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 Mija trzeci rok odkąd zostałem wybrany na wójta gminy. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu mam 

zaszczyt reprezentować i wspólnie z Państwem budować naszą małą Ojczyznę. Był to rok licznych 

przedsięwzięć podnoszących standard życia społeczności gminnej. Z tego powodu oddajemy w Państwa 

ręce Biuletyn Informacyjny poświęcony w całości podsumowaniu bieżącego roku. Można w nim znaleźć 

informacje o tym, co zostało zrealizowane w roku 2017 oraz o tym jakie zadania czekają nas w przyszłości.

 Sukcesem zakończyła się przebudowa drogi w Gutarzewie, Wierzbówcu, Kępie, jak również 

modernizacja trasy relacji Ślepowrony–Niewikla oraz relacji Kuchary Żydowskie–Jędrzejewo. W ramach 

projektu pn.  „Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin”, 

przebudowano ul. Kwiatową wraz z ul. Sucharskiego. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców budujemy 

chodniki i oświetlenia uliczne. Inwestycje drogowe są dla nas priorytetem. Przeznaczamy na nie dużo 

środków finansowych. Część funduszy pozyskujemy ze środków zewnętrznych.

 Od dwóch lat realizujemy akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sochocin. 

Na to zadanie otrzymaliśmy w tym roku dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 26 077,00 zł, co stanowiło 85% całości zadania. Za nami jest już 

pierwszy etap realizacji projektu pn.  „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Sochocin – ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Przedsięwzięcie to również dofinansował 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą w wysokości 44 607,50 zł.

 Znaczną pozycję w budżecie stanowią wydatki na oświatę, czyli utrzymanie szkół i przedszkola 

gminnego. Wydatki na edukację stanowią około 30% całości budżetu gminy, jest to blisko 8 milionów zł.

 W sochocińskiej hali sportowej jest już oddana do użytku nowa nawierzchnia. W przyszłości przy tym 

obiekcie powstanie siłownia zewnętrzna oraz wyremontowane zostanie boisko wielofunkcyjne. 

Zaplanowana jest również budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu i Smardzewie. Warto 

przypomnieć, że na remont i budowę nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych przy placówkach 

oświatowych gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 625 tys. zł.

 W drugiej połowie roku udało nam się osiągnąć kolejny sukces. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 

realizację projektu pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) 

wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Łącznie wartość projektu wynosi blisko 

10 mln zł, a Gminie Sochocin udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł. To ogromna 

inwestycja jak na skalę naszej gminy. Kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania 

ścieków w aglomeracji Sochocin. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

o długości 7 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, 

Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa. Ponadto w ramach 

projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. W wyniku realizacji zadania do 

nowej sieci będzie się mogło przyłączyć 466 osób.

 W 2017 r. przyjęto „Program Rewitalizacji Gminy Sochocin”. Program rewitalizacji to wieloletni projekt 

działań w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

Szanowni Mieszkańcy 
gminy Sochocin!
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technicznej lub środowiskowej, który ma na celu wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument zakłada optymalne 

wykorzystanie charakterystycznych uwarunkowań oraz wzmocnienie potencjału gminy Sochocin. Program 

rewitalizacji, po zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zostanie wpisany do wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa mazowieckiego, co pozwoli pozyskać środki finansowe na 

realizację zadań rewitalizacyjnych m.in. w ramach programów operacyjnych budżetu Unii Europejskiej.  

 Z myślą o mieszkańcach naszej gminy wprowadziliśmy bezpłatne porady prawne. Osoby chętne do 

skorzystania z konsultacji z radcą prawnym, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem 

Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych Urzędu Gminy w Sochocinie, w celu zapisania się na wizytę. Porady 

prawne udzielne są w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach 9.00–12.00.

 Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Dlatego rok 2018 zapowiada się bardzo pracowicie. 

Wspólnie z Powiatem Płońskim przebudujemy drogę powiatową relacji Szymaki–Smardzewo–Sochocin 

Kolonia. Tu zmodernizowany zostanie odcinek o długości 5,09 km od Smardzewa do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 50 w miejscowości Sochocin Kolonia. 

 Mamy już dokumentację projektową potrzebną do przebudowy drogi gminnej relacji 

Milewo–Żelechy. Wkrótce pozyskamy dokumentację na przebudowę drogi w Drożdżynie. Gotowy jest 

projekt modernizacji budynku OSP w Milewie i Drożdżynie. Na to zadanie będziemy starali się pozyskać 

dofinansowanie. Ponadto oczekujemy na wydanie decyzji i pozwolenia przez wojewodę mazowieckiego na 

budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Płońskiej i Szkolnej, co warunkuje rozpoczęcie prac.

 Wiem, że mieszkańcy gminy Sochocin oczekują od swoich przedstawicieli ambitnych planów. Chcą, 

by gmina była nowoczesna, przyjazna i otwarta na ludzi; gminą, która stara się spełniać potrzeby wszystkich 

mieszkańców. Dlatego – podobnie jak w latach poprzednich – będę kontynuował politykę 

zrównoważonego rozwoju. Aby była ona sprawnie realizowana konieczne jest maksymalne wykorzystanie 

środków własnych i zewnętrznych. Takie możliwości daje obecna perspektywa unijna 2014–2020. Dlatego 

wykorzystanie środków unijnych będzie bezdyskusyjnie najważniejszym zadaniem, które to pragnę 

zrealizować do końca tej kadencji.

 Kończąc roczne podsumowanie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nasze 

działania i pomagali nam je realizować. Dziękuję radnym i sołtysom za aktywną pracę na rzecz naszych 

mieszkańców. Dziękuję mieszkańcom naszej gminy, za wszelkie wsparcie, cenne uwagi i sugestie. Wszystko 

to pomaga mi w kreowaniu naszej nowej rzeczywistości, w ulepszaniu jakości życia w gminie. Dziękuję 

pracownikom Urzędu Gminy za sumienną i rzetelną pracę. Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom oraz 

osobom, które tworzą życie gminne z potrzeby serca, nie szczędząc przy tym swojego czasu, a często także 

i pieniędzy. Dziękuję przedsiębiorcom, którzy wspomagają finansowo i rzeczowo wiele gminnych 

przedsięwzięć. Zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy mają pomysł na rozwój naszej gminy.

 Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym opisem zrealizowanych inwestycji w niniejszej 

publikacji.



Przebudowa dróg lokalnych
W 2017 roku udało się zmodernizować rekordową długość dróg. Przebudowano następujące 
drogi w: Gutarzewie, Wierzbówcu, Kępie, drogę relacji Ślepowrony–Niewikla i relacji Kuchary 
Żydowskie–Jędrzejewo. W Sochocinie przebudowano ul. Kwiatową wraz z ul. Sucharskiego. 
Łączna długość zmodernizowanych dróg to blisko 6 km.

Gutarzewo z nową 
nawierzchnią asfaltową
Dobiegły końca prace związane z przebudową drogi 
gminnej w miejscowości Gutarzewo. W wyniku robót 
powstał 800-metrowy odcinek o nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 222 079,22 zł 
brutto, dofinansowana była z Unii Europejskiej na 
poziomie 63,63% tj. 141 309,00 zł. Przedsięwzięcie 
zrealizował Zakład Usługowo Handlowy „KOPTRANS”.

Droga została przebudowana w ramach projektu pn. 
„Przebudowa dróg gminnych relacji  Gutarzewo, 
Podsmardzewo i Smardzewo”.
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Przed

Po



Przebudowa dróg lokalnych cd.

Zakończono modernizację drogi gminnej w Wierzbówcu
Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej 
w miejscowości Wierzbówiec. Dzięki temu przedsięwzięciu kierowcy mogą 
jeździć po nowym dywaniku asfaltowym na odcinku 800 metrów. Prace 
zrealizowało konsorcjum Z.U.H. „SEBUD” Sebastian Piętka, ZUH KOPTRANS 
Witold Piętka z siedzibą w Ciechanowie.

Roboty przebiegły bez większych opóźnień, a całkowita wartość zadania 
zamknęła się kwotą 184 183,30 zł.

Gminy Sochocin Biuletyn Informacyjny

Doczekali się asfaltowej drogi
Zakończono modernizację trasy relacji Ślepowrony–Niewikla. Odcinek 
nawierzchni o długości 1249 metrów pomiędzy wioskami został zalany dwiema 
warstwami asfaltu.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 453 444,11 zł brutto, a pieniądze na to 
zadanie pochodzą nie tylko z budżetu gminnego, lecz także ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych w kwocie 150 000,00 zł. Wykonawcą przebudowy była firma 
Z.U.H.  „SEBUD” Sebastian Piętka z siedzibą w Ciechanowie.
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Przebudowa dróg lokalnych cd.

Odcinek drogi z Kuchar Żydowskich do Jędrzejewa oddany do użytku
W lipcu dokonano oficjalnego odbioru przebudowanej drogi gminnej na trasie 
Kuchary Żydowskie–Jędrzejewo. W ramach inwestycji zgodnie z założeniami na 
odcinku 800 metrów położono nową nawierzchnię asfaltową. Przedsięwzięcie 
kosztowało gminę 167 418,40 zł brutto.

Robotami zajmowało się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. 
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Nowa nawierzchnia asfaltowa w Kępie
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa. W wyniku prac 
powstała droga o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1705 metrów.

Przedsięwzięcie wykonała firma Z.U.H. „SEBUD” Sebastian Piętka z siedzibą 
w Ciechanowie, która zrealizowała cały zakres robót za kwotę 309 995,55 zł 
brutto.

Przed Po

Przed Po



8

Gminy Sochocin Biuletyn Informacyjny

Przebudowa dróg lokalnych cd.

Jest asfalt na Kwiatowej w Sochocinie

Ul. Kwiatowa wraz z częścią 
ul. Sucharskiego zyskała 
nowe oblicze. W miejscu 
starej nawierzchni pojawił 
się nowy asfalt. 

I n w e s t y c j ę  w y k o n a ł o 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów sp. z o.o. 
z  s i e d z i b ą  w  M i ń s k u 
Mazowieckim.
 
Z a d a n i e  z r e a l i z o w a n o 
w ramach projektu pn. 
„Przebudowa, modernizacja 
i  o d w o d n i e n i e  d r ó g 
g m i n n y c h  n a  t e r e n i e 
miejscowości Sochocin” za 
kwotę 230 992,05 zł brutto.

Przed

Po

ul. Sucharskiego



Chodniki i punkty świetlne
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W bieżącym roku wybudowano nowy chodnik na ul. Kwiatowej i w części na ul. Sucharskiego. Wykonawcą prac był Gminny Zakład 
Komunalny. Każdego roku sukcesywnie realizowane są potrzeby wynikające z rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy 
Sochocin. Kolejne 19 nowych punktów świetlnych zostało zainstalowanych w 5 miejscowościach na łączną kwotę 39 667,40 zł.

Nowe punkty świetlne zamontowano w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych i drogi wojewódzkiej. Najwięcej, bo aż po 6 opraw 
oświetleniowych zainstalowano w Drożdżynie i Niewikli. Następnie w Barakach 3, Rzach 3 i w Ślepowronach 1.

Montaż punktów świetlnych wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wykonała firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Nowe oświetlenie znacznie wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym, jak i pieszym.
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Gmina Sochocin dba o czyste powietrze
Zakończono realizację zadania pn.  „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Sochocin - ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni –etap I”.

Projekt obejmował modernizację dziewięciu kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych. 
W ramach zadania wymienionych zostało dziewięć kotłów c.o., w tym: sześć opalanych węglem i drewnem 
i trzy opalane gazem na siedem pieców gazowych o wysokiej sprawności i dwa piece na biomasę. Nowe 
i ekologiczne źródła ciepła przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a także smogu.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie dotacji w wysokości 44 607,50 zł (61%).

Przypomnijmy, że w ramach tego przedsięwzięcia beneficjent mógł otrzymać dofinansowanie nawet do 75% 
kosztów zakupu kotła, lecz nieprzekraczające 5 tys. zł.

Zbierali szkodliwy eternit z dachów
W gminie Sochocin zakończono akcję zbierania eternitu, który zawiera rakotwórczy azbest. Łącznie projektem objęto w tym roku 
39 gospodarstw. Z terenu gminy odebrano blisko 83 tony niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

Celem akcji „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” było 
wyeliminowanie szkodliwego wpływu rakotwórczego azbestu. Koszt prac wyniósł ponad 
30,5 tys. zł. Projekt współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w łącznej kwocie 26 077,00 zł, co stanowiło 85% całości zadania.

Nabór wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich 
nieruchomości będzie prowadzony corocznie. Następne nabory będą prowadzone w grudniu 
każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania tzn. wnioskodawca, który zamierza 
skorzystać z dofinansowania w roku np. 2018, składa wniosek w grudniu roku 2017.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony 
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem 
nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Chodnik przy ul. Kwiatowej Chodnik przy ul. Sucharskiego

Nowoczesny piec na biomasę

Szkodliwy eternit
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Sportowa infrastruktura na wysokim poziomie
Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało Gminę Sochocin kwotą 625 tys. zł na nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę 
sportową przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu i Smardzewie oraz przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych 
w Sochocinie. W ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej w Kołozębiu i w Smardzewie oraz wyremontowane zostanie boisko wielofunkcyjne przy PZSiPS. Ponadto 
program zakłada powstanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej. 

Jedno z zadań projektu, dotyczące remontu hali sportowej w Sochocinie jest już za nami. Łącznie inwestycja kosztować będzie 1 269 950,00 
zł. Gmina mogła ubiegać się o maksymalne dofinansowanie na poziomie 50%. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017–2019.

Nowa nawierzchnia w sochocińskiej hali sportowej
Hala sportowa w Sochocinie zyskała nową nawierzchnię. Na nawierzchni hali 
wykonano linie boisk do piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki i tenisa. 
W obiekcie wymieniono także stary sprzęt sportowy i zamontowano nowe 
piłkochwyty.

Nowa nawierzchnia sportowa ma właściwości amortyzujące, co z pewnością 
znacznie poprawi komfort gry i bezpieczeństwo uczniów oraz zawodników. 
Odznacza się wyjątkową trwałością i odpornością na uszkodzenia 
mechaniczne oraz ścieranie.

Podłoga obiektu przy ul. Szkolnej dawno nie prezentowała się tak dobrze. 
Prace remontowe prowadzono w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnej 
infrastruktury sportowej w gminie Sochocin”, a ich całkowita wartość wyniosła 
293 873,70 zł brutto. Wykonawcą była firma Flexfloor z siedzibą w Olsztynie. Przed

Po
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W Sochocinie powstała nowa siłownia zewnętrzna
Przy ul. Guzikarzy w Sochocinie powstała siłownia zewnętrzna. Wśród sprzętu 
siłowni znalazło się osiem urządzeń typu: motyl i drążek do podciągania, rower 
i orbitrek eliptyczny, twister plus wahadło, a także wyciąg górny oraz prasa nożna.

Koszt zakupu powyższych urządzeń wraz z montażem wyniósł blisko 21 tys. zł 
i w całości został pokryty z funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była firma Fit Park 
sp. z o.o. sp.k. z Torunia.

Fundusz sołecki miejscowości Sochocin na 2017 rok został również przeznaczony 
na doposażenie ww. miejsca rekreacji. Obok przyrządów do ćwiczeń postawiono 
betonowy stół do gry w szachy, jak również zamontowano elementy małej 
architektury, m.in. ławkę parkową i stojak rowerowy.

Gmina Sochocin z wielką kasą na budowę kanalizacji
Gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) wraz 
z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pozyskana 
kwota dotacji to ponad 5 milionów złotych. Celem projektu jest zwiększenie 
liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków 
komunalnych na terenie gminy Sochocin.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 km 
w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, 
Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, 
Kościuszki, Sosnowa.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków 
w Kondrajcu. Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie 

istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. Do nowej sieci będzie mogło się przyłączyć 466 osób.

Całkowite koszty przedsięwzięcia wyniosą 9 861 708,51 zł, z czego 5 029 931,24 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Udział 
Gminy Sochocin równa się kwocie 4 831 777,27 zł.

Organizacje pozarządowe
W 2017 roku wydano 75 tys. zł na realizację 
z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p r z e z  o r g a n i z a c j e 
pozarządowe. Wszystko po to, aby w jak 
najlepszy sposób realizować działania na rzecz 
lokalnej społeczności. 

Gminny Klub Sportowy WKRA Sochocin otrzymał 
7 0  t y s .  z ł  n a  w y k o n a n i e  z a d a n i a  p n . 
„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz 
promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży poprzez organizowanie rozgrywek 
i imprez sportowych”, zaś Stowarzyszenie Aktywnie 
Zakręceni im. Marka Kasprzaka, otrzymało 5 tys. zł 
na realizację zadania publicznego pn.  „Wspieranie 
aktywnego stylu życia”.

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej

Siłownia zewnętrzna przy ul. Guzikarzy w Sochocinie

Przekazanie pieniędzy na realizację zadań publicznych



Zmodernizują drogę ze Smardzewa do Kolonii Sochocin

W sierpniu Powiat Płoński podpisał 
umowę o dofinansowanie siedmiu 
projektów drogowych w ramach 
Regionalnych Inwestycji Teryto-
rialnych (RIT ), czyli instrumentu 
wsparcia finansowego, który został 
stworzony przez samorząd Mazow-
sza dla pięciu subregionów w ramach 
unijnej perspektywy 2014–2020. 
Wyniesie ono blisko 17 mln zł.

Jednym z zadań inwestycyjnych, 
które otrzymało dofinansowanie jest 
przebudowa drogi powiatowej relacji 
Szymaki–Smardzewo–Sochocin 
K o l o n i a .  Tu  z m o d e r n i z o w a n y 
zostanie odcinek o długości 5,09 km 
od Smardzewa do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 50 w miejscowości 
S o c h o c i n  K o l o n i a .  Z g o d n i e 
z projektem, zostaną wykonane 
p r a c e  p o l e g a j ą c e  m . i n .  n a 
przebudowie istniejącej nawierzchni 
jezdni, zjazdów indywidualnych 
i publicznych, poboczy, a także na 
budowie nowych rowów drogowych 
odwadniających jezdnię. W Smardzewie powstaną zatoka autobusowa oraz ciąg pieszy.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 6 131 441,84 zł, z czego 1 606 911,33 zł stanowi wsparcie z RIT. Udział Gminy Sochocin wynosi 1 171 
582,00 zł. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wstępnie zakończenie 
robót zaplanowano na 30 czerwca 2018 r.

Dodajmy, że ponadto w ramach RIT przebudowane zostaną ulice Płocka i  Warszawska w Płońsku, odcinek drogi 
Baboszewo–Dzierzążnia–Kucice,  Szpondowo–Strachowo–Poczernin,  Wierzbica Szlachecka–Starczewo–Arcelin oraz 
Wrońska–Omięciny–Joniec. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowanych zostanie w sumie ok. 46 km dróg powiatowych. Łączny koszt 
inwestycji to ponad 65,2 mln zł. Blisko 11 mln zł wyniesie wsparcie samorządów, na obszarze których będą one realizowane, tj.: miejskiego – 
Płońska oraz gminnych: gminy Płońsk, Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Sochocin i Załuski.
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Szanowni Mieszkańcy gminy Sochocin

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać z bezpłatnych porad prawnych 
radcy prawnego, który przyjmuje w Urzędzie Gminy Sochocin.

Porady prawne udzielane są w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 
9.00–12.00.

Zapisy przyjmowane są w Wydziale Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych 
w godz. 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku, pokój nr 21 lub pod 
numerem telefonu 23 661 80 25 (wew. 16).

Bezpłatne porady prawne
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Podsumowanie programu „Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie 
w 2017 r. wypłacił ponad 4,5 mln zł świadczeń 
w ramach Programu „Rodzina 500+”. Pieniądze trafiły 
do 441 rodzin z terenu gminy Sochocin.

Złożonych zostało 451 wniosków o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego, w tym 29 wpłynęło 
drogą elektroniczną. Ośrodek wydał 436 decyzji 
przyznających prawo do świadczenia. Na koniec 
listopada 2017 r. z programu korzystało 671 dzieci 
z obszaru gminy.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 
2016 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W całości jest ono finansowane z budżetu 
państwa.

Prawo do świadczenia wychowawczego określone jest 
ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki 
nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Wysokość 
świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie. Program obejmuje każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. 
Pieniądze trafiają również na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę, jeśli 
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

W 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie wypłacił świadczenie wychowawcze na kwotę 4 mln 665 tys. 862 zł. Programem 
objętych zostało 441 rodzin.

Darmowa żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy Sochocin

Średnio 325 osób z terenu gminy Sochocin 
w 2017 r. otrzymywało co miesiąc gotowe 
artykuły spożywcze w ramach „Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014–2020”. Bank Żywności w Ciecha-
nowie przekazał blisko 26,5 ton żywności 
na łączną kwotę 133 611,93 zł.

Osoby i rodziny, które chcą skorzystać 
z pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się 
do pracowników socjalnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie 
ul. Guzikarzy 9 po odbiór skierowania 
uprawniającego do pozyskania artykułów 
żywnościowych, jeżeli ich dochód nie 
przekracza: 951 zł dla osób prowadzących 
samodzielne gospodarstwo domowe, 771 
zł na osobę w rodzinie. Dochód będzie 
określany na podstawie oświadczenia 
złożonego przez osobę/rodzinę ubiega-
jącą się o pomoc.

Darmowa żywność dla potrzebujących
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Już niedługo...
W przyszłym roku czeka nas przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 50 z budową włączenia drogi powiatowej relacji 
Joniec–Malużyn do ronda. Planujemy również budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie, a także rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Kondrajcu.

Wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu i w Smardzewie. Wyremontujemy też boisko 
wielofunkcyjne przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. Tu ponadto zamontujemy siłownię zewnętrzną.

Przed nami przebudowa drogi gminnej relacji Milewo–Żelechy. Przebudowana zostanie droga gminna w Drożdżynie i Podsmardzewie. Poza 
tym zmodernizujemy ul. Wolności i ul. Pułaskiego w Sochocinie. Czeka nas również modernizacja drogi powiatowej 
Szymaki–Smardzewo–Sochocin Kolonia.

Oprócz tego pamiętamy o naszych wcześniejszych planach: budowie parku linowego w Sochocinie oraz modernizacji świetlic w Milewie 
i Drożdżynie. Na te zadania będę składane wnioski konkursowe o dofinansowanie.

ul. Ciechanowska

ul. Wolności

ul. Pułaskiego
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Pe³nych radoœci i optymizmu

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

wewnêtrznego spokoju i rodzinnego ciep³a przy

wigilijnym stole oraz pomyœlnoœci, wytrwa³oœci

i wiary w spe³niaj¹ce siê marzenia

w nadchodz¹cym Nowym Roku

¿yczy wszystkim mieszkañcom gminy

Weso³ych Œwi¹t

Andrzej Romatowski

Wójt Gminy Sochocin


