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Słowo od Burmistrza

Szanowni Państwo,
Niniejszy raport obejmuje podsumowanie rocznej działalności, aby w sposób zwięzły i czytelny
przedstawić sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Sochocin w 2020 r.
Opracowanie jest trzecią tego typu publikacją, której celem jest przedstawienie realizacji polityk,
programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku. Raport stanowi podstawę
do analizy stanu samorządu w przyszłych latach oraz do zidentyfikowania zmian, które wpłyną na lepsze
zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu gminnego, a także będą podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy
Sochocin.

Zapraszam do lektury i debaty nad raportem.

Jerzy Ryziński
Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin
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1. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka Gminy Sochocin

Panorama Sochocina

1.1. Podstawa prawna sporządzenia raportu
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie samorządu wynika z zapisów ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.).
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport o stanie Gminy Sochocin obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Sochocin w 2020
roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

1.2. Położenie administracyjne i charakterystyka Gminy
Gmina Sochocin leży w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim.
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Jednostkami pomocniczymi jest 28 sołectw: Baraki, Bolęcin, Biele, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo,
Drożdżyn, Gromadzyn, Gutarzewo, Idzikowice, Jędrzejewo, Kępa, Koliszewo, Kolonia Sochocin,
Kołoząb, Kondrajec, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Pruszkowo,
Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony, Wycinki, Wierzbówiec, Żelechy.
Rysunek 1. Położenie Gminy Sochocin na tle powiatu płońskiego i województwa mazowieckiego

Źródło: http://www.gminy.pl

Atutem Gminy Sochocin są walory krajobrazowo – przyrodnicze. Gmina położona jest
w pradolinie rzeki Wkry. Ponadto w całości wchodzi w skład obszaru ekologicznego „Zielone Płuca
Polski”.
W granicach Gminy znajdują się Krysko-Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Nadwkrzański
Obszar Chronionego Krajobrazu. Ponadto zlokalizowanych jest tu wiele pomników przyrody, głównie
drzew – dęby szypułkowe, buk pospolity, a także występują użytki ekologiczne.
Na rysunku poniżej przedstawiono granice obszarowych form ochrony przyrody na tle Gminy Sochocin.
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Rysunek 2. Obszary chronione w Gminie Sochocin

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Dodatkową zaletą Gminy jest dogodne położenie w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej (ok. 70 km)
oraz przy trasach wiodących na Pojezierze Warmińsko – Mazurskie oraz nad Morze Bałtyckie.
Siedzibą Gminy jest miejscowość Sochocin, w której znajdują się m.in.:
 Urząd Gminy Sochocin,
 Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie,
 Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.
 obiekty sportowo-rekreacyjne.

1.3. Władze i struktura organizacyjna Urzędu Gminy Sochocin w 2020r
Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy Sochocin – Jerzy Ryziński.
Obecnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sochocin został ustanowiony
Zarządzeniem nr 5/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 24 stycznia 2019 r., zmieniony Zarządzeniem
nr 4/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 6 lutego 2020 r., zmieniony Zarządzeniem nr 74/2020 z dnia
5 listopada 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin.
Kierownikiem Urzędu jest Wójt. W Urzędzie funkcjonują następujące kierownicze stanowiska
urzędnicze:
 Sekretarz, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,
 Skarbnik, Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu,
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 Zastępca Skarbnika,
 Kierownik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
 Kierownik Wydziału Administracji i Edukacji,
 Kierownik Wydziału Organizacyjnego,
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
W skład Urzędu Gminy Sochocin wchodzą:
 Wydział Administracji i Edukacji,
 Wydział Organizacyjny,
 Wydział Finansów i Budżetu,
 Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
 Urząd Stanu Cywilnego
 Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i funduszu sołeckiego,
 Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej,
 Samodzielne stanowisko ds. promocji,
 Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych,
 Samodzielne stanowisko ds. informatycznych,
 Samodzielne stanowisko – Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy został przedstawiony na rysunku.
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Rysunek 3. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Sochocin

Źródło: Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin
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1.4 Jednostki organizacyjne Gminy
Na terenie Gminy funkcjonują następujące jednostki:
 jednostki organizacyjne:


Urząd Gminy Sochocin



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie



Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie



Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II



Szkoła Podstawowa w Smardzewie

 samorządowe instytucje kultury:


Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie



Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie

 spółki gminne:


Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis działalności poszczególnych jednostek wraz z podstawowymi danymi zostały uwzględnione
w dalszych częściach niniejszego Raportu.
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2. Sytuacja finansowa Gminy w 2020 r.
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.
Informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami
pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców.
Pierwotny budżet Gminy Sochocin na 2020 r. wg Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Sochocin
z dnia 17 grudnia 2019 roku wynosił po stronie dochodów: 26 719 646,00 zł, a po stronie wydatków
26 696 598,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu miała wynieść 23 048,00 zł. Po dokonanych zmianach
zaplanowano deficyt w wysokości 202 317,54 zł.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wprowadzone zostały jednak zmiany na mocy
uchwał Rady Gminy Sochocin oraz zarządzeń Wójta Gminy Sochocin.
Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony o 14,39% i wyniósł po stronie
dochodów 30 565 427,78 zł. Pierwotny plan wydatków zwiększono o 15,94% i wyniósł on
30 767 745,32 zł.
Poniżej dokonano analizy Budżetu Gminy w 2020 r.
DOCHODY BUDŻETOWE ZŁ
Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sochocin w 2020 r.
Wyszczególnienie

Plan [zł]

Wykonanie [zł]

Stopień wykonania

dochody budżetowe,
w tym:

30 565 427,78

29 983 370,96

98,10%

dochody bieżące

29 839 897,87

29 287 091,05

98,15%

725 529,91

696 279,91

95,97%

dochody majątkowe

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r.

Dochody budżetu Gminy za 2020 r. zostały wykonane w kwocie 29 983 370,96 zł, tj. 98,10%
w stosunku do planu budżetu po zmianach.
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Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sochocin w 2020 r. w podziale na działy
Dochody
Dział

Wyszczególnienie

495 759,26
4 000,00
150 000,00
10 082,85
14 000,00
219 840,24

Wykonanie na
31.12.2020
495 759,26
3 319,26
150 000,00
9 897,20
14 000,00
213 478,72

Urzędy naczelnych org. władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

46 720,00

45 598,20

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

17 599,99

17 599,99

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej

7 340 363,40

7 071 027,57

758
801
852
854
855

Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina

10 043 747,54
629 009,00
472 363,00
31 655,00
9 258 738,00

10 043 747,54
619 800,09
462 299,72
31 872,54
9 254 619,24

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 761 309,47

1 509 361,60

921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 876,62

23 876,62

926

Kultura fizyczna
RAZEM

46 363,41
30 565 427,78

17 113,41
29 983 370,96

010
020
600
700
710
750

Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna

751

Plan

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE
Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sochocin w 2020 r.
Wyszczególnienie

Plan [zł]

Wykonanie [zł]

Stopień wykonania

wydatki budżetowe,
w tym:

30 767 745,32

29 648 491,89

96,36%

Wydatki bieżące

29 091 808,32

28 039 055,03

96,38%

wydatki majątkowe

1 675 937,00

1 609 436,86

96,03%

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 29 648 491,89zł tj. 96,36%
w stosunku do planowanego budżetu po zmianach.
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Znaczną pozycję w wydatkach budżetu Gminy stanowią wydatki związane z realizacją zadań
oświatowych (działy klasyfikacji budżetowej: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna
opieka wychowawcza). Wysoko zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu Gminy jest
także dział 855 Rodzina.
Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sochocin w 2020 r. w podziale na działy
Wydatki
Dział
010
600
700
710
720
750
751

Wyszczególnienie

502 959,26
2 075 177,85
52 500,00
72 500,00
59 999,80
3 709 813,66

Wykonanie na
31.12.2020
501 743,90
1 940 803,66
27 881,10
66 867,18
59 987,80
3 450 089,54

46 720,00

45 598,20

Plan

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych org. władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

403 153,66

341 209,71

757

Obsługa długu publicznego

160 000,00

119 684,41

758
801
851
852
854
855

Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina

63 046,34
9 473 123,56
122 932,87
1 076 089,00
190 067,44
9 418 318,00

0,00
9 295 775,92
108 729,98
1 036 793,22
188 057,44
9 412 333,78

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 443 225,45

2 209 876,90

660 796,41

658 612,52

237 322,02
30 767 745,32

184 446,63
29 648 491,89

921
926

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r.

WYNIK BUDŻETOWY
Tabela 5. Planowany i wykonany deficyt budżetowy Gminy Sochocin w 2020 r.
Wyszczególnienie
deficyt
nadwyżka

Plan [zł]

Wykonanie [zł]
202 317,54

0,00

0,00

334 879,07

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r.

Ostatecznie w 2020 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 334 879,07 zł.
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3. Realizacja zadań inwestycyjnych i funduszu sołeckiego
W 2020 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:
1) Zadanie „Przebudowy drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina
Sochocin”.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi gminnej ul. Zakościelna w miejscowości
Sochocin, gmina Sochocin – 14 999,85 zł.
Zadanie ze względu na duży koszt realizacji
przedsięwzięcie zostało podzielone na II etapy.
Wykonawcą I etapu zadania był Gminny Zakład
Komunalny w Sochocinie Sp. z o. o.
Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy za
zrealizowane roboty budowlane w 2020 r. wynosi:

Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna)

149 966,92 zł.
2) Zadanie „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej
wiaty rowerowej wyposażonej w panel fotowoltaiczny ze stacją naprawy rowerów (Stacja BikeStop)
wyposażoną w funkcję zasilania telefonów komórkowych, tabletów i laptopów”.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą zadanie
był W&K SPECTRUM Sp. z o.o.
Koszt całego zadania 50 000,00 zł.
Wysokości dotacji 29 250,00 zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wysokość środków własnych: 20 750,00 zł
W

ramach

przedsięwzięć

objętych

Wieloletnią

Prognozą Finansową w 2020 r. zrealizowano:
Wiata rowerowa wyposażona w panel fotowoltaiczny ze stacją
naprawy rowerów (Stacja BikeStop)

3) Zadanie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W
w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin” polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego.
W 2020 r. zrealizowano dwa zadania:
- Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowego „WAPNOPOL”
Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi: 439 997,27 zł.
Długość odcinka – 930 m (łącznie ze skrzyżowaniem w stronę Milewa).
Szerokość nawierzchni jezdni – 5,00 m
13
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Pobocza obustronne szerokości – 0,75 m
Zadanie było dotowane w wysokości 150 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi: 403 049,27 zł.
Długość odcinka – 920 m
Szerokość nawierzchni jezdni – 5,00 m
Pobocza obustronne szerokości – 0,75 m
Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo – odwodnienie przepusty rurowe.
Wykonawcą zadania jest F.H.U. Marcin Antosik
Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi: 67 637,70 zł.
Zadanie było dotowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota dofinansowania
500 000,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 dla gmin i powiatów).

Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy

Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo

W ramach realizacji zadań bieżących zrealizowano również:
1) Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sochocin w 2020 roku – etap V.
W ramach złożonego wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
ww. zadanie tut. samorząd otrzymał dofinansowanie w
wysokości 22 325,60 zł.
Zadanie było zrealizowane przez Revol sp. z o. o. sp. k.
Wysokości dotacji 22 325,60 zł WFOŚIGW w Warszawie
Koszt całkowity zadania wyniósł – 26 931,76 [PLN].
Wkład własny gminy wynosi – 4 606,16 [PLN].
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Sochocin
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2) Zadanie: „Usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie
gminy Sochocin”.
W czerwcu zostało zrealizowane zadanie dotyczące
usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie gminy Sochocin.
Wykonawcą zadania był EKO SERWIS z GRUDUSKA.
Odebrano odpadów w łącznej ilości: 63,965 Mg
Koszt całkowity zadania 31 777,81 zł.
Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 100%
tj. 31 777,81 zł

Usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie gminy Sochocin

3) Zadanie: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w każdym lokalu i budynku
położonym na terenie gminy Sochocin”.
Zadanie zostało zrealizowane 2020 r.
Na ww. zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie 100% z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Przedmiotem zadania było przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła

w każdym

lokalu i budynku położonym na terenie gminy Sochocin
Wartość dofinansowania 100% tj. 68 458,42 zł brutto. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidulanych
źródeł ciepła umożliwiło zgromadzenie informacji dotyczących rodzajów źródeł ciepła występujących
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej
indywidulanych na terenie Gminy Sochocin. Analiza stanu istniejącego i zbiór informacji
środowiskowych pozwoliły na określenie celów środowiskowych dla Gminy Sochocin. Wyłoniła się
lista zadań priorytetowych, które należało by przeprowadzić dla poprawy powietrza. W działalności
Gminy Sochocin, ochrona środowiska jest dziedziną pierwszoplanową, warunkującą stały

i

zrównoważony rozwój gminy i jej mieszkańców. W ślad za polityką ekologiczną państwa nadrzędną
wartością w polityce ekologicznej gminy winien być człowiek. Oznacza to, że zdrowie mieszkańców,
komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, standard życia obywateli są głównymi kryteriami
realizacji polityki ekologicznej na każdym jej poziomie. Bardzo ważne jest uświadomienie
mieszkańców w dziedzinie ekologii i odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z przeprowadzonej
ankietyzacji aż 79 % źródeł ciepła na terenie Gminy Sochocin stanowią źródeł ciepła, które nie spełniają
wymogów uchwały antysmogowej. Mała liczba respondentów jest świadoma konieczności zmiany
ogrzewania na bardziej ekologiczne i zadeklarowali chęć wymiany starego źródła ogrzewania na nowy
bardziej ekologiczne, które w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości powietrza.
Największym zagrożeniem dla czystości powietrza jest niska emisja z lokalnych źródeł ciepła. Dotyczy
to kotłowni obiektów usługowych, komunalnych, a także tych znajdujących się w prywatnych
15
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gospodarstwach domowych. Najlepszym odzwierciedleniem tego stanu jest okres grzewczy. Większość
kotłowni znajdujących się na terenie Gminy Sochocin to kotłownie węglowe (pozaklasowe). Węgiel
jest najpopularniejszym oraz „najprostszym” źródłem energii, które podczas spalania wydziela spore
ilości pyłów, dwutlenku węgla i siarki, które trafiają bezpośrednio do atmosfery.
Liczba zinwentaryzowanych budynków i lokali wynosi: 2270
Łączna przewidywana liczba źródeł ciepła do wymiany w gminie, które nie spełniają wymogów
uchwały antysmogowej: 1797 – stanowi sumę kotłów bezklasowych, 3 i 4 klasy oraz innych urządzeń
bezklasowych tj. piece, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki, kozy, kocioł na naftę oraz piece
kaflowe.

Ulotka dotycząca zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła w każdym lokalu i budynku
położonym na terenie gminy Sochocin”. Str.1

Ulotka dotycząca zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła w każdym lokalu i budynku
położonym na terenie gminy Sochocin”. Str.2

4) Program priorytetowy „Czyste powietrze”.
W

ramach

realizacji

programu

priorytetowego

„Czyste

Powietrze”

współpracujemy

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
na podstawie zawartego porozumienia.
W ramach ww. programu w 2020 r. przygotowano wraz z Wnioskodawcami 11 wniosków pod kątem
spełnienia wymagań określonych w Programie oraz przekazano do WFOŚiGW zweryfikowane wnioski
o dofinansowanie.
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5) W ramach MIAS MAZOWSZE 2020 otrzymaliśmy z budżetu Województwa Mazowieckiego
dofinansowanie 5 zadań:
- Modernizacja rynku w miejscowości Sochocin poprzez montaż oświetlenia solarnego wraz
z monitoringiem – wartość projektu 40 000,00 zł – dotacja 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowane
i rozliczone.
- Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Smardzewo – wartość projektu 20 000,00
zł – dotacja 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Ślepowrony – wartość projektu 28 000,00 zł –
dotacja 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- Remont świetlicy w miejscowości Gutarzewo – wartość projektu 20 000,00 zł – dotacja 10 000,00 zł.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- Remont świetlicy w miejscowości Kondrajec – wartość projektu 20 000,00 zł – dotacja 10 000,00 zł.
Zadanie w trakcie zrealizowane i rozliczone.
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych należy wymienić także budowę sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości
Kondrajec gm. Sochocin, realizowaną przez Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w
ramach uzyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2020 r. wybudowana
została sieć kanalizacji sanitarnej (ok. 2,8 km) na terenie Aglomeracji Sochocin.
Poniesiono łączne wydatki w kwocie 2 309 000,00 zł (dotacja 1 268 000,00 zł NFOŚiGW; pożyczka
1 041 000,00 zł NFOŚiGW).

MIAS MAZOWSZE 2020 Modernizacja rynku w miejscowości
Sochocin

MIAS MAZOWSZE 2020 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
w miejscowości Smardzewo
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MIAS MAZOWSZE 2020 Zakup elementów siłowni zewnętrznej
w miejscowości Ślepowrony

MIAS MAZOWSZE 2020 Remont świetlicy w miejscowości
Gutarzewo

MIAS MAZOWSZE 2020 Remont świetlicy w miejscowości Kondrajec

budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin
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FUNDUSZ SOŁECKI

W 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano łączne wydatki na poziomie 399.706,30
zł, przy czym zostały wykonane w kwocie

355.947,81 zł tj. ok. 89,052 % planu.

W tabeli poniżej dokonano przedstawienia realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Sochocin
w 2020 r.

Tabela 6. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
Dział

600 – Transport
i łączność

900 – Oświetlenie
ulic, placów i dróg

Wydatki
[zł]

109,281,60

138.283,59

Wykonanie wydatków bieżących
Wykonano częściowe remonty dróg gminnych w sołectwach:
Ciemniewo, Kuchary Królewskie, Drożdżynie, Jędrzejewie. W ramach
środków funduszu sołeckiego pogłębiono i oczyszczono rowy przy
drodze
w sołectwie Niewikla i Bolęcin. Bieżące remonty ( żwirowanie itp.)
zostały wykonane na drogach w sołectwach: Wierzbówiec, Gutarzewo,
oraz utwardzono nawierzchnię dróg w Kępie, Kołozębiu, Budach
Gutarzewskich. Wykonano inne prace takie jak : przygotowanie terenu
pod rekreacje w Bolęcinie, zamontowano próg zwalniający
w miejscowości Biele.
Opłacono zużycie energii za oświetlenie uliczne w sołectwie Biele oraz
zamontowano dodatkowe ledowe punkty oświetleniowe w pasie
drogowym dróg gminnych
w sołectwach: Sochocin -9, Idzikowice2, Jędrzejewo-1, Koliszewo-3, Kolonia Sochocin-2, Kołoząb-1, Kuchary
Żydowskie-1, Niewikla-1, Smardzewo-2, Pruszkowo-3 oraz po 1
punkcie linii napowietrznej w miejscowościach Idzikowice, Pruszkowo i
Kuchary Żydowskie.

921– Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
926
Kultura fizyczna
Źródło: Dane Urzędu Gminy Sochocin

Poniżej dokonano również zestawienia wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
związanych wyłącznie z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie
poszczególnych sołectw, w których wydatki były realizowane.
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Tabela 7. Realizacja wydatków związanych wyłącznie z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg
gminnych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego
Sołectwo

Przeznaczenie wydatku

Wydatek [zł]

Ciemniewo

Żwirowanie drogi gminnej na odcinku 500 mb i
szerokości 4 m

12.301,25

Niewikla

Pogłębianie i oczyszczanie rowów przydrożnych ok.
200 mb

8.195,83

Wierzbówiec

Żwirowanie drogi gminnej na odcinku 470 mb i
szerokości 4,0 m

12.016,45

Gutarzewo

Żwirowanie drogi gminnej na odcinku 470 mb i
szerokości 4,0 m

4.305,48

Kępa

Utwardzenie drogi gminnej destruktem 330 mb i
szerokości 4,0

11.943,09

Jędrzejewo

Bieżący remont drogi gminnej na odcinku 120mb i
szerokości 3,7m

4.179,49

Kołoząb

Utwardzenie drogi destruktem na odcinku 100mb i
szerokości 4,0m.

4.986,91

Kuchary Królewskie

Budy Gutarzewskie

Drożdżyn

Biele

Remont drogi gminnej na odcinku 340mb
szerokości 3,5m

i

Częściowe utwardzenie drogi gminnej destruktem na
odcinku 410 mb i szerokości 3,7m
Remont drogi gminnej na odcinku 358mb
szerokości 3,7m

i

Montaż progu zwalniającego w drodze gminnej

11.406,42

9.538,17

10.073,64

9.000

Źródło: Dane Urzędu Gminy Sochocin
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4. Wykonanie uchwał
Uchwały, jakie w 2020 r. przyjęła Rada Gminy Sochocin zostały przedstawione zbiorczo
w tabeli poniżej.
Tabela 8. Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Sochocin w 2020r.
Nr uchwały

Data
przyjęcia

Uchwała

Sposób wykonania

XIV/114/2020

24
stycznia
2020

XIV/115/2020

24
stycznia
2020

XIV/116/2020

24
stycznia
2020
24
stycznia
2020

w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków
i sposobu ich przyznawania w szkołach i
przedszkolu prowadzonych przez Gminę
Sochocin
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenia nauczycieli w2020roku dla
nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych
przez Gminę Sochocin
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Sochocin
w sprawie zasad korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej

Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XIV/117/2020

XIV/118/2020

24
stycznia
2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Sochocin
w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Sochocin

XV/119/2020

16 marca
2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin

XV/120/2020

16 marca
2020

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

XV/121/2020

16 marca
2020
16 marca
2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Płońskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Płońskiego

16 marca
2020

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2020 w zakresie
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
terenie gminy Sochocin.

XV/122/2020
XV/123/2020

Uchwała wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
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XV/124/2020

16 marca
2020

w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Sochocin w 2020 roku

XV/125/2020

16 marca
2020

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości Sochocin

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XVI/126/2020

20 maja
2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin .

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XVI/127/2020

20 maja
2020

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

XVI/128/2020

20 maja
2020

w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w roku budżetowym 2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XVI/129/2020

20 maja
2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2020
Rady Gminy Sochocin z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Płońskiego

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XVI/130/2020

20 maja
2020

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sochocin

XVI/131/2020

20 maja
2020

XVI/132/2020

20 maja
2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów
w granicach administracyjnych wsi
Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia
Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie,
Milewo, Niewikla, Podsmardzewo,
Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin,
Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1-14.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sochocin dla fragmentu obszaru położonego
w miejscowości Kępa

Uchwała wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XVI/133/2020

20 maja
2020

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Sochocin dla fragmentu obszaru położonego
w miejscowości Smardzewo

XVI/134/2020

20 maja
2020

sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu
obszaru położonego w miejscowości Sochocin

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
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XVI/135/2020

20 maja
2020

w sprawie utworzenia Posterunku Policji w
Sochocinie

XVII/136/2020

22
czerwca
2020
22
czerwca
2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin
wotum zaufania

XVII/137/2020

XVII/138/2020

XVII/139/2020

XVII/140/2020

22
czerwca
2020
22
czerwca
2020
22
czerwca
2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
podlega przekazaniu
Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w
Radomiu oraz
Komendantowi
Powiatowemu Policji w
Płońsku.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sochocin za
2019rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Sochocin za 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.

XVII/141/2020

22
czerwca
2020

w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 z dnia
19 grudnia 2018roku w sprawie ustalenia diet
dla radnych Rady Gminy Sochocin

XVII/142/2020

22
czerwca
2020

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Sochocin

XVII/143/2020

22
czerwca
2020

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

XVII/144/2020

22
czerwca
2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Sochocin w roku szkolnym
2020/2021

XVII/145/2020

22
czerwca
2020

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od
zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy
Sochocin

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
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XVIII/146/2020

14
sierpnia
2020

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/130/2020/
Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Sochocin

Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia

XVIII/147/2020

14
sierpnia
2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XIX/148/2020

19
sierpnia
2020
19
sierpnia
2020

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi
Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią
na skargę.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XIX/149/2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XIX/150/2020

19
sierpnia
2020

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budowa, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg

XIX/151/2020

19
sierpnia
2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w
granicach administracyjnych wsi Biele,
Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary
Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo,
Wycinki, Żelechy

XIX/152/2020

19
sierpnia
2020

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XX/153/2020

10
września
2020
10
września
2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Sochocin dla terenów w granicach
administracyjnych wsi Baraki, Budy
Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia
Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy,
Smardzewo, Wierzbówiec.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XX/154/2020

XXI/155/2020

XXI/156/2020

30
listopada
2020
30
listopada
2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu
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XXI/157/2020

30
listopada
2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Sochocin

XXI/158/2020

30
listopada
2020

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do
celów wymiaru podatku leśnego na rok 2021

XXI/159/2020

30
listopada
2020

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2021,

XXI/160/2020

30
listopada
2020

Zmieniająca uchwałę
Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu
gminy

XXI/161/2020

30
listopada
2020

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Sochocinie

XXI/162/2020

30
listopada
2020

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sochocinie

XXI/163/2020

30
listopada
2020

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sochocinie

XXI/164/2020

30
listopada
2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w
granicach administracyjnych wsi Bolęcin,
Ciemniewo Budy, Drożdżyn, Gromadzyn,
Idzikowice, Jędrzejewo, Kołoząb, Niewikla,
Pruszkowo, Ślepowrony.

Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r
Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r
Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r
Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 roku.
Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.
Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.
Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

25

RAPORT O STANIE GMINY SOCHOCIN ZA ROK 2020

Uchwała wchodzi w życie
po upływie14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
po upływie14 dni od dnia
jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego

XXI/165/2020

30
listopada
2020

w sprawie nadania nazwy ulicy w Sochocinie

XXI/166/2020

30
listopada
2020

w sprawie nadania nazwy placu w Sochocinie

XXI/167/2020

30
listopada
2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Sochocin

XXI/168/2020

30
listopada
2020

w sprawie przystąpienia Gminy Sochocin do
wykonywania działalności w zakresie usług
telekomunikacyjnych

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

XXI/169/2020

30
listopada
2020

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021rok.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XXII/170/2020

18
grudnia
2020
18
grudnia
2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2020 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia i
obowiązuje w roku
budżetowym 2020.
Uchwała podlega
ogłoszeniu
Uchwała wchodzi w życie
od dnia 1 stycznia 2021 r.
i podlega ogłoszeniu w
Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy
Sochocin.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021
roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

XXII/171/2020

XXII/172/2020

18
grudnia
2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sochocin na 2021 rok

XXII/173/2020

18
grudnia
2020

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin
na 2021 rok

XXII/174/2020

18
grudnia
2020

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Sochocin na 2021rok
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XXII/175/2020

18
grudnia
2020

w sprawie zasad przekazywania sołectwom
składników mienia komunalnego do korzystania

XXII/176/2020

18
grudnia
2020

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Sochocin

Uchwała wchodzi w życie
po upływie14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sochocin

5. Sytuacja demograficzna na terenie Gminy w 2020 r.
Na koniec 2020 r. Gminę Sochocin zamieszkiwało 5 712 mieszkańców, tj. o 1,85% mniej niż dwa lata
wcześniej. Spadek został odnotowany wśród mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (1,7 %), jak
również wśród osób w wieku produkcyjnym (3,70 %). Z kolei w grupie osób w wieku poprodukcyjnym
odnotowano wzrost liczebności mieszkańców (3,94 %), co niekorzystnie wpływa na sytuację społecznogospodarczą Gminy, bowiem pogłębia się proces starzenia ludności gminnej.

Tabela 9. Liczba mieszkańców Gminy Sochocin w latach 2018-2020 z podziałem na grupy ekonomiczne
Jednostka
miary

Wyszczególnienie

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
produkcyjnym

2018

2019

2020

Ogółem

1108

1 107

1 089

Mężczyźni

554

552

539

Kobiety

554

555

550

Ogółem

3596

3 521

3 463

Mężczyźni

1 945

1 908

1 885

1 651

1 613

1 578

1116

1 138

1 160

Mężczyźni

362

375

385

Kobiety

754

763

775

Ogółem

5 820

5 766

5 712

Mężczyźni

2 861

2 835

2 809

Kobiety

2 959

2 931

2 903

Kobiety
Ogółem
Ludność w wieku
poprodukcyjnym

Razem

osoba

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności Urzędu Gminy Sochocin

Niekorzystnie w ostatnich latach przedstawiała się sytuacja w zakresie liczby urodzeń
i zgonów, bowiem odnotowywano ubytek naturalny. Na koniec 2020 r. ubytek naturalny wyniósł – 11.
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Tabela 10. Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny Gminy Sochocin w latach 2018-2020
Wyszczególnienie

Jednostka miary

2018

2019

2020

68

68

56

58

80

67

10

-12

-11

Urodzenia
Zgony

Osoba

Przyrost naturalny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności Urzędu Gminy Sochocin

W analizowanym okresie pozytywnie kształtowała się sytuacja w zakresie migracji ludności. Dane
przedstawiono w tabeli.
Tabela 11. Migracje ludności w Gminie Sochocin w latach 2018-2020
Wyszczególnienie

Jednostka miary

Zameldowania

2018

2019

2020

109

92

53

14

21

11

Osoba
Wymeldowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji ludności Urzędu Gminy Sochocin
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6. Pomoc społeczna w Gminie w 2020 r. i bezpieczeństwo publiczne
POMOC SPOŁECZNA I PROBLEMY MIESZKAŃCÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie realizuje zadania własne i zlecone
z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1876, ze zm.) oraz inne zadania wynikające z właściwych ustaw.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie jest jednostką organizacyjną realizującą zadania
pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia. W roku 2020 pomocą społeczną objętych zostało 124 rodziny (w rodzinach tych były
273 osoby).
Najczęstszymi powodami udzielania pomocy była długotrwała lub ciężka choroba (67 rodzin),
następnie bezrobocie (50 rodzin), niepełnosprawność (49 rodzin) oraz ubóstwo (42 rodziny). Od wielu
lat znacznym problemem wśród osób korzystających z pomocy społecznej jest również bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zjawisko
to związane jest z problemami w sferze opieki nad dziećmi i dotyka najczęściej rodziny niepełne.
Ze zjawiskiem tym łączą się również wszelkiego rodzaju przejawy niezaradności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, zapewnieniu członkom rodziny godziwego bytu oraz poczucia
bezpieczeństwa.
Statystyka powodów udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Sochocin w 2020 r. została
zaprezentowana w tabeli poniżej.
Tabela 12. Pomoc społeczna ze względu na powód wsparcia
Lp.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

1.

Bezrobocie

50

2.

Długotrwała lub ciężka choroba

67

3.

Niepełnosprawność

49

4.

Ubóstwo

42

5.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

31

6.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - rodziny niepełne

22

7.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego - rodziny wielodzietne

10

8.

Alkoholizm

9
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9.

Zdarzenie losowe

0

10.

Bezdomność

7

11.

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

12.

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9

13.

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności wielodzietność

6

14.

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

15.

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego

0

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie w roku 2020

Jednym z kluczowych zadań realizowanych w GOPS jest świadczenie pracy socjalnej, rozumianej jako
działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W 2020 r. pracą socjalną objętych było 93 rodzin
(217 osób w rodzinie).
Rozwiązywanie problemów klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie wymaga
szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu
płońskiego. Wśród najważniejszych partnerów GOPS w Sochocinie należą:
⎯ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,
⎯ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku,
⎯ „Centrum Zdrowia Szansa w Płońsku”,
⎯ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Psyche” w Płońsku,
⎯ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sochocinie,
⎯ Sąd Rejonowy w Płońsku - kuratorzy sądowi,
⎯ PZSiPS w Sochocinie - pedagodzy szkolni,
⎯ Szkoła Podstawowa w Smardzewie,
⎯ Szkoła Podstawowa w Kołozębiu,
⎯ lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe,
⎯ Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku,
⎯ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku,
⎯ Urząd Gminy w Sochocinie,
⎯ Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie,
⎯ Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie,
⎯ Komenda Powiatowa Policji w Płońsku,
⎯ Bank Żywności w Ciechanowie,
⎯ Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Dreglinie,
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⎯ Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT Miączyn Duży
⎯ Polski Czerwony Krzyż i inne.
W 2020 r. zatrudnionych było 9 osób, w tym 3 pracowników socjalnych świadczących pomoc
w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w środowisku zamieszkania,
opiekun w środowisku pomocy społecznej, Asystent Rodziny, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, Kierownik, Główny księgowy i Kierowca.
W 2020 roku w z art. 15o ustawy z dnia 31 marca 2020r, o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw pracownicy socjalni nie mogą przeprowadzać rodzinnych wywiadów środowiskowych
w miejscu zamieszkania tylko poprzez rozmowę telefoniczną. W przypadkach nagłych wymagających
interwencji pracownik socjalny zabezpieczony w środki ochrony osobistej udaje się w środowisko nie
pozostawiając osób potrzebujących wsparcia bez pomocy. Takie sytuacje miały miejsce w przypadku
zagrożeń zamarznięciem osób bezdomnych w okresie zimowym czy interwencji w rodzinach
z podejrzeniem występowania przemocy domowej itp.
Pracownicy GOPS w Sochocinie pomagali osobom starszym samotnym, niepełnosprawnym
w robieniu zakupów i dostarczaniu ich do miejsca zamieszkania tych osób. Umawiali na wizyty
lekarskie czy e-porady do specjalistów. W okresie wiosennym żywność dostarczana była dzięki pomocy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie.
W miesiącu kwietniu 2020r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
koordynowali prace związane z zakupem materiałów, szyciem, pakowaniem i dystrybucją maseczek
ochronnych wielokrotnego użytku.
W proces szycia maseczek zaangażowanych było 5 mieszkanek gminy Sochocin oraz
pracownia krawiecka WERA z Płońska. Gotowe maseczki zostały przekazane w pierwszej kolejności
do sołtysów, którzy bezpłatnie rozdawali je w swoich sołectwach. Osoby zainteresowane mogły
również otrzymać maseczki zgłaszając się do Urzędu Gminy w Sochocinie. Ogólnie mieszkańcy naszej
gminy zostali wyposażeni w ok. 2500 maseczek wielokrotnego użytku.
Akcja szycia masek możliwa była dzięki decyzji Wójta Gminy Sochocin, który zdecydował
o takim wsparciu przede wszystkim dla osób starszych i osób z grup ryzyka. Ze środków Urzędu
Gminy zostały zakupione materiały tj. tkanina bawełniana, włóknina, gumki, nici do uszycia maseczek.
Mieszkanki naszej gminy uszyły maski w ramach wolontariatu. Była to forma wsparcia mieszkańców
w trudnym okresie walki z pandemią COVID-19 zgodna z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia
dotyczącymi zasłaniania twarzy.
Szczegółowy wykaz zatrudnienia w GOPS w 2020 r. zaprezentowano w tabeli poniżej.
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Tabela 13. Zatrudnienie w GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

Liczba etatów
w 2020 r.

Kierownik

1

Główna księgowa

0,5

Pracownicy socjalni

w tym

3
starszy specjalista pracy socjalnej

1

starszy pracownik socjalny

1

pracownik socjalny

1

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń
wychowawczych

1

Asystent rodziny

1

Opiekunka w środowisku

1

Kierowca

1

Razem

8,5

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie w roku 2020

W 2020 r. środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły
10 446 527,00 zł i w porównaniu do roku poprzedniego poziom wydatków wzrósł o 16,03%. W dziale
855 – Rodzina wydatkowano 9 237 678,75 zł, co stanowi 88,43% ogólnych wydatków w zakresie
polityki społecznej. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 1 208 848,25 zł, tj. 11,57%
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Natomiast w dziale 851 – Ochrona zdrowia
poniesiono wydatki w kwocie 108 729,98 zł (budżecie gminy).
W 2020 r. w Urzędzie Gminy Sochocin zatrudniono na podstawie umowy o pracę 4 bezrobotnych
w ramach robót interwencyjnych. Umowy te zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku.
W domach pomocy społecznej (DPS) przebywało łącznie 5 osób z terenu Gminy Sochocin, w tym
2 osoby zostały skierowane do DPS przez sąd. Opłaty gminy za pobyt tych osób w domach pomocy
społecznej w 2020 r. wyniosły 124 512,00 zł.
W ramach realizacji zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej opłacano pobyt 5 dzieci w Domu
Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku. W 2020 r. w MGOPS Sochocin zatrudniony był 1 asystent
rodziny. W ramach pomocy rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo – wychowawcze udzielono
wsparcia 10 rodzinom, w których wychowywało się 19 dzieci. Na wniosek Sądu Rejonowego
w Płońsku do 2 rodzin przydzielono asystenta, a w pozostałych 8 rodzinach asystent wnioskowany był
przez pracowników socjalnych.
W 2020 r. wpłynęło 23 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Liczba pobierających w roku
oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 650 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała
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o 10 rodzin (co stanowi spadek o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota
przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 6 432 176 zł i w porównaniu
z rokiem poprzednim wzrosła o 1 290 270,00 zł.. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny
wyniosła 157 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 26 rodzin (co stanowi
spadek o 14 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia
w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 477 913,73 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała
o 76 135 zł. .Usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę dla 5 rodzin, a wydatek na ten cel
wyniósł 49 009,00zł. Na składki emerytalno – rentowe oraz zdrowotne wydatkowano kwotę 179 587 zł
i przyznano 530 świadczeń. Na schronienie 5 osób bezdomnych pokryto koszty w wysokości
27 485,00 zł.
W 2020 r. wypłacono 12 791 świadczeń „500+” na łączną kwotę 6 369 046,40 zł. W związku
z realizacją rządowego programu „Dobry Start” – 300 + wydatkowano 219 900,00 zł – świadczenie
wypłacane było dzieciom rozpoczynającym rok szkolny do ukończenia przez nie 20 roku życia
w wysokości 300,00 zł. dla każdego ucznia. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 733 dzieci.
W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim
pomocą objęto 145 osób z 35 rodzin. Wydatkowano 42 683,00 zł, z czego: 8 536,76,00 zł to środki
własne, a 34 147,04 zł otrzymano od Wojewody. Środki wydatkowano na zakup posiłków w ilości
3 717 dla dzieci i młodzieży w szkołach i punktach przedszkolnych. W związku z sytuacją epidemiczną
i nauką zdalną przyznano 199 zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci uczących się zdalnie.
Z kolei pomocą żywnościową z Banku Żywności w Ciechanowie objęto 320 osób – przekazano łącznie
17 343,82 kg żywności za kwotę 94 231,34 zł.
Organ administracji samorządowej realizuje również zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie. Głównym celem działalności Zespołu jest udzielenie
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy, usprawnienie systemu przepływu
informacji oraz zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 14. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego
Liczba
prowadzonych
Niebieskich Kart

Ogółem

15

Liczba procedur kontynuowanych z poprzednich okresów

5

Liczba procedur wszczętych w 2020 roku ogółem

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie

3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

0

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

7

Oświata

0

Ochrona zdrowia

0

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego

4

Liczba powołanych Grup Roboczych w 2020 roku

9

Liczba spotkań Grup Roboczych

36

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur „Niebieskie
Karty” na skutek zakończenia przemocy w rodzinie lub zrealizowania indywidualnego planu
pomocy

8

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą zawiadomień do
organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem
przemocy w rodzinie lub innych wykroczeń przeciwko członkom rodziny

0

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie w roku 2020

Wyszczególnienie

Tabela 15. Charakterystyka osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc, wobec których
wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w 2020 r.
Charakterystyka osób, wobec których
istnieje podejrzenie, że są dotknięte
przemocą w rodzinie

Charakterystyka osób, wobec których
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie

Ogółem

do 18 r.
życia

od 18 do
67 lat

od 67 lat

Ogółem

do 18 r.
życia

od 18 do
67 lat

od 67
lat

Kobiety

10

0

10

0

0

0

0

0

Mężczyźni

1

0

1

0

10

0

10

0

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie w roku 2020

Sprawcami przemocy wobec członków rodziny najczęściej byli mężczyźni w wieku od 18 do 67 lat,
a ofiarami przemocy kobiety w wieku od 18 do 67 lat.
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PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY
SOCHOCIN NA 2020 R. ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA
2019-2021

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie realizowała
swoje zadania na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019-2021.
Środki finansowe, którymi dysponowała Komisja stanowiły opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpływające od przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w tym zakresie na terenie Gminy Sochocin.
W 2020 roku działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych była
prowadzona w 21 punktach sprzedaży, w tym:
- w 15 punktach ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- w 5 punktach ze spożyciem w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne),
- w 1 punkcie w zakresie organizacji imprez ( zezwolenie cateringowe).
Dochód z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń

wyniósł 114 535,66 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne z roku 2019 stanowiły kwotę 7 932,87 zł .
Łącznie zaplanowane środki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 122 932,87 zł .
Wydatki stanowiły kwotę 108 729,98 zł, z czego kwotę 89 680,92 zł wydatkowano na
zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a kwotę 19 049,06 zł przeznaczono na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
Wydatki z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia poniższa tabela.
Wysokość niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2020 stanowi kwota
13 738,55 zł, która wynikała z braku możliwości realizacji niektórych zadań zawartych
w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin i Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii

przez pandemię wywołaną koronawirusem

SARS-CoV-2. Wyżej wymieniona kwota będzie uwzględniona w planie finansowym
wydatków na 2021 r. w dziale 85154 § 421 i przeznaczona na wykonanie zadań zawartych
w Programie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń.
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Tabela 16. Wydatki z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Przeznaczenie wydatku

Kwota
wydatku
[zł]

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie dla członków Komisji z tytułu odbytych
posiedzeń
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym min.:
- zakupiono lodówkę, ekspres ciśnieniowy, jajowar i opiekacz do kanapek dla pacjentów
Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu w ramach współpracy,
- zakupiono środki ochrony ( min.: żele do dezynfekcji, mydło w płynie, dozowniki do żelu
i mydła, ręczniki jednorazowe, podajniki do ręczników ) do szkól na terenie gminy Sochocin w
związku z udziałem uczniów w/w szkół w ogłoszonym przez Wójta Gminy Sochocin konkursie
pt. „ Żyję zdrowo i bezpiecznie w dobie koronawirusa”,
- zakupiono osłony w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, oraz
maseczki ochronne i rękawice dla realizatorów i współrealizatorów Programu w celu
ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa chorób COVID-19,
- zakupiono do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego wentylator stojący oraz materiały
biurowe,
- zakupiono pendrive – 30 szt. dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu w celu
wykorzystania dostępności w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
- zakupiono kopiarkę do świetlicy szkolnej w PZSiPS w Sochocinie oraz urządzenie
wielofunkcyjne + słuchawki i mikrofon i kamerę internetową do świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Kołozębiu, do wykorzystania przy realizacji zajęć profilaktycznych
i terapeutycznych.
Zakup usług pozostałych:
- kwotę w wysokości 27 000,00 zł przeznaczono na uiszczenie należności za pracę w zakresie
świadczenia pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz PZSiPS w Sochocinie.
Do Punktu zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin jak również
osoby doznające przemocy w rodzinie oraz osoby z problemami życiowymi tj. rodzinnymi,
wychowawczymi, osoby nie radzące sobie ze stresem, chorobą, lękiem itp.
Jednocześnie należy nadmienić, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przez cały rok
funkcjonował zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Pomimo
pandemii
była
możliwość kontaktu osobistego z psychologiem, a w czasie bardziej restrykcyjnych obostrzeń
mieszkańcy kontaktowali się zdalnie.
- kwotę 10 061,83 zł Komisja przeznaczyła między innymi na:
- pokrycie kosztów za usługę zakupu biletów wstępu do kina dla dzieci uczęszczających do
świetlicy środowiskowej działającej przy GOK w Sochocinie,
- koszty za usługi przewozu dzieci i młodzieży szkolnej,
- pokrycie kosztów za usługi gastronomiczne w związku ze spotkaniem patriotycznointegracyjnym dotyczącym obchodów 100. rocznicy wojny polsko – bolszewickiej, w którym
uczestniczyli członkowie Orkiestry Dętej w Sochocinie, młodzież z sekcji teatralnej oraz dzieci
i młodzież uczęszczająca do świetlicy środowiskowej działającej przy GOK
w
Sochocinie oraz przedstawiciele władz i stowarzyszeń z tereny gminy.
Koszty postepowania sądowego:
- koszt z tytułu opłat sądowych oraz za przeprowadzenie badań psychologicznych
i psychiatrycznych.
Przeznaczenie wydatku

13 000,00
34 839,09

37 061,83

4 780,00
Kwota
wydatku
[zł]

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia:
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- zakup materiałów profilaktycznych „ Dopalacze – powiedz stop” dla uczniów do szkół
z terenu Gminy Sochocin,
- zakup mebli do świetlicy w Szkole Podstawowej w Smardzewie przeznaczonej na prowadzenie
zajęć profilaktycznych dla uczniów min.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- zakup maseczek ochronnych dla realizatorów i współrealizatorów Programu w celu
ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa chorób COVID-19,
- udział uczniów w programie profilaktyczno – edukacyjnym,
- usługa transportową w zakresie przewozu dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej

19 049,06

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową Gmina w 2020 roku zrealizowała
wydatki w kwocie 341 209,71 zł. Przyznano 5000,00 zł dotacji dla Komendy Powiatowej
Policji.
Na terenie Gminy funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wydatki na OSP wyniosły 321 403,42 zł. Wiązały się one z utrzymaniem gotowości bojowej
pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego, zakupem niezbędnego umundurowania, części
i sprzętu, zakupem samochodu bojowego STAR dla OSP w Sochocinie, wydatkami z tytułu
umów zleceń zawartych z konserwatorami sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz wypłatami
ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.
Ponadto Gmina poniosła wydatki w wysokości 1000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia
z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej.
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7. Oświata w Gminie w 2020 r.
Na terenie gminy Sochocin funkcjonują trzy placówki oświatowe są to:
- Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, w skład którego
wchodzą: Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego oraz Przedszkole Samorządowe,
- Szkoła Podstawowa w Smardzewie,
- Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.
W 2020 r. do placówek oświatowych uczęszczało 605 uczniów/dzieci, w tym 165 dzieci
do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,442 uczniów do szkół
podstawowych.
Łącznie funkcjonowało 40 oddziałów w tym 7 oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było
78 pracowników pedagogicznych i 41 pracowników administracji i obsługi.
Publiczny Zespół szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
W Szkole Podstawowej w 2020 r. funkcjonowało 17 oddziałów , w których naukę pobierało
340 uczniów.
Przedszkole Samorządowe liczyło 5 oddziałów, do których łącznie uczęszczało średnio 117
dzieci. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało - 43 dzieci.
W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych zatrudnionych było 46
nauczycieli, ( w tym: 1 nauczyciel mianowany urlop bezpłatny, 1 nauczyciel dyplomowany
urlop bezpłatny, 1 nauczyciel dyplomowany urlop dla podratowania zdrowia),6 pracowników
administracji ( sekretarz szkoły, główny księgowy, referent, starszy referent , intendentka,
kierownik obiektów sportowych), 21 pracowników obsługi w tym: 1 pracownik zatrudniony
w ramach prac interwencyjnych od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.09.2020 r. zobowiązanie
zatrudnienia do dnia 02.01.2021 r.
Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczy 44,11 etatów ( w tym: 1 etat nauczyciel
mianowany urlop bezpłatny, 1 etat nauczyciel dyplomowany urlop bezpłatny, 1 etat nauczyciel
urlop dla podratowania zdrowia), pracownicy obsługi 21 etatów oraz pracownicy administracji
5,50 etat ( sekretarz szkoły, główny księgowy, referent, starszy referent , intendentka, kierownik
obiektów sportowych ½ etatu).
Wydatki wykonane w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
za okres od stycznia do grudnia 2020 roku wyniosły: – 5 921 764,61 zł.
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w ramach prowadzenia
Wydzielonego Rachunku Dochodów

Własnych

w 2020 r. osiągnął dochód w kwocie

83 180,23 zł z następujących źródeł: organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży:

38

RAPORT O STANIE GMINY SOCHOCIN ZA ROK 2020

77 571,29 zł, wpłaty ( najem sal lekcyjnych, sklepik) - 5 391,40 zł, kapitalizacja odsetek
217,54 zł.
Wydatki wykonane w 2020 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego
Rachunku Dochodów Własnych wyniosły 83 180,23 zł.
Szkoła Podstawowa w Smardzewie
W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2020 r., 8 oddziałach uczyło się 48 uczniów.
Roczne przygotowanie przedszkolne realizowało 25 dzieci. Łącznie w 2020 r. do szkoły
uczęszczało 73 dzieci.
W

placówce

zatrudnionych

było 13 pracowników pedagogicznych

( 11,16 et.),

6 pracowników obsługi w tym: 2 et. sprzątaczka, ½ et. konserwator, 1 et. robotnik gospodarczy,
1 et. pomoc do dzieci w oddziale przedszkolnym , 1½ et. pracownik administracyjny.
Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2020 roku wyniosły:
1.332.090,20 zł.
Szkoła Podstawowa w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Kołozębiu w 8 oddziałach uczyło się
54 uczniów, a do oddziału przedszkolnego uczęszczało 21 dzieci. Zatrudnionych było 19
pracowników pedagogicznych (14,94 et.), 5 pracowników obsługi ( 5,0 et.) i 2 pracowników
administracji (1 et.).
Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

1 664 867,23 zł.
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8. Kultura, sport i rekreacja
Działalność kulturalną na terenie Gminy Sochocin prowadzą dwie instytucje:
 Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOCHOCINIE
Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 5/79 Naczelnika
Gminy Sochocin z dnia 15 listopada 1979r. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina
Sochocin .Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje
przydzieloną

i nabytą częścią mienia. Ośrodek sprawuje zadania koordynatora poczynań kulturalnych

i animacyjnych.
W placówce w 2020 r. zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy byli:
- dyrektor
- instruktor
- woźna
Pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy:
-główny księgowy 1/4 etatu
-woźna 1/2 etatu
Pracownicy zatrudnieni na ¼ etatu ( okres 9 miesięcy)
- instruktor ds. teatru
-instruktor ds. tańca
-instruktor ds. nauki gry na instrumentach perkusyjnych
-instruktor ds. nauki gry na instrumentach klawiszowych
Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony był: kapelmistrz prowadzący Orkiestrę Dętą Sochocin ,
- informatyk umowa zlecenie do 31.12.2020r.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie ( GOK) znajdują się następujące sekcje zainteresowań :
muzyczna, teatralna, taneczna, Orkiestra Dęta Sochocin, Kapela Folkowa, zespoły Coverland, James B.
& Friends.
W GOK znajduje się świetlica środowiskowa oraz Izba Pamiątkowa Guzikarstwa. W obiekcie swoje
siedziby mają :Gminna Biblioteka Publiczna Urząd Stanu Cywilnego, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Gminny Klub Sportowy Wkra, Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Pawła II,
Polskie Stronnictwo Ludowe, Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry „Nasza Wkra”.
W zajęciach w/w sekcji tygodniowo uczestniczy ok.125 osób. W GOK działa sekcja orkiestry dętej
skupiająca 34 muzyków oraz osoby uczące się

gry na instrumentach dętych. Zatrudniony jest

kapelmistrz który prowadzi orkiestrę dętą i jest odpowiedzialny za repertuar oraz poziom muzyczny
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orkiestry.

W Gminnym Ośrodku Kultury organizowane są koncerty okolicznościowe, spotkania

autorskie, sekcje i zespoły biorą udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych. Orkiestra Dęta
i zespoły działające przy GOK, biorą udział w przeglądach, oraz uświetniają swoimi występami
uroczystości organizowane na terenie gminy i poza nią. Odbywają się także dyskoteki dla dzieci
i młodzieży.
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieści się Izba Pamiątkowa Guzikarstwa. W ramach wystawy
historycznej ,,Z bogactw natury, sochocińskie guziki” obejrzeć można zarówno stare guzik z muszli
morskiej i rzecznej, jak i maszyny które kiedyś służyły do ich wytwarzania oraz fotografie, dokumenty,
pamiątki obrazujące przeszłość Sochocina.
W okresie 11.03.2020r. – 31.06.2020r. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
i wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 wszystkie zajęcia w sekcjach odbywały
się w formie zdalnej (online) a filmy

z zajęć umieszczane były na fb GOK Sochocinie

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ GOK W 2020 r.
W styczniu 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie odbył się Noworoczny Koncert
Kolęd i Pastorałek i XXVIII Finał WOŚP, zorganizowano też dyskotekę dla młodzieży. W okresie ferii
zimowych odbyły się warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne, i muzyczne Zorganizowano wycieczkę
do kina w Płońsku. Dla najmłodszych uczestników ferii przygotowano przedstawienia teatralne oraz
spotkanie z iluzjonistą.
W marcu 2020 r. zorganizowano koncert z okazji Dni Kobiet, podczas którego zaprezentowały się
zespoły oraz sekcje działające w GOK – Orkiestra Dęta, sekcja teatralna, sekcja taneczna, sekcja
muzyczna. Od dnia 13 marca zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid
19 wszystkie zajęcia oraz formy działalności kulturalnej odbywały się w formie zdalnej (online).
29 marca umieszczono na fb GOK film z akademii z okazji Dnia Kobiet. 31 marca zorganizowano akcję
szycia maseczek dla najstarszych mieszkańców gminy Sochocina. W akcji wzięło udział pięciu
wolontariuszy, którzy bezpłatnie uszyli ponad 500 maseczek, które rozdawane były mieszkańcom
Sochocina W maju z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II na fb GOK umieszczono film
pt. „W blasku miłości” przygotowany przez sekcję teatralną działającą przy GOK. 1 czerwca z okazji
Dnia Dziecka na fb GOK został umieszczony filmu pt. „Śpiąca Królewna” (przedstawienie teatralne)
przygotowany przez rodziców przy współudziale GOK. 3 czerwca włączono się w akcję Hot16chalange
w którym wziął udział Jerzy Ryziński Wójt Gminy Sochocin.
W lipcu na fb GOK umieszczono film z pierwszej edycji festiwalu „Southern Rock Nad Wkrą” , która
odbyła się 30 sierpnia 2019 roku.
W sierpniu 2020 r. odbyły się uroczystości z okazji 100 rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. W trakcie
uroczystości odsłonięto tablice z nazwiskami poległych żołnierzy. W uroczystości wzięły udział władze
samorządowe, dostojnicy kościelni, zaproszeni goście oraz Orkiestra Dęta Sochocin. Z przebiegu
uroczystości zrealizowano film, który umieszczono na fb GOK Sochocin.
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Z okazji 11 Listopada na fb GOK umieszczono filmu pt. „Mojej Ojczyźnie”– program słownomuzyczny” przygotowany przez sekcje działające w GOK. 22 listopada została zorganizowana II edycja
festiwalu „Southern Rock Nad Wkrą” . W związku z panującymi obostrzeniami koncert odbył się ona
online. Wystąpiły zespoły: Krys Blues Band, Teraphy Station, Blues Time. Relacja z koncertu jest
umieszczona na fb festiwalu i GOK.
W listopadzie Orkiestra Dęta Sochocin wzięła udział w II Sierpecki Regionalny Festiwal Orkiestr
Dętych online gdzie zajęła 3 miejsce.
Z okazji świąt Bożego narodzenia w wigilię

umieszczono filmu na fb GOK pt. „Kolędowe

Wspomnienia”, w filmie występują zespoły działające w GOK – Orkiestra Dęta Sochocin, zaproszeni
soliści, Kapela Folkowa i sekcja muzyczna.

28 FINAŁ WOSP odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze z tegorocznej akcji
zostały przeznaczone na dziecięcą medycynę zabiegową.
Tegoroczna kwesta uliczna na terenie Sochocina trwała od 8 do
13. W finale wzięło udział 25 wolontariuszy.
"Noworoczny Koncert Kolęd". Na scenie usłyszeliśmy najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu Orkiestry Dętej Sochocin pod
batutą kapelmistrza Rafała Szymańskiego oraz zespołu muzycznego w
składzie: Weronika Zielińska, Joanna Kochanowska, Ewelina
Smolińska, Aleksandra Gajewska, Rafał Majerowski, Robert Widacki,
Zbigniew Kłoszewski, Kryspin Kadej.

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Podczas koncertu na
scenie zaprezentowały się solistki, sekcja teatralna "Animagia", sekcja
taneczna w 3 grupach, Kapela Folkowa oraz Orkiestra Dęta Sochocin.

Southern Rock Nad Wkrą 22 listopada odbyła się II edycja festiwalu
"Southern Rock Nad Wkrą" Podczas koncertu wystąpiły 3 zespoły: Krys Blues
Band, Therapy Station oraz Blues Time. Koncert prowadził dr Jacek Kurek
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHOCINIE
Biblioteka w Sochocinie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość
prawną, której w 2020 r. Organizatorem była Gmina Sochocin. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką
sprawował Wójt Gminy Sochocin. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje: Miejska
Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku oraz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
Stan zatrudnienia w placówce na koniec 2020 r. to 2 osoby na pełen etat (osoba na stanowisku Młodszy
bibliotekarz, Dyrektor Biblioteki) i Główna Księgowa na ¼ etatu.
Stan księgozbioru Biblioteki na koniec 2020 r. to 14 079 woluminów. W 2020 r. przybyło ogółem 932
woluminów, w tym 505 z zakupu, a 427 woluminy to dary.
Ubytki w ciągu roku to 2 0 70 woluminy. Głównym źródłem finansowania zakupu książek są środki
z dotacji podmiotowej od Organizatora oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2020 r. Biblioteka otrzymała dotację z MKiDN w wysokości 3 500,00 zł. na zakup nowości
wydawniczych. W 2020 r. zakupiono książki o łącznej wartości 10 862,59 zł.
Na koniec 31.12.2020 r. czytelników aktywnie wypożyczających było 389

w tym 311 kobiet

i 78 mężczyzn.
W 2020 r. udało się przeprowadzić następujące działania służące poprawie warunków funkcjonalnych
i estetycznych Biblioteki:


wymieniono główną witrynę wejściową na bezpieczną w aluminiowych ramach,



usunięto boazerię przed wejściem do biblioteki oraz wyrównano i pomalowano ściany,



wymieniono drzwi do pomieszczeń bibliotecznych na nowe z ościeżnicą.

Witryna wejściowa do biblioteki przed remontem

Witryna wejściowa do biblioteki po remoncie

Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie w 2020 r. uzyskała grant z Fundacji BGK w ramach
projektu „ Moja Mała Ojczyzna” w wysokości 30.000 zł. na wymianę mebli bibliotecznych
(realizacja projektu w 2021 r.)

43

RAPORT O STANIE GMINY SOCHOCIN ZA ROK 2020

W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie dołączyła do ogólnopolskiego projektu „Mała
książka – wielki człowiek”. Projekt ten jest skierowany do wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat
i ma na celu promocję czytelnictwa oraz zapraszanie rodziców
do spędzania czasu wspólnie z dzieckiem. Podczas wizyty
w Bibliotece, Mały Czytelnik otrzymuje Pakiet Startowy,
a w nim kartę małego czytelnika i darmową książkę
w prezencie. W załączeniu działalność kulturalno- edukacyjna
oraz akcje promujące czytelnictwo Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sochocinie w 2020 r.

Plakat projektu Mała książka – wielki człowiek”

DZIAŁALNOŚĆ

KULTURALNO

–

EDUKACYJNA

ORAZ

AKCJE

PROMUJĄCE

CZYTELNICTWO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOCHOCINIE W 2020 R
Tabela 17. Akcje promujące czytelnictwo Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie w 2020 r.
Data
1.

01.2020r.

2.

11.02.2020 r.

3.

12.02.2020 r.

4.

13.02.2020 r.

5.

14 – 17.
02.2020 r.

6.

06.03.2020 r.

Forma działalności
Przystąpienie do Konsorcjum Legimi

Ferie w bibliotece: zajęcia z robotyki oraz
warsztaty podróżnicze prowadzone przez
animatorów „Akademii Bystrzak”.
Kontynuacja akcji „Ferie w bibliotece”.
Warsztaty „Bajkowe podróże” dla dzieci
w wieku 5-6 lat prowadzone przez
„Akademię Bystrzak”
Zajęcia literacko – plastyczne „Moja
Walentynko” dla dzieci prowadzone
przez pracowników biblioteki.
Randka w ciemno z książką – z okazji
Walentynek, chętni czytelnicy mogli
wziąć udział w zabawie czytelniczej i
wypożyczać książki jedynie po haślekluczu, nie widząc tytułu ani okładki.
Dodatkowo każdy, kto odwiedził w tym
dniu bibliotekę mógł wylosować cytaty o
miłości znanych pisarzy.
Dzień Kobiet w Bibliotece – kurs
makijażu prowadzony przez panią
Karolinę Gosik - przedstawicielkę firmy
AVON. Panie biorące udział w
warsztatach miały możliwość nauczenia
się robienia makijażu dziennego i
wieczorowego . Dodatkowo wybrały
książki spośród przygotowanej specjalnie
literatury kobiecej.

Ilość
uczestników
wszyscy
zarejestrowa
ni
użytkownicy
biblioteki
30 osób

Czas
trwania
02.01.20
20 r. –
02.01.20
21 r.

Miejsce
spotkania
Biblioteka w
Sochocinie

3 h.

Biblioteka w
Sochocinie

16 osób

2 h.

Biblioteka w
Sochocinie

16 osób

2 h.

Biblioteka w
Sochocinie

35 osób

-

Biblioteka w
Sochocinie

12

2,5 h

Biblioteka w
Sochocinie
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7.

07.03.2020r.

8.

07.03.2020 r.

9.

17 - 24.04
2020 r.

10.

8-15.05.2020

11.

Lipiec 2020 r

12.

26.08.2020 r.

13.

27.08.2020r.

Dzień Kobiet w Bibliotece – spotkanie z
dietetykiem, Panią Luizą Woźniak –
poznanie zasad prawidłowego żywienia,
jak dieta wpływa na nasze zdrowie,
profilaktyka cukrzycy i otyłości.
Dodatkowo promocja książek w tej
tematyce.
Dzień Kobiet w Bibliotece – warsztaty
psychologiczne pt. „Kobiecość – jak o nią
dbać nie tylko w Dzień Kobiet”
prowadzone przez psycholog, Panią
Aleksandrę Cywińską.
Zabawa
czytelnicza
on-line
„Sleeveface,” czyli „ubierz się w
książkę”. Czytelnicy pod postem
zamieszczonym na facebooku mogli
umieścić swoje propozycje sleeveface –
własną postać wkomponowaną w okładkę
książki. Zwycięzcy zabawy otrzymali
nagrody książkowe.
Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek
pt. „Zasmakuj w Bibliotece”

Przystąpienie do projektu „ Mała
Książka Wielki Człowiek”.
Celem projektu jest popularyzacja
czytelnictwa wśród dzieci w wieku
przedszkolnym.
Warsztaty ekologiczne dla dzieci z
tworzenia Eko-toreb przeprowadzone w
ramach projektu „Myśl globalnie, działaj
lokalnie – działania proekologiczne w
gminie Sochocin”.
Projekt został wybrany w konkursie na
inicjatywy lokalne w ramach projektu
realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania-Przyjazne
Mazowsze
pt.
„LABORATORIUM
EDUKACJI
LOKALNEJ” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Biblioteka Sochocin partner projektu.
Warsztaty ekologiczne dla dzieci z
teatrem kamishibai. Uczestnicy zapoznali
się z formą papierowego teatru”,
następnie wspólnie stworzyli własny teatr
kamishibai.
Warsztaty
zostały
przeprowadzone w ramach projektu
„Myśl globalnie, działaj lokalnie –
działania proekologiczne w gminie
Sochocin”.

20

2 h.

Biblioteka w
Sochocinie

9

1,5h.

Biblioteka w
Sochocinie

9
bezpośrednic
h
uczestników
122 polubień
postu

-

Akcja była
realizowana
wirtualnie
na portalu
Biblioteki

-

10

akcja
rozpoczę
ła się od
września
2020 r.
2 h.

10

2,5 h.

Akcja była
realizowana
wirtualnie
na portalu
Biblioteki
(quizy,
zagadki,
ciekawostki
czytelnicze)

Gminny
Ośrodek
Kultury w
Sochocinie

Gminny
Ośrodek
Kultury w
Sochocinie
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14.

5 – 10. 09
2020 r.

15.

17.09.2020 r.

16.

25.09.2020 r.

17.

22.10.2020 r.

Projekt został wybrany w konkursie na
inicjatywy lokalne w ramach projektu
realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania-Przyjazne
Mazowsze
pt.
„LABORATORIUM
EDUKACJI
LOKALNEJ” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Biblioteka Sochocin partner projektu.
W ramach akcji Narodowego Czytania
„Balladyny”
Juliusza
Słowackiego
Biblioteka przygotowała dla czytelników
konkurs internetowy „Deser Balladyny.
Zadaniem
uczestników
było
umieszczenie na profilu facebookowym
Biblioteki
zdjęcia
samodzielnie
przygotowanego deseru opatrzonego
hasztagiem
#bibliotekasochocin#narodoweczytanie.
Zwycięzcą został autor zdjęcia z
największą ilością lajków.
Warsztaty ekologiczne dla dzieci z klas
trzecich
Szkoły
Podstawowej
w
Sochocinie pt. „Śmieci – najbardziej
uciążliwy
problem
na
świecie”.
Podsumowaniem zajęć było przekazanie
każdemu dziecku książki pod tym samym
tytułem
autorstwa
Gerdy
Raidt.
Warsztaty zostały przeprowadzone w
ramach projektu „Myśl globalnie, działaj
lokalnie – działania proekologiczne w
gminie Sochocin”.
Projekt został wybrany w konkursie na
inicjatywy lokalne w ramach projektu
realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania-Przyjazne
Mazowsze
pt.
„LABORATORIUM
EDUKACJI
LOKALNEJ” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Biblioteka Sochocin partner projektu.
Bibliotekarki z Biblioteki Sochocin
wzięły udział
w akcji związanej
z walką z chorobami onkologicznymi
„Dzień Szpilek”.
Uroczyste rozstrzygnięcie Rodzinnego
Konkursu Ekologicznego. Laureaci
konkursu odebrali dyplomy oraz nagrody
z rąk Wójta gminy Sochocin oraz
Dyrektor GBP w Sochocinie. Konkurs
został przeprowadzony w ramach
projektu „Myśl globalnie, działaj lokalnie
– działania proekologiczne w gminie
Sochocin”.
Projekt został wybrany w konkursie na
inicjatywy lokalne w ramach projektu

-

Akcja była
realizowana
wirtualnie
na portalu
Biblioteki

3 h.

Szkoła
Podstawowa
w
Sochocinie

6 osób
zgłosiło się
do konkursu
115 polubień
postu
konkursu

37

Akcja
wirtualna
on - line
7

-

Biblioteka w
Sochocinie
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18.

30.12.2020 r.

realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania-Przyjazne
Mazowsze
pt.
„LABORATORIUM
EDUKACJI
LOKALNEJ” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Biblioteka Sochocin partner projektu.
Wręczenie statuetek Super Czytelnika i
Czytającej Rodziny miejskopowiatowego rankingu czytelniczego za
rok 2019. Statuetki wręczyli Wójt gminy
Sochocin oraz Dyrektor GBP w
Sochocinie.

7

-

Urząd
Gminy
Sochocin

„Ferie w bibliotece”. Warsztaty „Bajkowe
podróże” dla dzieci w wieku 5-6 lat prowadzone
przez „Akademię Bystrzak”
Dzień Kobiet w Bibliotece – kurs makijażu

Dzień Kobiet w Bibliotece – warsztaty psychologiczne
pt. „Kobiecość – jak o nią dbać nie tylko w Dzień Kobiet”

Randka w ciemno z książką – z okazji Walentynek
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9. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną, gospodarka komunalna
i mienie Gminy
WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Biorąc pod uwagę stan wyposażenia Gminy Sochocin w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną należy
zauważyć stały wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ostatnich
latach. Na koniec 2020 r. na terenie Gminy funkcjonowała sieć wodociągowa o łącznej długości 194,62
km, z której korzystało 5 625 odbiorców. Sieć kanalizacyjna liczyła 19,31 km długości, a liczba
dostawców ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 1 455.
Tabela 18. Dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sochocin
Wyszczególnienie

2018

2019

2020

Wodociągi
Długość sieci wodociągowej [km]

194,62

194,62

194,62

Liczba odbiorców wody

5 625

5 625

5 720

Kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej [km]

14,44

16,51

19,31

Liczba dostawców ścieków

1 419

1 455

1 536

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Sochocin

DROGI GMINNE

W latach 2017-2020 odnotowano wzrost długości dróg o nawierzchni bitumicznej zarówno
w ramach dróg lokalnych, jak i dróg dojazdowych.
Na koniec 2020 r. długość dróg na terenie Gminy Sochocin liczyła 283,400 km, w tym 144,400
km dróg lokalnych i 139 km dróg dojazdowych.
Szczegółowe zestawienie długości dróg ze względu na ich rodzaj zaprezentowano w tabeli
poniżej.
Tabela 19. Długości i powierzchnie dróg gminnych w podziale na rodzaj nawierzchni
Wyszczególnienie

Drogi lokalne [km]

Drogi dojazdowe
[km]

2017

2018

2019

2020

144,400 km

144,400 km

144,400 km

144,400 km

(w tym 34,580
o nawierzchni
bitumicznej)

(w tym 35,029
o nawierzchni
bitumicznej)

(w tym 36,879 km
o nawierzchni
bitumicznej)

139 km
(w tym 3,813 km
o nawierzchni
bitumicznej)

139 km
(w tym 3,813 km
o nawierzchni
bitumicznej)

283,400 km

283,400 km

w tym 32,530
o nawierzchni
bitumicznej)
139 km
(
w tym 1,461
km) o
nawierzchni
bitumicznej

Łącznie [km]

283,400 km

139 km
(w tym 3,813 km
o nawierzchni
bitumicznej)

283,400 km

Źródło: Dane Urzędu Gminy Sochocin
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GOSPODARKA ODPADAMI
Łącznie w 2020 roku zebrano 1204,88 Mg odpadów w sposób zmieszany. Odpady przekazywane były
do instalacji komunalnej (PGK w Płońsku). Odpadów ulegających biodegradacji zebrano łącznie
179,30Mg. W sposób selektywny zebrano 263,82 Mg odpadów, a wśród nich znalazły się następujące
frakcje: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania z papiery i tektury, opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła,
metale żelazne, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z danymi pochodzącymi ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji odnotowano
5051 mieszkańców.
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie ilości zebranych odpadów.
Tabela 20. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Sochocin w 2020 r.
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów
komunalnych[Mg]

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

1204,88

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

188,84

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu

21,94

20 01 01

Papier i tektura

54,67

20 01 02

szkło

114,37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

94,78

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21; 20 01 23 i 20 01 35

9,46

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

179,30

SUMA

1868,24

Ogółem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 369 041,84 zł.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki komunalnej w 2020 r.: 1 483 658,66 zł.
( w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, licencja na program,
obsługa administracyjna systemu).
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
Powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 195,3946 ha o wartości
2528073,00 zł
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Sposób zagospodarowania:
- w bezpośrednim zarządzie znajduje się – 179,8693 ha,
- w dzierżawie i najmie – 6,6160 ha,
- przekazanie w użytkowanie wieczyste – 0,4593 ha,
- posiadanie samoistne – 8,45 ha
Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty:
- przedszkola – 1 /Sochocin/,
- szkoły – 3 /Sochocin, Smardzewo, Kołoząb/,
- ośrodki kultury – 1 /Sochocin/,
- budynki mieszkalne – 1 /Bolęcin/,
- inne budynki – 15
 siedziba Urzędu Gminy (2szt.),
 stołówka, budynek odnowy biologicznej,
 przepompownie wody 3 szt. (Rzy – 2 szt., Smardzewo – 1 szt.),
 oczyszczalnia ścieków (2 szt. budynki – Kondrajec),
 budynki gospodarcze (Bolęcin – 2 szt., Kołoząb – 1szt., Sochocin – 1szt.),
 budynek przystanku autobusowego ze sklepem (Idzikowice – 1 szt.),

 świetlica wiejska (Gutarzewo – 1 szt.)
Tabela 21. Wykaz gruntów z podziałem na miejscowości
Miejscowość
Baraki
Biele Brzeźnica
Bolęcin
Budy Gutarzewskie
Ciemniew Budy
Ciemniewo
Drożdżyn
Gromadzyn
Gutarzewo
Idzikowice
Jędrzejewo
Kępa
Koliszewo
Kolonia Sochocin
Kołoząb
Kondrajec
Kuchary Żydowskie
Kuchary
Milewo
Niewikla

Powierzchnia
50303,00
39900,00
64899,00
18000,00
33500,00
35601,00
127287,00
8000,00
71188,00
82101,00
31741,00
80113,00
47588,00
88220,00
38844,00
150200,00
77943,00
56829,00
69312,00
61626,00
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Podsmardzewo
Pruszkowo
Rzy
Smardzewo
Sochocin
Ślepowrony
Wierzbówiec
Wycinki
Żelechy
Suma

64749,00
68615,00
76816,00
61714,00
271251,00
55795,00
69434,00
2400,00
50977,00
195,3946
Tabela 22.. Wykaz budynków

Miejscowość

Nr
działki
147;1
150/2;1
150/2;2
69/5;1
36/4;1

Bolęcin;09-110 Sochocin
Bolęcin;09-110 Sochocin
Bolęcin;09-110 Sochocin
Gutarzewo 18;Sochocin
Idzikowice;09-110 Sochocin

Pow.
zabudowy
50.00
87.00
25.00
148.00
34.00

141;2
279;1
279;2

Kołoząb;09-110 Sochocin
Kondrajec;09-110 Sochocin
Kondrajec;09-110 Sochocin

593.00
31.00
26.00

24/1;1
Rzy;09-100 Sochocin
25/4;1
Rzy;09-100 Sochocin
230;1 Smardzewo;09-110 Sochocin
317/1;1 Smardzewo;09-110 Sochocin
593/7;1
Sochocin;09-110 Sochocin
593/7;2
Sochocin;09-110 Sochocin
593/7;3
Sochocin;09-110 Sochocin
593/7;4
Sochocin;09-110 Sochocin
593/7;5
Sochocin;09-110 Sochocin
692/7;1
Sochocin;09-110 Sochocin
692/7;2
Sochocin;09-110 Sochocin
692/9;1
Sochocin;09-110 Sochocin

10.00
187.00
501.00
100.00
132.00
42.00
3007.00
580.00
369.00
250.00
175.00
545.00

Rodzaj obiektu

Wartość

Budynek gospodarczy
0.00
Budynek mieszkalny
40000.00
Budynek gospodarczy
0.00
Świetlica wiejska
29600.00
Budynek przystanku autobusowego
0.00
wraz ze sklepem
Budynek szkoły
53850.20
Oczyszczalnia ścieków
0.00
Oczyszczalnia ścieków
1954000.00
Wycena z dnia 28.10.2020. (przekazana
do Zakładu Komunalnego)
Przepompownia wody
30000.00
Przepompownia wody
0.00
Budynek szkoły
397148.01
przepompownia wody
30000.00
Budynek odnowy bilologicznej
306000.00
Budynek gospodarczy
196.00
Budynek szkoły
2501807.00
Budynek przedszkola
91990.60
Budynek stołówki
135223.00
Budynek gminy
202375.00
Budynek gminy
0.00
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury
169200.00

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i promocja Gminy
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Organizacje pozarządowe podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej są ważnym ogniwem
wspólnoty samorządowej, jaką stanowi gmina. Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe
wpływają na rozpoznawanie istniejących potrzeb w środowisku lokalnym oraz umacniają poczucie
tożsamości lokalnej, co ma również wpływ na rozwój i promocję gminy. Organizacje pobudzają
aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, są łącznikiem pomiędzy obywatelami, a organami
gminy.
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W 2020 roku gmina realizowała współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu o:
1. Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Roczny Program Współpracy
Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok przyjęty Uchwałą nr XII/95/2019 Rady Gminy Sochocin w dniu 29 listopada 2019 roku;
Głównym celem współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych, kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym oraz budowanie partnerstwa pomiędzy gminą i organizacjami
pozarządowymi. W efekcie dobrej współpracy oraz partnerstwa wzrasta skuteczność i efektywność
w zakresie definiowania potrzeb społecznych oraz realizacji konkretnych zadań publicznych.
Wśród celów szczegółowych uwzględniono:
1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym;
2) wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz umacnianie w świadomości poczucia
odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję;
3) ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych jako partnerów samorządu w działaniu na rzecz
rozwoju lokalnego;
4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Sochocin;
5) wspieranie i inicjowanie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności w ramach
wolontariatu;
6) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych wymienionych w art.
4 ustawy;
7) realizacja przepisów dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, mająca na celu
zapewnienie wykonania zadań publicznych gminy;
8) pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków spoza budżetu gminy,
w tym funduszy unijnych;

2. Ustawę o sporcie oraz uchwałę nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada
2019 r. określającą warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, na terenie gminy Sochocin. Wyżej
wymieniona uchwała określa cele publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu,
a mianowicie:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3) promocję sportu i aktywnego stylu życia, w tym poprawę kondycji fizycznej mieszkańców
gminy, poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia oraz dostęp do różnorodnych form
aktywności sportowej.
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W wyniku naboru wniosków o realizację zadania publicznego Gmina Sochocin w 2020 roku
przekazała dotację dla Gminnego Klubu Sportowego Wkra Sochocin, w kwocie 70 tys. zł, na
realizację zadania pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez
sportowych”. Przekazane środki klub sportowy mógł przeznaczyć między innymi na: realizację
programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania
rozgrywek sportowych lub uczestnictwa w tych rozgrywkach, pokrycie kosztów korzystania
z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz wynagrodzenia kadry
szkoleniowej.
Ostatecznie, ze względu na pandemię COVID-19, podpisany został aneks, zgodnie z którym
Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin, na realizację zadania publicznego w 2020 roku
otrzymał 55,5 tys. zł dotacji.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana również w formie niefinansowej.
Wsparcia w realizacji zadań statutowych organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy
udzielono poprzez udostępnianie terenów i obiektów gminnych oraz sprzętu i wyposażenia.
Szczególnej uwagi wymaga współpraca, która była prowadzona także z jednostkami ochotniczych
straży pożarnych funkcjonującymi w formie stowarzyszeń i działającymi w sferze pożytku publicznego.
Jednostki ochotniczych straży pożarnych również we współpracy z lokalnymi parafiami uczestniczyły
w organizowaniu i zabezpieczeniu okolicznościowych uroczystości gminnych i religijnych..
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA GMINY
W ramach zaplanowanych środków na promocję gminy Sochocin, w 2020 roku zrealizowano
następujące przedsięwzięcia:
1. Realizacja usługi bezpłatnego systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców gminy Sochocin.
2. Zamówienie gadżetów reklamowych, w tym słodyczy reklamowych.
3. Druk ulotek dot.: poprawnego palenia w piecu, prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
oraz odzyskania praw miejskich przez miejscowość Sochocin.
4. Opracowanie i wydanie pocztówek dot. gminy Sochocin.
5. Organizacja uroczystych obchodów 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
6. Realizacja filmu promującego odzyskanie praw miejskich przez Sochocin.
7. Zaangażowanie się w przeprowadzenie procedury odzyskania praw miejskich przez Sochocin.
W ramach realizacji zadań z promocji gminy, zamówiono również kalendarze trójdzielne
i książkowe na 2021 r., promujące gminę Sochocin, publikowano i emitowano życzenia wielkanocne
i bożonarodzeniowe dla mieszkańców gminy w lokalnych mediach oraz życzenia z okazji Dnia Kobiet,
a także publikowano kondolencje.
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Ponadto prowadzono politykę informacyjną gminy Sochocin, poprzez bieżącą administrację profilu
gminy na portalu społecznościowym Facebook, jak również poprzez prowadzenie urzędowej strony
internetowej pod adresem www.sochocin.pl. W ramach działalności promocyjnej, współpracowano też
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie w zakresie organizacji zarówno ważnych świąt
państwowych, jak i rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz
Narodowego Święta Niepodległości.

11. Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii
Gmina Sochocin działa w oparciu o szereg dokumentów strategicznych, programów i planów, które
obowiązują w Gminie na mocy podejmowanych uchwał. Poniżej dokonano przedstawienia założeń
najważniejszych dokumentów realizowanych przez Gminę Sochocin, w tym jej jednostki organizacyjne.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOCHOCIN NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO
ROKU 2025
Strategię przyjęto uchwałą nr XII/101/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2016 r. Jest to
najważniejszy dokument strategiczny jednostki samorządu terytorialnego.
Strategia Rozwoju Gminy Sochocin jest jednym z etapów budowy lokalnego programu działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju Gminy w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument definiuje wizję,
misję oraz cele i kierunki działań, które należy wykonać w celu poprawy warunków życia mieszkańców.
Zgodnie z wyznaczoną wizją rozwoju Sochocin stanie się prężnie rozwijającą się Gminą wykorzystującą
walory krajobrazowo-przyrodnicze, położenie oraz kapitał ludzki stanowiącą atrakcyjny obszar
osadniczy, inwestycyjny oraz turystyczno-rekreacyjny.
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SOCHOCIN
Dopełnieniem założeń Strategii Rozwoju jest przyjęty uchwałą nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy
Sochocin z dnia 6 czerwca 2018 r. Program Rewitalizacji Gminy Sochocin.
Do obszaru zdegradowanego w Gminie Sochocin zaliczono sołectwa: Gutarzewo i Sochocin. Do
obszaru rewitalizacji zakwalifikowano jednak tereny, które charakteryzują się najwyższą koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych,
a także zamieszkiwane są przez dużą liczbę osób będących interesariuszami projektów
rewitalizacyjnych. W programie wyznaczono następującą wizję: Zakończenie działań zapisanych
w Programie Rewitalizacji skutkować będzie ożywieniem społecznym mieszkańców Gminy Sochocin.
Aktywizacja społeczności lokalnej, przede wszystkim: osób starszych, defaworyzowanych, młodzieży
i bezrobotnych, przełoży się na zrównoważony rozwój obszarów całej Gminy. Zrównoważony rozwój
będzie opierał się na wzroście świadomości ekologicznej, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości m.in.
w turystyce, rozwoju kreatywności oraz zainteresowań najmłodszych mieszkańców. Nacisk na projekty
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społeczne wpłynie również na kształtowanie pozytywnych wzorców w społeczeństwie, zmniejszając
wielkość grup defaworyzowanych.
Głównymi celami rewitalizacji są:
1) Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców obszarów rewitalizacji Gminy Sochocin,
2) Wsparcie infrastrukturalne inicjatyw aktywizacji społecznej na obszarze rewitalizacji Gminy
Sochocin.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 – 2021 W GMINIE SOCHOCIN
Program został przyjęty uchwałą nr XXII/187/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 r.
Celem

głównym

Programu

jest

powstanie

zintegrowanego

systemu

pomocy

rodzinie

z problemem przemocy domowej. Wyznaczono następujące cele szczegółowe:
1) Zapewnienie pomocy osobom doświadczającym przemocy
2) Zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy
3) Koordynacja działań lokalnych podmiotów
4) Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości
i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SOCHOCIN NA LATA 2018-2020
1) Program Wspierania Rodziny został przyjęty na mocy uchwały nr XXXI/242/2018 z dnia 28 lutego
2) 2018 r. Zawiera on kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego
funkcjonowania i wychowania dzieci w rodzinach naturalnych. Jego celem jest przywracanie rodzinom
zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy
samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny.
3) Gmina jest zobowiązana do przyjmowania 3-letnich programów wspierania rodziny.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SOCHOCIN NA LATA 2017-2020
Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU
Poza Strategią Rozwoju polityka ochrony środowiska w Gminie prowadzona jest głównie na podstawie
Programu ochrony środowiska. Uchwałą Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia
31 października 2017 r. przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku”.
Celami realizacji programu ochrony środowiska są poprawa stanu i ochrona środowiska przy
jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego. W dokumencie wyznaczono do
realizacji zadania z zakresu m.in. wymiany oświetlenia, modernizacji kotłowni, budowy
i przebudowy dróg gminnych, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także budowy
przydomowych

oczyszczalni

ścieków,

budowy

PSZOK,

demontażu,

odbioru,

transportu

i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin.
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SOCHOCIN
Dokument został przyjęty do realizacji Uchwała Nr XXX/230/2017 Rady Gminy Sochocin
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu
lokalnym, którego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. Dokument został
sporządzony z potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy
sytuacji i zgodnie z intencją powinien przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy
wizerunku Gminy, zwiększenia dostępu do krajowych i europejskich funduszy, a także zwiększenia
bezpieczeństwa i niezależności energetycznej.
Celem realizacji działań ujętych w Planie jest osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym, do roku 2020, tj.:
 redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych
 redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej
 oraz dodatkowo redukcja emisji tlenku siarki (IV) SO2, tlenków azotu NOX, pyłu PM10, pyłu
PM2,5 i B(a)P.
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY SOCHOCIN NA LATA 2013-2032
Uchwałą nr XXVIII/21412014 Rada Gminy Sochocin w dniu 31 marca 2014 r. przyjęła Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032.
W związku z przyjęciem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032, którego celem
jest:
1) Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
1) Minimalizacja negatywnych skutk6w zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju.
2) Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
na gminy nałożony został obowiązek opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest. Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z Marszałkiem Województwa
w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
W celu wypełnienia obowiązku został opracowany Program usuwania azbestu i wyrob6w zawierających
azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032. Dokument ten porusza zagadnienia ściśle związane
z realizacją nałożonych na Gminę obowiązków. Program określa ramy prawne w odniesieniu do
zagadnień gospodarowania azbestem, charakterystykę azbestu, aktualny stan w zakresie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Sochocin. Ponadto określa harmonogram realizacji Programu
oraz wskazuje na środki finansowe niezbędne do jego realizacji.
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Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi usunięcie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin.
Wśród zadań zmierzających do osiągnięcia założonego celu zaplanowano:
 Gromadzenie informacji o ilościach, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających
azbest oraz przekazywanie jej do Marszałka Województwa,
 Edukację społeczeństwa Gminy,
 Systematyczne usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 Monitorowanie wykonania założeń Programu usuwania azbestu.
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY SOCHOCIN NA LATA 2017-2020
Program został przyjęty uchwałą nr XXX/231/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r.
Dokument

służy

określeniu

zasobów

zabytkowych

Gminy,

stanu

zachowania

i zagospodarowania. Celem Programu jest prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji, zewnętrzne
promowanie dziedzictwa kulturowego i stworzenie warunków do rozwoju świadomości lokalnej
i historycznej, w czym pomóc ma zachowane i zrewaloryzowane dziedzictwo kulturowe.
Dokument zawiera też zakres działań pozwalających wprowadzić skuteczny system ochrony
dziedzictwa kulturowego. Najistotniejszym priorytetem w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
jest zachowanie w jak najlepszym stanie zabytków znajdujących się na terenie Gminy oraz znalezienie
środków finansowych na prace konserwatorskie i remontowe. Główne działania to:
 Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
 Inwentaryzacja i ewidencja obiektów zabytkowych
 Zachowanie zabytków w jak najlepszym stanie
 Włączenie zapisów gminnego programu opieki nad zabytkami w politykę przestrzenną Gminy
(miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
 Oznakowanie obiektów zabytkowych i określenie zasad ich udostępniania
 Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego
 Współpraca władz samorządowych z urzędem konserwatorskim
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SOCHOCIN W 2020 ROKU
Program został przyjęty Uchwałą nr XV/124/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 16 marca 2020 r. Jest
on wyrazem wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na gminy, a jego celem jest:
 zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
 ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
 opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
 promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Program obejmuje realizację następujących zadań:
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1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie zwierząt bezdomnych,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie

całodobowej

opieki

weterynaryjnej

w

przypadkach

zdarzeń

drogowych

z udziałem zwierząt.
Gospodarstwem rolnym przyjmującym i zapewniającym opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim
z obszaru Gminy jest gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Biele 2, 09-110 Sochocin.
Na realizację Programu w 2020 r. Gmina przeznaczyła środki finansowe w wysokości
45 000,00 zł.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Sochocin zdefiniowano jako zagospodarowanie terenu w jego
obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym lub przeznaczeniu społeczno-gospodarczym
w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin określonych na podstawie
następujących uchwał:
 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2015 r.
(Dz. Urz. poz. 6840 z dnia 3 sierpnia 2015 r.)
 UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2015 r.
(Dz. Urz. poz. 7159 z dnia 18 sierpnia 2015 r.)
 UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2015 r.
(Dz. Urz. poz. 7158 z dnia 18 sierpnia 2015 r.)
 UCHWAŁA NR V/39//2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2015 r.
(Dz. Urz. poz. 7130 z dnia 17 sierpnia 2015 r.)
 UCHWAŁA NR IX/69/2007 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Nr 39 poz. 1402 z dnia 26 marca 2008 r.)
 UCHWAŁA NR XVI/131/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 sierpnia 2016 r.
(Dz. Urz. poz. 9175 z 18 października 2016 r.)
 UCHWAŁA NR XVI/101/2005 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 maja 2005 r.
(Dz. Urz. Nr 170, poz. 5409 z dnia 21 lipca 2005 r.)
 UCHWAŁA NR XVI/132/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 16 lipca 2020 r.
(Dz. Urz. poz. 7832 z dnia 16 lipca 2020 r.)
 UCHWAŁA NR XVI/133/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 16 lipca 2020 r.
(Dz. Urz. poz. 7833 z dnia 16 lipca 2020 r.)
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 UCHWAŁA NR XVI/134/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 16 lipca 2020 r.
(Dz. Urz. poz. 7834 z dnia 16 lipca 2020 r.)
W 2020r. została podpisana umowa na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Sochocin.
Przystąpiono do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sochocin dla miejscowości:


Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kępa, Kuchary Żydowskie,
Milewo, Wycinki, Żelechy (Uchwała Nr XIX/151/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r.),



Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy,
Smardzewo, Wierzbówiec (Uchwała Nr XIX/152/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r.),



Bolęcin, Ciemniewo Budy, Drożdżyn, Gromadzyn, Idzikowice, Jędrzejewo, Kołoząb,
Niewikla,

Pruszkowo,

Ślepowrony

(Uchwała

Nr

XIX/164/2020

z

dnia

30 listopada 2020r.).
Dla w/w miejscowości istniała możliwość złożenia wniosków do planów w terminach określonych
w obwieszczeniach Wójta Gminy Sochocin. Procedura planistyczna jest kontynuowana zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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