozpatrywaniem, weryfikacją i podpisywaniem umów ze wszystkimi, którzy oczekiwali na 

pomoc przewidzianą w „tarczy”. Warto podkreślić, że w przypadku stwierdzenia braków, 

nieścisłości lub pomyłek we wnioskach pracownicy urzędu bezpośrednio kontaktowali się  

z zainteresowanymi (telefonicznie lub mailowo) celem szybkiego wyeliminowania błędów. 

Negatywnie rozpatrywane były tylko te wnioski, które zgodnie z ustawą dotyczyły podmiotów 

nieuprawnionych do otrzymania wsparcia.  

Pozostałe działania na rzecz lokalnego rynku pracy, choć w niektórych przypadkach mocno 

ograniczone, ukierunkowane były na:  

1. przedsięwzięcia zmierzające do promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu  

i jego negatywnym skutkom;  

2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację 

zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy;  

3. współpracę z partnerami rynku pracy, organizacjami, instytucjami, jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie promocji zatrudnienia;  

4. monitorowanie lokalnego rynku pracy w celu doskonalenia jakości świadczonych usług; 

5. organizowanie i finansowanie programów rynku pracy;  

6. realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES;  

7. wzbogacanie wiedzy na temat rynków pracy krajów Unii Europejskiej/EOG i Szwajcarii;  

8. prowadzenie kampanii promocyjnej informującej o działalności i usługach świadczonych 

przez urząd;  

9. podnoszenie kwalifikacji pracowników PUP przede wszystkim w ramach szkoleń 

prowadzonych zdalnie  

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie dysponował kwotą ponad 5 mln  

na sfinansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  

i aktywizacji zawodowej. Środki pozyskano w ramach algorytmu, projektów konkursowych, 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz z Rezerwy Ministra. Ze środków tych organizowano 

prace subsydiowane, staże, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób zarejestrowanych.. 

Ponadto PUP w Sochaczewie dysponował środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

w kwocie 469.600,00 zł, z których finansowano szkolenia pracodawców i pracowników w celu 

dostosowania ich kompetencji do zmian społeczno-gospodarczych i poprawy zarówno pozycji 

firm, jak i samych pracowników. W omawianym okresie zaktywizowano ogółem 252 osoby 

bezrobotne. 

Na koniec grudnia 2020 roku w PUP w Sochaczewie zarejestrowanych było 1687 osób 

bezrobotnych, o 63 więcej niż w końcu 2019 roku. 
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Poziom i stopa bezrobocia powiatu sochaczewskiego na tle województwa mazowieckiego i kraju  

w latach 2019 - 2020 

Stan na dzień: 
Liczba bezrobotnych w tys. Stopa bezrobocia 

 Powiat Województwo  Kraj  Powiat Województwo  Kraj 

31.12.2019 1624 123,2 866,4  4,6 % 4,4 % 5,2 % 

31.12.2020 1687 146,3 1046,4 4,8 % 5,2 % 6,2 % 

 

Usługi rynku pracy świadczone są dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. 

Wśród najważniejszych usług rynku pracy wymienia się: pośrednictwo pracy; poradnictwo 

zawodowe; organizacja szkoleń. 

Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy to m.in. pomoc w zakresie rekrutacji i doboru kandydatów na pracowników 

spełniających wymagania pracodawcy, które prowadzone jest w formie: 

− pośrednictwa otwartego polegającego na udostępnieniu ofert pracy wszystkim osobom 

zarejestrowanym lub niezarejestrowanym; 

− pośrednictwa zamkniętego polegającego na udostępnianiu ofert pracy tylko tym 

kandydatom, którzy spełniają wymagania określone w ofercie pracy; 

− zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy  

z pracownikiem urzędu pracy; 

− giełdy pracy będącej zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu 

pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych, 

w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy; 

− targów pracy będących zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu 

wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub 

propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających 

wymaganiom poszczególnych pracodawcą. 

W 2020 roku wpłynęły 4134 oferty pracy, które złożyło 492 pracodawców. 

Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, polega na udzieleniu pomocy 

osobom zgłaszającym się do doradcy zawodowego w rozwiązaniu ich problemów zawodowych.  

W 2020 roku w ramach 704 wizyt u doradcy z jego pomocy w formie porad indywidualnych 

skorzystało 455 osób (w tym 221 kobiet).  

Klienci współpracowali z doradcą w zakresie pomocy w wyborze kierunku szkolenia  

lub przekwalifikowania (doskonalenie zawodowe), zaplanowania działań zawodowych  
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w ramach realizacji Indywidualnego Planu Działania bądź zatrudnienia (uzupełnienie umiejętności 

z zakresu poszukiwania pracy). W omawianym okresie zostało zorganizowane 1 spotkanie 

warsztatowe dla 5 uczestników, było to jednodniowe spotkanie warsztatowe  

dla młodzieży. Tematem zajęć były „Moje zasoby i umiejętności na rynku pracy… Praca nad 

określeniem umiejętności, kompetencji zawodowych i wykorzystanie ich na rynku pracy”. Ponadto 

zorganizowaliśmy 4 jednodniowe zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyło 60 osób na temat 

„Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja i zachowanie się na spotkaniu z pracodawcą. 

Uzupełnienie wiedzy w zakresie komunikacji i prezentacji na rozmowie o pracę”. Z informacji 

indywidualnej skorzystały 234 osoby, w tym 142 kobiety. Zgłaszającym się osobom udzielono 

informacji zawodowej z zakresu: przepisów kodeksu pracy, pisania dokumentów CV, listu 

motywacyjnego, dalszej nauki, kursów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz usług  

i aktywnych form z których mogą skorzystać klienci urzędu. Zorganizowaliśmy również jedno 

spotkanie informacyjne dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej, w którym uczestniczyło 20 

osób. Tematem spotkania był „Rynek pracy jak się na nim znaleźć i odnaleźć oraz przekazanie 

informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych”. Doradca zawodowy poprowadził 6 

spotkań informacyjno – warsztatowych dla ostatnich klas szkoły średniej, w których uczestniczyło 

157 uczniów. Tematem było przedstawienie „Tendencji na rynku pracy a wybór zawodu” oraz 

określenie zasobów, predyspozycji zawodowych, potrzebnych do planowania drogi zawodowej jak 

również przekazanie istotnych informacji o rynku pracy i świecie zawodów. 

Zestawienie szkoleń zorganizowanych w 2020 roku. 

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w formie grupowej oraz indywidualnej. Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób 

bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja 

prowadzona przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.  

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej 

wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. 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. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w 2020 roku skierował na szkolenia ogółem 65 osób. 
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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 

27 26 15 

2 Kurs prawa jazdy kat. C+E 1 1 0 

3 Kurs prawa jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną 
przyspieszoną do kat. D 

1 1 0 

4 Operator koparko ładowarki kl. III i koparki 
jednonaczyniowej kl. III 

13 13 4 

5 Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III, 
walec drogowy kl.II 

1 1 1 

6 Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 1 1 1 

7 Malarz - piaskarz na projektach offshore dla 
początkujących – teoria i praktyka 

1 1 0 

8 Sprzedawca z kursem komputerowym w 
ramach certyfikatu umiejętności 
komputerowych – poziom podstawowy 

10 10 0 

9 Operator wózków jezdniowych 10 10 1 

RAZEM 65 64 22 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

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 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.  
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W 2020 r. w ramach KFS wydatkowano kwotę 454.306,37 zł. Podpisano z 17 pracodawcami 

umowy, w ramach których ze szkoleń skorzystało 183 pracowników i 5 pracodawców. 

Roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne 

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac finansowanych 

lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, 

organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Pracodawca, który w ramach robót 

publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych 

na ich wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne. Do podjęcia zatrudnienia  

w ramach robót publicznych skierowaliśmy 20 osób: Urząd Gminy Rybno – 3 osoby; Szkoła 

Podstawowa w Rybnie – 1 osoba; Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie – 2 osoby; Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie – 1 osoba; Urząd Gminy Iłów – 5 osób; Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Iłowie – 2 osoby; Szkoła Podstawowa w Janowie – 1 osoba; Urząd Gminy 

Teresin – 2 osoby; Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie – 3 osoby.  

W 2020r. podpisano z Gminą Brochów i Gminą Rybno Porozumienia w sprawie organizacji prac 

społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych. Porozumienia określają zakres robót 

planowanych do wykonania przez bezrobotnych. Na terenie Gminy Rybno są to prace 

porządkowe, usługi opiekuńcze nad chorym w domu, pomoc administracyjno – biurowa. Prace 

społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od dnia 3 marca 2020 roku do dnia 30 listopada 

2020 roku. 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 na 

terenie Gminy wykonywane były w okresie od dnia 9 marca 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 

roku Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych przepracowali łącznie ok. 4800 godzin. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) to instrument rynku pracy 

skierowany do osób bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub 

niewykonujących pracy zarobkowej opiekunów osoby niepełnosprawnej, absolwentów centrum 

integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych 

rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość bezzwrotnych środków 

nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, a warunkiem ich otrzymania jest 

nieprzerwalne prowadzenie przez okres 12 miesięcy działalności gospodarczej. 
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W 2020 roku zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej było jak na sytuację 

panującą w Polsce stosunkowo duże. W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku do tutejszego urzędu 

wpłynęło 48 wniosków. 

Preferowane przez osoby bezrobotne sektory działalności gospodarczej, to przede wszystkim: 

− usługi ogólnobudowlane i remontowe; 

− usługi fryzjerskie i kosmetyczne; 

− usługi związane z obróbką mechaniczną elementów metalowych; 

− usługi pozostałe. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Sochaczewie wpłynęło: 

− 12.958 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz oświadczenia 

podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. 

− 5.062 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 2032 wniosków 

zostało umorzonych w związku z niezłożeniem przez pracodawców oświadczeń podmiotu  

o powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca 

w celu wykonywania pracy sezonowej. 

Liczba wpisanych do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 

oświadczeń podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego wyniosła w 2020r. 12.069. Spośród 

tej liczby 10.924 to obywatele Ukrainy, 880 to obywatele Białorusi, 94 to obywatele Mołdawii, 59 

obywateli Gruzji, 21 obywateli Armenii, 91 obywateli Rosji. 

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wydano 2.184 ZEZWOLENIA typu S na pracę 

sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tego: 

− 2179 dla obywateli Ukrainy; 

− 1 dla obywatela Gruzji; 

− 4 dla obywateli Białorusi. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z bardzo dużą liczbą 

wniosków/oświadczeń, które wpływają do Urzędu jest jednym z liderów w całej Polsce,  
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zarówno pod względem wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom - na 340 Urzędów Pracy w Polsce zajmuje 23 miejsce, jak również ilością 

wydawanych zezwoleń na prace sezonową - zajmuje 11 miejsce na 340 Urzędów. 

 

Informacja o ilości wydanych decyzji, załatwionych spraw. 

Kolejnymi zadaniami Urzędu jest rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ich bieżąca 

obsługa oraz powiązane z nią działania przyznawania i wypłaty świadczeń, a także ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych, udzielanie klientom Powiatowego Urzędu Pracy informacji i wyjaśnień 

dotyczących podstaw prawnych, obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy, a także 

przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących: 

− uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną; 

− uznania za osobę poszukującą pracy; 

− utracie statusu bezrobotnego; 

− przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty świadczeń  

o (zasiłków, stypendiów, dodatków); 

− utracie lub pozbawieniu prawa do świadczeń (zasiłków, stypendiów, dodatków); 

− obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 

− odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części lub całości nienależnie 

pobranych świadczeń. 

W 2020 roku. wydano 5 921 decyzji administracyjnych. 

 Duża część wydawanych decyzji dotyczy pozbawienia statusu osoby bezrobotnej, z przyczyn: 

−  podjęcie zatrudnienia;  

− niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy;  

− odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub 

innej pracy, innej formy pomocy ; 

−  nabycie praw emerytalnych lub rentowych oraz prawa do świadczeń przedemerytalnych;  

−  dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego;  

−  innych powodów, np.: podjęcie nauki w systemie dziennym, zmiana miejsca zamieszkania, 

otrzymania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej, odbywanie kary pozbawienia 

wolności, niezdolność do podjęcia pracy trwająca dłużej niż 90 dni co stanowi 2 805 

wydanych decyzji administracyjnych pozbawiających statusu. 

Do Urzędu Pracy wpłynęło 20 odwołań od decyzji administracyjnych; 

− we własnym zakresie rozpatrzono 12 pozytywnie; 
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− do Wojewody Mazowieckiego przekazano 8 z czego 4 utrzymano w mocy; 

−  3 uchylono i przywrócono status osoby bezrobotnej; 

−  1 odwołanie odesłano do ponownego rozpatrzenia. 

W ramach powierzonych zadań wydano 764 zaświadczeń potwierdzających okresy zarejestrowania 

i pobierania zasiłku. W tym samym okresie udzielono 675 odpowiedzi na zapytania różnego rodzaju 

instytucji tj. ZUS, Policja. Komornik, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta i Gminy itp. 

Jednym z wprowadzonych usprawnień w roku 2020 byłą i jest obsługa elektroniczna. Sytuacja 

epidemiologiczna Covid-19 spowodowała konieczność ograniczenia osobistych kontaktów  

z pracownikami Urzędu Pracy. Społeczeństwo bardziej przekonało się do możliwości załatwienia 

spraw urzędowych drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu. W 2020 roku zarejestrowało się 

275 osób, w porównaniu z rokiem 2019 wzrosło o 228 osób. Bezrobotni zdecydowanie chętniej 

zaczęli korzystać z możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej w celu załatwienia 

spraw urzędowych.  

Udział w projektach, programach zewnętrznych 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie realizował dwa projekty współfinasowane ze 

środkow Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego:  

 

1. Projekt pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

w powiecie sochaczewskim (III) w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID – 19 projekty 

pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020.  
 

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

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących 

do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim. 
 

Całkowita wartość projektu: 3 570 538, 36 zł.  

Wysokość dofinansowania EFS: 2 856 430, 69 zł.  

Założenia projektu: 

Projekt skierowany był do 217 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, w tym do:  

1. osób w wieku 50 lat i więcej;  

2. osób z niepełnosprawnościami;  
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3. osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy nieprzerwalnie przez okres 

ponad 12 miesięcy;  

4. osób o niskich kwalifikacjach;  

5. kobiet 

oraz do osób w wieku 30 lat i więcej pracujących i korzystających ze wsparcia zgodnie z Ustawą 

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą COVID – 19 tj. 

instrumenty z art. 15 zzb - wsparcie dla przedsiębiorców w postaci dofinansowania części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID - 19; 

art. 15 zzc - wsparcie dla osoby fizycznej w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą 

pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 

i art. 15 zze - wsparcie dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o który i wolontariacie w postaci 

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej 

w następstwie wystąpienia COVID-19 niniejszej Ustawy. 

W ramach projektu założono realizację następujących form wsparcia dla osób bezrobotnych 

w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie:  

1. Staż dla 123 osób;  

2. Szkolenia dla 40 osób;  

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 54 osób;  

4. Pośrednictwo pracy dla 163 osób;  

5. Poradnictwo zawodowe dla 211 osób. 

Dla wszystkich uczestników/uczestniczek zaplanowano także podpisanie lub aktualizację 

Indywidualnego Planu Działania.  

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zapewnił także możliwość skorzystania ze wsparcia  

w ramach projektu byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO. Ponadto dla 307 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej, korzystających 

ze wsparcia zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm. ) przewidziano 
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dodatkowe zadanie: Instrumenty dofinansowania, które w związku z sytuacją epidemiczną 

wywołaną pandemią COVID-19 zostało wprowadzone do projektu w 2020 r.  

 
Stan realizacji i osiągnięte rezultaty w ramach projektu w 2020 roku 

 
 

W 2020 roku wsparciem objęliśmy ogółem 126 osób (w tym 70 kobiet i 56 mężczyzn) w wieku 30 

lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie jako osoby 

bezrobotne, w tym:  

− 14 osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej ( w tym 5 kobiet); 

− 24 osoby posiadające status długotrwale bezrobotnych ( w tym 17 kobiet); 

− 110 osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami ( w tym 54 kobiety).  
 

Z każdym z uczestników/uczestniczek projektu podpisaliśmy/zmodyfikowaliśmy Indywidualny 

Plan Działania. Na jego podstawie udzieliliśmy pomocy osobom bezrobotnym w postaci: 

− usługą pośrednictwa pracy objęto 102 osoby bezrobotne ( w tym 60 kobiet); 

− z usługi poradnictwa zawodowego skorzystało 125 osób bezrobotnych ( w tym 69 kobiet); 

− pomocą w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  

 objęliśmy natomiast 24 osoby bezrobotne ( w tym 10 kobiet); 

− na staż skierowaliśmy ogółem 63 osoby bezrobotne ( w tym 51 kobiet); 

− ze szkoleń grupowych skorzystało ogółem 39 osób bezrobotnych ( w tym 9 kobiet), z czego 

9 osób objęto szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych.  

Z grupy osób korzystających ze szkoleń 28 osób ( 9 kobiet) podniosło kwalifikacje zawodowe.  

Ogółem w latach 2019-2020 w projekcie uczestniczyło 216 osób bezrobotnych, z czego 163 osoby 

po opuszczeniu programu podjęły pracę lub rozpoczęły działalność gospodarczą na własny 

rachunek.  

Ponadto w 2020 roku wsparciem objęliśmy 314 z planowanych 307 osób wieku 30 lat i więcej, 

pracujących i korzystających ze wsparcia zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 

r. poz.568 z późn. zm.). Na pomoc tej grupie wydatkowaliśmy w ramach projektu w 2020 roku 

kwotę 1 203 641,93 zł.  

Realizacja kolejnego projektu w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID - 19 planowana jest okres od 1 stycznia 

2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.  
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2. Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

sochaczewskim (IV) 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.  
 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim. 

 

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 roku - 31 grudnia 2022 roku.  

Całkowita wartość projektu: 7 144 564, 85 zł.  

Wysokość dofinansowania EFS: 6 021 439, 26 zł. 

Założenia projektu: 

Projekt skierowany jest do 374 osób młodych (226 kobiet i 148 mężczyzn ) w wieku 18 - 29 lat bez 

pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Sochaczewie jako bezrobotne, spośród których:  

− co najmniej 60% stanowić będą osoby należące do kategorii NEET zgodnie z definicją 

przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, czyli: jest 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); 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 procesie oceny czy dana 

osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy 

zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze 

środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni);  

− co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 

osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich 

kwalifikacjach ( tzn. posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze 

zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie techniczne).  

Grupą docelową w projekcie są także osoby pracujące, przedsiębiorcy oraz pracownicy organizacji 

pozarządowych do 29 roku życia, korzystające ze wsparcia zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 
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r. poz. 568 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą COVID – 19 tj. instrumenty z art. 15 zzb – wsparcie 

dla przedsiębiorców w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19; art. 15 zzc - wsparcie dla osoby fizycznej 

w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19 i art. 15 zze – wsparcie dla 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w postaci dofinansowania części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie 

wystąpienia COVID – 19 niniejszej Ustawy.  

W ramach trzyletniego okresu realizacji projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla 

osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie jako bezrobotne:  

1. Pośrednictwo pracy dla 293 osób;  

2. Poradnictwo zawodowe dla 301 osób;  

3. Staż dla 278 osób;  

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 81 osób;  

5. Szkolenia dla 15 osób. 

Dla wszystkich uczestników/uczestniczek przewidziano także podpisanie/aktualizację 

Indywidualnego Planu Działania.  

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zapewnia także możliwość skorzystania ze wsparcia  

w ramach projektu byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO. Ponadto dla 522 osób (211 kobiet i 311 mężczyzn) do 29 roku życia, 

pracujących i korzystających ze wsparcia zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 

z późn. zm.) przewidziano dodatkowe zadanie: Instrumenty dofinansowania, które  

w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną pandemią COVID – 19 zostało wprowadzone do 

projektu w 2020 roku i zgodnie harmonogramem realizacji projektu będzie realizowane do 30 

czerwca 2021 roku.  
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Stan realizacji i osiągnięte rezultaty w ramach projektu w 2020 roku 
 
W 2020 roku wsparciem w ramach projektu objęliśmy ogółem 103 osoby (w tym 53 kobiety i 50 

mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w  Sochaczewie jako osoby bezrobotne, w tym:  

− 18 osób długotrwale bezrobotnych (8 kobiet i 10 mężczyzn); 

− 1 osobę – kobietę z niepełnosprawnościami.  

 

Z każdym z uczestników/uczestniczek projektu podpisaliśmy/zmodyfikowaliśmy Indywidualny 

Plan Działania. Na jego podstawie udzieliliśmy pomocy osobom bezrobotnym w formie: 

− usługą pośrednictwa pracy objęto 82 osoby bezrobotne ( w tym 47 kobiet); 

− z usługi poradnictwa zawodowego skorzystały 102 osoby bezrobotne ( w tym 53 kobiety); 

− pomocą w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej objęliśmy  

 21 osób bezrobotnych ( w tym 6 kobiet); 

− na staż skierowaliśmy ogółem 77 osób ( w tym 47)’  

− na szkolenia indywidualne skierowaliśmy ogółem 5 osób. Z tej grupy 4 osoby podniosły 

kwalifikacje zawodowe. 

 

Ponadto w 2020 roku wsparciem objęliśmy 423 osoby do 29 roku życia pracujące korzystające ze 

wsparcia zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm. ). Na pomoc tej 

grupie wydatkowaliśmy w ramach projektu w 2020 roku kwotę 1 844 568,10 zł.  

 

Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2021 – 2022.  

Ponadto w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie pozyskał dodatkowe środki  

z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu skierowanego do 10 osób bezrobotnych 

zamieszkałych na obszarach wiejskich na kwotę 76.726 tyś. zł, skierował w ramach projektu 

5 osób do odbycia stażu oraz 5 osób do pracy w ramach robót publicznych. 

Ochrony praw konsumenta 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 

poprzez bezpłatną pomoc konsumentom w dochodzenia ich roszczeń i prowadzenie mediacji 

z przedsiębiorcami w celu zrównoważenia pozycji konsumenta na rynku. Rzecznik udziela 

konsumentom informacji na temat prawa konsumenckiego w zakresie rozwiązywania ich sporów 

z przedsiębiorcami. Dzięki działalności edukacyjnej i informacyjnej rzecznika w zakresie praw 
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konsumenta, świadomość konsumencka jest na coraz wyższym poziomie. Działanie rzecznika 

nastawione jest również na profilaktyczne informowanie konsumentów o zagrożeniach 

występujących na rynku.  

 Konsumenci zwracali się do rzecznika w zakresie umów sprzedaży i problemów związanych  

z reklamacjami (rękojmia, gwarancja) towarów i usług. Cześć spraw dotyczyła odstąpienia od 

umowy z żądaniem zwrotu zaliczek i zadatków, które niektóre przedsiębiorstwa zwracały 

niechętnie. Najwięcej porad w zakresie umowy sprzedaży towarów, podobnie jak w latach 

poprzednich, dotyczyło produktów przemysłowych, w tym obuwia i odzieży, sprzętu RTV  

i AGD, mebli, telefonów komórkowych. Towary były reklamowane najczęściej ze względu na ich 

zbyt niską jakość i pojawieniem się w związku z tym wad. Niepokojący jest brak rzetelności  

w rozpatrywaniu reklamacji przez przedsiębiorców co w rezultacie często kończyło się interwencją 

rzecznika. Wzrosła ilość zgłaszanych porad w zakresie usług głównie: związane  

z rynkiem turystyki, opieką zdrowotną, usługi kurierskie, ubezpieczenia, konserwacja i naprawa 

pojazdów i innych środków transportu. Można natomiast zaobserwować wzrost różnorodności 

spraw z jakimi konsumenci zwracają się o pomoc. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa  

w 2020 roku spowodowała, iż konsumenci zaczęli częściej korzystać z usług internetowych  

w zakresie sprzedaży towarów i usług. Dla niektórych konsumentów były to nowe doświadczenia 

i wymagali w tym zakresie wsparcia i pomocy rzecznika. 

W 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 917 bezpłatnych porad, wśród których 

389 dotyczyło umów sprzedaży rzeczy, natomiast ponad 528 spraw było związanych z usługami. 

Zależność ta jest podobna jak w roku poprzednim. Ponadto w 51 sprawach udzielono informacji 

ogólnych, a w 42 sprawach porad niekonsumenckich. W 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem 

znacząco wzrosła liczba porad i informacji prawnej w zakresie usług turystycznych i rekreacji 

(odstąpienie od umowy na usługi turystyczne, wesela, komunie, bilety na koncerty i inne imprezy 

masowe).  

W 2019 roku takich porad było 44 natomiast w 2020 roku – 114.  

Rozpatrywane przez rzecznika sprawy z którymi zgłaszali się konsumenci oprócz porad  

i informacji dla konsumentów wiązały się z podjęciem przez rzecznika interwencji i mediacji  

w toczącym się sporze z przedsiębiorcą. 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. 

Interwencje rzecznika do przedsiębiorców wymagały wnikliwej analizy stanu faktycznego  

i prawnego sprawy, dlatego też jest to zadanie pracochłonne z uwagi na prowadzoną argumentację. 
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Często z różnych względów, niezbędna okazuje się dłuższa polemika  

z przedsiębiorcą i sprawa nie kończy się na pojedynczym wystąpieniu rzecznika. Większość 

pisemnych interwencji jest wymagająca, co w szczególności dotyczy spraw o skomplikowanym 

stanie faktycznym i powszechnie budzących wątpliwości interpretacyjne.  

W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa główny narzędziem komunikacji  

z konsumentami były połączenia telefoniczne oraz poczta elektroniczna. W przypadkach kiedy 

kontakt bezpośredni był konieczny, rzecznik spotykał się z konsumentem w sali wyznaczonej do 

przyjmowania klientów z zewnątrz, przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. w maseczkach  

z zachowaniem odstępu, a pomieszczenie oraz inne części wspólne w starostwie były na bieżącą 

dezynfekowane. 

Skuteczna działalność rzecznika konsumentów zabezpiecza prawa mieszkańców powiatu 

sochaczewskiego do ochrony praw konsumenta. 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, powodują wzrostu zaufania 

mieszkańców z terenu powiatu do samorządu lokalnego.  

Udział w projektach, programach zewnętrznych; 

W listopadzie 2020 roku dzięki Federacji Konsumentów w Warszawie we współpracy 

z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Sochaczewie przeprowadzono bezpłatne spotkanie 

edukacyjne online dla seniorów z naszego powiatu pod nazwą „Świadomy senior – bezpieczny 

konsument”. Na spotkaniu były poruszane takie tematy jak: sprzedaż na pokazach, usługi 

telekomunikacyjne, finansowe, sprzedaż energii elektrycznej, zakupy w zwykłym sklepie. Seniorom 

zostały przedstawione obecnie występujące zagrożenia rynkowe i sposoby radzenia sobie 

z  problemami konsumenckimi. Projekt nie wymagał nakładów finansowych. 

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 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 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. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu  

w Sochaczewie Nr 164 /2018 § 24 z dnia 26 lutego 2018 roku. 
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Na mocy w/w Ustaw rzecznik konsumentów w terminie do 31 marca 2021r. przedłożył staroście 

do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazał 

je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu tj. Urzędowi Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

w Warszawie. 

Obronność 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku. 

1. Opracowano dokumentację Stanowiska Kierowania Starosty Sochaczewskiego; 

2. Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Mazowieckim „Plan zasadniczych przedsięwzięć 

zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych”; 

3. Opracowano i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ankiety do 

„Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”; 

4. Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Mazowieckim „Plan Szkolenia Obronnego Powiatu 

Sochaczewskiego na rok 2019”; 

5. Uaktualniono i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego MUW 

w Warszawie dane dot. Planu podmiotów leczniczych do celów obronnych; 

6. Opracowano i przesłano do WBZK MUW sprawozdanie dotyczące bilansu personelu 

medycznego, zestawienia posiadanego personelu medycznego oraz planu rozwinięcia bazy 

łóżkowe dla powiatu sochaczewskiego; 

7. Konferencja poprzedzająca ćwiczenie SOCHO 20; 

8. Udział w spotkaniu z przedstawicielami WKU w Płocku w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia ćwiczeń p.k SOCHO-20; 

9. Zatwierdzenie koncepcji ćwiczenia SOCHO 20 przez Wojewodę Mazowieckiego; 

10.  Plan przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Obronnego na terenie powiatu 

sochaczewskiego; 

11.  Przeprowadzenie w dniach 22 i 23.09.2020r. ćwiczenia obronnego SOCHO 20 .W ćwiczeniu 

udział wzięło 252 osoby z terenu powiatu sochaczewskiego; 

12.  Konferencja Główna podsumowująca ćwiczenie SOCHO 20; 

13. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację 

zadania z zakresu spraw obronnych;. 

14. Udział w spotkaniu dotyczącym zabezpieczenia pobytu wojska na terenie Garnizonu 

Sochaczew przed obchodami Święta Wojska Polskiego. 
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Promocja powiatu 

Biuro Rzecznika Prasowego współtworzyło, realizowało i prowadziło konsekwentną, szeroko 

pojętą politykę informacyjną i promocyjną powiatu sochaczewskiego, obejmującą m.in. organizację 

konferencji prasowych, spotkań środowiskowych wydarzeń i imprez oraz przygotowywanie 

wydawnictw, tworząc pozytywny wizerunek obszaru władz samorządowych i powiatu 

sochaczewskiego. Do podstawowego zakresu działania Biura należało prezentowanie, wyjaśnianie 

i uzasadnianie działań organów samorządu powiatu, przedstawianie stanowiska starosty 

sochaczewskiego i Zarządu Powiatu w toczących się dyskusjach i w ważnych sprawach należących 

do zakresu działania samorządu powiatowego. Utrzymanie stałych, bieżących kontaktów z 

przedstawicielami środków masowego przekazu, informowanie ich o działalności, programach i 

wynikach pracy Starostwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji publicznych. 

Opracowywanie publikacji, komunikatów dla mediów przedstawiających informację o ważnych 

przedsięwzięciach i decyzjach Rady Powiatu, Zarządu i Starosty. Aktywne zaangażowanie i szerokie 

działania promocyjne w zakresie organizacji imprez i wydarzeń promujących powiat sochaczewski 

organizowanych przez Powiatowy Zespołu Edukacji w zakresie sportu i rekreacji oraz kultury i 

turystyki. 

Prace stałe i bieżące Biura Rzecznika Prasowego realizowane w 2020: 

1. redagowanie/wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Starostwa Powiatowego 

w Sochaczewie – „Informator Samorządowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 12 

wydań;  

2. przygotowanie, realizacja Dożynek Powiatowych; 

3. pozyskanie środków z PGNiG na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji 

Dożynek Powiatowych; 

4. nabycie materiałów promocyjnych, własny projekt graficzny – ścianka reklamowa(1szt.), 

żagle reklamowe (winder - 3szt.); 

5. bieżące przygotowywanie listów gratulacyjnych, okolicznościowych, dyplomów, kondolencji, 

życzeń do prasy, przygotowywanie/kolportaż życzeń świątecznych;  

6. produkcja i kolportaż wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz reklamowych;  

7. udział i reprezentowanie Starostwa w imprezach zewnętrznych; 

8. organizacja i współorganizacja konferencji tematycznych i prasowych oraz spotkań 

środowiskowych; 

9. utworzenie kanału Starostwa Powiatowego w serwisie YouTube jako nowa forma 

komunikacji z mieszkańcami, bieżące realizowanie nagrań i umieszczanie ich w serwisie. 
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Spośród zadań, które realizowało Biuro Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego 

w Sochaczewie bardzo istotne były kontakty z mediami. Miały one wielopłaszczyznowy 

charakter: 

− cotygodniowy newsletter – czyli informacje prasowe (wraz z relacją fotograficzną), 

dotyczące działalności Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i jednostek podległych, 

wysyłane drogą mailową do redakcji lokalnych mediów, które publikowane były następnie 

w ich wydaniach prasowych i internetowych. Zawierały one aktualne i interesujące 

informacje o działaniach Starostwa. Znajdowały się w nich również zapowiedzi imprez 

i wydarzeń oraz relacje z nich wraz ze zdjęciami. (około 50 newsletterów w roku) 

Lokalne media i portale internetowe do których trafiał cotygodniowy newsletter: 

portale: tusochaczew.pl, sochaczewianin.pl; 

redakcje tygodników: Ziemia Sochaczewska, Echo Powiatu, Express Sochaczewski; 

radio Sochaczew, radio Victoria, radio Niepokalanów. 

− realizacja informacyjnych i tematycznych audycji radiowych w radiu Sochaczew, Victoria 

i  Niepokalanów, zgodnie z zapisami umów z poszczególnymi rozgłośniami; 

− redakcja, administracja i bieżące aktualizowanie treści strony internetowej 

(www. powiatsochaczew.pl.) oraz Facebooka powiatu; 

− obsługa strony internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, redagowane przez 

Biuro Rzecznika Prasowego zakładki strony internetowej Starostwa to m.in.: aktualności, 

(codzienne, rozszerzone informacje o działaniach samorządu powiatowego wraz ze 

zdjęciami), wydarzenia i imprezy, konkursy, sport, dane teleadresowe. 

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 

 

Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 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 
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powiatu. Powiat na realizacje programu w roku budżetowym 2020 przeznaczył środki finansowe 

w wysokości 25.000,00 zł. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 roku. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu 

konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, Zarząd 

Powiatu w Sochaczewie Uchwałą 85/2020 z dnia 6 maja 2020 roku ogłosił i przyznał 

dofinansowanie: 

Zadnie 1 

„Wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej wśród dzieci i 

młodzieży w zakresie zajęć rekreacyjno-kulturalnych” 

Parafialny Zespół Charytatywny 

„CARITAS” Parafii Św. Wawrzyńca w 

Sochaczewie 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

6.000,00 zł 

Zadanie 2 

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element pracy 

profilaktycznej” 

Parafialny Zespół Charytatywny 

„CARITAS” Parafii Św. Wawrzyńca w 

Sochaczewie 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

10.000,00 zł 

Zadanie 3 

Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja 

pozytywnych postaw społecznych 

Klub Piłkarski „ORKAN” Sochaczew 
Wysokość przekazanego dofinansowania 

4.000,00 zł 

 

W otwartym konkursie ofert, ogłoszono również zadanie pt.: „Organizacja zajęć kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych i innych zajęć profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych i w wieku 

emerytalnym”, na które przeznaczono 5.000,00 zł. Na wyżej wymienione zadanie nie wpłynęła 

żadna oferta od organizacji pozarządowych. 
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Wszystkie organizacje w wyznaczonych umowami terminach złożyły sprawozdania 

z realizacji dofinansowanych zadań – wszystkie umowy zostały rozliczone – łączna 

wartość umów rozliczonych wyniosła 20.000,00 zł. 

Zgodnie z przedstawionymi przez organizacje rozliczeniami z wydatkowania przyznanych dotacji, 

pomoc uzyskało kilkadziesiąt dzieci z grup zagrożenia społecznego i osób młodych zagrożonych 

uzależnieniem. 

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

organizacji): 

− promowanie zdrowego stylu życia; 

− zapewnienie opieki i bezpieczeństwa; 

− pomoc koleżeńska i rodzinna; 

− zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży; 

− eliminowanie zachowań agresywnych oraz przeciwdziałaniu agresji w najbliższym 

otoczeniu; 

− eliminowanie niepowodzeń w szkole i w życiu; 

− zapobieganie patologiom i uzależnieniom; 

− kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej; 

− zapewnienie wypoczynku i rozrywki w czasie pandemii. 

Realizacja zadań z zakresu kultury, sportu i kultury fizycznej przez trwającą pandemię COVID-19 

została ograniczona w znaczącym zakresie. Wprowadzone obostrzenia nie pozwoliły wielu 

instytucjom, urzędom (w tym Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie) oraz organizacjom 

pozarządowym na realizację przedsięwzięć nowych czy też kontynuację tych z kilkuletnią tradycją. 

W lipcu 2020 roku w ramach piątej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” XI na terenie powiatu 

sochaczewskiego organizowanego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Sochaczewskiego Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przeznaczyło kwotę 500 zł. na realizację 

lokalnych projektów społecznych przez sochaczewskie NGO, skupione przy POPPS – tj. 

kampanię promocyjną jako wkład własny dla grantobiorców. Samorząd powiatowy był partnerem 

w Programie. 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie współorganizuje i wspiera finansowo oraz rzeczowo projekty 

z zakresu sportu i kultury fizycznej, których pomysłodawcą było sochaczewskie Stowarzyszenie 

„Przez sport w przyszłość”. W listopadzie symbolicznie został przeprowadzony VIII Bieg 

Sztafetowy Pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego. Jednym ze współorganizatorów i partnerów 
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wspierających było ww. Stowarzyszenie. Współpraca odbywała się tu bez przekazania środków 

finansowych oraz rzeczowych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. 

Ponadto, w minionym roku większość wydarzeń z zakresu kultury i sportu, których organizatorem 

było Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zespół Edukacji nie odbyły się z powodu wystąpienia 

COVID-19. Projekty, które się odbyły, zostały ograniczone w swym zakresie do minimum, bez 

udziału i współpracy instytucji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego 

Elementem współpracy z organizacjami pozarządowymi była również współpraca z Fundacją 

Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie w zakresie nieodpłatnej pomy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Powiatu Sochaczewskiego. 

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem 

epidemiologicznym, od marca 2020 zostało zawieszone udzielanie osobistych porad w punktach 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które funkcjonują 

na terenie powiatu sochaczewskiego (w siedzibie Starostwa w Sochaczewie oraz w Urzędzie Gminy 

Brochów). W związku z tym, zorganizowano zdalne udzielanie nieodpłatnych porad prawnych 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość (telefonicznie, e-mail). 

W roku 2020 r. na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację 

pozarządową przeznaczono kwotę 60 060 zł oraz 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu 

edukacji prawnej. Środki na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego są przekazywane z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. 

W 2020 roku udzielono łącznie 948 porad prawnych bądź obywatelskich. 
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