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Wstęp 

Miasto Sokołów Podlaski jest jednostką samorządu terytorialnego obejmującą terytorium w obrębie 
granic administracyjnych miejscowości Sokołów Podlaski o powierzchni 17,5 km2. Graniczy z okalającą 
miasto gminą wiejską Sokołów Podlaski. Jest siedzibą Powiatu Sokołowskiego i wszystkich instytucji 
o znaczeniu powiatowym. 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 tj. 
z 2019.03.15) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski przedstawia Radzie Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 
Raport o stanie miasta na koniec 2021 roku. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza w 
roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej i 
stanowi o efektywności tych działań, obrazujących się w stanie miasta w różnych obszarach, w tym 
finansów samorządu miejskiego. 

Obowiązek opracowania raportu o stanie miasta wprowadzony jest nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym i obowiązuje od początku kadencji 2018-2023 organów samorządu 
terytorialnego. Opracowanie obejmuje kompleksową działalność w zakresie realizacji  zadań 
publicznych poprzez jednostki organizacyjne Miasta, a także spółki prawa handlowego, dla których 
Burmistrz jest zgromadzeniem wspólników, będące własnością miasta. 

Raport uwzględnia realizację zadań publicznych przez: 

• Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

• Żłobek Miejski 

• Przedszkola: Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 

• Szkoły Podstawowe: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6 

• Szkołę Muzyczną I Stopnia 

• Sokołowski Ośrodek Kultury 

• Miejską Bibliotekę Publiczną 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji 

• Centrum Pomocy Socjalnej 

• Środowiskowy Dom Samopomocy 

• Park Przemysłowy Sokołów 

• Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

• Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. 
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Część I – Informacje ogólne o sytuacji społeczno-gospodarczej 

I.1 Demografia 

I.1.1 Ludność wg zameldowania  

Liczba osób zameldowanych na terenie Miasta Sokołów Podlaski, w/g stanu na dzień: 

rodzaj zameldowania 31 grudzień 2020r. 31 grudzień 2021r. 

na pobyt stały 18607 18438 

w tym: - kobiety 9811 9727 

- mężczyźni 8796 8711 

na pobyt czasowy 315 394 

 
Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz w/g płci na dzień: 

przedziały wiekowe 31 grudnia 2020r. 31 grudnia 2021r. 

do lat 18 (włącznie) 3569 3565 

w tym: - kobiety 1761 1780 

- mężczyźni 1808 1785 

pow. 18 lat do 60 lat  

- kobiety 

5109 5014 

pow. 18 lat do 65 lat  

- mężczyźni 

5596 5490 

 razem 10705 10504 

pow. 60 lat    - kobiety 2941 2933 

pow. 65 lat    - mężczyźni 1392 1436 

 razem 4333 4369 
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Dane meldunkowe nie są podstawą do oceny faktycznej sytuacji demograficznej, bowiem wobec 
wolnego rynku, wolności gospodarczej następuje stały, dynamiczny ruch migracyjny, 
nieewidencjonowany administracyjnie. Warto jednak poddać analizie po to, aby zauważyć tendencje, 
wyciągnąć wnioski, które posłużą w kolejnym okresie do podejmowania działań i kierunków polityki 
społeczno-gospodarczej. 

W 2021 roku nastąpił dalszy spadek liczby zameldowanych, o 169 osób (160 w roku poprzednim), tj. 
o 0,9% w stosunku do roku 2020. Największy spadek dotyczy osób w wieku produkcyjnym: kobiet o 
95 osób, mężczyzn o 106 osób. Przybyło nam jednocześnie osób w wieku poprodukcyjnym (36). W 
dalszym ciągu miasto musi się liczyć z niepożądanymi konsekwencjami spadku dochodów 
budżetowych z tytułu udziału w podatkach PIT oraz CIT i koniecznością podjęcia dalszych kroków w 
celu zaspokajania potrzeb osób starszych. 

I.1.2 Opieka socjalna i społeczna 

Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

Wsparcie materialne 

W roku 2021 wsparcia w formie świadczeń materialnych i pomocy rzeczowej  udzielono 340 rodzinom 
bez względu na jego rodzaj i intensywność. Pomoc w rodzinach udzielona jest po ustaleniu potrzeb i 
w porozumieniu z jej przedstawicielem.  

Wśród rodzin korzystających ze wsparcia materialnego, podobnie jak w roku ubiegłym,  dominującym 
powodem jest  długotrwała lub ciężka choroba – 204 rodziny, a następnie bezrobocie – 162, 
niepełnosprawność – w 109. Zarejestrowano także 34 rodziny, u których wystąpiło kryterium ubóstwa, 
tj. których dochód był znacznie poniżej obowiązującego kryterium dochodowego bądź nie wystąpił w 
ogóle. Przy czym kwoty kryterium wynoszą odpowiednio 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł dla osoby 
samotnej. Kwoty ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązują od 2018 roku. 

W przypadku stwierdzenia niezaradności życiowej lub marnotrawienia środków pieniężnych, pomoc 
przyznawana jest w formie współfinansowania opłat – 12 przypadków, do realizacji w sklepie przez 
odbiór artykułów spożywczych i przemysłowych – 18 rodzin w innych sytuacjach, w tym zakup lekarstw 
– 5 przypadków. W 3 przypadkach zakupy realizowane były wspólnie z pracownikiem socjalnym. 

W okresie zimowym zabezpieczając osoby, które własnym sumptem nie są w stanie pokryć kosztów 
zakupu opału, udzielono dofinansowania na ten cel 108 rodzinom. 

Zasiłek stały 

Stałym świadczeniem przysługującym osobom pełnoletnim z tytułu niepełnosprawności lub 
osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do tego świadczenia, jest zasiłek 
stały.  Za osoby otrzymujące świadczenie odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba osób 40 38 

Kwota finansowana z budżetu Miasta - - 

Kwota dotacji otrzymanej do realizacji zdań 
własnych 

219 214,71 191 258,42 
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Składka zdrowotna 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba osób 40 38  

Kwota finansowana z budżetu Miasta - - 

Kwota dotacji otrzymanej do realizacji zdań 
własnych 

18 514,84 16 162,31 

 

Zasiłek celowy, w tym specjalny zasiłek celowy 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 250 218 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 129 026,85 116 576,75 

Kwota dotacji otrzymanej do realizacji zdań wła-
snych 

157 768,00 144 300,00 

 

Zasiłek okresowy 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 43 37 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 10 000,00 10 67,87 

Kwota dotacji otrzymanej do realizacji zdań wła-

snych 
35 000,00 35 138,00 

 

Pomoc w formie dożywiania 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba dzieci i uczniów korzystających z obiadów 
215 184 

Liczba dorosłych  korzystających z obiadów 21 19 

Liczba rodzin otrzymujących zasiłek celowy na za-
kup żywności 

180 203 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 102 000 107 363,70 

Kwota dotacji otrzymanej do realizacji zdań wła-

snych 
153 000 158 100 
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Sprawienie pogrzebu 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba osób 1 0 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 3 168,00 - 

Kwota dotacji otrzymanej do realizacji zdań wła-

snych 

- - 

Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

Usługi opiekuńcze 

Osobom starszym oraz niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności, organizowana jest pomoc w 
formie usług opiekuńczych, realizowana w miejscu zamieszkania.   

Zasady realizacji usług oraz koszt  godziny usług opiekuńczych ustalone są uchwałą Nr IV/13/2015 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań 
własnych gminy. Pełny koszt usług ustalony został jako równowartość  2%  najniżej emerytury i wynosił 
w okresie od stycznia do marca 24 zł., natomiast od kwietnia 25,02 zł.  

Zadanie realizowane było przez 16 opiekunek zatrudnionych na etacie w pełnym wymiarze.  

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 88 86 

Zrealizowane godziny usług 24 789 23 056 

Wniesiona odpłatność 84 183,99 80 341,79 

 

Program „Opieka 75+”  

Na realizację zadania usług opiekuńczych, w roku 2021 Miasto przystąpiło do rządowego programu 
Opieka 75+, pozyskując dotację do realizowanego zadania. Programem objęto 18 osób w wieku 
powyżej 75 roku życia. Wysokość pozyskanych środków to kwota 41 244 zł. 

Program „Wspieraj seniora”  

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w raku 2021 
kontynuowany był rządowy program „Wspieraj seniora” . Celem programu było zapewnienie usługi 
wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na 
pozostanie w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów 
podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia miała polegać na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa. Do 
udziału w programie w roku 202 zgłosiło się 9 osób, jednak w roku 2021 nie wpłynęło żadne zgłoszenie. 

Wysokość otrzymanych środków wynosiła 5 000 zł. 
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Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy 
w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program skierowany był 
do opiekunów osób wymagających stałej opieki i wsparcia. Celem niesionej pomocy jest odciążenie 
członków rodziny od codziennego obowiązku opieki nad niesamodzielną osoba zależną. Z 
uczestnictwa w Programie skorzystała 5 środowisk. Na realizację Programu Miasto wydatkowało 
pozyskane środki w kwocie 32 086,90 zł. 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany był ze środków 
Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program skierowany był do osób niepełnosprawnych, 
których społeczne funkcjonowanie z uwagi na niepełnosprawność jest ograniczone. Z uczestnictwa w 
Programie skorzystało 8 osób. Na realizację Programu Miasto wydatkowało pozyskane środki w 
kwocie 33 124,64 zł. 

Zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” . 

Centrum Pomocy Socjalnej w okresie sprawozdawczym było koordynatorem i realizatorem decyzji  z 
dnia 12 stycznia 2021 roku Wojewody Mazowieckiego, polecającym samorządom organizację 
transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osobom mającym trudności  w 
samodzielnym dotarciu w tym osobom niepełnosprawnym. Dowóz organizowany był z udziałem 
samochodu służbowego  - 2 osoby lub zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim – 
3 osoby. 

Pobyt w domach pomocy społecznej  

Osoby wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji mogą zostać umieszczone w domu pomocy 
społecznej. Pobyt w placówkach całodobowej opieki jest odpłatny, a wysokość ustalana jest przez 
organ prowadzący odrębnie dla każdej placówki.  

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 18 225 

Kwota przekazana z budżetu Miasta 429 735,49 515 240,23 

Wpłaty osób zobowiązanych do 

partycypacji w kosztach 
24 935,80 41 011,10 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

W ramach zadań zleconych realizowana jest pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Zasady realizacji w tym odpłatności, reguluje rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Koszt roboczo-godziny wynika z otrzymanego budżetu na realizację zadania. Pełny koszt 
godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 roku wynosił 30,94 zł.  
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 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 11 12 

Zrealizowane godziny usług 1 910 2 827 

Wniesiona odpłatność 10 672,38 10 014,07 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

Centrum jest płatnikiem wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. 
O wysokości wynagrodzenia decyduje Sąd.  

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba wydanych postanowień o wynagrodzeniu 0 4 

Kwota otrzymanej dotacji  0 6 277,51 

 

Schronienie 

Zadaniem obowiązkowym miasta jest zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, 
bezdomnym.  

Dla realizacji zadania Centrum kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar-
Kot” w Ożarowie Mazowieckim.  

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba umieszczonych osób 2 1 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 2 184,16 3 576,17 

 

Realizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych 

Osoby, które nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, których dochód 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, mogą ubiegać się o pomoc w formie prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni. 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba osób  1 9 

Realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

Piecza zastępcza 

Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Miasto 
ma obowiązek refundacji pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy 
w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej refundacja wynosi 10% wydatków na opiekę  i 
wychowanie dziecka, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach.   



12 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba umieszczonych dzieci w rodzinnej pieczy 
zastępczej 

11 11 

Liczba umieszczonych dzieci w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 

5 5 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 119 587,08 15 993,90 

 

Asystentura rodzinna 

Realizując zadanie wsparcia rodziny przezywającej trudności wychowawcze zatrudnionych jest 2 
asystentów rodziny, którzy wspierali  23 rodziny. Wśród wspieranych: 4 rozpoczęło pracę po raz 
pierwszy. Współpracę z asystentami zakończyło 8 rodziny. 

Program „Asystent rodziny na rok 2021”  

W roku 2021 Miasto przystąpiło do programu „Asystent rodziny na rok 2021” ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w 
systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 
8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .  

Uczestnicząc w programie, miasto pozyskało kwotę 4 000zł. jako dotacja do zadań własnych. 

Realizacja ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów realizowana jest na mocy ustawy o systemie 
oświaty ora, uchwały Nr XXXII/210/2005 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 
2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sokołów Podlaski zmienionej uchwałą Nr XXXI/178/2009 
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr XXII/156/2013 Rady 
Miejskiej  w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r. 

Stypendium socjalne 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2020 r. 

Liczba rodzin 23 21 

Liczba dzieci 55 38 

Realizacja 24 700,80 17 856,00 

 

Zasiłek szkolny 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 2 0 

Liczba dzieci 4 0 

Realizacja 1 600 0 
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Dowóz uczniów do placówki oświatowej 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba uczniów 6 7 

Realizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych 

Osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania z powodu niskich dochodów w 
stosunku do ponoszonych wydatków przyznawana jest pomoc w formie dodatku mieszkaniowego 

dodatek mieszkaniowy 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2020 r. 

Liczba rodzin 96 96 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 140 619,61 146 303,81 

Realizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne 

Osobom otrzymującym dodatek mieszkaniowy, na ich wniosek może zostać przyznany zryczałtowany 
dodatek energetyczny. 

dodatek energetyczny 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba rodzin 25 21 

Realizacja 3 297,09 2 576,01 

 

 

Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2020 r. 

Liczba odbiorców 1 424 1 190 

Realizacja 1 540 664,97 996 312,11 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 124 128 

Realizacja 124 000 1280 00 
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Świadczenie rodzicielskie 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 41 58 

Realizacja 364 999,00 356 280,00 

 

Zasiłek pielęgnacyjny 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 373 358 

Realizacja 884 233,64 905 579,88 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 88 94 

Realizacja 1 538 670,80 1 924 313,60 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 5 3 

Realizacja 19 120,00 22 320,00 

Realizacja ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów 

Świadczenie alimentacyjne 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 129 123 

Realizacja 613 994,51 586 171,03 

 

Dłużnicy alimentacyjni 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba dłużników 206 214 

Kwoty zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego z tego: 

350 945,16 211 755,04 

- przekazane na dochody budżetu państwa  210 567,02 127 053,05 
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- przekazane na dochody własne gminy 
wierzyciela 

140 378,14 84 701,99 

Umorzone należności od dłużników 
alimentacyjnych z uwagi na zgon 

- z funduszu alimentacyjnego  

- zaliczki alimentacyjnej 

 

132 168,95 
 

0 

Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci 

świadczenie wychowawcze 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 3 395 3 417 

Realizacja 20 698 970,07 20 727 771,49 

 
Realizacja ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i 
rodzin „Za życiem”  

Jednorazowe świadczenie 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba odbiorców 1 3 

Realizacja 4 000 12 000 

Realizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

Realizacja prac społecznie użytecznych 

 Realizacja w 2020 r. Realizacja w 2021 r. 

Liczba skierowanych 29 38 

Liczba wypracowanych godzin 4 397 10 607 

Kwota finansowana z budżetu Miasta 15 111,48 37 646,64 

Kwota finansowana ze środków Powiatowego 

Urzędu Pracy 
22 667,22 56 514,96 
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I.2 Aktywność gospodarcza i rynek pracy 

I.2.1 Działalność gospodarcza na podstawie CEIDG 

Liczba przedsiębiorców będących osobami fizycznymi bądź wspólnikami spółek cywilnych, 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Sokołów Podlaski, wg stanu na dzień: 

 31 grudnia 2020r. 31 grudnia 2021r. 

Liczba przedsiębiorców 1487 1492 

w tym spoza Miasta   85  52 

 

Najpopularniejsze rodzaje działalności gospodarczej podejmowanej i prowadzonej przez 
przedsiębiorców: 

Rodzaje działalności  Liczba przedsiębiorców 

2020r. 2021r. 

handel art. spożywczo-przemysłowymi 273 278 

usługi remontowo-budowlane 179 174 

usługi lekarskie i pielęgniarskie 118 117 

usługi transportowe 106 111 

działalność w zakresie architektury, in-
żynierii i specjalistycznego projekto-
wania 

72 71 

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosme-
tyczne 

71 75 

usługi prawnicze i rachunkowo-księ-
gowe 

41 45 

mechanika pojazdowa 36 35 

handel pojazdami samochodowymi i 
motocyklami oraz częściami i akceso-
riami do nich 

41 39 

 
Mimo trwającej pandemii, liczba przedsiębiorców wzrosła w stosunku do roku 2020. 

Dane na podstawie rejestru CEIDG nie świadczą w pełni o potencjale gospodarczym miasta, bowiem 
wszystkie firmy prowadzące działalność w formie spółek prawa handlowego (tj. z wyjątkiem spółek 
cywilnych) podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z którego danych nie posiadamy. Są 
to główni pracodawcy i podmioty budujące lokalne PKB poprzez swoje inwestycje, kapitał 
i dostarczanie miastu dochodów z podatków lokalnych i udziałów w podatkach PIT i CIT. 
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I.3 Aktywność społeczna 

I.3.1 Samoorganizacja 

Zwiększanie aktywności społecznej polegającej na zaangażowaniu 
mieszkańców w sprawy Miejskiego Schroniska dla bezpańskich zwierząt 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta zarządzeniem nr 89/2016 określił Regulamin działalności 
Wolontariatu przy Tymczasowej Przechowalni dla Bezpańskich Zwierząt w Sokołowie Podlaskim, w 
którym działa obecnie siedem osób. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do osób pełnoletnich, oraz 
młodzieży powyżej 13 roku życia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów) zamieszkujących na 
terenie całej Polski, chcących aktywnie i nieodpłatnie pomagać zwierzętom potrzebującym, a w 
szczególności zwierzętom z Tymczasowej Przechowalni dla Bezpańskich Psów w Sokołowie Podlaskim. 

Na terenie schroniska, w ramach współpracy z Miastem działa aktywnie 8 stałych wolontariuszy. 
Głównymi zadaniami Wolontariatu są: 

• Pomoc bezdomnym zwierzętom a w szczególności podopiecznym Miejskiego Schroniska, 

• propagowanie adopcji zwierząt, 

• wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi, 

• szerzenie edukacji zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku 
do zwierząt. 

W tym celu wolontariusze założyli i samodzielnie prowadzą specjalny profil na portalu 
społecznościowym Facebook pn. „Schronisko dla psów w Sokołowie Podlaskim Wolontariat”, na 
którym na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące zwierząt przygotowanych do adopcji, 
organizowanych akcji promocyjnych lub zbiórek finansowych lub materialnych (słoma na zimę, 
metalowe miski, obroże itp.) dla Schroniska. Prowadzony przez Wolontariuszy profil stał się w krótkim 
czasie miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy (nie tylko z terenu Miasta) mogą zamieścić swoje 
ogłoszenia dotyczące bezdomnych, zagubionych lub potrzebujących zwierząt. Obecnie profil ma 
ponad 8000 obserwujących użytkowników FB. W przyszłości Wolontariat zamierza utworzyć własną 
stronę internetową aby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób zainteresowanych niesieniem pomocy 
potrzebującym zwierzętom. Sokołowski Wolontariat aktywnie współpracuje także z organizacją 
SARIGATO KARMIMY PSIAKI, która pomaga w finansowaniu większości inwestycji lub modernizacji 
infrastruktury w schronisku. Fundacja wspomaga miejskie schronisko poprzez zbiórki finansowe np. 
1% podatku, z których finansowane są konkretne działania na rzecz Schroniska ale także poprzez 
przekazywanie wysokojakościowej karmy dla zwierząt. Dzięki tej współpracy w Schronisku 
wymieniono wszystkie kojce i budy dla zwierząt oraz wybudowano ogrodzony wybieg dla psów. 

Zwiększenie aktywności społecznej poprzez udział mieszkańców w akcjach 
ekologiczno – edukacyjnych 

Spektakle ekologiczno – teatralne o tematyce związanej z ochroną powietrza, niską emisją oraz 
odpadami dla wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych w 2 cyklach/rok regularnie od 2012 roku. 
Przekazywanie informacji o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie oraz wskazówek odnośnie sposobów 
zachowania ograniczających narażenie na złą jakość powietrza. Zaplanowano długofalową kampanię 
informacyjno-edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkańców miasta z myślą o kształtowaniu 
postaw właściwych z punktu widzenia długofalowych celów związanych z ochroną powietrza 
i gospodarką odpadami. 
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Akcja edukacyjna „Sprzątanie świata”  

Corocznie w każdy drugi weekend września Miasto Sokołów Podlaski przeprowadza akcję pt. 
„Sprzątanie świata” . Corocznie w akcji bierze udział 19 jednostek, w tym 10 szkół, 7 przedszkoli, Hufiec 
ZHP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Akcja organizowana jest we współpracy z Fundacją „Nasza 
Ziemia”, Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o poprzez udostępnienie 
kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów. 

Akcja edukacyjna „Dzień bez śmiecenia”  

Przeprowadzana jest corocznie w dniu 11 maja - propagowanie i zachęcenie mieszkańców Miasta do 
bycia świadomym konsumentem potrafiącym stosować zasady poprawnej segregacji odpadów 
opakowaniowych. 

I.3.2 Współpraca z organizacjami społecznymi 

Współpraca z organizacjami społecznymi realizowana jest równolegle przez miejskie jednostki 
organizacyjne. Podobnie jak w roku 2020, ze względu na sytuację pandemiczną była ona ograniczona 
– do kontaktów zdalnych lub w niezbędnym zakresie, z uwzględnieniem warunków i obostrzeń 
sanitarnych. 

Urząd Miasta 

Wspieranie inicjatyw lokalnych realizowane jest zgodnie z programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie Uchwały Nr XIX/106/2016 Rady 
Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016r. Współpraca odbywa się poprzez zlecanie 
realizacji zadań publicznych, a w szczególności powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań 
publicznych z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji, na zasadach pomocniczości, 
partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Każdego roku 
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Miasta Sokołów Podlaski w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Współpraca pozafinansowa realizowana jest poprzez wzajemną wymianę informacji o kierunkach 
podejmowanych przedsięwzięć pomiędzy Miastem a organizacjami, udostępnianie pomieszczeń 
będących w dyspozycji Urzędu Miasta na potrzeby bieżącej działalności czy organizację spotkań i akcji, 
udzielanie patronatów, aktualizowanie mapy aktywności czy promocję organizacji. 
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Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań publicznych 
Miasta Sokołów Podlaski w 2021 r.: 

Lp. Rodzaj 
zadania 
publicznego 

Nazwa zadania Nazwa oferenta Wysokość przy-
znanych środ-
ków (zł.) 

1 Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu 

Szkolenie i współzawod-
nictwo sportowe w zakre-
sie piłki koszykowej 

Miejsko-Powiatowy Klub Koszy-
kówki w Sokołowie Podlaskim, ul. 
Lipowa 54 
08-300 Sokołów Podlaski 

 
43000 

Szkolenie i współzawod-
nictwo sportowe w zakre-
sie piłki nożnej 

Miejski Klub Sportowy „Podlasie” 
Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 54 
08-300 Sokołów Podlaski 

 
80000 

Organizowanie imprez 
sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży 
szkolnej miejskich szkół 
podstawowych w ramach 
współzawodnictwa mię-
dzyszkolnego 

Miejski Szkolny Związek Spor-
towy w Sokołowie Podlaskim, ul. 
Polna 8 08-300 Sokołów Podlaski 

 
10000 

Szkolenie i współzawod-
nictwo sportowe w zakre-
sie pływania 

Miejski Klub Sportowy „Neptun” 
w Sokołowie Podlaskim, ul. Bul-
war 1 08-300 Sokołów Podlaski 

1000 

Prowadzenie zajęć spor-
towo-rekreacyjnych dla 
młodzieży szkolnej w za-
kresie strzelectwa sporto-
wego 

Klub Strzelectwa Sportowego 
„Sokół” w Sokołowie Podlaskim, 
ul. Lipowa 84 08-300 Sokołów 
Podlaski 

1000 

Organizowanie i prowa-
dzenie zajęć, turniejów, 
szkoleń oraz współzawod-
nictwa sportowego dla 
dzieci i młodzieży w zakre-
sie gier szachowych 

UKS Sokołowskie Towarzystwo 
Szachowe w Sokołowie Podla-
skim, ul. Malinowskiego 7 08-300 
Sokołów Podlaski 

2000 

 Szkolenie i współzawod-
nictwo sportowe w zakre-
sie podnoszenia ciężarów 

Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub 
Podnoszenia Ciężarów w Sokoło-
wie Podlaskim, ul. Lipowa 50 08-
300 Sokołów Podlaski 

4000 

Promowanie i organizo-
wanie aktywności rucho-
wej w formie turystyki ro-
werowej i współzawodnic-
twa sportowego 

Sokołowskie Towarzystwo Cykli-
stów ul. Słoneczna 2 08-300 So-
kołów Podlaski 

1000 

R A Z E M 142000 
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Centrum Pomocy Socjalnej 

• współpraca w zakresie realizacji programu Posiłek w szkole i w domu, w ramach którego 
wykupiono posiłek dla 19 osób do jadłodajni im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Domu 
Miłosierdzia; 

• wydano 183 skierowań do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 realizowanym przez Caritas przy Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II;  

• kierowano klientów do uczestnictwa w warsztatach podnoszących umiejętności 
wychowawcze dla rodziców oraz zajęcia edukacyjne i wspierające osoby doświadczające 
przemocy do Fundacji „Strefa pociech” ; 

• akcja wakacyjna „Pogodne lato” we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 
zakwalifikowano grupę 39 dzieci, które wypoczywały na obozie w Słupi k. Sierpca 

• akcja wakacyjna „Wakacje z Muszkieterami” we współpracy Bricomarche wytypowano 
4 dzieci, które wypoczywały w Julinku k. Warszawy 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował z: 

• Stowarzyszeniem Młodzieży Aktywnej „Viator „We współpracy przeprowadzono konkurs 
plastyczny „Jak dbam o przyrodę” 

• Stowarzyszeniem „Być i żyć „We współpracy przeprowadzono imprezę „XIV Integracyjne 
Sokołowskie Spotkania Muzyczno-Taneczne” 

• Stowarzyszeniem „Lepsze jutro gminy Sterdyń „Współpraca zaowocowała 
przeprowadzeniem „IV Konkursu poetyckiego Franciszka Kobryńczuka” i „Konkursu 
fotograficznego Franciszka Kobryńczuka” 

• Diecezjalnym Ośrodkiem Wspierania Osób Niepełnosprawnych Kilkoro uczestników 
korzystało z poradnictwa psychologicznego zorganizowanego w siedzibie DOWONU – 
ul. Lipowa Sokołów Podlaski i poradnictwa online. 

• PUP, w ramach współpracy, ze środków z KFS kontynuowane były studia podyplomowe 
„Specjalista psychoterapii uzależnień”, ukończone zostały studia na kierunku „Teatr i drama” 

• Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym z siedzibą w Kaliskach We współpracy 
zorganizowano konkursy plastyczne pod tytułem „Otwarte krajobrazy” i „Święto krajobrazu”, 
zorganizowano wycieczkę po lesie z przewodnikiem NPK, zorganizowano wycieczkę 
autokarową do Dąbrowy, Korczewa, Drohiczyna.  

• Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Sokołowie Podlaskim We współpracy 
zorganizowano wystawę prac uczestników pod tytułem „Twórczość w pandemii”, 
przeprowadzono imprezę „XIV Integracyjne Sokołowskie Spotkania Muzyczno -Taneczne”, 
udostępniane były książki, czasopisma, materiały terapeutom do przygotowywania pakietów 
zadań i kart pracy dla uczestników.  

• Sokołowskim Ośrodkiem Kultury 
We współpracy przeprowadzono „XIV Integracyjne Spotkania Muzyczno-Taneczne”  

• Zespołem Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae 
We współpracy zorganizowano wystawę prac uczestników w szkole, przeprowadzono lekcję 
wychowawczą w szkole w klasie II LO  

• Szkołą Tańca Jaroszyńscy – we współpracy zorganizowano warsztaty taneczne  

• Warsztatami Terapii Zajęciowej Współpraca zaowocowała zorganizowaniem spotkania z 
niepełnosprawnym rysownikiem i mówcą motywacyjnym Mariuszem Kędzierskim, 
przeprowadzeniem „Warsztatu z tworzenia makramy”, organizacją turnieju online „Koło 
Fortuny „między placówkami  

Współpraca z OPS, CPS, PCPR, PZP realizowana była na bieżąco. 
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Miejska Biblioteka Publiczna 

Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna promująca czytelnictwo 

Grupa teatralna WIRAŻ 

Opiekunem Grupy Teatralnej jest pracownik Działu dla Dzieci i Młodzieży Bożena Mrozowska-
Gozdołek. Członkowie Grupy Teatralnej wzięli udział w spotkaniu promującym twórczość Pauli Ciulak 
(08.11.2021) oraz w Narodowym Czytaniu (04.09.2021). Liczba uczestników podana jest przy opisie 
danej imprezy. Spotkania Grupy Teatralnej odbywają się w piątki. Jej członkowie uczestniczą w 
warsztatach teatralnych, pracują nad dykcją, emisją głosu oraz ruchem scenicznym, biorą udział w 
próbach do przedstawień teatralnych. Odbyło się 15 warsztatowych spotkań Grupy Teatralnej. 

Grupa Teatralna „Wiraż” prezentowała również twórczość pisarzy na bibliotecznym Facebooku: 

• Bajka „Wilczki” w 220. rocznicę śmierci I. Krasickiego (1 osoba) 

• Wiersze J. Brzechwy „Kłamczucha”, „Leń”, „Kokoszka Smakoszka” (6 osób) 

• Bajka „Księżniczka na ziarnku grochu” (1 osoba) 

• Rocznica urodzin Stanisława Jachowicza (1 osoba) 

• Opowiadania z książki „Przygody i wędrówki Misia Uszatka” w 50. rocznicę śmierci Czesława 
Janczarskiego (1 osoba) 

• Wiersz Ewy Szelburg-Zarembiny „Złoty jeż” (1 osoba) 

• Wiersz A. Osieckiej „Mówiłam żartem” (1 osoba) 

• Wiersz L.J. Kerna „Wilk, Koza i Koźlę” (4 osoby) 

• Wiersz L.J. Kerna „Kogut, kot i myszka” (3 osoby)  

• Wiersza Doroty Strzemińskiej-Więckowiak „Choroba na niby” (3 osoby) 

• Wiersz Teresy Młynik „Mikołajki Ali” (1 osoba) 

• Twórczość Piotra Siemieniuka (5 osób) 

• Wiersz K.I. Gałczyńskiego „Kto wymyślił choinki” (1 osoba) 

• Wiersz K.I. Gałczyńskiego „Narodziny Dzieciątka” (1 osoba) 

• Wiersz Franciszka Kobryńczuka „Boże Narodzenie” (1 osoba) 

Ogółem w wystąpieniach  wzięło udział 31 osób. 

Klub Literacki „Erato”  

Opiekunem Klubu Literackiego „Erato” jest pracownik Działu dla Dzieci  
i Młodzieży Bożena Mrozowska-Gozdołek. Członkowie Klubu dzielili się swoją twórczością na 
bibliotecznym facebooku oraz prezentowali swoje wiersze w Światowy Dzień Poezji (21.03.2021) – 49 
osób 

• „Wakacyjna poezja” – wewnętrzne spotkanie Klubu Literackiego „Erato” – 7 osób 

• „Poezja dziecięca” – wewnętrzne spotkanie Klubu Literackiego „Erato” – 7 osób 

Razem w spotkaniach i prezentacjach poezji wzięło udział 63 osoby 

Dyskusyjny Klub Książki „Zielona Gęś 

Opiekunem Klubu Książki jest pracownik Działu dla Dzieci i Młodzieży Anna Filipczuk. Członkowie Klubu 
uczestniczą w wewnętrznych spotkaniach, które odbywają się cyklicznie co półtora miesiąca. Każde 
spotkanie dotyczy innej tematyki.  
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• Wewnętrzne spotkanie Klubu Książki  ph. „Wakacyjne lektury” (6 osób) 

• W ramach Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Paulą Ciulak i promocja jej książki 
„Ryzykowna misja” (16 osób) 

• Wewnętrzne spotkanie Klubu Książki z zaproszonymi poetami z Klubu Literackiego „Erato” i 
dzielenie się ostatnio przeczytanymi książkami (13 osób) 

Razem w spotkaniach wewnętrznych oraz w spotkaniu autorskim wzięło udział  35 osób 

Sokołowski Ośrodek Kultury 

Grupy artystyczne i edukacyjne Sokołowskich Seniorów 

Zajęcia edukacyjne dla osób 60+ realizowane były przez: Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Klub Seniora „Jutrzenka” oraz 2 grupy wokalne: „Seniorynki”, „Złote Lata” i 1 zespół instrumentalno-
wokalny „Sokołowscy Bardowie” . Wszystkie grupy skupiają około 300 osób. 

W ramach Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywały się warsztaty plastyczne. 

Dyskusyjny Klub Filmowy Zbyszek 

W drugim półroczu 2021 odbyło się: 

• 5 regularnych spotkań DKF 

• 10 pokazów w ramach w ramach SokoLove Film Festival 

• 6 pokazów w ramach przeglądu „Filmy z Gdyni” .   

Działalność klubu finansowana jest ze środków SOK oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach 
programu pn. Upowszechnianie kultury filmowej. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kluby i stowarzyszenia, z którymi współpracował OSiR w roku 2021: 

1. Miejsko – Powiatowy Klub Koszykówki- OSIR jest również współorganizatorem meczy 
ligowych grupy U-19 MPKK oraz drużyn seniorskich występujących na poziomie I i II ligi 
organizowanych przez PZKosz. Ze względu na obostrzenia bez udziału publiczności. 

2. KS „Neptun” - OSIR jest współorganizatorem mityngów oraz grand prix pływackich 
(wewnętrzne zawody sekcji). W zajęciach uczestniczy ok.100 osób, dzieci, młodzież ze szkół 
miejskich oraz powiatu. 

3. MKS „Podlasie” - współorganizator rozgrywek IV ligi mazowieckiej. 
4. Szkolny Związek Sportowy – miasto i powiat. W roku 2020 ze względu na obostrzenia sanitarne 

zostały przy współudziale OSIR zorganizowane zawody pływackie, w których uczestniczyły 
dzieci szkół podstawowych: klasy 5-6 (215 dziewcząt i chłopców), klasy 7-8 (120 dziewcząt 
i chłopców). Na stadionie miejskim odbyły się również biegi przełajowe szkół podstawowych: 
klasa 4 (100 dziewcząt i chłopców), klasy 5-6 (110 dziewcząt i chłopców), klasy 7-8 (75 
dziewcząt i chłopców). 

Pozostałe instytucje, z którymi współpracował OSiR przy realizacji niektórych wydarzeń: 

1. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (realizacja projektów SMOK i 
KOSSM) 

2. Polski Związek Koszykówki (projekty SMOK i KOSSM) 
3. Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego (rozgrywki ligowe) 
4. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (rozgrywki ligowe) 
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5. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach (rozgrywki ligowe) 
6. Mazowiecki Związek Kolarski (wyścigi kolarskie) 
7. Miejsko-Powiatowy Ludowy Klub Podnoszenia Ciężarów (szkolenie) 
8. Sokołowskie Towarzystwo Szachowe 
9. Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów 
10. Sokołowski Ośrodek Kultury (imprezy rekreacyjne) 
11. Komenda Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim 
12. Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim 
13. miejskie jednostki oświatowe (wynajem obiektów) 
14. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (wynajem obiektów) 
15. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej 

I.3.3 Aktywizująca działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna 

Prowadzona jest w ramach bieżącej działalności miejskich instytucji kultury: Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Instytucje te włączają setki 
mieszkańców Sokołowa Podlaskiego we wspólną realizację przedsięwzięć. Te organizowane przez 
Sokołowski Ośrodek Kultury opisane są w rozdziale IV.1.7. Przykłady z działalności MBP to: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

• 3 wycieczki do Biblioteki w ramach  przysposobienia czytelniczego pt. „Biblioteka i jej zbiory” 
- na wycieczkę przybyli uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Salezjańskich (trzy klasy, każda 
na inną godzinę) – 54 osoby. Dzieci zapoznały się ze wszystkimi działami Biblioteki i wzięły 
udział w przysposobieniach czytelniczych dotyczących księgozbioru Biblioteki, dowiedziały się 
ciekawostek na temat budowy książki, odpowiadały na zagadki dotyczące postaci bajkowych 

• Pierwsze szkolenie on-line w ramach projektu „Sieć na Kulturę” . Projekt nosił pełną nazwę: 
Działania 3. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Uczestniczyliśmy w jednym z wariantów szkolenia pn. 
„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” . Szkolenie dla dzieci i 
młodzieży do 14 r.ż. (8 osób) 

• Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty dramatu czytali 
przedstawiciele władz samorządowych, szkół, zakładów pracy i instytucji oraz czytelnicy i 
pracownicy Biblioteki (70 osób)       

• Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem- prozaikiem, poetą, eseistą, publicystą i 
wydawcą (60 osób) 

• Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej, udział w jury konkursu recytatorskiego im. Franciszka 
Kobryńczuka – pracownik Działu dla Dzieci i Młodzieży Bożena Mrozowska-Gozdołek 

• Spotkanie on-line dla seniorów o niebezpieczeństwach czyhających w sieci (10 osób) 

• Drugie szkolenie on-line w ramach projektu „Sieć na Kulturę” . Szkolenie dla młodzieży 15-18 
lat (6 osób) 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Ważną rolę w aktywizacji działalności sportowo-rekreacyjnej pełni OSiR, poprzez bezpośrednie 
organizowanie przedsięwzięć, jak też w ramach współpracy i koordynacji projektów i działalności 
stowarzyszeń, klubów sportowych, SKS-ów czy placówek oświatowych. 

1. Sekcja piłki nożnej (chłopców) – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  w dalszym 
ciągu realizujemy projekt pod nazwą Akademia Futbolu OSIR Sokołów Podlaski. 
W projekcie uczestniczą dzieci szkół miejskich jak również dzieci z terenu powiatu. Grupa 
Skrzat (rocznik 2015-2017) ok.30 osób,  Grupa Żak (rocznik 2013/2014) ok. 30 osób, Orlik 
(rocznik 2012) ok. 35 osób, Młodzik (rocznik 2010/2011) ok. 65 osób, Trampkarz (rocznik 
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2008/2009) ok. 25 osób. Dodatkowo młodzież roczników 2003 i młodsi występuje w 
rozgrywkach ligowych jako Podlasie II. OSIR również jest współorganizatorem meczy IV 
ligi mazowieckiej, w której występuje MKS Podlasie. Liczba kibiców na meczach ligowych 
wynosiła ok. 350 - 400 osób (w tym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe). 

2. Sekcja koszykówki (dziewcząt) – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W zajęciach 
sekcji uczestniczą również dzieci szkół miejskich jak i dzieci z terenu powiatu. Grupa 
naborowa (rocznik 2012/2013) uczestniczyło 50 dziewcząt, minikosz (rocznik 2010/2011) 
20 dziewcząt, młodziczki (rocznik 2008/2009) 15 dziewcząt, kadetki (rocznik 2006/2007) 
15 dziewcząt, juniorki młodsze (rocznik 2004/2005) 12 dziewcząt. 

3. Sekcja kolarska – dla młodzieży w wieku szkolnym. W zajęciach sekcji kolarskiej 
uczestniczyło 8 chłopców i 7 dziewcząt. 

4. Sekcja podnoszenia ciężarów – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. OSIR zatrudnia 
trenera sekcji, który pracuje z grupą dzieci w wieku szkolnym. 

5. Szkółka pływania dla dzieci – dla dzieci od piątego roku życia. W zajęciach szkółki OSIR 
uczestniczyło ok. 100 osób. Dzieci szkół podstawowych. 

6. Szkółka szachowa – dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia odbywają na 
OSIR (sala konferencyjna kryta pływalnia) 30 osób. 

Zajęcia aquaaerobic – wyłącznie dla kobiet 20 - 25 osób, dorośli. 
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Część II – Finanse i majątek 

II.1 Budżet Miasta 

II.1.1 Wykonanie Budżetu Miasta w 2021r. 

Budżet Miasta Sokołów Podlaski na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Miejskiej 
w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2020 roku. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 
106.084.141,00zł, a wydatki w wysokości 107.688.987,00zł. W toku wykonywania plan budżetu uległ 
zmianie (Tabela 1) i na dzień 31.12.2021 roku dochody zostały wykonane w kwocie 115.065.076,45zł, 
a wydatki w kwocie 109.599.420,51zł. W wyniku realizacji dochodów w 102,50%  i wydatków w 93,47% 
budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.465.655,94zł przy planowanym deficycie 
po zmianach -5.000.082,00zł.  

Tabela 1. Plan i wykonanie budżetu Miasta Sokołów Podlaski za 2021r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan wg uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

1. Dochody ogółem, w tym: 106 084 141,00 112 257 196,37 115 065 076,45 

  Dochody bieżące  101 881 641,00 107 018 959,66 109 963 806,18 

  Dochody majątkowe 4 202 500,00 5 238 236,71 5 101 270,27 

2. Wydatki ogółem, w tym: 107 688 987,00 117 257 278,37 109 599 420,51 

  Wydatki bieżące 101 537 878,00 106 837 932,66 104 603 451,60 

  Wydatki majątkowe 6 151 109,00 10 419 345,71 4 995 968,91 

3. Nadwyżka/deficyt -1 604 846,00 -5 000 082,00 5 465 655,94 

4. Przychody ogółem, z tego: 3 738 546,00 7 133 782,00 8 734 587,65 

  

- niewykorzystane środki pieniężne na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikające  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach 

- wynikające z rozliczenia środków 

określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  

i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem  

tych środków 

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku 

krajowym 

- emisja obligacji 

- wolne środki, o których mowa w art.217 

ust.2 uopf 
 

1 393 109,00 

 

 

 

 

74 941,00 

 

 

 

 

2 270 496,00 
 

 

 

 

 

4 555 844,00 

 

 

 

74 942,00 

 

 

 

 

 

0,00 

2 300 000,00 

 

202 996,00 

4 555 844,94 

 

 

 

 

74 941,96 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

2 300 000,00 

 

1 803 800,75 
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5. Rozchody ogółem, z tego: 2 133 700,00 2 133 700,00 2 133 700,00 

  Spłaty kredytów i pożyczek 2 133 700,00 2 133 700,00 2 133 700,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021r. 

II.1.2 Dochody Budżetu Miasta 

Miasto Sokołów Podlaski w 2021 roku osiągnęło dochody ogółem wysokości 115.065.076,45zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 109.963.806,18zł oraz majątkowe 5.101.270,27zł. Planowane dochody 
ogółem zostały zrealizowane w 102,50%, w tym dochody bieżące w 102,75%, a dochody majątkowe 
w 97,39%. Najwyższe wpływy przyniosły gminie dochody z tytułu wpływów z podatków od osób 
prawnych i fizycznych oraz innych opłat w kwocie – 45.014.954,25zł, w tym udział z podatków PIT i CIT 
– w kwocie 27.638.923,86zł. Subwencja oświatowa ogólna została zrealizowana w kwocie 
17.843.954,00zł.  

Tabela 2. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 

2021r. 

Lp. Dział Nazwa działu Plan 
Wykonanie 

ogółem bieżące majątkowe % planu 

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 948,19 37 948,19 37 948,19 0,00 100,00 

2 600 Transport i łączność 220 736,71 219 827,32 0,00 219 827,32 99,59 

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 004 000,00 4 917 788,18 1 407 981,15 3 509 807,03 81,91 

4 750 Administracja publiczna 436 006,00 393 637,82 393 637,82 0,00 90,28 

5 751 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

3 886,00 3 885,05 3 885,05 0,00 99,98 

6 754 

Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona 

przeciwpożarowa 

76 850,00 76 850,00 76 850,00 0,00 100,00 

7 756 

Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

jednostek 

nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

43 292 504,58 45 014 954,25 45 014 954,25 0,00 103,98 

8 758 Różne rozliczenia 19 863 954,00 22 222 465,05 21 513 989,16 708 475,89 111,87 

9 801 Oświata i wychowanie 6 133 337,57 6 168 012,75 5 932 462,40 235 550,35 100,57 

10 851 Ochrona zdrowia 10 308,00 10 308,00 10 308,00 0,00 100,00 

11 852 Pomoc społeczna 1 936 327,49 1 953 606,79 1 953 606,79 0,00 100,89 

12 853 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

184 274,27 188 274,27  188 274,27 0,00 102,17 

13 854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
44 798,00 26 979,80 26 979,80 0,00 60,23 

14 855 Rodzina 27 609 838,00 27 512 505,47 27 512 505,47 0,00 99,65 
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15 900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
6 232 627,56 5 835 597,23 5 835 597,23 0,00 93,63 

16 
921 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
45 000,00 361 540,53 45 000,00 316 540,53 803,42 

17 926 Kultura fizyczna 124 800,00 120 895,75 9 826,60 111 069,15 96,87 

    OGÓŁEM 112 257 196,37 115 065 076,45 109 963 806,18 5 101 270,27 102,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021r. 
 

Tabela 3. Wykonanie dochodów podatkowych za 2021r. 
 

L.p. Wyszczególnienie Plan ogółem 
% 

planu 

1 

udziały we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych 
1 600 000,00 1 570 005,86 98,13 

2 

udziały we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych 
24 083 643,00 26 068 918,00 108,24 

3 podatek rolny 157 500,00 148 760,70 94,45 

4 podatek od nieruchomości 13 600 000,00 13 329 810,24 98,01 

5 podatek leśny 220,00 171,00 77,73 

6 podatek od środków transportowych 1 250 000,00 1 175 208,06 94,02 

7 

podatek dochodowy od osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 
140 000,00 164 192,51 117,28 

8 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 000,00 1 225 234,43 111,38 

9 wpływy z opłaty skarbowej 300 000,00 329 986,88 110,00 

Ogółem dochody podatkowe 42 231 363,00 44 012 287,68 104,22    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021r. 



28 

 

 
Dochody ogółem w roku 2020 zrealizowały się w kwocie 105 392 310,82zł, a w 2021 roku – 115 065 
076,45 zł. Wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło 109,18% wykonanych dochodów z roku 2020. 

Największym składnikiem dochodów Miasta są wpływy w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem. W 2020 roku zrealizowały się w kwocie 38 871 600,80zł, a w 2021 roku – 45 014 954,25zł 
(wzrost o 15,80%). 

Następnym ważnym źródłem dochodów jest dział 855 – Rodzina. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 27 
748 652,88zł, a w 2021 roku – 27 512 505,47zł (spadek w 2021 roku o 0,85%) . 

Kolejnym dużym składnikiem dochodów jest dział 758 – Różne rozliczenia. W 2020 roku wykonanie 
wyniosło 21 185 473,98zł, a w 2021 roku – 22 222 465,05zł (wzrost o 4,89%). 

Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje z UE, które w latach 2019 – 2021 
wyniosły łącznie 8 mln zł. Plan na 2022 rok nie zakłada dochodów z tego tytułu. 

Dochody Miasta ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2021 wyniosły łącznie 11,0 mln zł, natomiast 
plan na 2022 rok zakłada dochód z tego tytułu w wysokości 3,7 mln zł. Budżet na 2022 rok zakłada 
również dochód Miasta z tytułu dotacji inwestycyjnych krajowych  w wysokości 5,4 mln zł. 

II.1.3 Wydatki Budżetu Miasta 

Wydatki budżetowe w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 109.599.420,51zł (93,47% planu), w 
tym wydatki bieżące 104.603.451,60zł (97,91% planu) oraz wydatki majątkowe 4.995.968,91zł 
(47,95% planu). W strukturze wykonanych wydatków ogółem najwyższy udział miały wydatki na 
oświatę i wychowanie 42,17% (46.216.761,43zł), rodzinę 26,61% (29.166.190,87zł), gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 7,28% (7.976.867,08zł) oraz administrację publiczną 6,50% 
(7.123.496,96zł). Najwyższe wydatki inwestycyjne zostały poniesione na transport i łączność 75,73% 
wykonania wydatków majątkowych (3.783.339,55zł), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
9,61% wykonania wydatków majątkowych (480.128,58zł) oraz na gospodarkę mieszkaniową 8,03% 
wykonania wydatków majątkowych (401.191,89zł).  
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Tabela 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych zrealizowanych w 2021r. 

Dział Rozdział § Treść 
Plan po zmianach 

na 31.12.2021 r. 

Wykonanie na 

31.12.2021 r. 

% 

planu 

600     Transport i łączność 8 074 845,71  3 783 339,55  46,85 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 2 614 000,00  1 614 636,02  61,77 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 129,19  48 090,61  31,61 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 281 870,81  277 770,18  98,55 

    6309 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 180 000,00  1 288 775,23  59,12 

  60016   Drogi publiczne gminne 5 460 845,72  2 168 703,53  39,71 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 460 845,71 2 168 703,53 39,71 

700     Gospodarka mieszkaniowa 462 000,00  401 191,89  86,84 

  70004   

Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 50 000,00  9 868,46  19,74 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00  9 868,46  19,74 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412 000,00  391 323,43  94,98 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00  24 526,20  54,50 

  6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 367 000,00 366 797,23 99,94 

710     Działalność usługowa 50 000,00  2 869,00  5,74 

  71095   Pozostała działalność 50 000,00  2 869,00  5,74 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00  2 869,00  5,74 

750     Administracja publiczna 50 000,00  27 226,05  54,45 

  
75023 

  

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
50 000,00  27 226,05  54,45 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00  8 364,00  41,82 

    6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 30 000,00  18 862,05  62,87 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 87 500,00 87 500,00 100,00 

 75405  Komendy powiatowe Policji 62 500,00 62 500,00 100,00 

  6170 

Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz 

celowy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych 62 500,00 62 500,00 100,00 

 75411  

Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 25 000,00 25 000,00 100,00 

  6170 

Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz 

celowy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych 25 000,00 25 000,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 65 000,00  54 880,29  84,43 
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  80101   Szkoły podstawowe 30 500,00  30 495,89  99,99 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 500,00  30 495,89  99,99 

  80104   Przedszkola 30 000,00 24 384,40 81,28 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 24 384,40 81,28 

  80195   Pozostała działalność 4 500,00 0,00 0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 0,00 0,00 

852   Pomoc społeczna 20 000,00 9 699,50 48,50 

 85203  Ośrodki wsparcia 20 000,00 9 699,50 48,50 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 9 699,50 48,50 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
700 000,00  480 128,58  68,59 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  255 000,00  244 572,93  95,91 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 244 572,93  95,91 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 48 000,00 80,00 

  6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 48 000,00 80,00 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 000,00 151 787,25  89,29 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 151 787,25  89,29 

  90095   Pozostała działalność 215 000,00  35 768,40  16,64 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000,00  35 768,40  16,64 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750 000,00  4 370,52  0,58 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 0,00 0,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000,00  0,00  0,00 

  92116   Biblioteki 30 000,00  4 370,52  14,57 

    6220 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych 30 000,00  4 370,52  14,57 

926     Kultura fizyczna 160 000,00  144 763,53  90,48 

  92604   Instytucje kultury fizycznej 10 000,00  0,00  0,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00  0,00  0,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 150 000,00 144 763,53 96,51 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00  144 763,53  96,51 

      RAZEM 10 419 345,71  4 995 968,91  47,95 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021r. 
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Tabela 5. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 

2021r. 

Lp. Dział Nazwa działu Plan 

Wykonanie 

ogółem bieżące majątkowe % planu 

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 098,19 40 933,20 40 933,20 0,00 99,60 

2 600 Transport i łączność 8 719 845,71 4 428 092,84 644 753,29 3 783 339,55 50,78 

3 700 
Gospodarka 

mieszkaniowa 
1 517 000,00 1 448 852,22 1 047 660,33 401 191,89 95,51 

4 710 Działalność usługowa 50 000,00 2 869,00 0,00 2 869,00 5,74 

5 750 
Administracja 

publiczna 
7 207 606,00 7 123 496,96 7 096 270,91 27 226,05 98,83 

6 751 

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

4 824,00 4 823,05 4 823,05 0,00 99,98 

7 752 Obrona narodowa 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 754 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

314 760,00 288 028,35 288 028,35 0,00 91,51 

9 757 
Obsługa długu 

publicznego 
1 240 000,00 973 628,70 973 628,70 0,00 78,51 

10 758 Różne rozliczenia 398 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 801 Oświata i wychowanie 45 990 848,57 44 981 214,91 44 926 334,62 54 880,29 97,80 

12 851 Ochrona zdrowia 634 317,58 484 860,32 484 860,32 0,00 76,44 

13 852 Pomoc społeczna 5 645 556,49 5 450 600,41 5 440 900,91 9 699,50 96,55 

14 853 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

184 274,27 184 274,27 184 274,27 0,00 100,00 

15 854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
1 282 108,00 1 235 546,52 1 235 546,52 0,00 96,37 

16 855 Rodzina 29 206 475,00 29 166 190,87 29 166 190,87 0,00 99,86 

17 900 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

8 242 564,56 7 976 867,08 7 496 738,50 480 128,58 96,78 

18 921 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

4 318 500,00 3 571 888,52 3 567 518,00 4 370,52 82,71 

19 926 Kultura fizyczna 2 257 000,00 2 237 253,29 2 092 489,76 144 763,53 99,13 

  OGÓŁEM 117 257 278,37 109 599 420,51 104 603 451,60 4 995 968,91 93,47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021r. 
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Wydatki ogółem w roku 2020 zrealizowały się w kwocie 106 415 465,07zł, a w 2021 roku – 109 599 
420,51zł zł. Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 102,99% wykonanych wydatków z roku 2020. 

W każdym roku największą część budżetu Miasta (średnio 40,40%) po stronie wydatków stanowiła 
oświata. W latach 2020 - 2021 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 
dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 41 109 229,49zł, 46 216 
761,43zł. Dynamika wzrostu wyniosła 12,42%. 

Wydatki ogółem w roku 2020 zrealizowały się w kwocie 106 415 465,07zł, a w 2021 roku – 
109 599 420,51zł zł. Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 102,99% wykonanych wydatków z 
roku 2020. 
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W każdym roku największą część budżetu Miasta (średnio 40,40%) po stronie wydatków stanowiła 
oświata. W latach 2020 - 2021 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 
dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 41 109 229,49 zł, 46 216 761,43 
zł. Dynamika wzrostu wyniosła 12,42%.  
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II.1.4 Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2020 

Stan zobowiązań Miasta Sokołów Podlaski w dniu 01.01.2021 roku wynosił 50.907.117,00zł, a na dzień 
31.12.2021 roku – 51.073.417,00zł. W roku 2021 przychody budżetowe stanowiły: Niewykorzystane 
środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 
4.630.786,90 zł; wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 1.803.800,75zł oraz przychody z wyemitowanych obligacji w 2021r w kwocie 2.300.000,0zł. 
Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji obejmują kwotę 2.133.700,00 zł, a 
spłaty przedstawiają się następująco: spłata kredytu w PKO Bank Polski S.A. – 271.672,56zł, spłata 
kredytów w Banku Spółdzielczym w Legionowie – 201.117,52zł oraz 197.209,92zł, spłata kredytu w 
Banku Pekao S.A. – 263.700,00zł, wykup obligacji w PKO Bank Polski S.A. – 1.200.000,00zł. Na obsługę 
długu wydatkowano w 2021 roku kwotę 3.107.328,70zł, w tym: spłata rat – 2.133.700,00zł; odsetki 
940.871,70zł oraz koszty wyemitowania obligacji: 32.757,00zł, co stanowiło 2,70% wykonanych 
dochodów ogółem i 2,83% dochodów bieżących. Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich 
obsługi do wykonanych dochodów, o której mowa w art. 243 uofp nie przekroczyła indywidualnego 
wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji 
na koniec 2021 roku wynosił 51.073.417,00zł. Kwota ta stanowiła 44,39% wykonanych dochodów w 
2021 roku. Zobowiązania wymagalne w mieście na koniec 2021 roku nie wystąpiły. 

Tabela 6. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021r. 

Lp. Nazwa wierzyciela 
Stan na 

01.01.2021 r. 
Przychody Rozchody 

Stan na 

31.12.2021 r. 

1 PKO Bank Polski S.A. 9 232 812,67   271 672,56 8 961 140,11 

2 Bank Pekao S.A. 791 117,00   263 700,00 527 417,00 

3 Bank Spółdzielczy w Legionowie 6 834 993,77   201 117,52 6 633 876,25 

4 Bank Spółdzielczy w Legionowie 6 702 193,56   197 209,92 6 504 983,64 

5 PKO Bank Polski S.A. 7 200 000,00   1 200 000,00 6 000 000,00 

6 Dom Maklerski NWAI 11 146 000,00   0,00 11 146 000,00 

7 Dom Maklerski NWAI 9 000 000,00 
 

0,00 9 000 000,00 

8 Dom Maklerski NWAI 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 

  RAZEM 50 907 117,00 2 300 000,00 2 133 700,00 51 073 417,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych za 2021r. 

II.1.5 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej i realizacji programów 

W dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XIX/111/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim została 
przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035 (zmiana zakresu 
dat na lata 2021-2036 wprowadzona Uchwałą nr XXII/141/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 
z dnia 30 września 2021r) wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych 
latach. Planowany na 2021 rok limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem jaki został przyjęty na dzień 
01.01.2021 r. wynosił 3.984.907,00zł, z czego całość stanowiły wydatki majątkowe. Na koniec roku 
2021 roku, po zmianach jakie zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego, planowany limit 
wydatków na przedsięwzięcia ogółem zamknął się kwotą 7.524.907,00zł. W wyniku dokonanych zmian 
w 2021 roku limit ogółem został zwiększony o kwotę 3.540.000,00zł, co wynikało z wprowadzenia do 
przedsięwzięć nowych zadań oraz zmniejszenia lub zwiększenia limitów wydatków zadań przyjętych 
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na początku roku. Zwiększono limit wydatków na RIT o 1.180.000,00zł; na przedłużenie ul. Piłsudskiego 
o 2.300.000,00zł; przyjęto także limit wydatków na dofinansowanie realizacji inwestycji polegających 
na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski w kwocie 60.000,00zł. 
Analizując wykonanie limitów przedsięwzięć w roku 2021 wydatki na przedsięwzięcia ogółem zostały 
zrealizowane w kwocie 3.359.869,46zł co stanowiło 44,65% planu na 2021 rok. Zasadniczy wpływ na 
niski poziom wykonania ma rozłożenie realizacji przedsięwzięcia „Budowa nowego odcinka ul. 
Piłsudskiego” na lata 2021-2023. W 2021r to przedsięwzięcie zostało wykonane w kwocie 
1.731.297,00zł (36,89%). W 2021r zakończono realizację przedsięwzięcia w ramach RIT, które zaczęło 
się w 2017r. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 5.195.695,34zł, a w 2021r – 
1.288.775,23 zł (51,97%). Przedsięwzięcie dotyczące wykupu gruntów zrealizowane zostało w 20221r 
w 100,00% (291.797,23 zł), a dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych 
źródeł ciepła na terenie Miasta – w 80,00% (48.000,00 zł). 

II.1.6 Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach w 2021 
roku oraz stanie zadłużenia Miasta 

Miasto Sokołów Podlaski w 2021 roku wyemitowało obligacje komunalne w kwocie 2.300.000,00 zł. 
Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec okresu budżetowego 
wynosi 51.073.417,00 zł. Jest ono wyższe o kwotę 166.300,00 zł w stosunku do stanu na ostatni dzień 
roku 2020. 

II.1.7 Finansowanie oświaty 

Problemem przeważającej części samorządów jest finansowanie oświaty; mimo znacznego wzrostu 
wydatków na oświatę brak jest dynamiki wzrostu subwencji oświatowej. Niestety, problem ten 
dotkliwie dotyczy także Sokołowa Podlaskiego. Miasto otrzymało w 2021r. subwencję oświatową w 
wysokości 17.843.954,00 zł, a wydatki poniesione w dziale 801 – oświata wyniosły 44.981.214,91 zł. 
W porównaniu do roku 2020 wysokość subwencji była wyższa o 1.053.184,00 zł., ale wydatki w dziale 
801 zwiększyły się o kwotę 5.125.805,20 zł, z czego dla niepublicznych placówek przekazano kwotę 
łącznie 8.099.343,61 zł. Po przeliczeniu wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 trzeba było wypłacić w 2021r. kwotę 
17.886,58 zł. plus pochodne w grupie nauczycieli mianowanych. Za rok 2021 jednorazowy dodatek 
uzupełniający (art.30a Kart Nauczyciela) nie przysługiwał nauczycielom na żadnym stopniu awansu 
zawodowego. Subwencja pokrywa tylko ok. 40,00% wydatków na oświatę, pozostałe 60,00% dokłada 
gmina ze środków własnych. 

II.1.8 Informacja o wolnych środkach w budżecie 2021 roku 

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2021r wyniosły 
5.602.098,86 zł. Środki te wynikają z niewydatkowanych pieniędzy z emisji obligacji w 2020r. oraz w 
2021r i stanowią przychody 2022r. 
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II.2 Aktywność w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz 

L.p. Nazwa projektu 
Instytucja 

wspierająca/Pro-
gram 

Wartość 
dofinansowania 

ogółem 

Kwota 
dofinansowa-

nia 

1. 
Termomodernizacja placówek 
oświatowych w Sokołowie 
Podlaskim 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych /Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa Mazo-
wieckiego 2014 - 2020 

1 569 805,28 235.550,35 

2. 
Odnowa tkanki mieszkaniowej 
przy ul. Długiej w Sokołowie 
Podlaskim 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych /Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa Mazo-
wieckiego 2014 – 2020 

1 962 105,49 1 962 105,49 

3.  

Odnawialne źródła energii i 
termomodernizacja budynku 
Podlaskiego Młodzieżowego 
Centrum Sportowego-   Rekre-
acyjnego przy ul. Bulwar 1   w 
Sokołowie Podlaskim   

Rządowy Fundusz     
Polski Ład 

4 050 000,00 4 050 000,00 

4. 

Wymiana pokryć dachowych z 
płyt azbestowo- cementowych 
na terenie Miasta Sokołów 
Podlaski 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

11 002,56 11 002,56 

5. MALUCH+ 2021 Wojewoda Mazowiecki 48 000,00 48 000,00 

6. 
Dofinansowanie zadań wła-
snych z zakresu opieki nad 
dziećmi w wieku do 3 lat   

Wojewoda Mazowiecki 54 000,00 54 000,00 

7. 
Poprawa systemu alarmowego 
Miasta Sokołów Podlaski 

Wojewoda Mazowiecki 2 650,00 2 650,00 

8. 

Budowa nowego odcinka ul. 
Piłsudskiego od skrzyżowania 
z ul. Bartoszową do skrzyżo-
wania z ul. Siedlecką 

Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych 

4 393 109,00 4 393 109,00 

9. 
Przebudowa konstrukcji dachu 
Sokołowskiego Ośrodka Kul-
tury 

Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych 

700 000,00 700 000,00 

10. Lokalny Animator Sportu 
Ministerstwo Sportu i 
Turystyki 

10 000,00 10 000,00 

11. 
Pomoc finansowa na remont 
budynku strażnicy OSP „CU-
KROWNIA”  

Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

25 000,00 25 000,00 

12. 
Pomoc finansowa na zakup 
wyposażenia dla  OSP „CU-
KROWNIA”  

Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

32 000,00 32 000,00 

13. 
Pomoc finansowa na zakup 
wyposażenia dla  OSP „CU-
KROWNIA”  

Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

17 200,00 17 200,00 
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14. 
Modernizacja boiska wielo-
funkcyjnego przy SP 1 w Soko-
łowie Podlaskim – etap 1 

Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego/ 
Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury  
Sportowej MAZOWSZE 
2021 

96 069,15 96 069,15 

15.      Eko akcja 

Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego/ 
Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu  
MAZOWSZE 2021 

6 125,00 6 125,00 

16. 

Mazowiecki program przygo-
towania szkół, nauczycieli i 
uczniów do nauczania zdal-
nego 

Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego 

130 000,00 130 000,00 

17. Laboratoria Przyszłości 
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Nauki 

505 500,00 505 500,00 

18. 

Dofinansowanie doposażenia 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w zakresie nowych 
pomieszczeń do nauki pozy-
skanych w wyniku adaptacji 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

7 700,00 7 700,00 

19. 

Dofinansowanie doposażenia 
Salezjańskiej Szkoły Podsta-
wowej w zakresie nowych po-
mieszczeń do nauki pozyska-
nych w wyniku adaptacji 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

40 000,00 40 000,00 

20. 

Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na 4 przej-
ściach dla pieszych w Sokoło-
wie Podlaskim na ul. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego i 
Marii Skłodowskiej – Curie na 
drogach nr 390802W, 3960W 

Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg 

171 736,71 171 736,71 

Razem 2021  12 497 748,26 

 

 

6418 201,60 zł

12497 748,26 zł

Kwota dofinansowania

Aktywność w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz

2020 2021
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II.3 Majątek Miasta 

Miasto Sokołów Podlaski jest właścicielem 186 ha gruntów, z czego grunty przekazane w użytkowanie 
wieczyste to 57ha, w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. : OSIR, CPS, szkołom 
podstawowym i przedszkolom stanowią 19ha. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi 
również  2,1ha gruntów położonych na terenie innych gmin- jest to nieruchomość stanowiąca 
wysypisko śmieci w Suchodole gmina Sabnie oraz działka o pow. 0,1ha położona w Żanecinie pod 
budowę ulicy Piłsudskiego. Miasto Sokołów Podlaski jest użytkownikiem wieczystym 17 ha gruntów 
stanowiących własność Skarbu Państwa. W zasobie gruntów pozostaje 113,4ha gruntów, które 
stanowią ulice, drogi, parki, skwery, nieużytki. Grunty wydzierżawione i w użyczeniu stanowią 3,83ha.  

Miasto jest właścicielem 58 budynków mieszkalnych, w których posiada 266 lokali mieszkalnych  oraz 
25 budynków  użytkowych i 79 lokali użytkowych oraz 61 sztuk boksów garażowych. Zasobem lokali 
komunalnych administruje i  zarządza Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Komunalnego Spółka z 
o.o. 

W skład mienia komunalnego wchodzą dwa stadiony sportowe : przy ul. Lipowej i przy ul. Okrężnej, 
pływalnia miejska z częścią hotelową, parki z urządzeniami, targowisko miejskie przy ul. Ząbkowskiej, 
drogi miejskie oraz sieci i urządzenia związane z dostarczaniem ciepła i wody oraz odprowadzaniem 
ścieków. 

II.3.1 Dane dotyczące przysługujących miastu praw własności 

Grunty w dyspozycji Miasta 2020 rok 2021 rok 

Grunty ogółem  130ha 130ha 

Użytki rolne   26ha   27ha 

Grunty zabudowane i zurbanizowane   97ha   96ha 

Nieużytki, wody, lasy    7ha    7ha 

 

  Wartość księgowa nieruchomości, ogółem: 

• Grunty     - 53 770 tys. zł 

• budynki i budowle   - 143 054 tys. zł   

   w tym:  

• budynki mieszkalne   - 4 355 tys. zł 

• budynki użytkowe   - 11 577 tys. zł 

• budowle ogółem   - 47 832 tys. zł 

• obiekty szkolne    - 19 628 tys. zł 

• obiekty przedszkolne, żłobek  - 4 931 tys. zł 

• obiekty sportowe   - 10 361 tys. zł 

• obiekty pomocy społecznej  - 618 tys. zł 

• obiekty instytucji kultury  - 11 391 tys. zł 

• obiekty Parku Przemysłowej  - 32 361 tys. zł 
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Stan lokali w administracji Sokołowskiego TBS Sp. z o.o. 

Na podstawie  zawartej umowy z Miastem Sokołów Podlaski nr 111/2019 z dnia 30 grudnia 2019r, 
Sokołowskie T.B.S Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim administruje i zarządza lokalami i budynkami 
komunalnymi. Na dzień 31.12.2021r w zarządzie Sokołowskiego T.B.S Spółka z o.o. znajdowało się: 

• 266  lokali mieszkalnych komunalnych o łącznej  powierzchni użytkowej 9.758,27 m² w tym    

• 97  lokali mieszkalnych socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.650,90 m². 

• 77  lokali użytkowych i garaży o łącznej powierzchni użytkowej 1 573,28 m². 

II.3.2 Inne prawa majątkowe 

 

Grunty Miasta w użytkowaniu wieczystym 2020 2021 

Grunty ogółem w użytkowaniu wieczystym, w tym: 57ha 57ha 

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych   9ha   9ha 

W użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych  21ha 21ha 

W użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych   6ha   6ha 

W użytkowaniu wieczystym pozostałych osób 21ha 21ha 

 

2. Miasto jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa -  17ha  
3. Udziały w spółkach prawa handlowego: 

• Telefony Podlaskie:    208 tys. zł,  2 083 akcji 

• PUIK:       12 550 tys. zł,  2 419 udziałów 

• STBS:      2 123 tys. zł,  4 384 udziały 

• Mazowiecki Fundusz Poręczeń Majątkowych: 50 tys. zł, 5 udziałów 

• Mazowiecka Agencja Energetyczna:  10 tys. zł, 1 udział 

• Zakład Utylizacji Odpadów:   500 tys. zł, 10tys. udziałów 
 

4. Samochody osobowe i specjalistyczne:  499 tys. zł 
5. Sprzęt elektroniczny (bez komputerów):  1 350 tys. zł 
6. Stacjonarny sprzęt komputerowy:   748 tys. zł 
7. Przenośny sprzęt komputerowy:   79 tys. zł 
8. Środki trwałe w budowie:    12 203 tys. zł 

II.3.3 Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2021 roku 

Miasto sprzedało : 

1. nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego: 

• nieruchomość przy ul. Bartoszowej za kwotę 1 750 000 zł 

• nieruchomość przy ul. Węgrowskiej za kwotę 18 000 zł 

• nieruchomość przy ul. Spacerowej za kwotę 28 000 zł 

• lokal użytkowy przy ul. Wilczyńskiego za kwotę 280 000 zł  

• dwa lokale mieszkalne za kwotę 355 000 zł  
 

2. nieruchomości w trybie bezprzetargowym: 
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• 20 mieszkań komunalnych za kwotę  633 040 zł 

• trzy działki  przy ul. Oleksiaka Wichury, Skłodowskiej oraz Ząbkowskiej za kwotę 51 193 zł  

• trzy działki – wykup prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego za kwotę 
292 118 zł  

II.3.4 Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności 
innych praw majątkowych: 

Wpływy z majątku Miasta 2020 2021 

Wpływy ogółem, w tym: 4 699 772,28 zł 4 918 642,21 zł 

Wpływy z czynszów, dzierżaw, najmu    903 794,19 zł 866 605,87 zł 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego    480 010,63 zł 522 259,82 zł 

Opłaty z tytułu trwałego zarządu      12 385,59 zł 12 180,04 zł 

Wpływy ze sprzedaży mienia /mieszkań, gruntów 3 142 949,70 zł 3 407 351,00 zł 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych           500,00 zł 12 518,60 zł 

Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej    151 688,17 zł 89 937,43 zł 

Inne wpływy ze składników majątkowych        8 444,00 zł 7  789,45 zł 

 

II.3.5 Dochody z wynajmu 

Dochody z wynajmu (mieszkania komunalne, lokale użytkowe) – 685 416,61zł. 

II.3.6 Park Przemysłowy „Sokołów” 

W  roku  2021  dochód  Parku  Przemysłowego  Sokołów  Podlaski wyniósł  564.623,34 zł co stanowi 
dochód wyższy o 4,09 % w stosunku do roku 2020. Panująca  pandemia  COVID-19,  która  oddziaływała  
negatywnie  na wszystkie  firmy,  przyczyniła się  do zmniejszenia zainteresowania najmem. Pomimo  
rotacji  wśród  podmiotów  działających  na terenie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski  jedna  z  
firm  zrezygnowała  z najmu  budynku   magazynowego,  na który  pozyskano nowych  dzierżawców. 

Rozliczenie środków Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski 2020r. i 2021r. 

Lp. Dochody 2020 2021 

1. Dochody z najmu 542.346,57 564.510,03 

2. Pozostałe dochody 372,22 113,31 

                 Razem: 542.718,79 564.623,34 

 

Lp. Rozchody 2020 2021 

1. Zakup materiałów  12.275,18 6757,54 

2. Media (woda, energia,gaz) 1123,90 38580,41 

3. Art. Spożywcze 344,25 349,42 

4. Pozostałe usługi, ogłoszenia śmieci, konserwacja, 
RODO 

53474,69 59938,18 

5. Usługi internetowe 951,78 1070,18 
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6. Wynagrodzenia i pochodne 319738,49 305654,85 

7. Umowy zlecenia i pochodne 3328,12 40359,00 

8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26748,08 22744,84 

9. Usługi zdrowotne 0 400 

10. Ryczałt samochodowy 1785,52 547,04 

11. Opłaty sądowe 0 0 

12. Dofinansowanie do okularów 0 0 

13. Fundusz socjalny 9302,00 9517,00 

14. Odsetki od nieterminowych wpłat 229,26 0 

15. Podatek od nieruchomości 73362,00 75547,00 

16. Art. chemiczne 0 1826,90 

17. Ogłoszenia i pieczątki  0 1389,90 

        Razem 502663,27 564681,90 

 

 

Lp. Należności  2020 2021 

1. Należności od najmu 16994,48 20521,56 

2. Stan środków na rachunku  

31.12.2019r /2020r 

51880,41 9682,78 

3. Rozrachunki z dostawami (UM) 1074,30 0 

        Razem 69949,19 

+3332,00 

(CIT zapł) 

30204,34 

+10073,00   (CIT zapł) 

 

 

Lp. Zobowiązania  2020 2021 

1. Zobowiązania wobec Urzędu Miasta 73795,00 73939,84 

2. Zwrot dotacji  0 0 

3. Podatek VAT (za XII roku ubiegłego) 10208,95 10622,62 

4. Podatek do wynagrodzeń (13) 1798,00 1816,00 

5. Dodatek wynagrodzenia roczne 

(„13” ) i pochodne 

24950,08 25272,99 

6. Zobowiązania  z tytułu zakupu dóbr i usług 6286,54 13792,40 

        Razem 117038,57 125443,9 

 



42 

II.3.7 Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych 

Stan Aktywów i Pasywów w 2021 r.  

• Suma aktywów na początek okresu 45 440 678,17zł.  

• Suma aktywów na koniec okresu 47 291 952,02 zł.  

• Pasywa na początek okresu 45 440 678,17 zł.  

• Pasywa na koniec okresu 47 291 152,02 zł.  
 
Stan kapitału własnego w 2021 r.  

• Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 31 187 904,60 zł.  

• Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 31 882 120,55 zł.  
 
Stan kapitału zapasowego w 2021 r.  

• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 235 377,41 zł.  

• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12 175 704,95 zł.  
 
Środki pieniężne w 2021 r.  

• Środki pieniężne na początek okresu 8 076 108,74 zł.  

• Środki pieniężne na koniec okresu: 10 939 092,93 zł.  
 

Bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego 2020 wraz z rachunkiem wyników i przepływów 
pieniężnych 

Sprawozdanie finansowe zawierające bilans Spółki za 2021 r. (na dzień 31.12.2021r.), wraz z 
rachunkiem wyników i przepływów pieniężnych jest w trakcie badania i oceny przez Biegłego 
Rewidenta. 

Zapisy po stronie aktywów i pasywów wykazują kwotę 47 291 952,02 zł.  

W sprawozdaniu wykazano zysk netto w kwocie 237 036,32 zł. 

II.3.8 Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Kapitał zakładowy Towarzystwa w chwili utworzenia wynosił 5000 zł i dzielił się na 50 udziałów po 100 
zł każdy. Na dzień 31.12.2021r  kapitał spółki wynosi 2 192 000 zł i dzieli są na 4.384 udziały po 500 zł 
każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Miasto Sokołów Podlaski.  

Majątek Spółki na dzień 31.12.2021r wynosi 15 447.875,46 zł w tym kapitał podstawowy 2 192 000 zł. 
Na  majątek Spółki składają się:  

• działki budowlane przy ulicy Bartoszowej, Walecznych, Oleksiaka Wichury, Żołnierzy 
Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim zabudowane budynkami mieszkalnymi,  działka 
zabudowana budynkiem magazynowym przy ulicy Reymonta w Sokołowie Podlaskim, 

• nieruchomość położona w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kosowskiej 75 zabudowana 
budynkiem biurowym. 

• lokale mieszkalne pod wynajem w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3D i Żołnierzy 
Niezłomnych 3. 
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Za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r Sokołowskie T.B.S Spółka z o.o. uzyskało: 

• Przychody z działalności operacyjnej i finansowej – 8.137 tys. zł 

• Koszty z działalności operacyjnej i finansowej – 8.075 tys. zł 

• Wynik finansowy – 62 tys. zł. 
 

Należności  krótkoterminowe 

• z tytułów publicznoprawnych – 78.166,27 zł 

• z tytułu dostaw i usług – 577.726,15 zł 
 

Zobowiązania długoterminowe 

• z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę budynków wielorodzinnych mieszkalnych na  

• osiedlu Bartoszowa – 3.773.217,83 zł 

• z tytułu kaucji zabezpieczających i partycypacji zwrotnych – 4.206.084,05 zł 
 

Zobowiązania krótkoterminowe 

• z tytułu spłaty kredytów w danym roku – 465.116,22 zł 

• z tytułów publicznoprawnych – 115.210,47 zł 

• z tytułu dostaw i usług – 1.435.832,35 zł 
 
Zasoby mieszkaniowe i użytkowe będące w administracji w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

Sokołowskie T.B.S Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim na dzień 31.12.2021r administrowało 1517 
lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w tym garaże o łącznej powierzchni użytkowej 68 698,46 m² 
stanowiącymi własność. 

• 343 lokale - komunalny zasób mieszkaniowy i użytkowy Miasta Sokołowa Podlaskiego   

• 896 własność indywidualna, 

• 278 lokali mieszkalnych i użytkowych – własność Sokołowskiego T.B.S Spółka z o.o w 
Sokołowie Podlaskim. 

              

Dochody z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych  komunalnych i socjalnych za 2021  rok  wyniosły: 

Lokale mieszkalne komunalne 

• Dochód – 403.736,25 zł (przypis: 406.028,58 zł).  

• Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 56.568,81 zł (zaległości z tytułu czynszu najmu). 

• Zaległości z tytułu użytkowania lokali  (czynsz + opłaty za dostarczane media) wyniosły na 
dzień 31.12.2021r – 98.179,45 zł.  

Lokale socjalne 

• Dochód – 54.369,39 zł (przypis 59.983,45 zł) 

• Zaległość z tytułu czynszu najmu na dzień 31.12.2021r  wyniosła 38.011,40 zł  

• Ogółem zaległości z tytułu użytkowania lokali (czynsz + opłaty za dostarczone media) 
wyniosły  na dzień 31.12.2021r – 95.102,14 zł. 

Lokale użytkowe 

• Dochód – 227.673,89 zł (przypis 223.537,01 zł) 

• Zaległości na dzień 31.12.2021r z tytułu czynszu najmu wyniosły 8.779,83 zł. 

• Ogółem zaległości z tytułu użytkowania lokali wyniosły na dzień 31.12.2021r -  11.722,58 zł. 
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Koszty remontów bieżących i zapobiegawczych Administrowanej substancji mieszkaniowej i 
użytkowej w tys. zł.: 

• Remonty i modernizacje w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych - 595 tys. zł 

• Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych komunalnych oraz udział w kosztach remontów 
Wspólnot Mieszkaniowych - 170 tys. zł 

• Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych i użytkowych Sokołowskiego T.B.S Spółka z 
o.o. - 110 tys. zł 

Targowiska 

• Sokołowskie T.B.S Spółka z o.o w Sokołowie Podlaskim w roku 2021 administrowało na mocy 
zawartej umowy targowiskiem położonym przy ul. Ząbkowskiej. W roku 2021 nie pobierano 
opłat  targowych w związku z tarczą antykryzysową 6,0 wprowadzającą zwolnienie od opłaty 
targowej na 2021 rok. 

• W ramach robót remontowych wykonywane były remonty zapobiegawcze mające na celu 
utrzymanie w/w targowiska  w stanie umożliwiającym jego funkcjonowanie. Na remonty 
zapobiegawcze i konserwacyjne wydatkowana została kwota w wysokości  31.703,36 zł. 

 

Największą część dochodów z tytułu najmu i dzierżaw realizuje spółka Miasta STBS Sp. z o.o., 
pobierając czynsz za lokale komunalne będące w administrowaniu spółki. Pozostałe kwoty dochodów 
wynikają z umów dzierżawy gruntów i najmu pozostałych lokali zawartych przez Miasto. Ze środków 
tych opłacone są przede wszystkim koszty administracji lokali komunalnych, ale także wydatki 
ponoszone m.in. na operaty szacunkowe, wyceny oraz ogłoszenia prasowe o sprzedaży majątku. 
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Część III - Inwestycje komunalne w 2021r. 

III.1 Inwestycje drogowe 

III.1.1 W zakresie dróg krajowych i wojewódzkich 

Od kilku lat władze miasta prowadzą rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie koniecznych gruntownych remontów nawierzchni ulic 
w ciągach dróg krajowych nr 62 i 63 na terenie Sokołowa i pomimo kolejnych obietnic corocznie 
wykonywane są jedynie drobne bieżące naprawy, natomiast stan techniczny nawierzchni, przy dużym 
natężeniu ruchu, stale się pogarsza.  

Podobnie wygląda sprawa prac modernizacyjnych w kluczowym dla komunikacji miasta miejscu czyli 
na rondzie u zbiegu ulic Wolności, Piłsudskiego i Baczyńskiego. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 
2017 r. z GDDKiA, miasto opracowało dokumentację projektową przebudowy tego skrzyżowania w 
celu poprawy jego przepustowości, natomiast GDDKiA powinno wykonać przebudowę. Pomimo 
wcześniejszych obietnic, w 2021 roku  prace nadal nie zostały rozpoczęte. 

 

DK 62 - Rondo kard. Stefana Wyszyńskiego 

W 2021 roku ruszyły pierwsze prace koncepcyjne przy budowie obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w 
ciągu dróg krajowych nr 62 i 63. Firma projektowa wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad rozpoczęła prace nad opracowaniem  wstępnych elementów koncepcji programowej 
obwodnicy i określeniem jej środowiskowych uwarunkowań. Powstały pierwsze koncepcje przebiegu 
obwodnicy, które zostały w 2021 roku przedstawione do konsultacji z samorządami i mieszkańcami. Z 
przedstawionych trzech koncepcji przebiegu obwodnicy GDDKiA wybierze jedną, która zostanie 
skierowana do dalszych prac. Wybór powinien nastąpić wiosną 2022 roku. Wtedy mieszkańcy miasta 
i sąsiednich gmin poznają przyszły przebieg obwodnicy Sokołowa Podlaskiego. W 2022 roku prace 
koncepcyjne będą kontynuowane, natomiast w 2023 planowane jest zakończenie fazy wstępnej i 
rozpoczęcie prac projektowych. 

Z kolei w zakresie dróg wojewódzkich na terenie miasta, w 2021 roku Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich kontynuował prace projektowe przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 627. 
Przebudowa na terenie naszego miasta obejmie nawierzchnię i odwodnienie odcinków ulic Wesołej i 
Kosowskiej. W 2022 roku MZDW planuje rozpoczęcie prac modernizacyjnych. 

III.1.2 W zakresie dróg powiatowych 

Od kilku lat działalność inwestycyjna w zakresie dróg powiatowych na terenie naszego miasta 
ograniczała się do zadań realizowanych w ramach projektu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
(RIT), który polegał na utworzeniu centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim u zbiegu ulic 
Targowej i Kosowskiej oraz na rozbudowie powiązanego z nim układu komunikacyjnego na terenie 
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miasta i powiatu sokołowskiego. Powiat Sokołowski był liderem całego projektu, który realizowano 
przy znacznym udziale środków zewnętrznych oraz przy finansowym udziale części gmin z terenu 
powiatu, w tym naszego miasta jako partnera. W 2021 roku zakończono realizację projektu. Ostatni 
etap prac wykonany w 2021 roku obejmował : 

• dokończenie budowy ścieżki rowerowej w ulicy Wolności na odcinku od ronda do 
skrzyżowania z ul. Kosowską i Długą, 

• budowę ścieżki rowerowej w ulicy Kosowskiej na odcinku od ul. Wolności do ul. Targowej 
wraz z odcinkiem kolektora deszczowego, 

• uruchomienie punktów wypożyczania rowerów zlokalizowanych przy siedzibie Starostwa i 
Urzędu Miasta, przy ul. Oleksiaka Wichury oraz przy Skwerze NMP (ul. Kilińskiego) 

• montaż elektronicznej tablicy informacyjnej na terenie centrum przesiadkowego.  

Wkład finansowy miasta w inwestycję RIT wyniósł w 2021 roku ok. 1.980.000 zł. 

 

Wypożyczalnia rowerów przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Foto: Życie Sokołowa 

W 2021 roku miasto włączyło się finansowo w pozostałe inwestycje realizowane przez Powiat 
Sokołowski na terenie Sokołowa Podlaskiego tzn. : 

• Przebudowę drogi powiatowej nr 3929W relacji Sokołów Podlaski – Włodki, na odcinku ok. 
300 m położonym na terenie miasta (ulica L. Górskiego). Kwota dofinansowania wyniosła 
ponad 81 tys. zł.   

• Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Ks. Bosco, którą miasto 
dofinansowało w kwocie ok. 196 tys. zł 

Natomiast dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Baczyńskiego i Marii 
Skłodowskiej-Curie w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie lokalizacji szkół, punktów 
usługowo-handlowych i dworca PKS. Koszt robót wyniósł ok. 268 tys. zł, udział własny w wysokości 96 
tys. zł został pokryty w równych częściach przez Miasto i Powiat.  

Poza tym w 2021 roku kontynuowane były prace projektowe związane z przebudową drogi 
powiatowej nr 4228W (ulicy Fabrycznej), których zakończenie powinno nastąpić w drugim kwartale 
2022 r. Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrowską do granic 
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miasta opracowuje Miasto Sokołów, natomiast decyzja o realizacji zadania będzie leżała po stronie 
Powiatu Sokołowskiego. 

III.1.3 W zakresie dróg gminnych (miejskich) 

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w 2021 roku rozpoczęto realizację dużej  inwestycji 
drogowej, tj. budowy przedłużenia ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Bartoszowej do ul. Siedleckiej. 
Wykonano kanalizację deszczową oraz przygotowano dokumentację pod budowę sieci wodno-
kanalizacyjnej. Prace będą kontynuowane wiosną 2022 roku. Dzięki inwestycji powstanie nowy 
odcinek ulicy Piłsudskiego, który uprości i usprawni wyjazd z miasta w kierunku Siedlec oraz wjazd z 
ul. Siedleckiej, a także uwolni w mieście nowe tereny inwestycyjne. Projektowany odcinek będzie 
posiadał jezdnię asfaltową oraz chodnik i ścieżkę rowerową i będzie naturalnym przedłużeniem ulicy 
Piłsudskiego poza ulicę Bartoszową. 

 

Wylot z ronda przy ul. Bartoszowej dla zaprojektowanej trasy śródmiejskiej 

Ponadto w 2021 roku z własnych środków miasto wykonało: 

• Chodnik dla pieszych w ulicy Działkowej biegnący od osiedla mieszkaniowego przy ul. 8-go 
Sierpnia do ulicy Piłsudskiego. 

• Przebudowę chodnika dla pieszych w ulicy Słonecznej. Stary chodnik po stronie zachodniej 
wykonany z płyt betonowych otrzymał nową nawierzchnię z kostki betonowej. 

Koszt prac wyniósł ok. 160 tys. zł, do budowy nawierzchni chodników wykorzystano kostkę z rozbiórki, 
którą miasto posiada z rozbiórek wykonanych w ramach projektu RIT oraz remontów chodników w 
drogach krajowych. 

III.1.4 W zakresie bieżącego utrzymania dróg 

Na terenie Sokołowa Podlaskiego zlokalizowane są drogi publiczne czterech kategorii: krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe nr 62 i 63 o łącznej długość na terenie miasta ok. 
9,5 km są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a droga wojewódzka nr 
627 o długości ok. 3,0 km jest zarządzana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W obu 
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przypadkach za bieżące utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy (dotyczy to napraw nawierzchni 
jezdni i chodników oraz zimowego utrzymania). Na terenie miasta znajduje się także ponad 19 km dróg 
powiatowych i są to poza drogami krajowymi i wojewódzkimi niemal wszystkie główne ulice w mieście. 
Od 2020 roku po rezygnacji z dotychczasowego porozumienia z Miastem Sokołów Podlaski za bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta odpowiada Starostwo Powiatowe.   

Pozostałe drogi są drogami kategorii gminnej i jest ich na terenie Sokołowa Podlaskiego ponad 65 km, 
za ich utrzymanie odpowiada bezpośrednio Burmistrz Miasta.  

 

W 2021 roku koszt bieżącego utrzymania dróg gminnych wyniósł ok. 585 tys. zł. Wydatki były 
poniesione na naprawy nawierzchni, oznakowanie, zimowe utrzymanie jezdni – odśnieżanie i 
zwalczanie śliskości, a także pozostałe działania związane z całorocznym utrzymaniem. 

III.2 Inwestycje infrastrukturalne 

III.2.1 Budowa i utrzymania oświetlenia ulicznego 

Po zakończeniu budowy kilku odcinków sieci oświetleniowych w 2019 roku, w 2020 roku zlecono prace 
projektowe kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego. Większość z nich jest projektowana na wnioski 
mieszkańców nowych osiedli mieszkaniowych lub jako rozbudowa istniejących linii oświetleniowych, 
a część w wyniku własnych analiz Urzędu Miasta. I tak w 2020 roku zostały zlecone do projektowania 
odcinki oświetlenia w ulicach: Myśliwskiej, Malowniczej (końcowy odcinek), Św. Rocha (od strony ul. 
Wiejskiej), Laurowej, Dołowej, Teligi (końcowy odcinek), Ząbkowskiej (przy osiedlu budynków 
socjalnych), Chabrowej. Po zakończeniu fazy projektowej w 2021 roku zostaną uzyskane pozwolenia 
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na budowę i będzie można przystąpić do budowy. W zależności od wielkości środków finansowych 
jakie zostaną zapiane na ten cel w budżecie miasta, w 2021 roku zostaną wybudowane wszystkie 
zaprojektowane odcinki oświetlenia lub część z nich, a pozostałe będą realizowane w kolejnych latach 
budżetowych. 

Wszystkie projektowane i budowane odcinki oświetlenia ulicznego wykonywane są z zastosowaniem 
energooszczędnych lamp ulicznych w technologii LED, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii 
elektrycznej. 

 

Doświetlenie przejścia dla pieszych, ul. Skłodowskiej/Baczyńskiego 

Poza realizacją zadań, o które wnoszą mieszkańcy w 2020 roku została wymieniona lub 
zmodernizowana część szaf sterujących oświetleniem ulicznym na terenie miasta, wykonano 
oświetlenie Placu Ks. Brzóski w centrum miasta i doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na drogach 
powiatowych, ponadto zwiększono moc oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Wolności pomiędzy 
ulicami Kosowską i Lipową oraz wymieniono lampy starego typu na nowe LED w ulicy Lipowej na 
odcinku pomiędzy ulicami Kolejową i Oleksiaka Wichury. Koszt tych prac w 2020 zamknął się kwotą 
ok. 230 tys. zł. 
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Oświetlenie na Placu ks. Brzóski 

Na bieżącą konserwację sieci oświetleniowych oraz opłaty za energię elektryczną do celów 
oświetleniowych miasto wydało w 2020 roku ok. 830 tys. zł. 

III.2.2 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

W 2021 roku, miasto z własnych środków budżetowych wybudowało : 

• Odcinek sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej o długości ok. 70 m 

• Odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i ulicy projektowanej od Żytniej o łącznej 
długości ok. 345 m. 

• Odcinek drenażu odwadniającego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej o 
długości ok. 200 m. 

Łączny koszt robót wykonanych przez miasto w 2021 roku w zakresie sieci wod.-kan. wyniósł ok. 275 
tys. zł.  

Część zadań zaplanowanych przez miasto na 2021 r. zrealizowała spółka PUIK (np. budowa wodociągu 
w ulicy Letniej).  
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III.3 Inwestycje kubaturowe, remonty i modernizacje 

III.3.1 Szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek 

Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 2021 roku 
w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Polnej wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o sztucznej 
nawierzchni wraz z wyposażeniem. Koszt budowy zamknął się kwotą 145 tys. zł,  pozyskano środki 
zewnętrzne w wysokości 100 tys. zł, natomiast pozostałą część kwoty pokryły Szkoła Podstawowa Nr 
1 i miasto. Wybudowane boisko stanowi pierwszy etap planowanego przez dyrekcję szkoły 
zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy szkole. Kolejne etapy będą realizowane w następnych 
latach w miarę posiadanych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. 

 

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 

Ilość środków finansowych przewidzianych w budżecie w 2021 roku na prace modernizacyjne w 
szkołach i przedszkolach pozwoliła na wykonanie jedynie niewielkiego  zakresu zaplanowanych prac 
oraz napraw awaryjnych, np. : 

• modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy 
ul. Kościuszki, 

• oczyszczenie i zabezpieczenie północnej elewacji w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy 
ul. 8-go Sierpnia oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia głównego 
wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i wózków w tym przedszkolu, 

• montaż wyłazu dachowego z uszczelnieniem dachu w budynku Żłobka Miejskiego i 
Przedszkola Nr 3 przy ul. Ks. Bosco, 

• wymiana stolarki drzwiowej wejścia głównego do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy 
ul. Węgrowskiej (prace zlecone przez Dyrektora placówki), 

• przebudowa instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach kuchni w budynku Publicznej szkoły 
Podstawowej Nr 3 przy ul. Repkowskiej, 

• przebudowa instalacji zasilania nagrzewnic wodnych na glikol w budynku sali gimnastycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kupientyńskiej, 
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Łączny koszt prac wykonanych na terenie przedszkoli i szkół w 2021 roku wyniósł        40 tys. zł. 

III.3.2 Obiekty sportowo-rekreacyjne 

Po zakończeniu w 2020 roku modernizacji boiska piłkarskiego, trybun dla kibiców i bieżni 
lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Lipowej, w 2021 r. opracowany został projekt budowy budynku 
magazynowego na sprzęt sportowy. Koszt dokumentacji wyniósł ok. 8,5 tys. zł. Nowy budynek 
zaplanowano w miejscu starego drewnianego budynku zaplecza sportowego obok budynku 
administracyjnego OSIR. Realizacja inwestycji rozpocznie się w kolejnych latach budżetowych w 
zależności od posiadanych środków finansowych. 

Ponadto w 2021 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
termomodernizację budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
(basenu) przy ul. Bulwar. Projekt obejmował m.in. modernizację dachu, docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymianę stolarki i remont instalacji wentylacyjnej basenu. Przygotowana 
dokumentacja pozwoliła na uzyskanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych. Rozpoczęcie 
prac termomodernizacyjnych zaplanowano na wiosnę 2022 roku. 

III.3.3 Modernizacja zasobów mieszkaniowych miasta 

Jesienią 2021 roku w związku z zaplanowanym przyjazdem do Sokołowa rodziny repatriantów z 
Kazachstanu miasto wykonało kapitalny remont mieszkania o powierzchni ok. 68,0 m2 ze swojego 
zasobu. Koszt prac remontowych budowlanych i instalacyjnych wyniósł ok. 125 tys. zł, natomiast 
wartość wszystkich prac wraz z wyposażeniem w meble i sprzęt AGD wyniosła ok. 200 tys. zł. Całość 
kosztów jakie poniosło miasto została zrefundowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

Ponadto wykonano szereg prac remontowych i projektowych związanych z modernizacją substancji 
mieszkaniowej miasta, w tym : 

• remont dachu budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Ząbkowskiej 6, 

• dokumentacja projektowa zadaszenia schodów i galerii zewnętrznej w budynku z 
mieszkaniami socjalnymi przy ul. Zaułek, 

• audyty energetyczne dla wybranych kamienic zlokalizowanych przy ul. Długiej, 

Łączny koszt tych prac wyniósł ok. 35,5 tys. zł  

III.3.4 Pozostałe inwestycje 

Poza wymienionymi inwestycjami w 2021 roku miasto zrealizowało kilka mniejszych zadań, których 
wykonanie stało się niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów  stanowiących własność 
miasta i instytucji miejskich, np.: 

• wykonano naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie,  

• wymieniono zniszczoną wiatę przystankową przy ul. Węgrowskiej (na wysokości dawnej 
cukrowni),  

• wykonano remont schodów zewnętrznych przy budynku handlowo-usługowym przy ul. 
Długiej (50% prac dofinansowała spółdzielnia PSS „SPOŁEM” w Sokołowie Podlaskim), 

• opracowano projekt termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy 
ul. Kosowskiej, 

Koszt tych prac łącznie wyniósł ok. 20 tys. zł  i został w całości pokryty z budżetu miasta. 
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III.3.5 Działalność inwestycyjna STBS 

W  2021 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie             o zamówieniu 
na roboty budowlane nr 2021/BZP00177893/01 z dn.13.09.2021r na budowę budynku 
wielorodzinnego pod nazwą: „Budowa budynku  wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy 
ul. Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie „pod klucz” .  

• przetarg został unieważniony w dniu 14.12.2021r ponieważ cena ofert przewyższała kwotę 
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

Podstawowe dane planowanej inwestycji: 

Budynek mieszkalny: 

• lokale mieszkalne  – 62  

• kubatura budynku – 8873,03 m³ 

• powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 2874,5 m² 

• powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 3439,16 m² 

• powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 629,50 m² 

Budynek  garażowy: 

• boksy garażowe – 13 szt. 

• powierzchnia użytkowa – 188,5 m² 

• powierzchnia zabudowy – 214,5 m²     

III.3.6 Działalność inwestycyjna PUiK 

Na sfinansowanie inwestycji: 

• Budowa kontenerowej kotłowni gazowej (2019-2020) Wartość zadania to 968 tys. zł 
• Budowa agregatu kogeneracyjnego na biogaz na terenie Oczyszczalni ścieków. Wartość 

zadania 946 tys. zł 
• Wymiana powłoki zbiornika biogazu. Wartość zadania 285 tys. zł. 

Pozyskano w roku 2021 dofinansowanie z NFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 1 441 300 zł i dotacji 
w kwocie 617 700 zł. Umowa została podpisana w czerwcu 2021r. a wypłata środków nastąpiła w 
grudniu 2021. 

Najważniejsze wykonane zadania inwestycyjne w roku 2021: 

• Renowacja kanału sanitarnego  Dn 500 od ul. Wolności przez  ul. Wokulskiego do ul. Lipowej-
530 m.b. Wartość 615 tys. zł. 

• Budowa sieci wodociągowej DN160 w ul. Letniej (od ul. Fabrycznej)   - 700m. Wartość 93 tys. 
zł. 

• Budowa wodociągu DN 110 PE  w ulicy od Św. Huberta 115 m. Wartość 39 tys. zł. 
• Instalacja fotowoltaiczna na terenie oczyszczalni. Wartość 138 tys. zł. 
• Modernizacja stacji zlewnej. Wartość  58 tys. zł. 
• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów utwardzenie terenu, budowa boksów z 

zadaszeniem oraz kontenera socjalnego. Wartość  439 tys. zł. 

Łącznie zrealizowano zadania o wartości 2 400 tys. zł w tym ok 617 700 tys. zł dotacji z NFOŚiGW. 
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III.3.7 Działalność inwestycyjna OSiR 

W roku 2021 przeprowadzono modernizacje stadionu piłkarskiego przy ul. Okrężnej. Modernizacja 
polegała na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia. Całość robót została sfinansowana przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a jej koszt wyniósł nieco ponad 32 tys. zł. 

III.3.8 Działalność inwestycyjna SOK 

W miesiącu lutym wykonano sposobem gospodarczym instalację półek, regałów  
na obrazy w magazynie prac. plastycznej, wydatek wartości około 1300 zł.; usunięto awarię sprzętu 
monitoringu zewnętrznego połączonego z wymianą uszkodzonej kamery, wydatek o wartości 1800,72 
zł.; dokonano osuszenia ścian w pomieszczeniu kuchni restauracji z chemicznym zabezpieczeniem 
przed wilgocią, izolacją poziomą muru ceglanego i wymianą części płytek naściennych na nowe, 
wydatek o wartości 7687,50 zł.  

W marcu zakupiono szklany regał na wyeksponowanie pamiątek i gadżetów związanych z miastem 
Sokołów Podlaski i muzeum WGL wartość 1000 zł. W kwietniu na polecenie Wydziału Budownictwa 
Starostwa Powiatowego wykonano dokumentację uzgodnieniowo-wykonawczą dla lokalizacji wiaty 
na odpady komunalne i opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku SOK, 
wartość 2460 zł.; uregulowano końcowe, finansowe rozliczenie z firmą STBS za budowę wiaty na 
odpady komunalne, wartość 5156,65 zł.; opłacono dwie roczne licencje Adobe CC (edukacyjną i 
komercyjną) oraz dostęp do Photoshopa  o wartość 7857,24 zł.; dokonano wiosennego przeglądu 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji za łączną wartość 4255,80 zł.; zakupiono kasę fiskalną do punktu 
informacji turystycznej przy muzeum WGL wartość 1586,70 zł.; naprawiono sprzęt komputerowy 
(iMAC), wartość naprawy 996,30 zł. W maju dokonano corocznego budowlanego przeglądu stanu 
technicznego budynku SOK, wartość 492 zł.; usunięto awarię centrali wentylacyjnej dla kuchni w 
restauracji Chabry&Maki, wartość 1230,00 zł.; odrestaurowano jedno z zabytkowych luster za sumę 
1750 zł.; przebudowano i dostosowano stronę internetową SOK do wymogów o dostępności, koszt 
3000 zł.; zakupiono panele ogrodzeniowe do wykonania przestrzeni magazynowej na potrzeby sprzętu 
plenerowego, wartość 608,93 zł. W czerwcu zakupiono urządzenia:  Bluray Sony UBP-X700 do 
odtwarzania filmów kina plenerowego na Trawniku Culturalnym, wartość 849 zł oraz adapter 
HDMI/Audio współpracujący z projektorem kinowym, wartość 179 zł.; zakupiono urządzenie do 
uzdatniania wody (filtr cząsteczkowy i PH) o wartości 4459,37 zł.; podłączono to urządzenie do 
magistrali wody użytkowej w budynku SOK, koszt przyłącza 3000 zł. W miesiącu wrześniu do 
prowadzenia zajęć projektowych „Sieć na kulturę” oraz uruchomienia nowych zajęć edukacyjnych w 
dziedzinie projektowania graficznego dla dzieci i młodzieży zakupiono projektor cyfrowy FULL HD – 
wartości1599 zł., trzy tablety graficzne - wartości 514,92 zł., ruter internetowy - wartość 1009 zł. W 
tym miesiącu odebrano plenerowe zadaszenie sceniczne o wartości 35301 zł. oraz belkę do 
podwieszenia plenerowego ekranu kinowego o wartości 2091zł. Dokonano również corocznego 
przeglądu i regulacji systemu kina cyfrowego – wartość 3035,64 zł., przeglądu instalacji oświetlenia 
awaryjnego – wartość 2460 zł. i jesiennego przeglądu mechanicznej wentylacji i klimatyzacji – wartość 
6082,35.zł. 

 



55 

Część IV - Ustrój Miasta i struktura organizacyjna 

IV.1 Miejskie jednostki organizacyjne 

IV.1.1 Urząd Miasta 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski jest jednostką budżetową zapewniającą obsługę techniczno-
administracyjną organów Miasta - Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim i Burmistrza Miasta, w 
zakresie zadań własnych i zleconych. Na dzień 31 grudnia 2021r. w Urzędzie zatrudnionych było 
ogółem 56 osób, w tym: 

• 55 pracowników administracji 
• 1 osoba skierowana przez PUP do robót publicznych 

Przełożonym wszystkich pracowników jest Burmistrz, który kieruje pracą Urzędu i reprezentuje Miasto 
na zewnątrz. Jest również bezpośrednim przełożonym kierowników miejskich jednostek 
organizacyjnych. Kierownictwo Urzędu to także: Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik. 

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wydziały i samodzielne stanowiska: 

1. Wydział Organizacyjny (9 etatów, wydziałem kieruje Sekretarz Miasta) 
2. Wydział Finansowo-Budżetowy (10 etatów, w tym Naczelnik wydziału) 
3. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (6 etatów, w tym Naczelnik wydziału) 
4. Wydział Inwestycji i Dróg (3 i 4/5 etatu, w tym Naczelnik wydziału) 
5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (5 etatów, w tym Naczelnik wydziału) 
6. Wydział Funduszy (2 etaty, w tym Naczelnik Wydziału) 
7. Urząd Stanu Cywilnego (3 etaty, w tym Kierownik) 
8. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2,5 etatu, w tym Pełnomocnik Burmistrza) 
9. Samodzielne, urzędnicze stanowiska pracy: 

1.a  Spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (2 etaty) 
1.b  Planowania przestrzennego (1 etat) 
1.c  Mienia komunalnego i rolnictwa (2 etaty) 
1.d  Zamówień publicznych (1 etat) 
1.e  Radcy prawnego (1 etat) 

10. Stanowiska obsługi: 
1.f Robotnik gospodarczy (4 etaty) 
1.g  Woźne i sprzątaczki (4 etaty) 
1.h  Obsługa administracyjna (2 etaty) 
1.i Goniec (1 etat) 

IV.1.2 Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim 

Żłobek Miejski został utworzony uchwałą Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z 
dnia 4 listopada 2014r. Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2015r. 

Żłobek Miejski realizuje zadania własne Miasta w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o 
których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przez cały czas  
Żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 
gwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną. W każdej grupie prowadzone są zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, właściwe do wieku dziecka, uwzględniające jego rozwój 
psychomotoryczny. Organizowane w Żłobku zajęcia: ruchowe, zabawowe z elementami edukacji, 
tematyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne uwzględniają indywidualne potrzeby każdego dziecka. 
Zajęcia prowadzone w Żłobku pozwalają na wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, 
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kształtowanie postaw społecznych oraz usamodzielnianie dzieci. Żłobek zapewnia również  bezpieczne 
i higieniczne warunki przebywania dzieci w placówce oraz zapewnia zgodne z wymogami zdrowe 
żywienie. Jednym z zadań naszej placówki jest również współpraca z rodzicami w celu poznania 
potrzeb rozwojowych ich dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych. Powołana została 
Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka. 
Rodzice mają możliwość spotkań indywidualnych z opiekunami, podczas których uzyskują informacje 
o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym ich dziecka. W Żłobku organizowane też 
są zajęcia adaptacyjne, w których uczestniczą rodzice wraz z dziećmi. 

W placówce zatrudnione jest 34 osoby (w 2020r. 27 osób). Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło od lipca 
2021, w wyniku przeniesienia kuchni do struktur organizacyjnych placówki. Zatrudniony personel 
opiekuńczo - wychowawczy jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka zgodnie z 
wymogami ustawy.  Na dzień 31 grudnia 2021 strukturę organizacyjną Żłobka stanowią: 

1. Dyrektor – 1 etat. 

2. Personel opiekuńczo-wychowawczy: 

• opiekunki dziecięce – 13 etatów, 

• pielęgniarka – 1 etat, 

• położna – 1 etat. 

3. Personel administracyjny: 

• główna księgowa – ¼ etatu, 

• referent – 1 etat, 

• informatyk – 1/20 etatu,   

• starszy intendent – 1 etat.  

4. Personel obsługi: 

• pomoc kuchenna – 6 ½ etatu, 

• woźne oddziałowe – 5 etatów, 

• praczka – ½ etatu, 

• robotnik gospodarczy – 1 etat, 

• główna kucharka – 1 etat.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Żłobek Miejski dysponuje 120  miejscami dla dzieci (w 2020 roku – 
również 120). Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych 
według zbliżonego wieku. W placówce jest pięć oddziałów dziecięcych.  Dzienny czas pracy instytucji 
wynosi 11 godzin, Żłobek jest czynny od 6.30 do 17.30 we wszystkie dni robocze z wyjątkiem 
ustanowionych przerw. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz ogłoszoną przez Premiera RP decyzją rządu 
funkcjonowanie placówki zostało czasowo ograniczone  od 27.03.2021 do 18.04.2021r. Natomiast z 
powodu kwarantanny częściowo zostało zawieszone sprawowanie opieki  w grupie „Tygryski” od 15 
do 18 listopada oraz w grupie „Motylki” od 17 d0 19 listopada 2021r.IV.1.3 Przedszkola. 

Miasto Sokołów Podlaski jako organ prowadzący, w ramach zadań własnych prowadzi cztery 
przedszkola. Sieć przedszkoli na koniec 2020 r. przedstawia się następująco: 

1. Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ul. Kościuszki 31, z oddziałami przy  
2. ul. Repkowskiej 3 w Sokołowie Podlaskim, 
3. Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. Księdza Bosco 6,  
4. Miejskie Przedszkole Nr 4 im. „Leśna Kraina” przy ul. Węgrowskiej 22,  
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5. Miejskie Przedszkole  Nr 5 im. „Kubusia Puchatka” przy ul. 8-go  Sierpnia 1 D,   

Łącznie do czterech przedszkoli miejskich pod koniec 2020 r. uczęszczało 606 wychowanków. Opiekę 
nad nimi oraz procesy edukacyjno-wychowawcze  realizowało w przeliczeniu na pełne etaty 65,11 
nauczycieli oraz 56,575 pracowników niepedagogicznych. 

Liczbę wychowanków oraz strukturę zatrudnienia i poziom kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolach, przedstawiają poniższe zestawienia: 

Liczba wychowanków 

Lp. Przedszkole 

Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

Ogółem w oddziale „O”  

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r*. 

1. MP Nr 2 8 8 200 200 50 55 

2. MP Nr 3 7 7 166 170 37 43 

3. MP Nr 4 4 4 99 100 30 30 

4. MP Nr 5 6 6 141 142 36 44 

 Ogółem: 25 25 606 612 153 172 

* - dzieci w wieku – 6 lat 

 
Struktura zatrudnienia 

 

Lp. Przedszkole 

Zatrudnienie (w etatach) 

Ogółem Nauczyciele Adm. i Obsługa 

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

1. MP Nr 2 37,79 37,44 21,24 21,89 16,55 15,55 

2. MP Nr 3 35,01 27,97 15,96 17,92 19,05 10,05 

3. MP Nr 4 18,225 15,93 10,80 9,38 7,425 6,55 

4. MP Nr 5 30,66 26,18 17,11 13,63 13,55 12,55 

Razem 121,685 107,52 65,11 62,82 56,575 44,70 

 
Stopnie awansu zawodowego 

Przedszkole 

Stopnie awansu zawodowego (w etatach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

MP Nr 2 1,00 1,00 7,00 7,50 1,59 2,00 11,65 11,39 21,24 21,89 

MP Nr 3 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 11,96 11,92 15,96 17,92 

MP Nr 4 0,00 0,00 1,68 0,17 2,00 2,00 7,12 7,21 10,80 9,38 

MP Nr 5 0,00 0,00 2,00 2,00 3,85 3,50 11,26 8,13 17,11 13,63 

Razem 1,00 1,00 11,68 11,67 10,44 11,50 41,99 38,65 65,11 62,82 
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IV.1.3 Szkoły 

W 2020 r. samorząd Miasta Sokołów Podlaski był organem prowadzącym dla pięciu szkół 
podstawowych, funkcjonujących w odrębnych, samodzielnych budynkach. Plan sieci szkół 
podstawowych w 2020 r. przedstawiał się następująco: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego 
przy ul. Polnej 8, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Węgrowskiej 22, 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Repkowskiej 3, 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im Ks. Gen. Stanisława Brzóski przy ul. Kupientyńskiej 15, 
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Pawła Kamińskiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 16. 

Łącznie  do pięciu szkół podstawowych pod koniec 2020 r. uczęszczało  1679 uczniów,  kształcących 
się w 86 oddziałach. Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty – 189,79 nauczycieli oraz 81,00 
pracowników administracji i obsługi. 

Ponadto przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4  funkcjonował oddział przedszkolny, do którego 
uczęszczało odpowiednio 17 i 22 dzieci w wieku do lat 6. 

Oddziały przedszkolne zapewniały dzieciom realizowanie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i 
edukacyjnych na takich samych zasadach jak w przedszkolach miejskich. 

Liczbę uczniów oraz strukturę zatrudnienia w poszczególnych szkołach przedstawiają poniższe 
zestawienia: 

Liczba uczniów 

Lp. Szkoła 
Liczba oddziałów Liczba uczniów 

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

1. SP Nr 1 23 20 435 386 

2. SP Nr 2 19 18 389 372 

3. SP Nr 3 7 8 129 152 

4. SP Nr 4 21 19 427 391 

5. SP Nr 6 16 18 299 333 

 Razem 86 83 1679 1634 

Struktura zatrudnienia 

 

Lp.    Szkoła 

Zatrudnienie (w etatach) 

Ogółem Nauczyciele Adm. i Obsługa 

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

1. SP Nr 1 64,85 62,16 46,30 45,1 18,55 17,05 

2. SP Nr 2 56,32 54,39 40,02 38,09 16,30 16,30 

3. SP Nr 3 39,76 41,78 23,91 25,93 15,85 15,85 

4. SP Nr 4 57,47 55,08 42,67 41,28 14,80 13,80 

5. SP Nr 6 52,39 52,00 36,89 37,00 15,50 15,00 

Razem 270,79 265,41 189,79 187,41 81,00 78,00 
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Stopnie awansu zawodowego 

IV.1.4 Szkoła Muzyczna I Stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim jest 
publiczną szkołą artystyczną o 6-letnim i 4-letnim cyklu kształcenia, przy czym kształcenie to odbywa 
się wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych. Mimo iż 2021 r. był kolejnym trudnym okresem w 
edukacji, z wciąż odczuwalnymi skutkami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, to w 
pełni udało się osiągnąć zamierzone przez Szkołę cele edukacyjne. A niezmiennie są nimi: 
umuzykalnianie dzieci poprzez naukę gry na instrumentach oraz muzykowanie w zespołach 
instrumentalnych i wokalnych, upowszechnianie wiedzy muzycznej dotyczącej zapisu nutowego oraz 
budowy utworów muzycznych, rozbudzenie zainteresowań muzycznych w kierunku historii muzyki i 
literatury muzycznej.  

Stąd też w 2021 r. Szkoła realizowała szereg działań mających na celu kształtowanie wśród uczniów 
osobowości młodego artysty, w tym poprzez udział dzieci i młodzieży w licznych audycjach, koncertach 
i przesłuchaniach oraz poprzez umożliwienie uczniom kontaktu z uznanymi autorytetami w świecie 
kultury, z muzykami a także innymi artystami, m.in. w czasie warsztatów praktycznych. 

O wysokim zaangażowaniu uczniów i pedagogów Szkoły w działania edukacyjne w roku 2021 świadczą 
m.in. osiągnięcia oraz wyróżnienia laureatów zdobyte w konkursach ogólnopolskich i 
międzynarodowych, a także występy uczniów Szkoły wraz z nauczycielami podczas uroczystości i 
imprez miejskich.  

W 2021 r. w Szkole prowadzona była nauka gry na następujących instrumentach: fortepian, gitara, 
skrzypce, flet, akordeon, trąbka, klarnet. 

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostały złożone 34 wnioski kandydatów o przyjęcie do 
Szkoły. W badaniu przydatności wzięło udział 30 osób. Do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022 
przyjęto 23 uczniów: 14 osób na cykl 6-letni oraz 9 osób na cykl 4-letni. Z podziałem na klasy 
instrumentów: 

• fortepian 10 os. 

• skrzypce 5 os. 

• flet 2 os. 

• akordeon 3 os. 

• gitarę 1 os. 

• klarnet 1 os.  

• trąbkę 1 os. 
 

Szkoła 

Stopnie awansu zawodowego (w etatach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 2020r. 2021r. 

SP Nr 1  0,50 1,00 0,00 0,50 5,79 5,46 40,01 38,15 46,30 45,11 

SP Nr 2 0,00 0,00 6,50 4,72 6,00 6,94 27,52 26,43 40,02 38,09 

SP Nr 3 0,00 0,39 4,52 5,28 4,29 4,42 15,10 15,84 23,91 25,93 

SP Nr 4 0,00 0,00 3,00 3,00 3,15 1,17 36,52 37,11 42,67 41,28 

SP Nr 6 0,39 1,50 4,50 5,33 4,00 4,50 28,00 25,67 36,89 37,00 

Razem 0,89 2,89 18,52 18,83 23,23 22,49 147,15 143,20 189,79 187,41 
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Szkoła liczyła na koniec 2021 r. 110 uczniów. Podział na klasy w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia 
tabela: 

Cykl:  Cykl 6 Cykl 4 Razem 

uczniów 

Klasa: I II III IV V VI I II III IV 

Liczba oddziałów: 1 1 1 2     1 1 1 2 10 

Liczba dziewcząt: 9 7 8 18     4 2 7 11 66 

Liczba chłopców: 5 3 5 6     5 2 5 13 44 

Razem uczniów w kla-
sie: 

14 10 13 24 0 0 9 4 12 24 110 

% dziewcząt 64,3% 70,0% 61,5% 75,0%     44,4% 50,0% 58,3% 45,8% 60,0% 

% chłopców 35,7% 30,0% 38,5% 25,0%     55,6% 50,0% 41,7% 54,2% 40,0% 

 

Kadra Szkoły liczy 19 pracowników: 16 pracowników pedagogicznych (łącznie 13,13 etatu) oraz 3 
pracowników niepedagogicznych (łącznie 1,55 etatu). Pracownicy pedagogiczni według stopnia 
awansu zawodowego:  

• nauczyciel stażysta: 1 osoba (1 etat), 

• nauczyciel kontraktowy: 9 osób (8,67 etatu), 

• nauczyciel mianowany: 1 osoba (0,52 etatu), 

• nauczyciel dyplomowany: 5 osób (2,94 etatu). 

IV.1.5 Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim posiada status instytucji 
kultury i jest wpisana do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski. 
Biblioteka posiada następującą strukturę organizacyjną: 

• Dział Zbiorów dla Dorosłych 
• Dział dla Dzieci i Młodzieży 
• Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa 
• Multimedia i Zbiory Specjalne 
• Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta 

Każdy z wymienionych działów Biblioteki we własnym zakresie gromadzi oraz opracowuje zbiory 
biblioteczne. Biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej i wykonuje powierzone jej zadania zgodnie 
z Porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządami Miasta i Powiatu.  

Budżet samorządowy zrealizowany na działalność Biblioteki w 2021 roku 

Ogółem – 970 268,47, w tym: 

• dotacja organizatora – 965 000,00 zł 

Ze względu na zmniejszoną dotację organizatora w 2021 r. nie wygospodarowano środków na wkład 
własny do uzyskania dotacji na zakup książek na rok 2021 z „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” oraz wstrzymano prenumeratę prasy na 2021 r. 
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Sytuacja zawodowa pracowników 

Stan zatrudnienia w 2021 r. ogółem wynosił 16 osób, w tym: 

• 10 pracowników merytorycznych (w tym 7 z wykształceniem bibliotekarskim), 

• 6 pracowników działalności podstawowej na stanowiskach innych niż bibliotekarskie: 
bibliotekarz systemowy, informatyk, księgowa (1/4 etatu), referent ds. kadrowych i obsługi 
sekretariatu, referent ds. gospodarczych, pracownik gospodarczy. 

Trzech pracowników miało rozszerzony zakres obowiązków: kierownik Działu Zbiorów dla Dorosłych 
wykonywał obowiązki instruktora ds. bibliotek w powiecie, referent ds. kadr i obsługi sekretariatu – 
obowiązki kasjera, bibliotekarz systemowy – prowadził serwis informatyczny programu bibliotecznego 
SowaSQL w bibliotekach na terenie powiatu.  

Podstawowe dane statystyczne 

1.  Liczba czytelników w bazie 8 658 

2.  Liczba czytelników zarejestrowanych 2 177 

3.  Liczba wypożyczeń zbiorów bibliotecznych, w tym 47 616 

- liczba wypożyczeń książek, w tym: 38 186 

             - na zewnątrz 38 186 

             - na miejscu - 

- liczba wypożyczeń zbiorów multimedialnych i specjalnych (na ze-

wnątrz i na miejscu) 

4 715 

4. Liczba udostępnionych czasopism 824 

5.   Liczba odwiedzin 15 840 

6. Liczba osób korzystających z Internetu 466 

7. Liczba udzielonych informacji (bibliotecznych, bibliograficznych i 

rzeczowych) 

277 

8. Wypożyczenia międzybiblioteczne  

- Legimi 16 osobom wydano 58 kodów; 

wypożyczono 715 pozycji 

- Academica 2 osoby, 7 wypożyczeń 

 

Zbiory biblioteczne i czytelnictwo 

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. 

1. Księgozbiór 

- ogółem 680 850 vol. 

- przybyło, w tym: 682 vol. (19 078,19 zł) 

                  - z zakupu 45 vol. (1 026,08 zł) 

                  - z darów 637 vol. (18 052,11 zł) 

- ubyło 3 139 vol. 

2. Zbiory specjalne 

- ogółem 4 924 egz. 

- przybyło, w tym: 74 egz. (2 122,59 zł)  

                  - z zakupu 14 zdjęć (1 162 zł) 

                  - z darów 60 egz. (960,59), w tym: 

- 57 filmów (917,94 zł) 

- 2 audiobooki (31,65 zł) 

- 1 gra (11,00 zł) 
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Ze zbiorów Działu dla Dorosłych korzystali dorośli (pracujący, niepracujący, emeryci i renciści), 
studenci i młodzież szkolna. Większą liczbę czytelników stanowiły kobiety (kobiety 625, mężczyźni 
279).  Potrzeby czytelnicze były bardzo zróżnicowane. Czytelnicy najczęściej pytali o nowości 
wydawnicze.  Dużą popularnością cieszyły się powieści obyczajowe, historyczne, kryminały, thrillery, 
literatura faktu, reportaże (szczególnie o tematyce wojennej, obozowej, mafijnej). Młodzież szkolna, 
oprócz lektur szkolnych i literatury popularno-naukowej potrzebnej do pogłębienia wiadomości z 
poszczególnych przedmiotów nauczania, a w przypadku studentów, książek wymaganych na 
wybranych przez nich kierunkach studiów, wypożyczali również literaturę piękną (fantastykę, 
sensację, thrillery, powieści psychologiczne, kryminały). Najbardziej popularnymi autorami, do 
twórczości których sięgali czytelnicy, byli m.in.: Agnieszka Krawczyk, Magdalena Witkiewicz, Olga 
Rudnicka, Ilona Gołębiewska, Katarzyna Grochola, Dorota Milli, Katarzyna Michalak, Krystyna Mirek, 
Magdalena Kordel, Karolina Wilczyńska, Małgorzata Rogala, Katarzyna Puzyńska, Nora Roberts, 
Danielle Steel, Katarzyna Enerlich, Ałbena Grabowska, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Harlan 
Coben, Robin Cook, Lee Child, George R. R. Martin, Andrzej Pilipiuk, Jacek Piekara, Jo Nesbo, Katarzyna 
Bonda, Remigiusz Mróz, Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Chmielarz, Mariusz Czubaj, Max Czornyj, 
Ryszard Ćwirlej, James Patterson. Z każdym rokiem zwiększa się oferta wydawnicza pisarzy polskich  
i zagranicznych. Systematycznie, pojawiają się nowe nazwiska autorów i nowe tytuły książek. 
Popularne serie wydawnicze: „Prawdziwe historie”, „Historia” „Na krańce świata”, „Ślady zbrodni”, 
„Reportaż”, „Kryminał”, „Klasyka kryminału”, „Ślady zbrodni”, „Mroczna seria”, „Czarna seria”, 
„Kobiety to czytają”, „Romans” .  

Z Działu dla Dzieci i Młodzieży korzystają dzieci w wieku przedszkolnym, ze szkół podstawowych, 
studenci i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta. Zapotrzebowanie 
czytelników jest zróżnicowane. Najmłodsi czytelnicy poszukują książek bogato ilustrowanych, w 
twardej oprawie oraz wspomagających naukę czytania. Popularne są serie „Mądra Mysz”, „Akademia 
Mądrego Dziecka”, „Disney”, „Pojazdy” oraz książki z okienkami. Dzieci w wieku 8–9 lat interesują się 
książkami o tematyce fantastyczno-realistycznej, komiksami, książkami z serii „Minecraft”, natomiast 
z klas IV-VIII szkoły podstawowej interesują się książkami fantastycznymi, z dziedziny sportu, 
przygodowymi oraz poruszającymi problemy młodzieżowe. Popularne serie: „plus minus 16”, 
„Zwiadowcy”, „Harry Potter”, „Nie tylko dla fana” . Ponownie coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się książki z serii „Pan Samochodzik” . Z preferencji czytelniczych zauważono potrzebę książek 
w twardych oprawach z okienkami, o pojazdach dla najmłodszych, podróżniczych  oraz edukacyjnych. 

Z Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej w omawianym okresie korzystali najczęściej studenci i 
uczniowie oraz osoby pracujące. Wśród uczniów największą popularnością cieszyły się opracowania 
lektur szkolnych, książki z zakresu ochrony środowiska oraz geografii turystycznej Polski. Czytelnicy w 
tej grupie wiekowej pytali także o książki z działu Regionalia, szczególnie te opisujące historię Sokołowa 
Podlaskiego i okolicznych miejscowości. Studenci najczęściej pytali o książki z medycyny, kosmetologii, 
chemii oraz nauk ekonomicznych.  

W omawianym okresie dużą popularnością wśród tej grupy cieszyły się także przewodniki turystyczne 
po Polsce i Europie oraz archiwalne numery czasopism regionalnych. Dorośli najczęściej korzystali z 
Czytelni Internetowej oraz książek z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, transportu i logistyki. 
Dużym zainteresowaniem wśród dorosłych czytelników cieszył się także portal LEGIMI, gdzie można 
wypożyczyć e-booki i audiobooki. Kody dostępu do portalu wydawane są w Czytelni. 

Prenumerata prasy w 2021r. została wstrzymana, wobec tego czytelnicy mogli korzystać jedynie z 
numerów archiwalnych. 

Z działu Multimedia i Zbiory Specjalne w omawianym okresie korzystali dorośli, dzieci i młodzież w 
wieku szkolnym. Dużą popularnością wśród dzieci cieszyły się filmy z serii Lego, Psi Patrol oraz Scooby-
Doo. Często wypożyczane były także animowane bajki z serii „Było sobie życie”, „Byli sobie wynalazcy” 
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oraz filmy ze studia Marvel. Najmłodsi wypożyczali również audiobooki z bajeczkami i lekturami do 
słuchania.  

Młodzież poszukiwała ekranizacji lektur szkolnych oraz nowości filmowych, szczególnie filmów 
fantastycznych, horrorów i thrillerów. Dużą oglądalnością wśród tej grupy wiekowej cieszyły się: seria 
Obecność, filmy na podstawie powieści Thomasa Harrisa: „Milczenie owiec”, „Czerwony smok”, 
„Hannibal”, filmy biograficzne i obyczajowe. Nastąpił wzrost zainteresowania audiobookami, 
szczególnie lekturami szkolnymi. 

Dorośli w omawianym okresie najchętniej wypożyczali audiobooki. Niezmiennie popularnością 
cieszyły się powieści Remigiusza Mroza, Katarzyny Bondy i Wojciecha Chmielarza. Często wypożyczano 
także książki podróżnicze i reportaże oraz powieści Ewy Bauer. Wzrosło również zainteresowanie 
kursami językowymi, szczególnie językiem niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Spośród filmów 
dorośli wypożyczali najczęściej filmy obyczajowe w reżyserii Woody’ego Allena oraz thrillery i filmy 
akcji. 

W 2021r. umożliwiono czytelnikom wypożyczanie gier planszowych, które także cieszyły się dużą 
popularnością. 

W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w 2021 r. gromadzone były dokumenty pisane i 
fotograficzne oraz inne materiały dotyczące Sokołowa Podlaskiego i okolic. Wykonywane były 
następujące prace:  

• wyszukiwanie w Internecie materiałów dotyczących Sokołowa Podlaskiego i powiatu 
(przejrzano 165 witryn); 

• zakup fotografii oraz dokumentów z aukcji internetowych (14 sztuki na kwotę 1162,19 zł); 

• projekt „Sokołowskiego rynku” w 3D; 

• wyszukiwanie informacji o sokołowskiej synagodze; 

• projekt sokołowskiej synagogi w 3D; 

• wykonywanie makiety sokołowskiej synagogi; 

• projekt Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w 3D; 

• praca nad makietą Kościoła p.w. św. Michała Archanioła;  

• organizacja spotkania dla czytelników „79 rocznica likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim” ;  

• prelekcja „Prezentacja makiety sokołowskiej Synagogi” ; 

• udział w przygotowaniu wystawy „Stacja Treblinka, między życiem a śmiercią” ; 

• oprowadzanie wycieczek szkolnych po wystawie „Okruchy Pamięci”, „Stacja Treblinka, między 
życiem a śmiercią” oraz prelekcje dla uczniów sokołowskich szkół. (9 zorganizowanych grup); 

• przeprowadzenie wywiadu z pisarzem Andrzejem Stasiukiem nt. książki „Przewóz” ;  

• udział w przygotowaniu wniosku, w ramach programu „Programu Fundusz Patriotyczny” (3 
osoby);  

• prace naukowe w terenie w miejscowości Łazów, w celu zbadania ruin zespołu dworskiego; 

• prace naukowe w terenie w miejscowości Jabłonna Lacka; 

• katalogowanie i digitalizacja zgromadzonych dokumentów cyfrowych (526 sztuk); 

• tworzenie ewidencji społeczności żydowskiej z XIX w. (2114 nazwisk); 

• kwerenda prasy z lat 1866-1939 pod kątem artykułów związanych z powiatem sokołowskim 
(758 numerów i 134 artykułów dotyczących miasta i powiatu); 

• udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów dotyczących miasta zainteresowanym 
osobom (8 osobom udzielono informacji w tym 8 udostępniono łącznie 105 dokumentów); 

• promocja książki Artura Ziontka pt „Latawcy” (45 uczestników); 

• opracowywanie opisów do zabytkowych nagrobków oraz obiektów znajdujących się na 
terenie Powiatu sokołowskiego; 
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• przygotowanie i przekazanie do Działu Multimedia i Zbiory Specjalne albumów z fotografiami 
„Starego” Sokołowa (przekazano 1 album); 

• 8 wyjazdów służbowych; 

• wprowadzono 9 nowych fotografii na potrzeby Biblioteki Cyfrowej „SEPIA” ; 

• realizacja krótkich filmików do Działu dla dzieci i młodzieży; 

• publikacja fotografii „Starego Sokołowa na portalu społecznościowym Facebook (78 
fotografii); 

• pomoc w poszukiwaniach genealogicznych; 

• delegacja do MBP w Siedlcach (kwerenda z rocznika „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” ); 

• delegacja do Archiwum Państwowego w Siedlcach w celu pozyskania informacji dotyczących 
historii dworu w Łazowie; 

• kwerenda zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych. (zespół Centralne władze 
wyznaniowe Królestwa Polskiego); 

• pozyskanie planów pałacu na Przeździadce, z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych; 

• tworzenie „Kalendarium miejskiego” . 

Prace warsztatowe 

W Dziale Zbiorów dla Dorosłych w 2021 r. wpisano do księgi inwentarzowej 402 vol, obłożono 696 vol., 
załączono do rekordów 402 skany okładek książek. Wprowadzono 1149  nowych rekordów opisu 
bibliograficznego książki, 513 nowych rekordów wzorcowego hasła przedmiotowego, 912 nowych 
rekordów wzorcowego hasła formalnego oraz przeprowadzono modyfikację 6825 rekordów. Razem 
wykonano operacji na 11161 rekordach. Spisano na ubytki 3043 vol.  

W Dziale dla Dzieci i Młodzieży do katalogu komputerowego wprowadzono 200  książek.  Wykonano  
520 skanów okładek i załączono je do rekordów, 152 opisy bibliograficzne, 195 rekordów wzorcowych 
hasła rzeczowego, 666 rekordów wzorcowych hasła formalnego. Przeprowadzono modyfikację 7053 
rekordów. Wykonano operacje na  8192 rekordach. Obłożono 480  książek. W związku ze zmianami w 
opisach katalogowych książek uzupełniane są i poprawiane na bieżąco opisy w katalogu biblioteki. 
Prace związane z drukowaniem kodów kreskowych na książki wykonywane są na bieżąco. W roku 
sprawozdawczym uzyskano od czytelników: za przetrzymywanie książek 506,50 zł,  za zagubione 30 zł. 
Wydano 51 kart bibliotecznych na kwotę 235 zł. Razem uzyskano 771,50 zł 

W Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej do katalogu komputerowego wprowadzono 80 nowych 
opisów książek. Zeskanowano 80 okładek i załączono je do rekordów. Obłożono 197 książek (nowych 
i wymagających zmiany okładki). Wprowadzono także 80 nowych opisów bibliograficznych, 26 nowych 
rekordów wzorcowych hasła przedmiotowego, 239 nowych rekordów wzorcowych hasła formalnego. 
Zmodyfikowano 566 rekordów. Ogółem przeprowadzono prace na 1050 rekordach. Wydrukowano i 
naklejono kody kreskowe na nowe książki. Wprowadzono 290 nowych opisów artykułów do 
Bibliografii regionalnej, 60 rekordów hasła przedmiotowego oraz 9 rekordów hasła formalnego. 
Zmodyfikowano 159 rekordów. Ogółem przeprowadzono prace na 527 rekordach. W omawianym 
okresie spisano na ubytek 96 zniszczonych książek na kwotę 326,84zł. Wydano 2 karty biblioteczne na 
kwotę 11,00 zł, uzyskano 83,90zł za wydruki i ksero. 

W Dziale Multimedia i Zbiory Specjalne do katalogu komputerowego wprowadzono 60 nowych opisów 
płyt i gier. Wprowadzono 52 nowe opisy bibliograficzne, 25 nowych rekordów wzorcowych hasła 
przedmiotowego, 370 nowych rekordów wzorcowych hasła formalnego. Zmodyfikowano 635 
rekordów, wykonano operacje na 1126 rekordach. Wydrukowano i naklejono kody kreskowe na nowo 
zakupione płyty. Na bieżąco wymieniane są opakowania zastępcze oraz sprawdzana jest jakość 
oddawanych płyt. Uzupełniane i poprawiane są też opisy katalogowe zbiorów.  
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Komputeryzacja 

W 2021 r. nie było żadnych zmian w komputeryzacji. 

Szkolenia 

Prawnicy Działu Zbiorów dla Dorosłych, Czytelni, Multimediów w 2021 r. nie uczestniczyli w żadnym 
szkoleniu. 

Pracownicy Działu dla Dzieci i Młodzieży uczestniczyli w 2 szkoleniach on-line: 

• 16.03.2021- Webinarium „Jedzie pociąg z nowościami”  

• 21.04.2021 – Webinarium „Program dotacyjny „Dzieci Kapitana Nemo”  

Działalność bibliotek w powiecie 

W związku z pandemią COVID-19 ograniczone zostały wyjazdy do bibliotek  w powiecie. Instruktaż 
udzielany był telefonicznie i  online. Pracownik sprawujący stałą opiekę merytoryczną nad bibliotekami 
w powiecie, posiada dostęp do katalogów online i na bieżąco może sprawdzać poprawność opisów 
katalogowych  zbiorów z możliwością poprawiania błędów. 
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IV.1.6 Sokołowski Ośrodek Kultury 

Struktura Organizacyjna 

1. Dyrektor 
2. Zastępca Dyrektora – (instruktor ds. tańca ludowego) 
 

Stan na koniec grudnia 2021 r. uwagi 

Dział Stanowiska Etat  

1. Dział Animacji Kulturalnej kierownik 1  

 animator kultury 4,5 1 urlop wychowawczy 

 specjalista ds. akustyki 1  

    

2. Dział Edukacji Kulturalnej kierownik 1  

 instruktor ds. tańca ludowego 1  

 instruktor ds. plastyki 1  

 instruktor ds.. plastyki 0,75  

    

 instruktor ds. tańca nowoczesnego 0,5 urlop wychowawczy 

    

    

3. Dział administracyjny kierownik 1  

 pracownik gospodarczy 2  

 sprzątaczka 2  

 elektryk 0,25  

 referent 2  

    

4. Dział finansowo-księgowy główny księgowy 1  

 specjalista ds. kadr i płac 1 
 

 

5. Muzeum Kurator wystawy 1  

 referent 1  

6. Zespół ds. promocji grafik komputerowy 1  

 specjalista ds. komunikacji zewnętrznej 3  

7. Kino,,Sokół”  specjalista ds. kina 1  

 kinooperator 0,75  

Łącznie  27,75  

 

Informacja dotycząca finansów 

Przychody ogółem na kwotę 3.458.994,84 zł 

Koszty ogółem na kwotę 3.660.307,53 zł 

W 2021 roku Sokołowski Ośrodek Kultury środki zewnętrze na działalność: 

1. dofinansowania, darowizny, współorganizacja   - 19.700,00 zł 
2. realizacja projektów      - 209.997,09 zł 
3. reklama       - 37.219,51 zł 
4. wynajem       - 7.527,63 zł 
5. refundacja wynagrodzeń pracowników (PUP)   - 8.156,56 zł 
6. dopłata do seansów (Stowarzyszenie Kin Studyjnych)  - 2.235,00 zł 
7. sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (PUP)  - 4.640,00 zł  
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Razem pozyskano środki na kwotę 289.475,79 zł (słownie:  dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 
czterysta siedemdziesiąt pięć  złotych  79/100). 

Działalność w 2021 roku 

Pierwsze półrocze dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury wiązało się z licznymi ograniczeniami 
obowiązującymi instytucje kultury w czasie pandemii Covid 19. Dotyczyły one zarówno działu edukacji 
kulturalnej jak i animacji. W miarę możliwości niektóre sekcje prowadziły zajęcia edukacyjne online, 
realizowane były własne produkcje artystyczne, które następnie były udostępniane na kanale 
YouTube. W miarę łagodzenia obostrzeń covidowych SOK powracał do tradycyjnej formy stacjonarnej. 

 

Koncert Szkoły Muzycznej I Stopnia na scenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury, 25 października 2021 

Grupy artystyczne dziecięce, młodzieżowe i dorosłych 

Działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prowadziło 8 grup artystycznych, które 
łącznie skupiały ok. 400 osób. Zajęcia odbywały się systemie online, zgodnie z opracowanym przez 
każdą grupę planem pracy na pierwsze półrocze 2021. Zajęcia tym systemem prowadzone były od 
stycznia 2021 roku w grupach: Black Code Dance Studio, Voci – grupa dziecięca, młodzieżowa  
i dorośli, chór KOE oraz dwie klasy Ogniska Muzycznego, pracownia plastyczna, ZPiT „Sokołowianie”, 
grupa hip-hop, grupa teatralna „PRETEKSTY” . Wszystkie grupy artystyczne włączały się do 
różnorodnych działań realizowanych online typu: konkursy, prezentacje czy koncerty. Zajęcia w formie 
stacjonarnej grupy rozpoczęły w maju 2021 roku. 

Ognisko Muzyczne 

Klasa fortepianu Magdaleny Rusiniak  

Na zajęcia uczęszczało 9 osób. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy raz w tygodniu, 4 razy w 
miesiącu. Wszystkie zajęcia to zajęcia indywidualne, odbywające się w trybie 45-minutowym i 
skierowane na rozwój umiejętności muzycznych w zależności od indywidualnych możliwości oraz 
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predyspozycji ucznia. Zajęcia zakończyły się egzaminem rocznym 14 czerwca 2021 r. do którego 
przystąpiło 5 osób, wszyscy uczniowie egzamin zaliczyli z wynikiem pozytywnym. 

Klasa fortepianu i akordeonu Krystyny Kowalewskiej 

Na zajęcia w klasie fortepianu uczęszczało 14 uczniów a na zajęcia w klasie akordeonu 2 uczniów.  
Zajęcia odbywały się indywidualnie w trybie 45-minutowym, skierowane na rozwój umiejętności 
muzycznych w zależności od indywidualnych możliwości oraz predyspozycji ucznia. 

Zajęcia zakończyły się egzaminem rocznym 14 czerwca 2021 r. do którego przystąpiło 14 uczniów, 
wszyscy z wynikiem pozytywnym ukończyli rok nauki 2020/2021. 

Po wakacyjnej przerwie zajęcia w Ognisku Muzycznym rozpoczęło 24 uczniów, odbywały się 
systematycznie, nauka realizowana była w klasie fortepianu i akordeonu, nauczycielami prowadzącymi 
zajęcia były: Krystyna Kowalewska i Magdalena Rusiniak,  

Dodatkowo w ramach zajęć Ogniska uczniowie uzupełniali wiedzę muzyczną na lekcjach 
Umuzykalnienia. Omawiane były zagadnienia teorii muzyki, artykulacji, dynamiki, wartości nut, rytmu, 
metrum oraz inne. Zajęcia te prowadził Adrian Paciorek, odbywały się raz w tygodniu w piątki. Efekty 
- zajęcia zakończyły się egzaminem półrocznym, wszyscy uczniowie zakończyli I semestr z wynikiem 
pozytywnym.  

Black Code Dance Studio 

Zajęcia prowadzi Justyna Orzechowska. W zajęciach uczestniczy 70 tancerzy,  
podzielonych na 5 grup. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek oraz czwartek. Grupa posiada 
indywidualny program zajęć dostosowany do liczebności oraz umiejętności jej uczestników. Od 
stycznia do końca kwietnia zajęcia odbywały się zdalnie. 

Od maja do czerwca zajęcia odbywały się w tradycyjnej formie. W drugim półroczu zajęcia odbywały 
się w każdy poniedziałek oraz czwartek. Okres wrzesień-grudzień obfitował w wyjazdy grup 
zaawansowanych na Ogólnopolskie Turnieje Taneczne, jak i udział w turniejach online.  

Hip Hop Dance Family (prowadząca Karolina Wiśniewska) 

Grupa liczy 41 osób. Zajęcia odbywały się w wtorek i czwartek po 1h, prowadzone w 3 grupach 
wiekowych: dzieci (7-10), juniorzy (11-15) oraz seniorzy (16+). Ze względu na pandemię zajęcia 
odbywały się w trybie online od stycznia do kwietnia, oraz w formie stacjonarnej w maju. 

Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”  

Kierownikiem artystycznym zespołu od 20 lat jest Iwona Kopiwoda, która pełni także funkcję 
choreografa. Kierownikiem muzycznym jest Kazimierz Soszka, zaś śpiewu uczy Anna Maliszewska. 

W zespole działa kapela w składzie:  

• Kazimierz Soszka – akordeon i kierownik kapeli,  

• Weronika Bieńkowska – skrzypce, 

• Tomasz Mirowski – skrzypce, 

• Aneta Karpeta – klarnet, 

• Dariusz Zawadzki – kontrabas, bębenek. 
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W skład ZPiT „Sokołowianie” wchodzi pięć grup tanecznych, do których łącznie należy 170 tancerzy. 
Zespół przygotowywał się do weryfikacji CIOFF oraz do obchodów Jubileuszu 20-lecia powstania. 

Dziecięca grupa baletowa (prowadzący - Aneta Zbrzeźniak-Zaworska) 

Na zajęcia uczęszczało 14 osób. Zajęcia odbywały się w poniedziałki w dwóch grupach, omawiane były 
elementy tańca klasycznego (m.in. figury, postawa, kroki, skoki, ćwiczenia przy drążku). 

Koło Muzyczne (prowadzący – Jan Kalinowski) 

Zajęcia odbywały się we wtorki, środy, czwartki. Na zajęcia uczęszczało 9 osób (nauka gry na perkusji 
i gitarze). Organizacja pracy zespołu: lekcje indywidualne, nauka podstaw gry na gitarze oraz perkusji. 

Ukulele (instruktor - Urszula Grabarczyk) 

Na indywidualne zajęcia uczęszczało 7 osób. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki. Na zajęciach 
wdrażane były podstawy nauki gry na ukulele, chwyty, jak również został przedstawiony zarys 
pochodzenia instrumentu oraz historii jego powstania.  

Akademia Językowo-wokalna (instruktor – Anna M. Maliszewska) 

Na zajęcia uczęszczało 5 osób, które odbywały się we wtorki i czwartki. Na zajęciach omawiane były 
m. in.: fonemy angielskie, piosenki z nurtu muzyki rozrywkowej, filmowej, musicalowej i dziecięcej, 
próby tłumaczenia piosenek, techniki wokalne i oddechowe 

Chór Kameralny KOE (dyrygent – Aneta Mroczek, Instruktor emisji głosu – Anna Mitura) 

Zespół tworzy grupa amatorów, miłośników muzyki chóralnej. W repertuarze KOE znajdują się utwory 
wykonywane a cappella w układzie głosowym SATB.  

Chór wydał pierwszą płytę pt. „Auxilium Christianorum” . Wybrane dzieła zostały nagrane z udziałem 
amatorskiego Chóru Kameralnego KOE działającego przy Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie 
Podlaskim, zaś za kontuarem organów zasiedli Kamil Lengier oraz Łukasz Różyło.  

Grupa wokalna Voci Cantati (kierownik artystyczny - Bożena Kaczmarek, akompaniament - Piotr 
Jankowski) 

W pierwszym półroczu zajęcia odbywały się w cyklu tygodniowym online. Voci Cantati jest zespołem 
wokalnym, do którego należą dzieci, młodzież oraz dorośli. Ze względu na wiek formacja podzielona 
jest a 4 grupy- 2 dziecięce - Voci Bambini, młodzieżową - Voci Voci oraz dorosłych - Voci Cantati.  

Młodzieżowa Grupa PRETEKSTY (instruktor – Urszula Kosieradzka) 

Celem pracy grupy jest rozwijanie kompetencji z zakresu wiedzy o teatrze, doskonalenie dykcji, 
korygowanie wad wymowy, rozwijanie zdolności koncentracji, rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni, 
pozyskanie umiejętności pracy nad rolą, rozbudzenie wyobraźni scenicznej i scenograficznej. 

Pracownia Plastyczna (instruktor – Aleksandra Rykała) 

Zajęcia plastyczne w okresie trwającej pandemii w pierwszym półroczu były w znacznym stopniu 
ograniczone, ich realizacja odbywała się w cyklu cotygodniowych spotkań online, uczestniczyły dwie 
grupy wiekowe: młodzież – 18 osób i seniorzy 12 osób. 
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Od maja do końca czerwca w pracowni plastycznej zajęcia odbywały się stacjonarnie, uczęszczały 
dzieci i młodzież – łącznie około 70 osób. Od 10 maja br. do końca czerwca realizowane były warsztaty 
plastyczne dla młodzieży i seniorów w ramach projektu Malowany Jazz. W zajęciach tych uczestniczyła 
grypa 28 osób: 13 seniorów i 15 osób młodzieży. Program obejmował zajęcia warsztatowe, wykłady 
oraz plener malarski.  

Zajęcia od października do końca listopada prowadziła Aleksandra Rykała. Z dniem 1 grudnia nastąpiła 
zmiana na stanowisku instruktora, prowadzenie zajęć zostało przekazane nowemu instruktorowi 
Piotrowi Marciniakowi, co nie miało wpływu na organizację pracy pracowni plastycznej. 

Studio graficzne Kropkomat (instruktor - Szymon Grochowski) 

W pierwszej połowie 2021 roku zajęcia Studia graficznego Kropkomat odbywały się od 31 maja do 30 
czerwca w poniedziałki i czwartki. Zajęcia były prowadzone w grupach dwu i trzyosobowych oraz 
indywidualnie, łącznie brało w nich udział 7 osób. Podczas zajęć uczestnicy poznawali interfejs 
programu Adobe Photoshop. W drugiej połowie 2021 roku zajęcia Studia graficznego Kropkomat 
odbywały się od października do grudnia w poniedziałki, wtorki i czwartki. Zajęcia były prowadzone w 
grupach dwu- i trzyosobowych oraz indywidualnie, łącznie brało w nich udział 16 osób.  

Grupa  LEGO ROBOTYKA (instruktor – Rafał Siwek) 

Do zespołu należy 31 osób w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia odbywały się w czwartki co dwa tygodnie, 
w zespołach dwuosobowych. Podczas spotkań uczestnicy uczyli się budowy różnych mechanizmów i 
urządzeń (pojazdów, robotów itp.) oraz ich programowania/sterowania. Do zajęć używane są zestawy 
LEGO WeDo 2.0 (w młodszej grupie) oraz zestawy LEGO Mindstorms EV3 (w starszej grupie). Zestawy 
LEGO oraz tablety dostarcza prowadzący zajęcia. 

Grupa plastyczna „W DRODZE” (instruktor - Joanna Błońska) 

Członkowie grupy zajmują się malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, tworzą wspólne wystawy w 
ramach cyklu „Sokołowscy Twórcy” . 

Efektem stałych zajęć, spotkań, cyklicznych plenerów i wernisaży jest widoczny wzrost 
zainteresowania całej społeczności tego typu twórczością, a wystawy prezentowane w Galerii „Dom” 
przyciągają odwiedzających średnio ok. 100 os. 

Grupa plastyczna,,KOLOR” (instruktor - Joanna Błońska) 

Zajęcia plastyczne dla dorosłych, do której należy 9 osób, odbywały się w każdy poniedziałek. 
Podstawowym celem zajęć jest kształtowanie indywidualności twórczych. Zajęcia są pewną 
propozycją dla osób, które pragną poznawać i rozwijać umiejętności w zakresie technik malarstwa 
(akwarela, tempera, akryl), rysunku (ołówek, tusz, węgiel, pastel) itp. Zajęcia są otwarte dla 
wszystkich, niezależnie od poziomu  umiejętności i zaawansowania.  

Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego „Stacja Sokołów”  

W miesiącach styczeń i luty 2021 roku Muzeum WGL „Stacja Sokołów” było nieczynne z powodu 
pandemii Covid-19. Muzeum ponownie zostało otwarte 2 marca 2021 r. W ciągu roku muzeum 
odwiedziło ok. 2.000 osób, w tym były grupy zorganizowane i indywidualne osoby. 
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Przedsięwzięcia zorganizowane w 2021 r. przez SOK 

Działania typu: koncerty, występy artystyczne w formie tradycyjnej realizowane były dopiero od  końca 
maja tegoż roku, kiedy na te formy działalności pozwoliły złagodzone obostrzenia pandemiczne. 

• Koncert Mazowsze w Koronie pt. “Ennio Morricone – mistrz muzycznych pejzaży”  

• Koncert grupy Voci Cantati pt. „Ach, ten Broadway”  

• Koncert Chóru Kameralnego KOE w Drohiczynie 

• Koncert „Skaldowie na jazzowo”  

• Cykl wakacyjnych koncertów muzycznych „Koncerty na trawniku”  

• Cykl koncertów w ramach Herbatki dla Seniora 

• Koncert Vito Bambino z zespołem 

• Koncert New Bone z cyklu Swing Club na Mazowszu 

• Gala Baletowa  

• 42. Zaduszki Jazzowe – największa i jedna z najstarszych jazzowych imprez w regionie 
przeszły już do historii! 

• Koncert z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora 

• XX Jarmark Bożonarodzeniowy  

• XX Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach 

Wystawy 

• Wystawa „JESTEM” - zorganizowana w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w związku z 100 
rocznicą urodzin. Finisaż wystawy odbył się 31maja br. 

• Wystawa Malarstwa  Ryszarda Kowalewskiego – „Wybrałem Góry”  

• Wystawa malarstwa  Stanisława Baja – BUG      

• Wystawa SOKOŁOWSCY TWÓRCY – PREZENTACJE INDYWIDUALNE 

• Wystawa „Malowany Jazz”  

• Wystawa pokonkursowa SOKOŁOWSKA JESIEŃ PEŁNA UŚMIECHÓW 

Kino „SOKÓŁ”  

Łącznie Kino „Sokół” w 2021 roku zrealizowano 642 projekcje filmowe, co dało wpływy na sumę 
230.652 zł, a kino odwiedziło 15.805 widzów. 

Audycje, relacje i zapowiedzi radiowe SOK 

Sokołowski Ośrodek Kultury w ramach współpracy z Katolickim Radiem „Podlasie” oraz Polskim 
Radiem RDC Oddział Siedlce przygotowuje audycję radiową oraz przedstawia zapowiedzi i relacje 
radiowe. Tematem wiodącym są wydarzenia kulturalne i inicjatywy z życia kulturalnego naszego 
miasta i powiatu. Jest to doskonała forma promocji imprez realizowanych przez Sokołowski Ośrodek 
Kultury / Sokołowską Kulturę w mieście, powiecie oraz regionie. 

Podsumowanie 

Sokołowski Ośrodek Kultury pomimo licznych obostrzeń wynikających z trwającej pandemii Covid-19 
w roku 2021 roku prowadził działalność edukacyjną, artystyczną i rozrywkową, chcąc w pewnym 
stopniu zrekompensować odbiorcom trudności w dostępie do kultury i wydarzeń artystycznych. 

W roku 2021 działalność artystyczno-edukacyjną prowadziło: 

• 17 grup artystycznych skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, z tych zajęć skorzystało ok. 
400 osób 
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• 4 grupy seniorów, w tym 3 grupy artystyczne i 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Zrealizowano: 

• 15 wydarzeń artystycznych 

• 1 projekt Malowany Jazz 

• 2 cykle letnie Trawnik Coolturalny:  

• 10 spotkań „Herbatka dla Seniora”  

• 9 wydarzeń muzycznych „Koncerty na Trawniku”  

• 10 własnych produkcji, które prezentował na kanale YouTube, cieszących się bardzo dużym 
odbiorem. 

• 7 wystawy ; 5 w galerii DOM w SOK, 1 w bibliotece pedagogicznej i 1 w Powiatowym Banku 
Spółdzielczym 

• 21 audycje radiowe 

• 52 relacje i zapowiedzi 

• 28 spotkań radiowych z cyklu „Ludzie z pasją”  

Kino Sokół w 2021 roku zrealizowano 642 projekcje filmowe, co dało wpływy na sumę 230.652 zł a 
kino odwiedziło 15.805. 

IV.1.7 Ośrodek Sportu i Rekreacji 

W roku 2021 z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wymaganych obostrzeń sanitarnych 
i zagrożeń z nią związanych, nie odbyły się żadne zaplanowane imprezy na szczeblu powiatowym. 
Jedyną imprezą sportową, którą udało się przeprowadzić był V Memoriał im. Artura Czartoryjskiego. 

W roku 2021, podobnie jak w 2020, OSiR współpracował z klubami i stowarzyszeniami sportowymi 
funkcjonującymi na terenie miasta i powiatu sokołowskiego. Współpraca opierała się m.in. na 
realizacji projektów, wynajmie obiektów sportowych, współzawodnictwie sportowym dzieci i 
młodzieży. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi również działalność w zakresie nauki pływania dla dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych. W szkółkach nauki pływania jest około 100 dzieci. OSiR prowadzi też 
zajęcia z aquaaerobiku dla ok. 25 osób dorosłych. Dodatkowo stowarzysznie "Neptun" prowadzi 
zajęcia z nauki pływania dla dzieci i młodzieży. W strukturach stowarzyszenia znajduje sie również ok. 
100 dzieci. OSiR wspólnie ze stowarzyszeniem organizuje grand prix - wewnętrzne miejskie zawody 
pływackie oraz mitingi, w których uczestniczą dzieci z innych miast. 

IV.1.8 Centrum Pomocy Socjalnej 

Centrum Pomocy Socjalnej, jednostka organizacyjna miasta realizująca zadania z zakresu pomocy 
społecznej oraz inne zlecone przez organ prowadzący, w tym: z zakresu świadczeń rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, realizacji zadań z ustawy „Za życiem”, 
wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o 
oświacie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach realizowanych zadań obok pomocy 
materialnej udzielane jest szeroko rozumiane wsparcie poprzez interwencję, poradnictwo, edukację, 
opiekę, asystenturę. W pracy z rodziną i na rzecz rodziny wypracujemy z instytucjami, policją, 
placówkami oświatowymi, sądami, lekarzami i orzecznictwem, organizacjami poza rządowymi, 
organizujemy wsparcie sąsiedzkie. 
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Inne działania: 

• Projekt socjalny „Nowe wartości na nowe czasy” socjalny skierowany do 14 osobowej grupy 
dzieci w wieku 5-9 lat obejmujący zajęcia edukacyjne z psychologiem, zajęcia rekreacyjno-
sportowe i kulturalne oraz wycieczki 

• „Paczka świąteczna” dla 50 dzieci organizowana w miesiącu grudniu  

Struktura Centrum Pomocy Socjalnej: 

• Kierownik Centrum, 
• Zastępca Kierownika, 
• Sekcja Świadczeń i Pomocy Niematerialnej, 
• Sekcja Usług Opiekuńczych, 
• Sekcja Świadczeń Rodzinnych, 
• Klub Integracji Społecznej, 
• Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Kadr, 
• Sekcja Księgowości, 
• samodzielne stanowiska: Asystent rodziny, Radca prawny 

Liczba etatów wynosiła 51,30. Ponad to dla potrzeb realizacji zadań statutowych, zawarto umowy 
zlecenia - 5 osób. 

IV.1.9 Środowiskowy Dom Samopomocy 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim jest jednostką organizacyjną Miasta 
Sokołów Podlaski. Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie 
chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego i osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy 
jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (Typ AB). Siedziba Domu mieści się 

przy ulicy Kosowskiej 83. Dom jest placówką wsparcia dziennego. 

Swoją działalnością zapewnia usługi dla 40 osób - mieszkańców miasta Sokołów Podlaski oraz 
mieszkańców innych gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte stosowne 
porozumienie. 

Na dzień 31.12.2021 z usług Domu korzystało 13 osób przewlekle chorujących psychicznie i 27 osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Liczba 
osób  
w 
ciągu 
roku  

Z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub ze spek-
trum autyzmu  

Z problemami w 
komunikacji 
werbalnej  

Ubezwłasnowolnionych  Z problemami 
w zakresie lo-
komocji  

Całkowicie  Częściowo  

6 6 7 2 6 

 

W ciągu 2021 roku do placówki przybyło 7 osób, Dom opuściło osób 9 (usamodzielnienie 1 osoba, 
umieszczenie  w placówkach całodobowej opieki 2 osoby, zgon 1 osoba, inne przyczyny odejścia 5 
osób ).  

Ze względu na miejsce zamieszkania z miasta Sokołów Podlaski z usług Domu korzystało 19 osób, 8 
osób z terenu gminy Sokołów Podlaski, 8 osób z terenu gminy Sabnie, 2 osoby z gminy Repki, 2 osoby 
z gminy Sterdyń i 1 osoba z gminy Bielany.  
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Dom zapewnia usługi transportowe uczestnikom zajęć polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca 
zamieszkania i odwożeniu po zajęciach 20-osobowym autobusem Mercedes Sprinter. 

Celem Domu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, umożliwienie pełnienia ról społecznych w rodzinie, pracy i środowisku, zapobieganie i 
likwidowanie czasowej bądź trwałej niezdolności do życia w społeczeństwie. 

Zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do jak 
najbardziej samodzielnego życia i podejmowania pracy zawodowej. 

Cele i zadania Domu realizowane są poprzez działania prowadzone w formie grupowych oraz 
indywidualnych zajęć terapeutycznych w ramach postępowania wspierająco – aktywizującego. 

Usługi świadczone przez Dom obejmują w szczególności: 

• trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym: trening nauki higieny i dbałości o wygląd 
zewnętrzny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening techniczny, 
trening umiejętności praktycznych 

• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: trening 
umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania problemów w trudnych 
sytuacjach międzyludzkich, trening radzenia sobie z objawami choroby, trening 
interpersonalny, kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, 
z innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach, grupa wsparcia 

• trening spędzania czasu wolnego 

• poradnictwo psychologiczne 

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych 

• niezbędną opiekę 

• terapię ruchową (zajęcia sportowe, turystykę, rekreację) 

• inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia 

W roku 2021 działalność placówki była zawieszona przez dwa miesiące  w styczniu oraz lutym. W tym 
czasie asystenci prowadzący utrzymywali systematyczny telefoniczny kontakt ze wszystkimi 
uczestnikami i ich opiekunami. Konsultacji telefonicznych i wsparcia udzielał w razie potrzeby 
psycholog. W przypadkach wyjątkowych indywidualne spotkania uczestnika z terapeutą czy 
psychologiem miały miejsce w ŚDS. 

Uczestnicy raz w miesiącu otrzymywali pakiety zadań do domu które zawierały zadania z ćwiczeniami 
funkcji poznawczych, zadania treningowe, zadania z arteterapii. Terapeuci udzielali przez telefon 
dodatkowych wskazówek. Na taką formę pracy wyraziło zgodę i korzystało z niej 30 osób. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2021 współpracował z instytucjami publicznymi oraz z 
organizacjami pozarządowymi w zawężonym zakresie, ze względu na pandemię i zawieszenie 
działalności placówki przez okres dwóch  miesięcy. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy dla realizacji zadań domu zatrudnionych jest 12 osób na 
podstawie umowy o pracę. Dziewięciu  pracowników zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu 
pracy, trzech w niepełnym. Działalność opiekuńczo-terapeutyczną wykonuje w placówce 7 osób + 
kierownik, którzy stanowią zespół wspierająco-aktywizujący. W podziale na etaty wg. stanu na dzień 
31 grudnia 2021r., wygląda to następująco: 
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• Kierownik – 1 etat 

• Psycholog - 1 etat,  

• Starszy terapeuta -1 etat,  

• Terapeuta- 1 etat,  

• Terapeuta- 0,75 etatu  

• Instruktor terapii zajęciowej- 1 etat 

• Opiekun - 1 etat 

• Pracownik socjalny- 1 etat 

• Kierowca - 1 etat 

• Sprzątaczka -1 etat 

• Główny księgowy – 0,25 etatu 

• Referent – 0,25 etatu 

• Informatyk –0,05  etatu 

IV.1.10 Park Przemysłowy „Sokołów”  

Park   Przemysłowy  Sokołów Podlaski  ustanowiony  został  na  podstawie  uchwały  Nr  XI /62/2015  
Rady  Miejskiej  w  Sokołowie Podlaskim  z dnia 26  listopada  2015r  jako Samorządowy Zakład  
Budżetowy. 

Po wejściu uchwały w życie, Park Przemysłowy Sokołów Podlaski realizuje  postanowienia  zawarte w 
statucie jednostki. Uzyskane  środki  z  tytułu  najmu  i  dzierżawy  pozwalają  na  utrzymanie   płynności  
finansowej  oraz  regulowanie  wszelkiego  rodzaju  zobowiązań  związanych z działalnością  obiektu. 

W  roku  2021  dochód  Parku  Przemysłowego  Sokołów  Podlaski wyniósł  564.623,34 zł co stanowi 
dochód wyższy o 4,09 % w stosunku do roku 2020. Panująca  pandemia  COVID-19,  która  oddziaływała  
negatywnie  na wszystkie  firmy,  przyczyniła się  do zmniejszenia zainteresowania najmem. Pomimo  
rotacji  wśród  podmiotów  działających  na terenie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski  jedna  z  
firm  zrezygnowała  z najmu  budynku   magazynowego,  na który  pozyskano nowych  dzierżawców. 

Obecnie prowadzone są starania  o pozyskanie  najemców na działkę  oraz  na budynki  Nr 1C i 1HI 
przejęte  po kapitalnym remoncie,  co  przyczyniło by  się  do zwiększenia  wpływów finansowych 
budżetu Parku Przemysłowego w Sokołowie Podlaskim. Przetargi ogłoszone w grudniu 2021r na wyżej  
wymienione lokale nie wyłoniły  kontrahentów. 

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej realizowane są na bieżąco  wszelkiego  rodzaju prace  
gospodarcze, pielęgnacyjno – inwestycyjne  wykorzystując  własne zasoby ludzkie (robotników 
gospodarczych), zakupując tylko materiały  budowlane i narzędzia, oraz zabezpieczamy pustostany, w 
miarę możliwości w swoim zakresie. Po odebraniu  remontowanych budynków  i utrzymania ich w 
należytym  stanie  znacznie zwiększyły  się  koszty ich utrzymania to jest  opłaty za gaz  oraz  energie 
elektryczną konserwacje windy oraz co roczne przeglądy UDT.       

W  Parku  Przemysłowym  Sokołów Podlaski  zatrudnionych  jest pięciu  robotników, którzy zajmują się  
zabezpieczeniem i ochroną  terenu  utrzymując  porządek  wewnątrz i na  zewnątrz  obiektów. Prace  
biurowe  obsługiwane  są  przez  cztery  osoby  zatrudnione  na umowę zlecenia, co w przełożeniu  daje 
jeden  pełny  etat i  pełną obsługę  administracyjną – biurową. 

W miarę możliwości i pozyskanych środków zabezpieczano stan techniczny istniejących budynków i 
budowli oraz prowadzono prace remontowo-adaptacyjne  budynków przeznaczonych pod wynajem 
co pozwoli w dalszej perspektywie czasu na pozyskanie nowych dochodów na dalszy rozwój Parku 
Przemysłowego Sokołów Podlaski. 
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Reasumując rok  2021 był rokiem trudnym ze względu na sytuacje w kraju związaną z pandemią COVID-
19.Pomimo tego starano się współpracować z podmiotami prowadzącymi i rozwijającymi działalność 
gospodarczo na terenie Parku, pomagając pokonywać trudności z ciężką sytuacją  gospodarczą w 
kraju, oraz ciężką sytuację finansową podmiotów działających na terenie Parku Przemysłowego 
Sokołów Podlaski. 
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IV.2. Miejskie spółki prawa handlowego 

IV.2.1 Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych 

Przedmiot działania 

1) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków P.K.D. 37.00.Z 

2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody P.K.D. 36.00.Z 

3) 
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych 

 
P.K.D. 42.21.Z 

4) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne P.K.D. 38.11.Z 

5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne P.K.D. 38.21.Z 

6) wytwarzanie energii elektrycznej P.K.D. 35.11.Z 

7) handel energią elektryczną P.K.D. 35.14..Z 

8)  przesyłanie energii elektrycznej P.K.D. 35.12.Z 

9) 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatycznych 

P.K.D. 35.30.Z 

10) 
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizo-
wanych sklepach 

P.K.D. 47.19.Z 
 

 

Kapitał zakładowy w na koniec roku 2020 wynosił 12.550.000.00 zł. 

• Liczba udziałów:    2510 udziałów 
• Wartość 1 udziału zł.:    5.000,00 zł. 

 
100% udziałów stanowi własność Miasta Sokołów Podlaski. 

Organy Spółki 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd Spółki 
2. Rada Nadzorcza 
3. Zgromadzenie Wspólników 

 

W skład Zarządu Spółki wchodzą: 

Prezes, który jest jednocześnie Dyrektorem przedsiębiorstwa. Funkcję tę w 2021 roku pełnił Zbigniew 
Jan Bocian. 

Rada Nadzorcza składa się z 6 członków: 

W 2021 roku do dnia 10 lutego Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 

• Janusz Kobyliński  przewodniczący 
• Krzysztof Małyszka  wiceprzewodniczący 
• Tadeusz Żak   sekretarz 
• Jerzy Skibniewski  członek 
• Marek Tarkowski  członek reprezentant pracowników Spółki 
• Adam Wierzbicki  członek reprezentant pracowników Spółki 

od dnia 11 lutego Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 

• Stanisław Cieciera  przewodniczący 
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• Krzysztof Małyszka  wiceprzewodniczący 
• Tadeusz Żak   sekretarz 
• Jerzy Skibniewski  członek 
• Marek Tarkowski  członek reprezentant pracowników Spółki 
• Adam Wierzbicki  członek reprezentant pracowników Spółki 

 

W skład Zgromadzenia Wspólników wchodzi: 

• 1 wspólnik - Miasto Sokołów Podlaski – reprezentowany przez Burmistrza Miasta. 
Miasto Sokołów Podlaski reprezentuje Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski. W 2020 roku funkcję tę 
pełnił Bogusław Karakula. 

Organizacja pracy i zatrudnienie 

W strukturze zatrudnienia wyodrębnia się: 

Pion Prezesa Zarządu, a w nim: 

• Dyrektora Finansowego - Głównego Księgowego i Dział Finansowo-Księgowy, 
• Prawnika, 
• Dział Administracji, 
• Samodzielne stanowiska (ds. Kadry i Zatrudnienie, OC i BHP, Kontroli Wewnętrznej, Rozwoju 

Spółki). 
Pion Dyrektora Operacyjnego, a w nim: 

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
• Zakład Energetyki Cieplnej, 
• Zakład Odbierania i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
• Dział Głównego Mechanika, 
• Dział Głównego Energetyka, 
• Dział Inwestycji, 
• Dział Zaopatrzenia i Magazynowania 
• Laboratorium 
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Schemat organizacyjny: 

 

ZARZĄD SPÓŁKI

PREZES ZARZĄDU 

DYREKTOR 

P-1

 

 DYREKTOR

OPERACYJNY

 P-2

 

Dyrektor Finansowy

Główny Księgowy

/GK/

 

 

Radca Prawny

/P/

 

 

Dział 

Administracyjno-

Gospodarczy /ZA/

 

 

Sekretariat

/S/

 

 

Stanowisko ds. kadr 

zatrudnienia i spraw 

socjalnych /ZP/

 
 

Stanowisko ds. 

Obrony cywilnej, BHP 

i p.poż. /BHP/

 
 

Stanowisko ds.

kontroli wewnętrznej

/KW/

 
 

Stanowisko ds.. 

Rozwoju

/R/

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej

/ZEC/

 

 

Zakład Wodociągów

i Kanalizacji

/ZW/

 

 

Zakład Odpadów 

Komunalnych

/ZOK/

 

 

Dział Głównego 

Energetyka

/GE/

  

Dział Głównego 

Mechanika

/GM/

 

 

Laboratorium

/L/

 

 

Dział Inwestycji

/I/

 

 

Technolog wody

i ścieków

/TW/

 

 

Dział Zaopatrzenia

i Magazynowania

/PH/

 

 

Stacja Uzdatniania Wody

/SUW/

 

 

Oczyszczalnia

/O/

 

 

Sekcja Utrzymania Sieci

/US/

 

Dział

Finansowo-

Księgowy /F/

 
 

Analiza sytuacji Spółki 

Analiza obecnej sytuacji Spółki, funkcjonującej w formie trzech głównych Zakładów, wykazała 
stabilność organizacyjną i otoczenia prawnego funkcjonowania w przypadku Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji oraz Zakładu Energetyki Cieplnej. Oba te zakłady funkcjonują w oparciu o przepisy prawne 
wprowadzone wiele lat temu. 

Jeśli chodzi o poszczególne rodzaje działalności PUIK sytuacja jest podobna jak w latach ubiegłych i 
omówiono ją poniżej. 

W obszarze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 
warunkach „monopolu naturalnego” – poprzez sieci wodociągowe i kanalizacyjne, Spółka całkowicie 
uzależniona jest od odbiorców usług. Szczególnie w przypadku wody i ścieków wielkość sprzedaży 
zależna jest praktycznie od jednego odbiorcy - Sokołowskich Zakładów Mięsnych. Ma to ogromny 
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wpływ na wielkość wyniku finansowego oraz stwarza konieczność uwzględnienia tego aspektu przy 
opracowaniu taryf. 

Rynek obszaru działalności energetycznej jest również podatny na różnice w wielkości sprzedaży 
powodowane uzależnieniem od warunków atmosferycznych. W roku 2021 wykorzystywano 
kontenerową kotłownie gazową dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło w sezonie letnim. Budowa tej 
kotłowni była konieczna ze względu na to, że produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji jest 
niewystarczająca do pokrycia zapotrzebowania u odbiorców w sezonie letnim a w roku 2019 
zlikwidowano kocioł węglowy WR-5 Nr 1. 

W obszarze działalności związanej z gospodarką odpadami decydujące jest utrzymanie obsługi miasta 
Sokołów Podlaski w zakresie gospodarki odpadami. Zmiana przedmiotu przetargu jaki organizuje 
miasto do ograniczenia zakresu obsługi do odbioru odpadów od mieszkańców (poniesienie kosztów 
RIPOK należy do miasta) stworzyła sytuację, w której ponownie jak w latach poprzednich najbardziej 
konkurencyjną ofertę przedstawił PUIK. Ta formuła zostanie utrzymana w kolejnych latach. Podobnie 
istotnym dla tej działalności jest utrzymanie zbiórki i zagospodarowania odpadów z tereny Gminy 
Sokołów Podlaski. W roku 2021 pozyskaliśmy ponownie zamówienie na zbiórkę, transport i 
zagospodarowanie odpadów z ternu Gminy Sokołów, które realizujemy od 01.01.2022.  

Podsumowanie 

Analiza bilansu i rachunku płynności finansowej za lata  i 2019 2020 i 2021 pozwala stwierdzić, że w 
roku 2021 Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy i mimo poniesionych strat bilansowych w latach 
2019 2020 Spółka posiada pełna zdolność nie tylko do bieżącego funkcjonowania z możliwością 
odtwarzania majątku trwałego i spłaty zobowiązań wynikających z otrzymanego kredytu ale także do 
dalszego rozwoju poprzez inwestycje w nowe środki trwałe. Przyczyną tego jest fakt, że przeciętne 
techniczne zużycie majątku trwałego spółki postępuje wolniej niż jego odpisy umorzeniowe. 

IV.2.2 Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim działa na 
podstawie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa  mieszkaniowego,  ustawy o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, przepisów 
Kodeksu Spółek Handlowych.  Właścicielem, a zarazem jedynym  udziałowcem Spółki jest Miasto 
Sokołów Podlaski, które posiada 100% udziałów. 

 
Przedmiotem działania Sokołowskiego T.B.S spółka z o.o. jest: 

• budowa budynków mieszkalnych z lokalami na wynajem oraz ich eksploatacja, 
• wynajmowanie lokali użytkowych i garaży znajdujących się w zasobach TBS, 
• przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych na zasadach wynajmu, 
• zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym, 
• sprawowanie na podstawie umów zarządu i administrowania budynkami nie stanowiącymi 

własności spółki, 
• budowa domów mieszkalnych na rzecz innych podmiotów, 
• prowadzenie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością 

Towarzystwa, 
• pełnienie funkcji inwestora zastępczego, 
• budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu, 

osiedla mieszkaniowego, 
• budowa budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż, 
• uczestnictwo w obrocie i wynajmie nieruchomości, 
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• produkcja i obrót materiałami budowlanymi. 
 
Na podstawie § 22 Umowy Spółki z dnia 06.12.1996 r władzami spółki są: 

• Zgromadzenie Wspólników 
• Rada Nadzorcza 
• Zarząd Spółki 

 

Odpowiedzialnym za całokształt działań Sokołowskiego T.B.S Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Spółki. 

Załoga Sokołowskiego T.B.S. Spółka z o.o. na dzień 31.12.2020r liczyła 41 osób. 
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Część V – Realizacja uchwał i programów ustalonych uchwałami 
Rady Miejskiej 

V.1 Informacja o realizacji uchwał przez Burmistrza Miasta Sokołów 
Podlaski 

XX sesja Rady Miejskiej 

Informacja obejmuje działalność Burmistrza Miasta i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie od XIX 
sesji w dniu 22 grudnia 2020r. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Burmistrz Miasta podjął działania 
w sprawach: 

• wprowadzenia zmiany do Budżetu Miasta na 2020r. i w Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

• w związku z uchwaleniem Budżetu Miasta na 2021r. - realizacji uchwały budżetowej w 
miejskich jednostkach organizacyjnych, z uwzględnieniem wydatków, które uchwałą Rady 
Miejskiej ustalone zostały za niewygasające, 

• wszczęcia procedury zgodnie z postanowieniami uchwał w sprawie zbycia nieruchomości 
Miasta: przy ul. Skłodowskiej Curie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, który 
poniósł nakłady finansowe na działce oraz sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 
nieruchomości przy ul. Bartoszowej, 

• wejścia w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urz. Woj. Mazowieckiego 
ustalone uchwałą Rady Miejskiej zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji 
Miasta w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta, uchwała jest realizowana, 

• Realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej ustalonego uchwałą w dniu 22 grudnia 2021r. oraz 
zaktualizowane założenia do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, paliwa gazowe i energię 
elektryczną, 

• realizacji uchwalonych przez Radę programów profilaktycznych w zakresie uzależnień od 
wyrobów alkoholowych, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w zakresie 
możliwym w stanie pandemii, 

• przekazania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego uchwały wyznaczającej aglomerację 
Sokołowa Podlaskiego w związku z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. 

XXI sesja Rady Miejskiej 

Informacja obejmuje działalność Burmistrza Miasta i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie od XX 
sesji w dniu 29 marca 2021 roku. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Burmistrz Miasta podjął 
działania w sprawach: 

• udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sokołowskiego w zakresie udziału Miasta w 
kosztach remontu drogi Sokołów Podlaski - Włodki na odcinku w granicach administracyjnych 
miasta. Inwestycja nie jest jeszcze zakończona, środki finansowe nie zostały przekazane. 

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035 i 
zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2021. Na podstawie uchwały zmieniono 
WPF i Budżet Miasta w zakresie zgodnym z dyspozycją Rady Miejskiej. 

• Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza 
atmosferycznego polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł 
ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Miasta Sokołów Podlaski” . Uchwała została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Warszawie z powodu wad prawnych. Nowa uchwała w tej sprawie będzie procedowana na 
dzisiejszej sesji. 

• zmiany Uchwały Nr XXV/147/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 
2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny na cele 
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publiczne. Uchwałę przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu, który prowadzi postępowanie 
administracyjne w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo 
własności terenów Parku Przemysłowego na rzecz Miasta Sokołów Podlaski. Postępowanie 
nie zostało zakończone. 

• zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sokołów 
Podlaski. Uchwałę przyjęto do realizacji. 

• wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski. Wobec braku zastrzeżeń organu 
nadzoru prawnego Wojewody uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i Program wszedł w życie. Na niektóre postanowienia 
Programu opieki nad zwierzętami wpłynęła skarga fundacji i program ulegnie zmianie. W 
trakcie opracowania jest zakres zmian, który będzie przedstawiony Radzie Miejskiej na 
kolejną sesję. 

• rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku. Odpowiedź Rady na petycję została 
udzielona wnoszącemu. 

• zobowiązania Miasta Sokołów Podlaski do zapewnienia warunków do osiedlenia się rodziny 
repatriantów na ternie Miasta Sokołów Podlaski. W związku z ubieganiem się przez Miasto 
Sokołów Podlaski o przyznanie dotacji celowej na remont i wyposażenie mieszkania dla 
rodziny repatriantów z Kazachstanu. Uchwałę przekazano wraz z wnioskiem Wojewodzie 
Mazowieckiemu. Wniosek został załatwiony pozytywnie. 

XXIV sesja Rady Miejskiej 

Informacja obejmuje działalność Burmistrza Miasta i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie od XXI 
sesji w dniu 30 czerwca 2021 roku. Na podstawie i w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej, uchwalonych 
podczas XXI Sesji oraz sesji zwołanych na wniosek Burmistrza Miasta, tj.: XXII sesji w dniu 30 września 
i XXIII sesji w dniu 19 października 2021r., podjęto działania w następujących sprawach: 

• W związku z zobowiązaniami wynikającymi z realizacji zawartych przez Miasto porozumień i 
umów inwestycyjnych, zwiększeniem dochodów i dotacji z budżetu państwa oraz w celu 
emisji obligacji wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów 
Podlaski na lata 2021-2035 oraz w Budżecie Miasta na 2021 rok. 

• Wprowadzono w życie Regulamin określający stosowanie zasad udzielania dotacji celowej z 
Budżetu Miasta na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją i wymianą 
nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. 

• Wdrażany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-
2030, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Plan uwzględnia m.in. dotacje celowe 
na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

• Przyjmowane są wnioski na formularzu określonym uchwałą Rady Miejskiej i udziela się 
dotacji mieszkańcom miasta, którzy udokumentowali likwidację nieekologicznych kotłów c.o. 
i zastąpili je ekologicznymi źródłami ciepła. 

• Udziela się rodzicom lub opiekunom prawnym zwrotu kosztów dowozu własnym 
transportem dzieci z orzeczonymi niepełnosprawnościami w celu realizacji obowiązku 
szkolnego w szkołach specjalnych poza miejscem zamieszkania. W tym celu stosuje się stawki 
średniej ceny jednostki paliwa, określone uchwałą Rady Miejskiej. 

• W dniu 14 września 2021 roku w Sokołowie Podlaskim osiedliła się na stałe czteroosobowa 
Rodzina Repatriantów z Kazachstanu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zamieszkali w lokalu 
komunalnym przy ul. 8 Sierpnia. Mieszkanie zostało w pełni przygotowane do użytkowania, 
wyremontowane, na nowo zaaranżowane i kompletnie wyposażone dla potrzeb tej rodziny. 
Koszty w całości pokryła dotacja celowa z budżetu państwa. Dwoje dzieci w wieku szkolnym 
uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim, rodzice uczą się 
języka polskiego na kursie dedykowanym przez lokalną firmę szkoleniową. 
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XXV sesja Rady Miejskiej 

Informacja obejmuje działalność Burmistrza Miasta i realizację uchwał Rady Miejskiej w okresie od 
XXIV sesji w dniu 10 listopada 2021 roku. Na podstawie i w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej, 
uchwalonych podczas XXIV Sesji, za których realizację odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta, podjęto 
działania w następujących sprawach: 

• Przekazano Ośrodkowi Sportu i Rekreacji dotację przedmiotową, skalkulowaną zgodnie z 
wysokością stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej. 

• Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2021 rok, na 
podstawie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uchwała została przekazana do 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

• Przyjęto do realizacji uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty lokalnej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, przez wyznaczonych inkasentów. 
Uchwała dotyczy poboru w 2022 roku i została przekazana do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

• Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski 
oraz w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 
stanowią podstawę do naliczania podatnikom zobowiązań z tego tytułu w 2022 roku. Są 
prawem miejscowym i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

• Zmiana Uchwały w sprawie ustalenia sposobu poboru opłaty targowej została przekazana do 
stosowania Sokołowskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego i obowiązuje po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

• Od 1 stycznia 2022 roku będzie wprowadzana w życie nowa stawka opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, liczona od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość oraz nowe terminy uiszczania tych opłat. Uchwały Rady Miejskiej zostały 
przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

• Na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dniem 10 listopada 2021 roku Miasto Sokołów Podlaski 
zostało członkiem stowarzyszenia – Związek Samorządów Polskich. 

• Przyjęto do realizacji w 2022 roku Program współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. Na realizację Programu i dofinansowanie zadań 
publicznych powierzonych tym podmiotom zabezpieczono niezbędne środki finansowe w 
Budżecie Miasta na 2022 rok. 

• Na podstawie Uchwały wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego nowe terminy składania sprawozdań z wykorzystania dotacji 
przez organy prowadzące jednostki oświatowe – niepubliczne przedszkola i szkoły oraz 
obowiązek stosowania ustalonych formularzy w zakresie obliczania i rozliczania dotacji. 

• Przekazano do organu regulacyjnego, t.j. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Lublinie, ustalony Uchwałą Rady Miejskiej Regulamin dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie miasta Sokołów Podlaski. 

 

Uchwały Rady Miejskiej stanowiły delegację do podejmowania przez Burmistrza działań opisanych w 
niniejszym dokumencie. Obejmowały one prawie wszystkie obszary działań publicznych realizowanych 
przez Miasto. Niejednokrotnie były powodem bieżących, nieplanowanych wcześniej sytuacji czy 
działań. Rok 2021, podobnie jak 2020, był czasem szczególnym, ze względu na wszelkie konsekwencje 
pandemii, które spowodowały perturbacje organizacyjne, gospodarcze i finansowe. Aby uniknąć w 
miarę możliwości dotkliwych dla Miasta skutków tego stanu, niezbędna była bieżąca reakcja na 
dynamiczne zmiany. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę z inicjatywy Burmistrza Miasta zostały 
wdrożone, poprzez podjęcie decyzji wykonawczych, mających wpływ na opisany stan miasta w 2021 
roku. 



85 

V.2 Informacja o realizacji programów 

V.2.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski 

W roku 2021 Uchwałą Nr XXI/138/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2021 
r. został przyjęty nowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021 -
2030. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na 
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Omawiany projekt jest kontynuacją dokumentu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów 
Podlaski  obowiązującego do roku 2020 zgodnego z dotychczasowym pakietem energetyczno-
klimatycznym Unii Europejskiej do 2020 r. W październiku 2014 roku zostały określone nowe ramy 
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, które zawierają ogólnounijne założenia i cele polityki 
na lata 2021-2030. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2030, tj.: 

• redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej. 

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem umożliwiającym 
ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2021-2030. 

Projekt dokumentu zawiera kierunki interwencji o charakterze prośrodowiskowym dotyczące 
prowadzenia działań mających na celu poprawę stanu środowiska, przede wszystkim w obrębie 
obszarów problemowych wskazanych w programie w szczególności jakości powietrza. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021 – 2030  jest programem, który 
zawiera w sobie zbiorcze zagadnienia z zakresu: ochrony powietrza, infrastruktury technicznej, 
energetyki cieplnej i transportu.   

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski  jest opracowany w ścisłej 
korelacji z unijnymi i krajowymi aktami legislacyjnymi i realizacyjnymi oraz programami 
strategicznymi, wyznaczającymi już ramy dla strategicznych celów rozwoju Miasta.  

V.2.2 Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 – 
2032 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/89/2016 z dnia 22.06.2016 r. 

Program ten, wraz z poprzedzającą go inwentaryzacją, daje możliwość  dokładnego oszacowania 
występujących na terenie Miasta Sokołów Podlaski wyrobów azbestowych, zarówno pod względem 
ilościowym jak i jakościowym (stan wyrobów). Dzięki temu umożliwia opracowanie harmonogramu 
ich bezpiecznego usuwania. Wskazuje również możliwości finansowe wspierania tych zadań, a także 
uświadamia społeczeństwo o niebezpieczeństwie wynikającym z niewłaściwego postępowania z 
wyrobami azbestowymi. 
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Do jego opracowania posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wykonanej w 
2015 r. na terenie miasta. Dokument ten stanowić ma element realizacji harmonogramu stopniowego 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju zapisanego w Programie Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na szczeblu lokalnym – terytorium Miasta Sokołów Podlaski. Program zawiera aktualne dane 
na temat występujących na terenie miasta wyrobów azbestowych.  Główne cele nałożone na Gminy 
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu to: 

• Przygotowanie i aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

• Gromadzenie informacji o ilościach, rodzajach i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest oraz przekazuje je do marszałka województwa z wykorzystaniem 
dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.gov.pl  

• Organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 

• Organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na 
ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie, 

• Inspirowanie właściwe postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest, 

• Współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w 
szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest 

• Współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

• Współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 

• Współpraca z organami kontrolnymi (inspekcją sanitarną, inspekcją pracy, inspekcją nadzoru 
budowlanego, inspekcją ochrony środowiska). 

Podczas przeprowadzonej w 2015 r. inwentaryzacji na terenie Miasta Sokołów Podlaski, polegającej 
na spisie z natury, zidentyfikowano płyty azbestowo-cementowe o łącznej powierzchni: 88 745,8 m2, 
co stanowi 1 001 884 kg masy tego typu odpadu. Ze względu na niedoskonałość zastosowanej metody 
inwentaryzacji, która jest obarczona ludzkim błędem przy szacowaniu ilości odpadów, baza 
zinwentaryzowanych odpadów azbestowych jest na bieżącą uzupełniana. Stan na koniec 2021 r. 
wskazuje, że na ternie Sokołowa Podlaskiego, do unieszkodliwienia pozostało 1 043 415 kg odpadów 
zawierających azbest.  

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015 – 
2032 jest realizowany na bieżąco i przedstawia się następująco:  

Udzielane są mieszkańcom miasta oraz podmiotom posiadającym wyroby azbestowe informacje 
dotyczącej tematyki związanej z azbestem. Monitorowana i prowadzona jest stała aktualizacja bazy 
azbestowej zawierającej informacje o ilościach, rodzajach i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest. Regularne pozyskiwane są środki finansowe z funduszy zewnętrznych na 
działania związane z usuwaniem azbestu na terenie Miasta Sokołów Podlaski. 

Przeprowadzono działania zmierzających do usunięcia azbestu z Miasta poprzez udzielane 
dofinansowania dla mieszkańców w 2021 r. – usunięto 68,209 Mg (68 209kg) azbestu z 37 
gospodarstw domowych. W stosunku do roku 2020, w którym to zutylizowano 66,489 Mg (66 489kg), 
zanotowano niewielki wzrost. Stan realizacji zadań ocenia się na dobry. 

V.2.3 Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2024 przyjęty Uchwałą 
Rady Miejskiej Nr IV/15/2018 z dnia 28.12.2018 r. został stworzony  w celu wyznaczenia działań 
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zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła i poprawy 
jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Sokołów Podlaski.  

Zgodnie z obowiązującymi w województwie mazowieckim programami ochrony powietrza samorządy 
gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 zostały zobowiązane o 
sporządzenia Programów Ograniczania Niskiej Emisji. W związku z tym, iż Miasto Sokołów Podlaski 
należy do „strefy mazowieckiej” w której wystąpiły w/w przekroczenia z powyższym, stwierdzono 
konieczność przeprowadzenia działań naprawczych oraz opracowania Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji (PONE).  Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) to system wsparcia organizacyjnego i 
finansowego mieszkańców miast i gmin.  

Program Ograniczania Niskiej Emisji zawiera: 

• identyfikację stanu aktualnego, 

• identyfikację obszarów problemowych, 

• zadania wyznaczone do realizacji w celu ograniczenia emisji oraz racjonalizacji zużycia energii 
na terenie gminy, 

• wskazanie mierników osiągnięcia założonych celów, określenie źródeł finansowania zadań 
wyznaczonych w planie. 

V.2.4 Program Ochrony Środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 
2023 – 2026 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/14/2018 z dnia 28.12.2018r. jest podstawowym 
narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Miasta. Głównym zadanie Programu 
Ochrony Środowiska jest rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w Mieście, przedstawienie 
propozycji oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów 
związanych z ochroną środowiska. Wyznaczone cele skupiają się na następujących działaniach: 

• Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście 
zmian klimatu, 

• Ochrona przez hałasem, 

• Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym, 

• Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, 

• Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą, 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno–ściekowej, 

• Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi, 

• Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz 
niekorzystnymi zmianami klimatu 

• Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

• Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 

• Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

• Zwiększanie lesistości 

• Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich 
skutków 

W 2021 r. został opracowany Raport z Programu Ochrony Środowiska jest realizacją obligatoryjnego 
obowiązku nałożonego na gminy zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973).  
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Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedłożenia, co 2 lata, 
radzie gminy raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Przygotowanie Raportu z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski za lata 2019-2020  ma na celu zebranie w 
jednym dokumencie danych, które stanowią podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 
2023-2026. Niniejszy Raport obejmuje analizę wykonania zadań określonych w Programie i prezentuje 
postępy w ich realizacji. 

Realizacja Programu kształtuje się na poziome 80% co jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że 
duża część zadań ma charakter inwestycyjny. Część zadań, z uwagi na swój charakter, realizowana jest 
na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych ostatnich są działania związane z 
szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.  

Zaleca się aby realizując zamierzenia Programu Ochrony Środowiska, kontynuować pozyskiwanie jak 
największej liczby partnerów inwestycyjnych oraz korzystać z zewnętrznych środków finansowania, 
gdyż wielkość inwestycji oraz koszty związane z ich realizacją znacznie obciążają budżet Miasta. 
Pozyskanie zewnętrznych funduszy pomoże gminie na zrealizowanie znacznie większej ilości zadań, 
zwłaszcza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza. 

V.2.5 Program opieki nad zabytkami dla Miasta Sokołów Podlaski 
na lata 2019-2022 

Program opieki nad zabytkami dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019 – 2022 – przyjęty Uchwałą 
Rady Miejskiej Nr V/25/2019 z dnia 15.03.2019 r. określa główne cele które dążą do zachowania 
wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie tych zasobów na potrzeby 
kształtowania atrakcyjnego wizerunku Miasta. Z obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
gminnej ewidencji zabytków tylko część jest własnością samorządu. W związku z tym Miasto nie ma 
możliwości bezpośredniego sprawowania opieki nad nimi. Natomiast działania pośrednie, wynikające 
z ustawy o ochronie zabytków oraz polityki prowadzonej przez Miasto sprowadzają się do: 

• promowania najcenniejszych zabytków z terenu gminy; 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków; 

• uwzględniania dziedzictwa kulturowego przy sporządzaniu dokumentów 

• planistycznych; 

• współpracy z właścicielami obiektów zabytkowych w zakresie ochrony tych obiektów; 

• kształtowania społecznej potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego; 

• bieżąca aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków; 

• edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego; 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. 2021 poz. 710 ze zm.) burmistrz (wójt, prezydent) miasta zobowiązany jest do sporządzania, co dwa 
lata, sprawozdań z realizacji miejskiego programu opieki nad zabytkami i przedstawiania go Radzie 
Miejskiej. Sprawozdanie powinno określać poziom realizacji gminnego programu oraz efektywność 
wykonania planowanych zadań. 

Zadania określone w programie realizowane są w wyniku działań władz samorządowych, w obszarze 
zagadnień o charakterze organizacyjno-prawnym, naukowo-badawczym, promocyjno-edukacyjnym, 
finansowym a także renowacyjnym i inwestycyjnym. W tym zakresie samorząd miasta współpracuje z 
Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także z właścicielami i posiadaczami 
obiektów, parafiami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi stowarzyszeniami. 

W związku z powyższym w roku 2021 sporządzono sprawozdanie z wykonania Programu opieki nad 
zabytkami Miasta Sokołów Podlaski za lata 2019 – 2020. Zadania wymienione w opisywanym 
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programie zostały zrealizowane, natomiast zadania cykliczne są realizowane sukcesywnie, w ramach 
posiadanych w budżecie miasta środków finansowych. Wypracowano właściwe normy współdziałania 
różnych podmiotów dla ochrony wartości materialnych i kultywowania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. W okresie sprawozdawczym podjęto cenne inicjatywy dotyczące wyeksponowania 
posiadanych obiektów i podjęto działania na rzecz uatrakcyjnienia ich pod względem turystycznym i 
edukacyjnym. W kolejnych latach realizacji Programu planuje się dalsze wspieranie inicjatyw 
organizacji pozarządowych, zarządców oraz indywidualnych właścicieli zabytków w sferze opieki nad 
zabytkami. 

V.2.6 Program opieki nad zwierzętami 

W 2021r. podjęto Uchwałę nr 1 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaski z dnia 29.03.2021r. w sprawie 
wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2021” .  

Program opieki nad zwierzętami, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt przyjmowany jest przez Radę 
co roku, podlegając niewielkim modyfikacjom w szczególności dotyczących przeznaczanych na ten cel 
środków finansowych.  

Głównymi celami programu są: 

1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 
2. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Sokołów Podlaski, 
3. zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę i innym chorobom odzwierzęcym. 
4. zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnym poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, 
5. edukacja mieszkańców na temat konieczności humanitarnego traktowania zwierząt. 

W uchwalonym Programie zapisano szereg działań, których bieżąca realizacja w dużej mierze 
ogranicza problem bezdomności zwierząt.  

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na: 

• wyłapywaniu psów bezdomnych lub zagubionych przez właścicieli, 

• przewożeniu ich do lecznicy weterynaryjnej, w celu przeprowadzenia   podstawowych badań 
lekarskich, 

• umieszczaniu psów w Miejskim Schronisku dla Bezpańskich Zwierząt, w celu zapewnienia im 
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji, 

• poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa, 

• po okresie kwarantanny przeprowadzeniu sterylizacji, kastracji, szczepień ochronnych i 
znakowaniu (np. chip),  

• przekazywaniu psów pod opiekę osobom wyrażającym chęć do tzw. adopcji zwierzęcia pod 
warunkiem, że osoba adoptująca przejmuje na siebie obowiązek utrzymania i opieki nad 
psem, 

• w miarę możliwości sprawdzanie warunków w jakich utrzymywane są psy adoptowane, 

• pomoc w utrzymaniu bezdomnych psów, które tymczasowo zostały przygarnięte „z ulicy” w 
okresie poszukiwania dotychczasowego właściciela lub nowego domu, 

• dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów zgodnie z zapisami ustawy o ochronie 
zwierząt. 

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu zabiegowi 
sterylizacji lub kastracji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu 
złapania. Ponadto prowadzone będą dodatkowe działania takie jak: 

http://bip.sokolowpodl.pl/a,21337,uchwala-nr-v242019.html
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• Pomoc w utrzymaniu bezdomnych (wolno żyjących) kotów w okresie zimowym poprzez ich 
dokarmianie, 

• Miasto Sokołów Podlaski będzie propagowało akcje adopcyjne poprzez udostępnienie na 
stronach internetowych informacji możliwości adopcji  bezdomnych kotów, 

• Osoba adoptująca bezdomnego kota może ubiegać się o sfinansowanie 100% zabiegu 
kastracji lub sterylizacji, 

• Dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów zgodnie z zapisami ustawy o ochronie 
zwierząt. 

Osoby, które chcą dokarmiać wolno żyjące koty mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta, gdzie otrzymają 
karmę dla zwierząt. Z osób zgłaszających się po karmę utworzony został rejestr „społecznych 
opiekunów kotów wolno żyjących” . 

Głównym działaniem realizowanym przez Miasto jest prowadzenie własnego schroniska dla 
bezpańskich zwierząt, do którego kierowane są bezdomne psy, psy zagubione lub odebrane 
właścicielom w ramach interwencji związanej ze znęcaniem się nad nimi. 

Psy przekazywane do schroniska są poddawane podstawowym zabiegom weterynaryjnym 
tj. sterylizacji, kastracji, szczepieniom ochronnym i ewentualnemu znakowaniu (np. chip). Zwierzęta z 
Miejskiego Schroniska mogą zostać nieodpłatnie przekazane nowemu właścicielowi do tzw. adopcji 
pod warunkiem że osoba adoptująca przyjmie na siebie obowiązek utrzymania i opieki nad psem. 
Kandydat na opiekuna w ramach adopcji musi podpisać kartę adopcyjną. Urząd Miasta w Sokołowie 
Podlaskim prowadzić będzie akcje związaną z poszukiwaniem nowego domu dla zwierzęcia w ramach 
adopcji. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim będzie propagował akcje adopcyjne poprzez 
udostępnianie na stronach internetowych informacji o zwierzętach znajdujących się w Schronisku, a 
także poprzez organizację akcji plenerowych i medialnych promujących adopcję zwierząt. W/w akcje 
mogą być organizowane przy współudziale Wolontariuszy oraz organizacji, których celem statusowym 
jest ochrona zwierząt.  

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2021” wprowadza się plan sterylizacji lub kastracji 
bezdomnych zwierząt obejmujący: 

• oddano do adopcji 29 zwierząt, 
• wykonano zabiegi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja) u 114 zwierząt, 
• przyjęto do schroniska 35 zwierząt. 

V.2.7 Program dofinasowania wymiany źródeł ciepła 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XXI/137/2021 z dnia 30 czerwca 2021 
r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na 
wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski, od 
maja 2021 roku przyjmowane są od mieszkańców miasta wnioski o dofinansowanie do wymiany źródeł 
ogrzewania. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, 
przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi. Finansowe wsparcie, w wysokości 2.000 zł może być wykorzystane na podłączenie 
do miejskiej sieci cieplnej, instalacje ogrzewania gazowego, ogrzewanie olejowe, elektryczne oraz 
pompy ciepła a także zakup i montaż kotłów na paliwo stałe w 5 klasie według kryteriów zawartych w 
normie PN EN 303-5:2012. Dotacji podlegają urządzenia grzewcze, fabrycznie nowe, zakupione 
i zamontowane po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji.  
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Zgodnie z w/w uchwałą realizowane było zawieranie umów najmu lokali komunalnych z osobami o 
niskich dochodach, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, jak również 
kontynuowana była sprzedaż lokali mieszkalnych o wyższym standardzie ich dotychczasowym 
najemcom bądź opróżnionych lokali w drodze przetargu. W 2021 r. w komunalnym zasobie 
mieszkaniowym wskazane zostały osoby do zawarcia umów najmu 7 wolnych lokali opróżnionych 
przez dotychczasowych najemców, 13 osobom przedłużono umowy najmu lokalu socjalnego na 
następny okres, 2 osobom potwierdzono wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, a 
sprzedanych zostało 22 lokali mieszkalnych wszystkie dotychczasowym najemcom.  

Administrowanie i zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym powierzone jest umową Nr 
111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Sokołowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Sokołowie Podlaskim na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

V.2.9 Pomoc miasta w zakresie dożywiania 

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla miasta Sokołów Podlaski na lata 
2019-2023 „Posiłek”  

Program pozwala na pokrycie kosztów dożywiania dzieci wyrażających chęć skorzystania z posiłku bez 
konieczności prowadzenia weryfikacji uprawnień i procedury administracyjnej, w ramach programu 
pomocą objęto 18 dzieci. 

Uchwała Nr III/7/2018 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 

Uchwała podwyższyła kryterium dochodowe do wysokości 150% kwoty ustawowej, co zwiększa 
uprawnienia do korzystania z pomocy na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych, pomoc 
realizowana jest systematycznie. 

V.2.10 Program Wspierania Rodziny dla miasta Sokołowa 
Podlaskiego na lata 2016 - 2018 

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 marca 2019 w sprawie 
przyjęcia „Programu wspierania rodziny dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2019 – 2021”  

• realizacja asystentury rodzinnej przez 2 asystentów w 23 rodzinach w roku 2021 
• refundacja kosztów umieszczenia 16 dzieci w pieczy zastępczej  

V.2.11 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Uchwała Nr XXI/118/ 2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie 
przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2016-2021 dla miasta Sokołów Podlaski.”  

• funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sytemu poradnictwa specjalistycznego 

Uchwała Nr XXXI/192/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2019 roku w 
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowe warunki jego funkcjonowania w mieście Sokołów Podlaski. 
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• zarządzenie Nr 147/ 2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 września 2018 roku 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w Sokołowie Podlaskim 

• powołano w skład Zespołu przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji, Centrum Pomocy 
Socjalnej, UM Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej, oświaty, Sądu Rejonowego 

• Zespół odbył 7 spotkań, powołano 74 grupy robocze, które odbyły 125 spotkania;  

• Zespół kontynuował działania dla 21 rodzin, w których procedurę rozpoczęto w roku 2020 
oraz wszczął procedurę wobec 59 Niebieskich Kart założonych w roku 2021. Postępowanie 
zakończono dla 65 Kart. 

Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy 

• Podstawa do realizacji i ustanawiania odpłatności za usługi opiekuńcze realizowana w ramach 
zadań własnych. 

• Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustalony jako równowartość  2%  najniżej 
emerytury wynosił w okresie od stycznia do marca 24 zł., natomiast od kwietnia 25,02 zł.  

Miesięczny  dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie w relacji do kryterium dochodowego  

Odpłatność za 1 godzinę 
usług  

0 -100 % kryterium   

0 – 528  w rodzinie 

 

0 – 701 osoba samotna 
bezpłatnie 

100 %  - 150 %  

528 – 792 

 

701 – 1 51,50 
4% 

150, 01 %  - 200 % 

792,05 – 1 056 

 

1 051,57 – 1 402 
7% 

200,01 % -  250 %  

1 056,05 – 1 320 

 

1 402,07 -  1 752,50 
9% 

250,01 % -  300 %  

1 320,05 – 1 584 

 

1 752,57 – 2 103 
12% 

300,01 %  - 350 % 

1 584,05 – 1 848 

 

2 103,07 – 2 453,50 
15% 

350,01 %  -  400 % 

1 848,05 – 2 112  

 

2 453,57  - 2 804 
20% 

400,01%  -  450 % 

2 112,05 – 2 376 

 

2 804,07 -  3 154,50 
22% 
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Miesięczny  dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w 
rodzinie w relacji do kryterium dochodowego  

Odpłatność za 1 godzinę 
usług  

450,01%  -  500 %  

2 376,05 – 2 640 

 

3 154,57 – 3 505 
30% 

500,01% -   600 %  

2 640,05 – 3 168 

 

3 505,07 -  4 206 
45% 

600,01 % - 700 % 

3 168,05 – 3 696  

 

4 206,07 – 4 907 
55% 

 Powyżej 700,01%  

3 696,05 - 

 

4 907,07 - 
100% 

V.2.12 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski na 
lata 2016-2026 

 
Miasto Sokołów Podlaski w 2021r. realizowało następujące projekty współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej oraz środków krajowych (ujęte w Programie Rewitalizacji): 

• „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Działania 
4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014-2020, 
wartość dofinansowania w 2021: 207.996,41. Całkowita wartość projektu to: 2.331.729,30 zł, 
wartość kosztów kwalifikowanych: 1.962.256,60  zł, dofinansowanie: 1.569.805,28 (79,99 %) 

• Budowa przedłużenia ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Bartoszowej (droga powiatowa) do 
ul. Siedleckiej (droga krajowa) wraz z włączeniem w obie drogi w postaci skrzyżowań typu 
rondo jako I etap budowy obwodnicy śródmiejskiej, w ramach Rządowego Fundusz 
Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. przyznano 4.339.109,00, w 2021r. wydatkowano 1.707.435 zł.  

V.2.13 Lokalny program prorodzinny „Sokołowska Rodzina 3+”  

„Sokołowska Rodzina 3+” to lokalny program, który działa na podstawie Uchwały Nr XXI/143/2013 
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu 
„Sokołowska Rodzina 3+” . 

Cele programu to: 

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych; 

• Promowanie rodziny zastępczej jako najbardziej przyjaznego i naturalnego środowiska 
wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości przebywania w rodzinie 
biologicznej; 

• Wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących 
opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

• Poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub 
sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

• Zwiększenie możliwości rozwojowych i poprawa warunków życiowych dzieci i młodzieży z 
rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę 
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osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Uprawnionymi do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+” są członkowie rodzin 
wielodzietnych, zastępczych i rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi 
niepełnosprawnymi, mieszkający na terenie miasta Sokołów Podlaski. W programie może uczestniczyć 
rodzina niezależnie od osiąganego dochodu. 

31 grudnia 2021 r. liczba osób, dla których wydane zostały karty wynosiła 1949, natomiast rodzin 
należących do programu było 343. 

Zniżki, jakie oferują Partnerzy Miasta Sokołów Podlaski zgodnie z umowami w sprawie „Sokołowskiej 
Rodziny +” wynoszą od kilku do kilkudziesięciu procent. Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje 
zniżkę 25%, Sokołowski Ośrodek Kultury - 30%, Kino „Sokół” - 30%, miejskie przedszkola - 50%. 

V.2.14 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Sokołowa Podlaskiego na lata 2015-2022 

W dniu 10 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwałą nr V/25/2015 r. przyjęła 
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 
2015-2022” . 

Obowiązek opracowania i uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy, który powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat został nałożony 
ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta nakłada na gminy jako zadanie własne obowiązek tworzenia 
warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.  

Na dzień 31.12.2021 r. w komunalnym zasobie mieszkaniowym było 268 lokali. W komunalnym 
zasobie mieszkaniowym część lokali jest wynajmowana jako lokale socjalne. Ustawowa definicja lokalu 
socjalnego określa, że jest to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan 
techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy 
nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy 
czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są na 
czas określony, a stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego 
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Niektóre lokale socjalne przeznaczane 
były dla osób  uprawnionych do lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego.  

V.2.15 Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i Miejski programu przeciwdziałania narkomanii 

Środki na realizację ww. programów pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wydatkowanie środków zostało zatwierdzone przez Radę Miejską: 

1. Uchwała Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2019 r. w 
sprawie ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2020 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 
rok”. 

2. Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia 
„Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok” 
oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok”. 
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Realizatorem zadań programu jest Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie 
Podlaskim. 

 
Dział 851 
Roz. 
85154 

Finansowe rozliczenie środków przeznaczonych na 
realizację miejskiego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych - 2020 r. 

FUNDUSZ 2020 

PLANOWANY 
 

WYKORZYSTANY 

KWOTA 
 

% 

 Razem 497 500,00 450 734,86 90,59 
 

Dział 851 
Roz. 
85154 

Finansowe rozliczenie środków przeznaczonych na 
realizację miejskiego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych - 2021 r. 

FUNDUSZ 2021 

PLANOWANY 

WYKORZYSTANY 

KWOTA 
 

% 

 Razem 559 409,58 417 955,42 74,71 
 

  

Dział 
851 
Roz. 

85153 

Finansowe rozliczenie środków przeznaczonych 
na realizację miejskiego programu 
przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok.  

FUNDUSZ 2020 

PLANOWANY 

 

WYKORZYSTANY % 

  
Razem 

22 500,00 
 

18 989,36 
 

84,40 
 

Dział 
851 
Roz. 

85153 

Finansowe rozliczenie środków przeznaczonych 
na realizację miejskiego programu 
przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok. 

FUNDUSZ 2021 

PLANOWANY 
WYKORZYSTANY % 

 
 

Razem 

 
26 600,00 

 
26 596,00 99.98 

 
Cel miejskiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych: 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Sokołowa 
Podlaskiego określa cele, zadania i zamierzenia w dziedzinie wychowania bez nałogów, zapobiegania 
przemocy domowej, zapobiegania chorobie alkoholowej oraz leczenia uzależnionych i łagodzenia 
skutków nadużywania alkoholu. Podstawą do planowania corocznych działań w tym zakresie były 
następujące dokumenty: 

1. „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1119). 

2. „Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020” w tym „Krajowy program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych”.  

3. „Diagnoza i identyfikacja problemów społecznych w Sokołowie Podlaskim w 2018 roku” - 
raport  wykonany na zlecenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego przez firmę „BIOSTAT” 
z Rybnika.  

4. Analiza danych otrzymanych od instytucji współpracujących w zakresie rozwiązywania 
problemów związanych z alkoholem. 
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Zrealizowane zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskaźniki: 
 
„Miejski program przeciwdziałania narkomanii dla miasta Sokołowa Podlaskiego” wynikał z 
następujących aktów prawnych i dokumentów: 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „O przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. z 2019 r., poz. 852). 

• „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” w tym „Program przeciwdziałania 
narkomanii”.  

• „Diagnozy i identyfikacji problemów społecznych w Sokołowie Podlaskim w 2018 roku” - 
raport wykonany na zlecenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego przez firmę „BIOSTAT” 
z Rybnika.  

Analizy danych otrzymanych od instytucji współpracujących w zakresie rozwiązywania problemów 
związanych z narkomanią. 

Cele miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sokołowa Podlaskiego określa cele, zadania 
i zamierzenia w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży do życia bez narkotyków, edukacji 
wychowawców i rodziców oraz pomocy i leczenia uzależnionych. Program określa lokalną strategię w 
zakresie używania przez młodzież narkotyków i wynikających z tego problemów. Substancje 
psychoaktywne skracają życie ludzkie i powodują spadek jakości tego życia, ponadto wszystkie 
substancje psychoaktywne, niezależnie od tego czy są legalne czy nie – są groźne dla zdrowia 
społecznego.  

Zrealizowane zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani, wskaźniki: 
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Zrealizowane zadania 2020 rok - wskaźniki 2021 rok – wskaźniki 

Ogólna liczba porad w ORPA 1299 1495 

Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób uzależnio-
nych od alkoholu poświęcona zapobieganiu nawrotom 
choroby alkoholowej.  

25 osób w grupie 

1 sesja rodzinna 

6 konsultacji motywują-
cych do leczenia 

15-18 osób 

11 konsultacji indywi-
dualnych 

Warsztat „Studium rozwoju osobistego” dla osób 
współuzależnionych. 

12 spotkań 

14 kobiet 

8 spotkań  

10-11 kobiet 

Udzielanie pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy 
domowej sprawcom przemocy. 

609 konsultacji 

56 rodzin objętych po-
mocą 

585 konsultacji 

19 rodzin 

17 małżeństw 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii pomocy psychospołecznej. 

Najczęściej zgłaszane problemy to: zaburzenia zacho-
wania dzieci zarówno w szkole jak i w domu, problemy 
edukacyjne, deficyt uwagi, zaburzone relacje w rodzi-
nie, agresja rówieśnicza, nieumiejętność radzenia sobie 
z problemami, nieharmonijny rozwój dziecka.  Nie zgła-
szały się dzieci z problemem narkotykowym, 

211 porad 

5 terapii rodzinnych 

12-15 dzieci objętych 
systematyczna opieką 

216 porad 

11 terapii rodzinnych 

4 terapie indywidualne 

16 dzieci  

Konsultacje terapeutyczno-edukacyjne dla rodzin z pro-
blemem alkoholowym. 

191 konsultacji 175 konsultacji dla 61 
osób współuzależnio-
nych 

21 konsultacji osobom 
z problemem alkoholo-
wym 

Porady prawne dla osób i rodzin z problemem alkoholo-
wym 

122 osobom udzielono 
pomocy prawnej 

97 porad 

Prowadzenie profilaktycznych programów dla dzieci i 
młodzieży 

23 programów 

410 uczniów 

19 programów 

353 uczniów 

Program: „pozalekcyjne zajęcia sportowe jako element 
oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych” 

23 programy 

330 uczniów 

23 programy 

322 uczniów 

Program DEBATA 13 programów 

220 uczniów 

14 programów 

322 uczniów 

Warsztat: „Równowaga i zdrowie psychiczne” 

I „Wygraj ze stresem” 

-------- 470 uczniów 

Program UNPLUGGET 1 program 

26 uczniów 

4 programy 

80 uczniów 

Program „Fantastyczne możliwości” ---------- 42 uczniów 

Wnioski o leczenie wpływające do MKRPA 22 18 

Wezwania na MKRPA 84 osoby, 77 osób 

Wnioski skierowane do SR  22 3 
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Zrealizowane zadanie 2020 rok - wskaźniki 2021 rok - wskaźniki 

Prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej doty-
czącej zapobieganiu nawrotom brania dla osób uzależ-
nionych od narkotyków  

10-13  osoby pracujący 
w grupie 

5 konsultacji motywują-
cych do leczenia 

10 osób pracowało w 
grupie 

8 konsultacji motywują-
cych do leczenia 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii pomocy psychospołecznej. 

Najczęściej zgłaszane problemy to: zaburzenia zacho-
wania dzieci zarówno w szkole jak i w domu, problemy 
edukacyjne, deficyt uwagi, zaburzone relacje w rodzi-
nie, agresja rówieśnicza, nieumiejętność radzenia sobie 
z problemami, nieharmonijny rozwój dziecka.  Nie zgła-
szały się dzieci z problemem narkotykowym, 

211 porad 

10 konsultacji rodzin-
nych 

12-15 dzieci objętych 
systematyczna opieką 

216 porad 

12 terapii rodzinnych 

4 terapie indywidualne 

16 dzieci  

Konsultacje terapeutyczno-edukacyjne dla rodzin z pro-
blemem narkotykowym. 

10 konsultacji rodzin-
nych 

13 konsultacji rodzin-
nych 

Porady prawne dla osób i rodzin z problemem narkoty-
kowym 

12 porad  9 porad  

Prowadzenie profilaktycznych programów dla dzieci i 
młodzieży 

11 programów 

173 uczniów 

17 programów 

275 uczniów 

Kampania: „Dopalaczom – powiedz stop”  

--------- 

1350 ulotek dla dzieci i 
rodziców 

30 plakatów /2 rodzaje/ 

 
Sposób monitoringu i ewaluacji  programów 

 
Monitoring i kontrola prowadzone są poprzez:  

1. Półroczne i roczne sprawozdania wewnętrzne składane Burmistrzowi Miasta i Radzie 
Miejskiej Miasta Sokołowa Podlaskiego. 

2. Sprawozdanie zewnętrzne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z 
realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

3. Ewaluacja Programów, która zostanie wykonana przez Urząd Miasta - Ośrodek 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim. 

Odpowiedzialny za prawidłową realizację zawartych umów z beneficjentami Miasta Sokołowa 
Podlaskiego i realizację Programów jest  Pełnomocnik Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Skierowani na badania 24 osoby 24 osoby 

Udostępnienie sali ORPA na mediacje sądowe 12 mediacji 49 mediacji 

Spotkania rodzinne zawieszone 10 
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Podsumowanie 

Niniejsze opracowanie jest próbą syntetycznego opisu stanu Miasta Sokołów Podlaski na koniec 2021 
roku, uwzględniającą wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie samorządu i miejskich jednostek 
organizacyjnych, a także na finanse miasta. Powstało ono zbiorowym wysiłkiem kierowników i 
pracowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Sokołów Podlaski. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Wyrażam nadzieję, że jego lektura 
zaspokoi oczekiwania Czytelników. Z góry dziękuję za ewentualne uwagi i wskazówki na przyszłość. 

 

 

 

Burmistrz Miasta 
Sokołów Podlaski 

/-/ Bogusław Karakula 

 


