Raport o stanie Gminy Pabianice
za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 713), Wójt Gminy Pabianice przedkłada poniższy raport o stanie Gminy
Pabianice za rok 2019.
Raport został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne
referaty Urzędu Gminy Pabianice oraz informacje przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy
Pabianice.
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I. Wstęp
Gmina Pabianice leży w centralnej części województwa łódzkiego w powiecie pabianickim.
Składa się z dwóch odrębnych części położonych na północy oraz południu względem miasta
Pabianice – siedziby powiatu.

Część południowa Gminy Pabianice graniczy z gminami: Rzgów, Tuszyn, Dłutów i Dobroń,
natomiast część północna gminy graniczy z miastami Łódź i Konstantynów oraz gminami:
Wodzierady, Lutomiersk i Dobroń.
W gminie znajdują się 23 wsie, które wchodzą w skład 18 sołectw, tj.:
1. Bychlew,
2. Gorzew-Okołowice,
3. Górka Pabianicka,
4. Hermanów,
5. Jadwinin-Władysławów,
6. Janowice-Huta Janowska,
7. Konin-Majówka,
8. Kudrowice,
9. Piątkowisko,
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10. Petrykozy-Petrykozy Osiedle,
11. Pawlikowice,
12. Rydzyny,
13. Szynkielew,
14. Świątniki,
15. Terenin,
16. Żytowice-Wysieradz,
17. Porszewice,
18. Wola Żytowska.
Gmina Pabianice jest czwartą, co do wielkości gminą w powiecie pabianickim i stanowi
17,82 % jego powierzchni. Powierzchnia gminy bowiem zajmuje 8 769 ha.
Podział terytorialny gminy na dwa oddzielone od siebie obszary stwarza wyjątkową
sytuację, w której wiele usług publicznych wymaga wykroczenia poza granice administracyjne
jednostki samorządowej, czy dublowanie ich z powodu uwarunkowań społecznych lub ze względu
na odległość, np. Urzędu Gminy, znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Pabianice.
Pomimo tego Wójt Gminy Pabianice, pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a
także radni, sołtysi i organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą robią wszystko by działania
Gminy były realizowane z należytą starannością, efektywne i zaspokajały potrzeby wszystkich
mieszkańców.
Poniższy raport jest sprawozdaniem z realizacji w 2019 r. założonych celów.
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II. Część główna
1. Realizacja polityk, programów i strategii
1.1. Strategia rozwoju gminy
Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 - 2023 przyjęta została uchwałą Rady
Gminy Pabianice nr XXVIII/232/2016 dnia 29 sierpnia 2016 r. Jest najważniejszym dokumentem
programowym gminy, określa obszary priorytetowe i cele, które umożliwią rozwój społecznogospodarczy jej obszaru. Cele, jakie stoją przed gminą zostały określone na podstawie analizy stanu
obecnego oraz zestawienia silnych i słabych stron gminy, a także szans, jakie przed nią stoją oraz
potencjalnych zagrożeń.
Strategia powstała z inicjatywy władz lokalnych, dostrzegających potrzebę kompleksowego
rozwoju gminy. Jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki
gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Powstały dokument gwarantuje, że
podejmowane działania wpisują się w wizję regionu i są z nią komplementarne, co z kolei ma
znaczenie przy aplikowaniu o środki unijne. Z uwagi na wieloaspektowość i wielopodmiotowość
Strategii do udziału w jej opracowaniu zaproszono przedstawicieli władz, radnych, pracowników
Urzędu Gminy w Pabianicach, mieszkańców gminy. W trakcie prac nad dokumentem zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne, które pomogły poznać opinie mieszkańców dotyczące
obecnej sytuacji gminy oraz ich zdanie na temat przyszłych działań, jakie gmina powinna podjąć,
by umożliwić jak największy rozwój społeczno–gospodarczy. Dzięki przeprowadzonym
konsultacjom przyjęta polityka rozwoju gminy jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Strategia
powinna przyczynić się do wzrostu atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego, zaktywizować
społeczność lokalną oraz zwiększyć jej poczucie tożsamości z miejscem, które zamieszkują.
Najważniejszym celem strategii jest jednak poprawa warunków życia mieszkańców. Opracowanie
tego dokumentu pozytywnie wpływa na planowanie rozwoju gminy, jak również ułatwia codzienną
działalność i podejmowanie decyzji przez władze gminy. Strategia stanowi ponadto cenne źródło
informacji dla potencjalnych inwestorów o przyjętych i zakładanych przez gminę ścieżkach
rozwoju.
1.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej nastawionej na wyeliminowanie niskiej
emisji (całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł), ale również poprawę
jakości życia społeczeństwa przy wzroście gospodarczym kraju. Wdrażanie planów gospodarki
niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 r. tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii
Europejskiej (pakiet 3x20), którego głównymi celami są:
•

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. (w porównaniu do roku
bazowego 1990),

•

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% (w
tym 10% udział biopaliw w transporcie),
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•

zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. 1

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pabianice jest przedstawienie zakresu
działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny
z dotychczasową polityką energetyczną Gminy Pabianice, jego realizacja wpisuje się w
dotychczasowe funkcje poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek
organizacyjnych gminy. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji
zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji.
Gmina Pabianice konsekwentnie dąży do realizacji założonych celów poprzez wdrażanie
programów pomocowych dla mieszkańców. Obecnie jest to Program dofinansowania kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych
i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania. Program ten zostanie omówiony
szerzej w kolejnym podrozdziale. Przygotowywany jest również Program wsparcia budowy
instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice na lata
2020-2021. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do budowy instalacji
fotowoltaicznej dzięki, której produkowany jest ekologiczny prąd.
Również inwestycje realizowane przez samą Gminę Pabianice mają na celu redukcję emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Do takich inwestycji należy wybudowany w 2018r. system
fotowoltaiczny wraz z dostawą kompletnego oprzyrządowania i okablowania oraz przyłączenia
elektrowni PV do sieci wewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach oraz podobny projekt
zrealizowany w 2019r. w SUW Rydzyny.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane w SUW Rydzyny
Kolejną proekologiczną inwestycją realizującą założenia planu gospodarki niskoemisyjnej
jest zaplanowana na lata 2020-2021 budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pabianice opartego na
energooszczędnych lampach LED.
1

K. Świtalska, Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, Gospodarka niskoemisyjna - najważniejsze założenia,
http://www.lobzenica.pl/asp/pliki/20160122_Spotkanie_noworoczne_Burmistrza_Lobzenicy/
gospodarka_niskoemisyjna_lonzenica.pdf [dostęp: 15.04.2020r.]

6

1.3. Program dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej
sprawności wytwarzania
Przyjęcie uchwałą Nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 Programu
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni
lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła
jest konsekwencją realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Celem Programu jest ochrona środowiska poprzez likwidację lokalnych kotłowni lub
palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła, źródło
proekologiczne. Zgodnie z Programem kotłowniami ze źródłem o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła są:
•

kotłownia gazowa,

•

kotłownia olejowa

•

kotłownia węglowa, ale jedynie dla kotłów V generacji,

•

ogrzewanie elektryczne,

•

kotłownia na biomasę,

•

pompy ciepła (OZE).

Nabór wniosków o dofinansowanie z Programu odbywał się w terminie od 15 lutego do 30
kwietnia 2019 r. Na ten cel zaplanowana została w budżecie Gminy kwota 396 400,00 zł. Do dnia
30 kwietnia 2019 r. wpłynęło 50 wniosków, z czego do dalszego rozpatrywania zostało
zakwalifikowanych 36 wniosków na kwotę ponad 390 tys. zł. 14 wniosków na kwotę 214 548,25 zł
umieszczonych zostało na liście rezerwowej - do dalszego procedowania w przypadku, gdyby
zostały wolne środki. Pozostali wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane ze
względu na brak środków finansowych, zaproszeni zostali do udziału w Programie w latach
następnych. Ostatecznie z dofinansowań skorzystało 37 osób. Łączna kwota dotacji wyniosła
395.138,67 zł, a łączny koszt budowy to: 811.820,45 zł.
Poniższy wykres prezentuje rodzaje źródeł ciepła, które zostały zastosowane po likwidacji
kotłowni węglowych.
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pompa ciepła
piec na ekogroszek Vgeneracji
piec gazowy
ogrzewanie na podczerwień
piec na biomasę

Powyższe dane wskazują, że prawie połowa wnioskodawców preferowała wymianę
kotłowni węglowej na kotłownię tego samego rodzaju, choć o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła. W związku z powyższym w kolejnych latach planuje się aktualizację Programu w kierunku
wyeliminowania możliwości otrzymania dotacji na zakup pieców węglowych V-generacji. Takie
działanie podyktowane jest polityką Państwa nastawioną na poprawę jakości powietrza i zakaz
stosowania węgla w gospodarstwach domowych.
Dokonując oceny powyższego Programu należy stwierdzić, że cieszył się i nadal cieszy
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki przyznanym dofinansowaniom zmniejszyła się
liczba przestarzałych, a co za tym idzie najbardziej obciążających środowisko, kotłowni
węglowych. W pierwszej kolejności bowiem dofinansowywanie otrzymywały osoby wymieniające
najstarsze piece.
1.4. Program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i
przydomowych oczyszczalni ścieków
Program dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni
ścieków został przyjęty Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r.
Został on stworzony w celu ochrony środowiska. Dotacją są objęte zadania polegające na:
•

wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu - eksploatacji zgodnie z
wymogami gestora sieci i przepisami ochrony środowiska, w okresie nie krótszym niż 60
miesięcy,

•

budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodną z normą PN-EN 125663:2016-10 lub nowszą na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej na obszarze, na którym
8

nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego
oraz ich użytkowaniu - eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony
środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy.
Poniższa tabela obrazuje zakres realizacji Programu w roku 2019 w odniesieniu do roku 2018.
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
2018r.

2019r.

Kwota dotacji

172.711,88 zł

147.041,67 zł

Kwota deklarowanych kosztów
budowy

359 561,38 zł

301.634,37 zł

27

22

Liczba zakwalifikowanych
wniosków

Przyłącza do kanalizacji sanitarnej
Kwota dotacji
Kwota deklarowanych kosztów
budowy
Liczba zakwalifikowanych
wniosków

2018r.

2019r.

88.814,35zł

48.973,75 zł

156 765,40 zł

99.360,00 zł

23

14

Powyższa tabela wskazuje, że tendencja w zakresie liczby wniosków zakwalifikowanych, co
zwykle przekłada się na liczbę wniosków złożonych, była zniżkowa w roku 2019 w stosunku do
roku 2018. Wynika to z faktu, że w budżecie na rok 2019 zarezerwowano niższą kwotę na realizację
Programu niż w roku 2018. To z kolei było konsekwencją niższego zainteresowania Programem i
pozostawaniem w budżecie środków, które nie były wykorzystane. Dlatego właśnie część środków
została przeniesiona na realizację Programu dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło
o wyższej sprawności wytwarzania opisany wcześniej. Dzięki podjęciu takiej decyzji przez władze
gminy korzyść odnieśli zarówno mieszkańcy, jak i środowisko.
1.5. Wymiana pokryć dachowych z eternitu – dotacje na transport i utylizację eternitu
Gmina Pabianice stwarza swoim mieszkańcom możliwość pozyskania dofinansowania do
wymiany pokryć dachowych z niebezpiecznego dla zdrowia eternitu. Dofinansowanie przyznawane
jest na transport i utylizację tego materiału.
W budżecie Gminy na rok 2019 na realizację tego zadania zarezerwowana została kwota
20.000 zł. Wydatkowano na ten cel łączną kwotę 18.857,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie
94,3% w stosunku do planu. Z dofinansowania skorzystało 9 osób.
Jednak najważniejszą informacją dla mieszkańców powinien być fakt, iż łączna ilość
usuniętego eternitu to 27 ton.
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1.6. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284) Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
Rada Gminy uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.
Rada Gminy Pabianice w/w Program przyjęła Uchwałą Nr II/14/2018 dnia 28 listopada
2018 r. Celem głównym Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami pozarządowymi. Cele szczegółowe to:
•

poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,

•

integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

•

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

W w/w uchwale ustalono priorytetowe obszary, w ramach, których odbywała się współpraca
w roku 2019, tj:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w szczególności:
a) rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,
b) promocja turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku.
2. wypoczynek dzieci młodzieży; organizacja wypoczynku wyjazdowego i stacjonarnego.
3. kultura:
a) rozwijanie wśród mieszkańców Gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
świadomości kultury regionalnej oraz pielęgnowanie tradycji narodowych i wiedzy
historycznej,
b) organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych, konkursów, przeglądów i festiwali;
c) zwiększanie dostępu do szeroko pojętej kultury dla dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez
organizowanie wyjazdów do teatrów, filharmonii, muzeów, centrów nauki i techniki
4. integracja europejska: rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w
ramach Unii Europejskiej.
5. pomoc społeczna; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców nowych form edukacji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informatycznych,
b) rozwijanie zainteresowań
doświadczenie.

uczniów

przedmiotami

ścisłymi

poprzez

bezpośrednie
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7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
8. Promocja i edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że współdziałanie Gminy z Organizacjami
obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
Poniższa tabela obrazuje współpracę o charakterze finansowym – wysokość przekazanych dotacji
wraz ze wskazaniem ilości uczestników w podejmowanych przedsięwzięciach w 2019r. w
porównaniu do roku 2018.
zadanie

2018
wydatki

liczba
uczestników

2019
wydatki

liczba
uczestników

zadania z zakresu organizacji
wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży

73.000 zł

111

90.000 zł

139

Zadanie pn. „Promocja kultury
regionalnej poprzez organizację
imprez folklorystycznych”

30.000 zł

ok. 500

30.000 zł

ok. 800

zadania w ramach kultury na
podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie.

20.000 zł

145

20.000

zadania w ramach upowszechniania
kultury fizycznej i turystyki na
podstawie art 19.a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie

9.550 zł

170

*brak zainteresowania ze
strony Organizacji realizacją
zadań

*zadanie realizowane przez
Gminny Dom Kultury
335

Organizacje, zarówno formalne i nieformalne, działające na terenie Gminy Pabianice to:
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ Nadzieja" Żytowice.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „ Victoria" Bychlew.
3. Stowarzyszenie „ Nowoczesność dla Rozwoju" Pawlikowice.
4. Stowarzyszenie „ Carpe Diem" Konin.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Żytowicach, Żytowcie.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Górce Pabianickiej, Górka Pabianicka.
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7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzynach, Rydzyny.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach, Pawlikowice.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach, Kudrowice.
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, Janowice.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie, Gorzew.
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku, Piątkowisko.
13. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni„ Petrykozy.
14. Uczniowski Klub Sportowy „ Junior” Piątkowisko.
15. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko.
16. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew.
17. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice.
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie.
19. Stowarzyszenie „ Pax Tecum".
20. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens".
Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Pabianice:
1. KGW Konin-Majówka,
2. KGW Janowice,
3. KGW Żytowice,
4. KGW Kudrowice,
5. KGW Wola Żytowska,
6. KGW Górka Pabianicka,
7. KGW Piątkowisko,
8. KGW Pawlikowice,
9. KGW Bychlew,
10.KGW Rydzyny.
Szczegółowe informacje w zakresie współpracy z organizacjami określa załącznik nr 1 do raportu.
1.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Pabianice
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pabianice jest przyjmowany corocznie do dnia 31 marca. Taki obowiązek na gminy
nakłada ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 638).
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Zgodnie z postanowieniami Programu ma on na celu:
1. zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2. zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt;
3. zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom dzikim;
4. edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
5. propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności
psów i kotów;
6. zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.
Łączny koszt realizacji Programu w 2019r. wyniósł 291.075,86 zł. W porównaniu z rokiem
2018 jest to wzrost o 10.755,48zł, czyli o 3,7%. Wzrost wynika z wyższych kosztów transportu
zwierząt rannych i uczestniczących w wypadkach w 2019r. o kwotę 46.063,00 zł, czyli o 47% w
stosunku do roku 2018. Kolejny koszt, który znacznie podwyższa koszty realizacji Programu to
zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej. Wydatki na ten cel w roku 2019 wzrosły o
18.644,54 zł w stosunku do 2018r., czyli o 54%.
Realizacja zadań określonych w Programie
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Biorąc pod uwagę dane wskazane w powyższym wykresie można stwierdzić, że realizacja
zadań określonych w Programie w stosunku do zwierząt była na porównywalnym poziomie
zarówno w roku 2018, jak i 2019r.
Szczegółowe informacje w tym zakresie określa załącznik nr 2 do raportu.
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1.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty
uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice dnia 28 stycznia 2019 r. Cele wskazane w Programie
to:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Pabianice.
Wskazane powyżej cele były realizowane w 2019 r. poprzez różnego typu działania
określone w Programie, a podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na
realizację tych zadań w roku 2019 wyniosły łącznie 59.837,44 zł i kształtowały się następująco:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – plan to 23 000,00 zł, wykonanie –
22.984,18 zł;
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – plan zakładał kwotę 8 500,00 zł, wykonanie
– 8.493,01 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Petrykozach – plan - 8 500,00 zł, wykonanie – 8.482,26 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Bychlewie – plan - 13.000,00 zł, wykonanie – 12.888,75 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – plan - 7 000,00 zł, wykonanie – 6.989,24 zł.
Analizując powyższe dane liczbowe zauważyć można, że budżet zaplanowany na realizację
Programu w 2019r. został wykonany niemal w 100%.
Szczegółowe dane odnośnie realizacji programu zawiera załącznik nr 3.
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2. Sprawy obywatelskie i organizacyjne
2.1. Sprawy obywatelskie
Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Pabianice zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec
roku 2019 wyniosła 7417 osób, w tym:
•

3822 kobiety,

•

3595 mężczyzn.

W porównaniu do roku 2018 jest to wzrost o 213 osób.
Powyższe dane jednoznacznie wskazują na tendencję zwyżkową, która nie jest uzależniona
od ilości urodzeń, ponieważ w roku 2019 urodziło się 76 dzieci, które zostały zameldowane w
Gminie. Było to o 6 urodzeń mniej niż w roku poprzednim. W tym samym czasie zgonów
zanotowano odpowiednio 53 w roku 2019 i 79 w roku 2018. Przyrost naturalny w Gminie
Pabianice wyniósł 23, natomiast współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł 3,1 promila. Jest to
znaczna różnica w stosunku do współczynnika przyrostu naturalnego dla kraju, który w 2019r.
wynosił -0,9 promila.
Analizując kolejne przyczyny tendencji wzrostowej odnośnie liczby meldujących się na
terenie Gminy Pabianice mieszkańców można wymienić takie przyczyny jak: korzystne położenie
między miastem Pabianice a miastem Łódź, duża ilość terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, polepszająca się infrastruktura drogowa, wodna i kanalizacyjna,
programy dotacyjne dla mieszkańców oraz coraz bogatsza oferta kulturalna.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jedynie 16% społeczeństwa z terenu Gminy
Pabianice to osoby w wieku emerytalnym (powyżej 60 lat w przypadku kobiet i powyżej 65 lat w
przypadku mężczyzn). Dzieci i młodzież w wieku między 0-18 lat stanowią 23% mieszkańców,
natomiast pozostałe 61% mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym.
2.2. Sprawy organizacyjne
2.2.1. Sprawy administracyjne
Urząd Gminy w Pabianicach w 2019 r. składał się z 5 referatów:
1. Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych;
2. Referat Finansowy;
3. Referat Dróg i Planowania Przestrzennego;
4. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami;
5. Referat Oświaty, Kultury i Sportu;
Informacje ogólne:
•

Sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych przepisami prawa.
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•

Wpłynęły 53 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

•

Wszelkie informacje były na bieżąco umieszczane i przekazywane:

1. do Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pabianice.gmina.pl)
2. na stronie Internetowej Urzędu (www.pabianice.gmina.pl)
3. na facebooku, profil Gmina Pabianice;
4. poprzez aplikację mobilną na telefony komórkowe i tablety z system Android oraz iOS,
którą każdy może pobrać bezpłatnie z Google Play lub AppStore. Aplikacja oferuje:
•

podstawowe informacje,aktualności;

•

możliwość zgłaszania potrzeb, konieczności załatwienia bieżących spraw, napraw (mapa
potrzeb);

•

przejrzysty kalendarz wywozu odpadów wraz z przypomnieniami o terminie wywozu;

•

informacje na temat jakości powietrza;

•

ostrzeżenia o sytuacjach kryzysowych (np. o nawałnicy, powodzi, silnym wietrze).

Rankingi
W rankingu samorządowców przeprowadzonym przez gazetę „Rzeczpospolita” w kategorii
gminy wiejskie Gmina Pabianice zajęła w 2019 r. 484 miejsce na 1548 ocenianych gmin w Polsce,
otrzymując łączną punktację 10,29. Ocenie podlegały trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość
społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania i współpracy. Pierwsze miejsce zajęła
Gmina Wielka Wieś w Województwie Małopolskim z liczbą punktów 29,89, zaś 1548 miejsce
zajęła Gmina Joniec w Województwie Mazowieckim z liczbą punktów 3,82. 2
Skargi, wnioski, petycje
W roku 2019 wpłynęła 1 petycja mieszkańców Pawlikowic dotycząca drogi nr 3310 E
przebiegającej przez wieś Pawlikowice. W związku z tym podjęta została uchwała nr VI/50/2019
Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzająca, że petycja dotyczy stanu drogi
powiatowej, stąd podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia jest zarządca tej drogi - Powiat
Pabianicki. Wójt został zobowiązany do przekazania petycji do właściwego organu i monitorowanie
realizacji działań będących przedmiotem petycji.
Skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice wpłynęły trzy. W związku z
tym podjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03 września 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice.
2.

2

Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 3 września 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice.

Pełna lista rankingowa: https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow-2019-gminy-wiejskie.
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3.

Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice.

Wszystkie skargi Rada Gminy Pabianice uznała za niezasadne.
2.2.2. Realizacja uchwał Rady Gminy Pabianice
W roku 2019 Rada Gminy Pabianice przyjęła łącznie 120 uchwał. Grupy zagadnień, których
dotyczyły przyjęte uchwały obrazuje wykres.
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zagadnienia

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Pabianice uchwały zostały w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są:
•

Wojewoda Łódzki w zakresie zgodności z prawem;

•

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w zakresie spraw finansowych.

Łódzki Urząd Wojewódzki jedynie w odniesieniu do trzech uchwał na 120 podjętych przez
Radę Gminy zawiadomił o wszczęciu postępowania co do ich zgodności z prawem. W przypadku
dwóch z nich Rada Gminy przyjęła uchwały naprawcze. Natomiast w odniesieniu do jednej ŁUW
w Łodzi przychylił się do wyjaśnień udzielonych przez Gminę Pabianice.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nie miała żadnych uwag, co do legalności
podjętych przez Radę uchwał.
Powyższe fakty wskazują na wysoki poziom działań legislacyjnych podejmowanych przez
Urząd Gminy oraz Radę Gminy.
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3. Finanse Gminy Pabianice
Budżet Gminy Pabianice na 2019 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/43/2019
Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. Jednak w ciągu 2019 r. dokonywano zmian w
planie dochodów i wydatków. Zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały
Rady Gminy Pabianice i zarządzenia Wójta Gminy Pabianice. Podstawą zmian były decyzje
Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi,
wnioski sołectw i jednostek organizacyjnych gminy oraz własne potrzeby wynikające z
przeprowadzanych na bieżąco analiz stanu budżetu gminy. Wprowadzone zmiany spowodowały, że:
•

dochody budżetu Gminy Pabianice w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości
47.974.805,37 zł, co stanowi 99,2 % zaplanowanej w budżecie kwoty 48.372.699,31 zł,

•

wydatki Gminy Pabianice w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 53.686.485,02 zł,
co stanowi 96,05 % zaplanowanej w budżecie kwoty 55.896.060,61 zł,

•

deficyt budżetowy osiągnięty w wysokości 5.711.679,65 zł był mniejszy od planowanego
deficytu w wysokości 7.523.361,30 zł.
Na pokrycie deficytu został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 6.088.875,10
zł w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na okres od 04.12.2019 r. do
31.12.2022 r.,

•

wypracowana w 2019 r. nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi wyniosła 6.781.447,52 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane można wskazać, że dochody w przeliczeniu na 1
mieszkańca wyniosły 6.468,22 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły
7.238,30 zł.
3.1. Dochody Gminy Pabianice
Z danych finansowych wynika, że ponadplanowe dochody zostały osiągnięte z tytułu
udziałów w dochodach budżetu państwa, tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wysokie wykonanie tj. na poziomie 98,4 % dotyczy pozostałych dochodów własnych
gminy, które stanowią najważniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy tj. 35,1 % . Na
pozostałe dochody własne składają się wpływy z podatku od nieruchomości, pozostałe podatki i
opłaty lokalne, wpływy z usług dot. sprzedaży wody i kanalizacji, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i inne dochody własne.
Planowane i wykonane dochody Gminy Pabianice za 2019 r. według źródeł ich pozyskania
przedstawia wykres.
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3.2. Wydatki Gminy Pabianice
Wydatki Gminy Pabianice za 2019 r. w wysokości 53.686.485,02 zł zostały wykonane na
poziomie 96,05 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 39.444.985,78 zł zostały
zrealizowane na poziomie 96,5 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 14.241.499,24 zł na
poziomie 94,9 % planu.
Wydatki majątkowe stanowią 26,53 %, a wydatki bieżące 73,47 % ogólnej kwoty
zrealizowanych przez gminę wydatków.
Struktura wydatków w podziale na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które obejmują:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z udziałem
środków UE przedstawiona została na wykresie.
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Wydatki według grup wydatków
Wydatki majątkowe
Wydatki na programy z udziałem środków UE
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Z kolei wydatki według działów klasyfikacji budżetowej wyglądają następująco:

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rodzina
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Administracja publiczna
Działalność usługowa
Gospodarka mieszkaniowa
Transport i łączność
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rolnictwo i łowiectwo
0
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Z analizy wydatków wynika, że największy udział w budżecie Gminy Pabianice w 2019 r.
stanowiły wydatki przeznaczone na działy: oświata i wychowanie (36,92 % ogółu wydatków),
rodzina (18,65%), transport i łączność (13,68%).
Warto jednak zauważyć, że w ramach wydatków oświatowych na zadanie pn. „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne” wydatkowana została
kwota w wysokości 6.348.638,01 zł, która stanowi 32% wszystkich wydatków przeznaczonych na
funkcjonowanie czterech placówek oświatowych na terenie gminy.
W dziale transport i łączność wydatki majątkowe w wysokości 5.493.839,29 zł stanowią aż
74,8 % zrealizowanych wydatków.
W dziale rodzina wydatki dotyczą przede wszystkim wypłacanych świadczeń
wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, itp. realizowanych w ramach dotacji z
budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
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W oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2019 r. ustalone zostały
wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli, które obrazują sytuację finansową Gminy Pabianice.
WSKAŹNIKI FINANSOWE
WB1 - Udział dochodów bieżących w dochodach
ogółem
WB3 - Udział nadwyżki operacyjnej w
dochodach ogółem
WB4 - Udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem
WB5 - Obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
WB6 - Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów
ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem
WB7 - Wskaźnik samofinansowania, wyliczony
jako stosunek sumy nadwyżki operacyjnej i
dochodów majątkowych do wydatków
majątkowych
WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA
WL2 - Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
WL3 - Zobowiązania ogółem na mieszkańca
WL4 - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne na mieszkańca
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ
WZ1 - Udział zobowiązań ogółem w dochodach
ogółem
WZ2 - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne w dochodach ogółem
WZ3 - Obciążenie dochodów ogółem obsługą
zadłużenia
WZ6 - Obciążenie dochodów bieżących
wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia
WZ7 - Udział zobowiązań wymagalnych w
zobowiązaniach ogółem
WU1 - Udział zobowiązań wymagalnych wobec
ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem
WU2 - Udział zobowiązań wymagalnych wobec
ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem

96,36
14,14
26,53
40,72
14,14
59,89

914,31
885,43
885,43
13,69
13,69
0
85,32
0
0
0

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice na 2019
r. kształtuje się na poziomie 94,9 %. Wydatki majątkowe stanowią 26.53 % zrealizowanych przez
gminę wydatków.
Strukturę wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2019 r. według
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres.
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Nakłady na inwestycje w 2019 r.
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Największe wydatki majątkowe poniesione w roku 2019 dotyczą oświaty (45 %) i związane
są przede wszystkim z zadaniem pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę
gimnastyczną i sale dydaktyczne” oraz inwestycji drogowych (39 %) prowadzonych na terenie
gminy.
Wśród drogowych zadań inwestycyjnych największe środki finansowe przeznaczone zostały
na zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne” i
„Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic
Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo- rowerowego”. Te dwie inwestycje
stanowią 61,3 % nakładów poniesionych na inwestycje w dziale transport i łączność.
3.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2019 – 2022 została przyjęta
Uchwałą Nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. Integralną częścią WPF
jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich obejmujący lata 2019 – 2022. Realizacja
programów i przedsięwzięć aktualizowanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Pabianice w
roku 2019 przedstawiona została w tabeli.
Lp

Nazwa i cel

1

Wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z
udzielam środków UE
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 52.000,00
Gminy Pabianice
Erasmus + Akcja 2 „Partnerska współpraca 60.640,80

1
2

Limit 2019

Wykonanie
2019

49.108,98
53.579,21
23

3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15

szkół”
Wydatki na programy, projekty lub zadania
pozostałe
Wydatki bieżące
Dowóz uczniów do szkół – realizacja zadań
oświatowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Konserwacja instalacji punktów oświetlenia
dróg publicznych
Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na
dofinansowanie utrzymania w punktach
katechetycznych nauczających religii (inne
wyznania)
–
realizacja
wymogów
oświatowych
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
gminy
Wydatki majątkowe
Rozbudowa
Szkoły
Podstawowej
w
Petrykozach o salę gimnastyczną i sale
dydaktyczne
Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach
działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą
powiatową do granicy z gminą Dłutów
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez
Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy
posesji 29 do drogi krajowej nr 71
Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr
61/2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Piątkowisko ul. Cynkowa
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w
Porszewicach
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice
Remont drogi gminnej nr 108280E w
miejscowości Rydzyny Dolne

7.893.659,13

7.529.566,94

1.616.584,00
400.000,00

1.308.028,82
308.200,00

1.200.000,00
160.000,00

1.152.954,00
133.931,10

9.949,00

9.949,00

300.000,00

56.794,85

6.277.075,13
6.350.000,00

6.221.538,12
6.348.638,04

900.000,00

891.996,00

600.000,00

547.036,61

480.000,00

476.084,35

510.000,00

504.425,35

50.000,00

2.400,00

20.000,00

12.300,00

1.850.000,00

1.843.366,56

3.4. Fundusz sołecki
W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w Gminie Pabianice zrealizowano wydatki
na łączną kwotę 437.361,78 zł i zostały wykonane na poziomie 84,16 %. Wydatki w ramach
funduszu sołeckiego stanowią 0,82 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez gminę w 2019 r.
Wielkość kwot funduszu sołeckiego przysługująca poszczególnym sołectwom, kwoty
wydatkowane z podaniem stopnia wykonania w stosunku do planu określa poniższa tabela.
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Sołectwo

Kwota
Kwota
% wykonania
przysługująca wydatkowana

Uwagi

Bychlew

49.807,70

49.527,84

99,44

-

Gorzew-Okołowice

15.838,82

12.296,00

77,63

Górka Pabianicka

29.286,93

22.544,69

76,98

Hermanów

26.049,43

24.138,23

92,66

- 2000 zł przeznaczone
na montaż lustra
drogowego – zadanie
wykonane ze środków
przeznaczonych na ten
cel w roku
poprzednim;
brak zmiany
przeznaczenia
funduszu sołeckiego
-1000 zł przeznaczone
na zakup tablic z
numerami posesji –
brak realizacji
5000 zł przeznaczone
na zakup i montaż
tablic informacyjnych
z mapą miejscowości
wsi Górka Pabianicka
– brak realizacji
-

Jadwinin-Władysławów 33.769,62

32.167,23

95,25

-

Janowice-Huta
Janowska

19.823,46

19.603,90

98,89

-

Konin-Majówka

17.482,50

17.478,79

99,98

-

Kudrowice

36.907,51

35.999,80

97,54

-

Pawlikowice

40.045,39

37.481,00

93,60

-

Petrykozy-Petrykozy
Osiedle

28.290,77

25.436,98

89,91

- 1290 zł przeznaczone
na zakup sprzętu
sportowego na działkę
– parking nr 125 –
podjęto decyzję o
25

Piątkowisko

49.807,70

49.339,65

99,06

Porszewice

21.566,73

0

0

Rydzyny

39.646,93

36.362,38

91,72

Szynkielew

30.482,31

0

0

wykonaniu projektu
zagospodarowania
działki i zakup
urządzeń w kolejnych
latach
- 9000 zł przeznaczone
na zorganizowanie
„białej niedzieli” brak realizacji
- 8000 zł przeznaczone
na wykonanie projektu
w celu uzupełnienia
oświetlenia na drodze
gminnej w
Porszewicach od drogi
krajowej do Domu
Dziecka - zadanie
realizowane z innych
środków, z udziałem
środków UE;
brak zmiany
przeznaczenia
funduszu sołeckiego
- 4566,73 zł
przeznaczone na
organizację pikniku
rodzinnego – brak
realizacji
- 2000 zł przeznaczone
na wykonanie
dokumentacji
projektowej
oświetlenia – kwota
niewystarczająca na
realizację zadania;
brak zmiany
przeznaczenia
funduszu sołeckiego
środki przeznaczone
na wykonanie
oświetlenia w okolicy
26

Świątniki

21.516,93

18.089,00

84,07

posesji nr 77 – zadanie
realizowane z innych
środków, z udziałem
środków UE;
brak zmiany
przeznaczenia
funduszu sołeckiego
-

Terenin

16.187,50

15.802,42

97,62

-

Wola Żytowska

18.578,27

15.600,37

83,97

-

Żytowice

25.650,00

25.493,5

99,39

-

*Brak uwag oznacza, że zadania zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego
zostały zrealizowane, ale w niższej wysokości.
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki funduszu sołeckiego za 2019 r.
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Z przedstawionej analizy wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynika, że w strukturze
tych wydatków największy udział mają środki przeznaczone na działalność kulturalną, które
stanowią 36,9% wydatków funduszu sołeckiego.
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W ramach działalności kulturalnej na wydatki inwestycyjne tj. zakup traktora do koszenia
trawy dla sołectwa Konin – Majówka wydane zostały środki w wysokości 11.080,00 zł, co stanowi
6,9 % wydatków w tym dziale. Pozostałe środki przeznaczone na wydatki bieżące zostały
wykorzystane przez sołectwa przede wszystkim na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych,
spotkań integracyjnych, pikników rodzinnych, itp. (94.676,60 zł - 58,6 %) oraz na zakupy
wyposażenia do świetlic wiejskich, malowanie pomieszczeń i inne bieżące naprawy, utrzymanie
terenu wokół świetlic.
Szczegółowe informacje dotyczące finansów gminy określa załącznik nr 4 do raportu.
3.5. Pozyskane środki zewnętrzne
Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne, na które pozyskane zostały środki
zewnętrzne w roku 2019.

Nazwa zadania

Nazwa Programu

Wartość
Kwota
% udział
zadania (zł) dofinansowa dofinanso
nia (zł)
wania

„Przebudowa ul.
Tytanowej w ramach
projektu Budowy dróg
osiedla w Piątkowisku
w obrębie ulic Spiżowej,
Miedzianej, Mosiężnej,
Tytanowej i ciągu pieszorowerowego”

Fundusz Dróg
Samorządowych

1.697.350,00 767.180,00

45

„Przebudowa drogi
gminnej Nr 108023E w
Pawlikowicach od
skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 3310E do
granicy z gminą Dłutów”

Fundusz Dróg
Samorządowych

891.996,00

433.956,00

48,65

„Rozbudowa drogi
Funduszu Dróg
gminnej nr 108257E przez Samorządowych
Szynkielew I na odcinku
od zakrętu przy pos. 29 do
drogi krajowej nr 71”

544.576,61

272.288,00

50

„Remont drogi gminnej Nr środki Województwa
108280E w miejscowości Łódzkiego pochodzące z
Rydzyny Dolne”
tytułu wyłączenia z
produkcji gruntów
rolnych.

1.843.069,15 325.820,00

17,68
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"Przebudowa drogi
Funduszu Dróg
gminnej nr 108281E w
Samorządowych
Piątkowisku ul. Cynkowa,
od ul. Stadionowej do
skrzyżowania przy pos.
57/2-563/21" –
opracowano wniosek;
wniosek rozpatrzony
pozytywnie

595.265,00

297.631,00

50%

"Rozbudowa drogi
Funduszu Dróg
gminnej nr 108257E przez Samorządowych
Szynkielew I" –
opracowano wniosek;
wniosek rozpatrzony
pozytywnie

449.942,00

224.971,00

50%

"Budowa oświetlenia
drogowego w Gminie
Pabianice" – opracowano
wniosek; wniosek
rozpatrzony pozytywnie

Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2021 –
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

3.147.108,59 2.115.225,00 67%

"Rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej-Curie
w Pawlikowicach o salę
gimnastyczną wraz z
doposażeniem
klasopracowni językowej"
– opracowano wniosek;
wniosek jest w trakcie
rozpatrywania

Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2021 –
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

5.627.211,60 3.854.246,87 68,5%

„Gmina Pabianice dla
rozwoju kompetencji
cyfrowych mieszkańców
Gminy Pabianice"

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa. Oś
Priorytetowa nr III.
Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa.

84.000,00

84.000,00

100%

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji projektu pn.: „Gmina Pabianice dla rozwoju
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice" określa załącznik nr 5 do raportu.
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4. Drogi, oświetlenie uliczne, transport publiczny i planowanie przestrzenne
4.1. Drogi i oświetlenie uliczne
4.1.1. Drogi
Infrastruktura drogowa i oświetleniowa to z punktu widzenia mieszkańca gminy jedne z
najistotniejszych dziedzin funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego właśnie
władze Gminy Pabianice corocznie dokładają starań by stan dróg oraz oświetlenia się poprawiał.
Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo i komfort jazdy uczestników ruchu oraz samych
mieszkańców. Ogólny stan dróg znajdujących się na terenie Gminy jest dobry. Niemniej, mając
powyższe na względzie Gmina Pabianice corocznie inwestuje w remonty, modernizacje i budowy
dróg gminnych oraz partycypuje w kosztach remontów, budów dróg powiatowych znajdujących się
na jej terenie.
Infrastruktura drogowa w Gminie Pabianice wygląda następująco:
• długość dróg gminnych: 69 km,
• długość dróg powiatowych: 33,7 km,
• długość dróg wojewódzkich: 3 km,
• długość dróg krajowych: 9 km,
• długość dróg szybkiego ruchu: 14,5 km,
• długość ścieżek rowerowych: 3,8 km,
• długość chodników: 6,8 km,
w tym:
•

drogi asfaltowe: 51 km,

•

drogi utwardzone: 55 km.

Zadania inwestycyjne Gminy Pabianice realizowane w 2019r. w dziale „transport i
łączność” były następujące:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa - od ul. Stadionowej do
skrzyżowania przy posesji 57/2 dz. 563/21 (dokumentacja projektowa) – 9.348,00 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą
powiatową do granicy z gminą Dłutów – 891.996,00 zł;

Droga gminna w Pawlikowicach
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3. Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2 – 476.084,35 zł;
4. Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w
obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego –
1.697.350,00 zł;

5. Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne – 1.843.366,56 zł;
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy
posesji 29 do drogi krajowej nr 71 – 547.036,00 zł;

Droga przez Szynkielew I przed modernizacją.

Droga przez Szynkielew I po
modernizacji.

7. Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg gminnych oraz założenie ewidencji
dróg publicznych z fotorejestracją – 28.657,77 zł.
Ponadto, w roku 2019 utwardzono następujące drogi:
1. w Piątkowisku:
•

ul. Cynkowa – ok 40 t kruszywa drogowego;
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•

od ul. Cynkowej w kierunku południowym dz. nr 661/15i 662/1, długość ok. 400
m.b. wykorzystując ok. 120 t kruszywa betonowego oraz ok. 130 t kruszywa
drogowego;

•

od ul. Cynkowej w kierunku południowym dz. nr 574/17i 573/19, długość ok. 350
m.b. wykorzystując ok. 90 t kruszywa betonowego oraz ok. 100 t kruszywa
drogowego;

•

od ul. Cynkowej w kierunku południowym dz. nr 570/21 i 569/19, długość ok. 350
m.b. wykorzystując ok. 80 t kruszywa betonowego oraz ok. 90 t kruszywa
drogowego;

•

od ul. Cynkowej w kierunku północnym dz. nr 347/15 i 346/23, długość ok. 400
m.b. wykorzystując ok. 35 t kruszywa drogowego.

2. w Kudrowicach pomiędzy drogą gminną nr 108259E, a drogą powiatową 4911E o długości
ok. 600 m.b. oraz ok. 200 m.b. od drogi gminnej nr 108259E tzw. Żabieniec w kierunku
północnym materiałem z odzysku z drogi w Piątkowisku.
3. w Żytowicach obok krzyża od drogi powiatowej nr 4911E w kierunku południowym na
długość ok. 300 m.b. kruszywem z odzysku.
4. w Rydzynach, tzw. Biesaga – wykorzystano 105 t kruszywa drogowego oraz ok. 20 ton na
dz. nr 521 w okolicy posesji nr 22 w Rydzynach tzw. Długich.
5. w Porszewicach - Lipy, Świerki, Orlęta, do firmy Grek Trade oraz w okolicy posesji 11-150.
Wykorzystano do tego ok. 90 t kruszywa drogowego oraz 30 t destruktu z odzysku.
6. w Petrykozy Osiedle ul. Pasterska, Bacy, Juhasów. Wykorzystano do tego ok. 50 t kruszywa
drogowego oraz ok. 20 t destruktu z odzysku.
7. w Szynkielewie - okolice Młyna. Wykorzystano do tego ok. 15 t kruszywa drogowego oraz
25 t destruktu z odzysku.
8. w Górka Pabianicka – Okołowice wykorzystując do tego ok. 25 t kruszywa drogowego.
9. w Okołowicach (uzupełniono pobocze drogi). Wykorzystano do tego ok. 35 t kruszywa
drogowego.
Na terenie Gminy Pabianice znajdują się także drogi powiatowe o łącznej długości 33,7 km.
Gmina każdorazowo partycypuje w kosztach realizacji zadań powiatowych w wysokości 50%
wartości inwestycji.
Dotacje celowe przekazane Powiatowi Pabianickiemu w 2019r. na realizację inwestycji
drogowych były następujące:
1. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice – dotacja:
185.315,30 zł. Łączna wartość inwestycji to 370.630,60 zł.
2. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w Żytowice - Wola Żytowska – dotacja:
102.044,59 zł. Łączna wartość inwestycji to 204.089,18 zł.
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Ponadto w ramach współpracy z Powiatem Pabianickim zmieniono organizację ruchu na
skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w Petrykozach w obrębie Ośrodka Zdrowia wraz z
zamontowaniem progów zwalniających. Progi zostały również zamontowane na drodze gminnej.
Z kolei wspólnie z GDDKiA zabezpieczono wiadukt w Petrykozach poprzez montaż
znaków aktywnych.
W roku 2019 łączny koszt inwestycji drogowych wyniósł 5.781.199,18 zł, z czego
287.359,00 zł przekazane zostało Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji celowej. Biorąc pod
uwagę powyższe dane można stwierdzić, że wydatki na inwestycje drogowe w 2019r. w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 779,45 zł.
4.1.2. Oświetlenie uliczne
Na terenie gminy Pabianice znajduje się łącznie 998 punktów świetlnych. Są one
usytuowane zarówno przy drogach publicznych, jak i wewnętrznych. Własność tych punktów
przedstawia się następująco:
•

punkty należące do PGE: 783 szt.;

•

punkty należące do gminy: 215 szt.

W tym miejscu nadmienić należy, że wszystkie punkty świetlne należące do gminy mają
zamontowane oprawy oświetleniowe LED, które są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Z
kolei PGE corocznie, zgodnie z umową, ma obowiązek dokonywać wymiany 40 opraw
oświetleniowych. W 2019 r. wymieniono 44 szt. starych lamp oświetlenia drogowego na nowe
sodowe w ramach konserwacji oświetlenia. Wymiany dokonano w miejscowości: Gorzew (11 szt.),
Hermanów (7 szt.), Wola Żytowska (16 szt.), Petrykozy Osiedle ul. Pasterska (10 szt.).
Biorąc pod uwagę powyższe dane można wskazać, że w 2019r. na 1 km dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych leżących na terenie Gminy Pabianice przypadało 8,7
punktów świetlnych.
W ciągu 2019r. wykonano następujące zadania w zakresie oświetlenia ulicznego:
1. wybudowano nowe oświetlenie drogowe na drodze gminnej nr 108280E w Rydzynach
(obok cmentarza) oraz przedłużono oświetlenie w Rydzynach tzw. Biesaga.
2. Uzupełniono oświetlenie uliczne o jedną lampę w Pawlikowicach I, Wysieradzu,
Żytowicach tzw. Pańskich, Pawlikowicach w okolicy posesji nr 81, Szynkielewie okolice
posesji nr 82, Piątkowisku.
Poza bieżącym utrzymaniem oświetlenia w 2019 r., w ciągu roku przygotowywany był
obszerny wniosek na realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2021, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona Powietrza,
Poddziałanie IV.3.1 Ochrona Powietrza – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wniosek przeszedł
pozytywną ocenę i będzie realizowany w latach 2020-2021. Wartość projektu to 3.147.108,59 zł, z
czego dofinansowanie UE wyniesie 2.115.225,00 zł, czyli 67% wartości inwestycji.
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Celem bezpośrednim projektu jest budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice w
miejscowościach: Rydzyny, Wola Żytowska, Piątkowisko, Gorzew, Hermanów, Pawlikowice,
Szynkielew, Porszewice, Kudrowice oraz Jadwinin. Prace będą prowadzone zarówno na drogach
powiatowych, gminnych jak i na 13 odcinkach dróg wewnętrznych. Wykorzystane będą urządzenia
energooszczędne i ekologiczne (oprawy LED). Łącznie powstać ma 250 szt. nowych punktów
świetlnych będących własnością gminy.
4.2. Transport publiczny
Na terenie Gminy Pabianice w 2019 r. funkcjonował transport zbiorowy w postaci sieci
autobusowej finansowany z budżetu gminy. Linie obsługiwane przez MZK w Pabianicach to:
1. linia nr 261 - Pabianice - Szynkielew - Petrykozy - Górka Pabianicka;
2. linia nr 262 - Pabianice - Piątkowisko - Kudrowice;
3. linia nr 265 - Pabianice - Bychlew - Pawlikowice;
4. linia nr 260 - Pabianice - Kudrowice - Górka Pabianicka.
Po terenie gminy kursowały również autobusy PKS oraz prywatne przewozy busami. Część
jest dofinansowywana z budżetu Gminy.
Linie busowe dofinansowane przez gminę:
•

linia Rydzyny-Pawlikowice-Terenin-Władysławów-Bychlew-Pabianice;

•

linia Pabianice-Petrykozy-Kudrowice-Wola Żytowska-Żytowice-Janowice-Lutomiersk;

•

linia Pabianice-Szynkielew-Górka Pabianicka-Świątniki-Porszewice-Konstantynów Łódzki.

Linie PKS, które przejeżdżają przez teren Gminy Pabianice, tj. wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 485 to:
•

PKS Bełchatów,

•

PKS Łódź,

•

PKS Radomsko,

•

Dyliżans Bus.

Łączna liczba przewiezionych pasażerów w roku 2019 wyniosła 95 860 osób. W tym
okresie sprzedano 1 665 biletów miesięcznych i 22 600 biletów jednorazowych. Łączny przebieg
roczny na wszystkich liniach wyniósł 62 368 km.
4.3. Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne jest działaniem ciągłym, wspomagającym proces podejmowania
decyzji dotyczących przyszłości. Polityka przestrzenna polega na koordynowaniu sposobu
gospodarowania przestrzenią przez społeczeństwo oraz podmioty gospodarcze w obrębie
wyznaczonych terenów. Polityka przestrzenna stwarza warunki do racjonalnego organizowania
przestrzeni, egzekwowania ładu przestrzennego i eliminowania (bądź łagodzenia) konfliktów
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przestrzennych. Efektem procesu planowania przestrzennego są określone dokumenty planistyczne
(studium oraz plany miejscowe), które na różnym poziomie funkcjonowania władz publicznych
pełnią różnorodne funkcje. Akty planowania przestrzennego tworzą niejako system regulacji,
którego podstawowym celem jest usprawnianie funkcjonowania lokalnej gospodarki przestrzennej
oraz zapewnienie ładu przestrzennego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na terenie gminy Pabianice na koniec 2019 r. obowiązywało 33 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, których wykaz przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2

Nr uchwały
XX/166/96
III/15/98

Data uchwalenia
19.11.1996 r.
26.11.1998 r.

3

VIII/63/99

30.06.1999 r.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

XX/188/2000
XXV/230/2001
XXXI/285/2001
XXXI/286/2001
XXXIV/311/2002
XXXIV/312/2002
XX/134/2004
XLIX/405/2014
XLIX/406/2014
XLIX/407/2014
LIV/461/2014
LVI/462/2014
XIV/139/2015
XVII/158/2015
XVII/159/2015
XVII/160/2015
XXIX/246/2016
XXIX/247/2016
XXXI/281/2016
XXXVIII/341/2017
XLVII/435/2017
XLVII/436/2017

27.10.2000 r.
27.04.2001 r.
28.11.2001 r.
28 .11.2001 r.
26.04.2002 r.
26.04.2002 r.
28.04.2004 r.
28.04.2014 r.
28.04. 2014 r.
28.04.2014 r.
29.09.2014 r.
29. 09.2014 r.
30.11.2015 r.
30.12.2015 r.
30.12.2015 r.
30.12.2015 r.
26.09.2016 r.
26.09.2016 r.
28.11.2016 r.
24.04.2017 r.
27.11.2017 r.
27.11.2017 r.

26

LII/468/2018

26.02.2018 r.

27
28
29
30
31
32
33

LII/469/2018
LIV/501/2018
LIV/502/2018
LX/538/2018
LXIII/572/2018
XVII/140/2019
XVII/141/2019

26.02.2018 r.
27.04.2018 r.
27.04.2018 r.
27 .08.2018 r.
17.10.2018 r.
28.10.2019 r.
28.10.2019 r.

Obszar
Pawlikowice, Piątkowisko
Okołowice, Porszewice
Bychlew, Jadwinin, Janowice,
Pawlikowice, Rydzyny
Porszewice
Hermanów
Rydzyny
Porszewice
Rydzyny
Pawlikowice
gmina Pabianice
Piątkowisko
Kudrowice
Pawlikowice
Kudrowice
Szynkielew
Porszewice
Bychlew
Konin
Piątkowisko
Świątniki
Bychlew
Porszewice
Szynkielew
Bychlew
Szynkielew
Bychlew, Hermanów, Władysławów,
Terenin
Jadwinin
Piątkowisko
Petrykozy Osiedle
Porszewice
Piątkowisko
Górka Pabianicka
Szynkielew
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W 2019 r. Rada Gminy Pabianice zatwierdziła dwa nowe miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka oraz dla
obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew.
Pierwszy z zatwierdzonych planów swym obszarem objął niespełna 35 ha. Postępujące
procesy suburbanizacji Łodzi oraz miasta Pabianice przyczyniają się do dużej emigracji ludności
miejskiej na tereny gminy Pabianice. Miejscowość Górka Pabianicka mimo bardzo dobrej
lokalizacji i bliskiego sąsiedztwa ww. miast nie odnotowywała w ostatnich latach dużych
przyrostów nowych mieszkańców tak, jak inne ościenne miejscowości, co wynikało m.in. z
ograniczonej dostępności terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przedmiotowa
zmiana planu przyczyni się do rozwoju tej miejscowości, poprzez częściowe zwiększenie obszarów
przeznaczonych do zabudowy.

Drugi zatwierdzony plan w 2019 r. miał na celu zabezpieczyć zabytkowy młyn położony w
Szynkielewie nad rzeką Dobrzynką, który został wzniesiony w okresie międzywojennym. Obiekt
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, a ustalenia planu nakazują odtworzenie ceglanej
elewacji oraz remont dachu, z zachowaniem pierwotnej wysokości i kąta nachylenia połaci
dachowych. Docelowo budynek młyna w ramach przeprowadzonej rewitalizacji może być
wykorzystywany jako budynek mieszkalny lub obiekt usługowy.
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W bieżącym roku kontynuowane będą dalsze prace nad procedowanymi już zmianami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których głównym zadaniem jest
dostarczenie nowych terenów inwestycyjnych, mających istotny wpływ na dalszy rozwój gminy.
Ponadto w roku 2019 w zakresie planowania przestrzennego podjęto następujące działania:
•

wystawiono łącznie 516 wypisów i wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,

•

przeprowadzono łącznie 64 sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, w tym opinii
wstępnych projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności sposobu
użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
wniosków o zmianę planu,

•

wydano w sumie 8 decyzji naliczających opłatę planistyczną. Postępowania z zakresu
naliczenia opłaty planistycznej prowadzone są nadal dla 5 kolejnych spraw,

•

przeprowadzono łącznie 72 sprawy z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian aktów
planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich.

5. Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
5.1.1. Wodociągi
Na terenie gminy Pabianice znajdują się trzy wodociągi, z których dostarczana jest woda z
trzech stacji uzdatniania wody. Ich długość jest następująca:
•

wodociąg Rydzyny – 40,85 km,

•

wodociąg Górka Pabianicka – 16,22 km,

•

wodociąg Żytowice – 54,13 km.

Łączna długość sieci wodociągowych znajdujących się na terenie gminy Pabianice to 111,2 km.
Do listopada 2019 r. zarejestrowano 2610 przyłączy do sieci wodociągowej, a liczba
mieszkańców korzystających z gminnych wodociągów wyniosła 6567 osób. W odniesieniu do
łącznej liczby mieszkańców Gminy Pabianice to 88,5 % osób. Dodatkowo mieszkańcy
miejscowości Bychlew są zaopatrywani w wodę bezpośrednio przez ZWiK Pabianice. Liczba
stałych mieszkańców korzystających z tego wodociągu wynosi 845.
W porównaniu z rokiem 2018 liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych
wzrosła o 210 osób.
Inwestycje w zakresie wodociągów zrealizowane w 2019r. były następujące:
•

Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Rydzynach za kwotę
147.108,00 zł.
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•

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy za kwotę 399.292,84 zł,

•

Zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW Górka Pabianicka za kwotę: 60.270,00 zł.

5.1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to jeden z obszarów działania gminy mający na celu
ochronę środowiska poprzez eliminowanie potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia gruntu, wód
gruntowych i wód powierzchniowych jakie stanowią istniejące szamba służące gromadzeniu
ścieków z gospodarstw domowych.
Realizując powyższe założenia Gmina Pabianice rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Jej
długość w 2019r. wzrosła w stosunku do roku 2018 o 0,7 km i wyniosła 21,87 km. Wzrost ten
wynika z nakładów na rozbudowę sieci o kolejne odcinki. W roku 2019 wybudowano odcinek sieci
w Piątkowisku, w ul. Cynkowej, w Jadwininie oraz rozbudowano sieć w Bychlewie za łączną
kwotę 603.425,36 zł. W związku z powyższym długość sieci przedstawia się następująco:
1. 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej w miejscowościach
Bychlew i Jadwinin;
2. 12,92 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Piątkowisko i
Kudrowice.
Łączna liczba przyłączy to 616 szt.
Szczegółowe informacje w zakresie wodociągów i kanalizacji określa załącznik nr 6 do raportu.
5.2. Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Pabianice od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Gmina Pabianice podjęła wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały
oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z corocznym wzrostem ilości odpadów odbieranych z terenu Gminy Pabianice,
znacznym wzrostem kosztów ponoszonych za usługę odbioru i transportu odpadów przez firmę
wyłonioną w drodze przetargu koniecznym stało się wprowadzenie podwyżki stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilość odpadów odebraną z terenu gminy w 2019 r. przedstawia poniższa tabela. Należy
zaznaczy, że dane te nie są kompleksowe ze względu na zmiany terminów składania sprawozdań
przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Tabela 1. Ilość odpadów odebrana z terenu gminy w 2019 r.
Kod
odpadów
Rodzaj odpadu
20 03 01
15 01 06

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych [t]

Niesegregowane (zmieszane) odpady
1224,167
komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
291,262
38

15 01 07
15 01 01t
20 02 01
20 01 99

Opakowania ze szkła
163,354
Opakowania z papieru i tektury
13,854
Odpady ulegające biodegradacji
526,410
Inne niewymienione frakcje zbierane w
240,180
sposób selektywny(popiół)
Suma:
2459,227
Łączna masa odpadów budowlano rozbiórkowych
0,00
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych
2459,227
z wyłączeniem odpadów budowlano rozbiórkowych
Tabela 2. Ilość odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w 2019 r.
Kod
Masa
odebranych
odpadów
Rodzaj odpadu
odpadów
komunalnych [t]
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,086
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
151,58
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06
15 01 07
Opakowania ze szkła
6,32
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
26,622
20 01 21
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
0,06
zawierające rtęć
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
45,74
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
213,28
Z kolei koszty poniesione przez gminę Pabianice w związku z organizacją odbioru odpadów
komunalnych, odzyskiem, recyklingiem oraz ich unieszkodliwianiem kształtowały się następująco:
•

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym odbiór z PSZOK) –
1.185 840,00 zł;

•

wynajem powierzchni na PSZOK – 73.800,00 zł,

•

obsługa administracyjna – 85.674,27 zł.

Suma kosztów to 1.345.314,27 zł.
W roku 2019 wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wynosiły:
•

kwota wymagalna wynikająca ze złożonych deklaracji: 1.192.742,58 zł, w tym zaległości od
początku istnienia systemu na kwotę 73.739,18 zł;

•

kwota, która wpłynęła do budżetu gminy: 918 216,44 zł.
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Powyższe dane wskazują, że system nie bilansuje się. Niedobór w wysokości 427.097,83 zł
został pokryty z budżetu Gminy.
Systemem odbioru odpadów zgodnie ze złożonymi deklaracjami objętych jest 2493
gospodarstw domowych i 7071 mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe dane można wskazać szacunkową ilość odpadów
przypadających na 1 mieszkańca. Na koniec roku 2019 na 1 mieszkańca zamieszkującego teren
gminy przypadało ok. 170 kg zmieszanych odpadów komunalnych oraz ok. 233 kg selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych (w tym z PSZOK). W porównaniu z rokiem 2018 jest to spadek
odbioru odpadów zmieszanych o 10 kg oraz spadek o 127 kg odpadów zbieranych selektywnie (w
tym PSZOK).
Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami zawiera załącznik nr 7 do raportu.
5.3. Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
Rolnictwo
Gmina Pabianice ma charakter rolniczy. Głównym kierunkiem uprawy w 2019 r. była
uprawa zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz traw. Hodowla opierała się na trzodzie chlewnej i bydle
mlecznym.
Gospodarstwa rolne znajdujące się na terenie Gminy Pabianice są rozdrobnione. Rzadko
zdarzają się duże gospodarstwa z gruntami znajdującymi się w jednym kompleksie.
Największą powierzchnię zajmują grunty orne oraz użytki zielone. Z kolei najmniej gruntów
przeznaczonych jest pod sady.
W 2019 r. ogłoszona została susza rolnicza w okresie wiosennym i letnim. W związku z tym
właściciele gruntów rolnych mogli składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym,
powstałe w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019r. Powołana do tego celu
komisja gminna stwierdziła, że w 161 przypadkach gospodarstwa zostały poszkodowane.
Powierzchnia upraw, która została dotknięta niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wyniosła
2 046,67 ha. Kwota oszacowanych szkód w produkcji roślinnej wyniosła 2.698.875,77 zł, a w
produkcji zwierzęcej – 602.445,41 zł. Łącznie dało to kwotę 3.301.321,18 zł. Szkody
spowodowane suszą objęły obszar 17 z 18 sołectw Gminy Pabiance.
Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2019 rolnikom udzielana była pomoc publiczna z
tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy
Pabiance. Złożono 494 wnioski. Łączna kwota zwrotu wyniosła 236.271,42 zł
W zakresie rolnictwa w roku 2019 wszczęte zostało postępowanie w sprawie
domniemanego zanieczyszczenie środowiska przez producentów w miejscowości Bychlew i
Jadwinin. Sprawa jest w toku.
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Leśnictwo
Łączna powierzchnia lasów znajdujących się na terenie Gminy Pabianice wyniosła w 2019r.
279 ha. Z tego 86% to lasy publiczne – 240 ha. Lesistość gminy wynosi 8,4%.
Łowiectwo
Na terenie Gminy Pabianice są cztery obwody łowieckie: Rogacz, ZŁOM, OHZ i Słowik. W
roku 2019 przeprowadzonych zostało łącznie 30 polowań zbiorowych, których celem było m.in.
dokonanie odstrzału sanitarnego zwierzyny łownej, głównie dzików, zlecone przez Ministerstwo
Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w 2019r.
1. Przeprowadzono 202 postępowania w sprawie wydania zaświadczeń lub decyzji w sprawie
wycinki drzew, w tym:
•

decyzje: 15;

•

zaświadczenia: 187.

2. Przeprowadzono 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla:
•

hala Amazon w Pawlikowicach – decyzja bez oddziaływania na środowisko;

•

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – maszt Górka Pabianicka - odmowa
wszczęcia postępowania.

3. Wydano 4 klasyfikacje akustyczne dla terenów inwestycyjnych.
4. Wydano 3 postanowienia w sprawie uzgodnień geologicznych.
5. Wszczęto 3 postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych w miejscowościach:
•

Kudrowice – sprawa w toku;

•

Hermanów – sprawa w toku, skierowana do Wód Polskich;

•

Piątkowisko – sprawa skierowana do nadzoru budowlanego.

Mieszkańcy Gminy Pabianice w 2019 r. mieli możliwość, i nadal mają, monitorowania na
bieżąco stanu jakości powietrza. Czujniki jakości powietrza zainstalowano na szkołach na terenie
gminy. Mierzą one w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i
najważniejsze parametry pogodowe dające informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są
umieszczone.
Wyniki pomiarów prezentowane są bezpośrednio na czujnikach, za pomocą kolorowych
diod oraz przesyłane są przez Internet gdzie można je śledzić na stronie www.airly.eu, w aplikacji
Airly na urządzenia mobilne oraz w aplikacji Gmina Pabianice dedykowanej dla mieszkańców
gminy Pabianice.
Czujniki dostarczają mieszkańcom informacji o jakości powietrza, które mogą służyć do
planowania aktywności na zewnątrz osobom uprawiającym różnego rodzaju czynności związane z
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wysiłkiem fizycznym oraz grupom, dla których zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie
szkodliwe, tj.: dzieci, osoby starsze, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, czy
układu krążenia.

Czujniki monitorujące jakość powietrza
5.4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gmina Pabianice w roku 2019 posiadała w zasobach mienia komunalnego 1 158 607 m 2
powierzchni gruntowej o wartości 7.975.152,70 zł, z czego:
•

nieruchomości zajęte pod działki budowlane wyniosły 145 856 m2 o wartości
1.050.529,87 zł;

•

nieruchomości oddane w trwały zarząd (szkoły, ośrodki zdrowia) wyniosły 59 836 m 2 o
wartości 523.410,73 zł.

•

nieruchomości zajęte pod drogi wyniosły 746 967m2 o wartości 5.619.188,10 zł;

•

nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste (ogródki działkowe,
Pawlikowice, podmioty prywatne) wyniosły 205 948 m2 o wartości 782.024,00 zł;

•

budynki i obiekty, m.in.: 5 budynków szkolnych, 5 świetlic wiejskich, 2 budynki przy
obiektach sportowych, 2 ośrodki zdrowia, 5 budynków o różnym przeznaczeniu, 1 budynek
biurowy, 2 boiska sportowe, 3 budynki stacji uzdatnia wody, wiaty przystankowe, place
zabaw, siłownie zewnętrzne;

•

budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, m.in.: oświetlenie uliczne, drogi,
przepusty, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne;

•

środki transportu – autobus szkolny.

OSP

W ciągu 2019r. zakres mienia komunalnego Gminy Pabianice zmieniał się w następujący
sposób:
•

przybyły 4 nowe działki drogowe w Bychlewie, Hermanowie i Jadwininie. Ich łączna
powierzchnia wyniosła 677 m2, a ich wartość to 17.595,00 zł.

•

ubyło 13 m2 gruntu w Pawlikowicach zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego. Nastąpiło to
w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej
Nr 485.
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•

sprzedano, w wyniku przeprowadzonego przetargu w lutym 2019 r., działkę w Piątkowisku
o powierzchni 164 m2. Właściciel zakupionej działki przeznaczył ją na powiększenie swojej
sąsiedniej działki.

Decyzje podziałowe, o rozgraniczenie nieruchomości oraz w zakresie nadawania lub zmiany
nazw ulic, zmiany granic miejscowości
Do zadań gminy należy wydawanie decyzji podziałowych, o rozgraniczenie nieruchomości
oraz w zakresie nadawania lub zmiany nazw ulic, zmiany granic miejscowości.
W 2019 roku nie nastąpiły żadne zmiany w nazwach dotychczasowych nazw miejscowości,
ani ich granic, nie powstały również nowe miejscowości w Gminie Pabianice. Analogiczna sytuacja
dotyczy nazw ulic - nie zmieniono istniejących nazw ulic, jak również nie powstały nowe nazwy
ulic na terenie Gminy.
Przeprowadzono 38 postępowań w zakresie podziałów nieruchomości. Wszystkie
zakończyły się decyzjami o ich zatwierdzeniu, przy czym od 1 decyzji zostało wniesione odwołanie
do SKO. Dodatkowo 1 decyzja została wydana o uchyleniu w całości decyzji podziałowej z 2018 r.
Ponadto wpłynął 1 wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Aktualnie sprawa jest w toku.
W 2019 r. nadano 109 numerów porządkowych.
5.5. Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy Pabianice zarejestrowanych było w 2019 r. 663 podmiotów
gospodarczych. W odniesieniu do roku 2018 przybyło 21 nowych przedsiębiorców. Wprowadzono
338 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpisów o
zakończeniu działalności gospodarczej było 30. Z kolei wpisów o założenie działalności było 45.
W odniesieniu do sąsiednich gmin powiatu pabianickiego Gmina Pabianice przodowała w
ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na swoim terenie. Drugie miejsce zajmowała
Gmina Dobroń z 536 przedsiębiorcami.
Największą grupę przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie gminy w 2019 r. stanowili
przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet, transportem drogowym towarowym oraz zajmujący się szeroko pojętym
budownictwem oraz usługami wykończeniowymi.
W tym miejscu należy również zauważyć, że na koniec roku 2019 łączna ilość zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawanych przez Wójta Gminy Pabianice wyniosła
37. Za korzystanie z zezwoleń gmina pobiera opłatę każdego roku w 3 ratach, których wielkość jest
zależna od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim na podstawie
oświadczeń składanych przez przedsiębiorców do końca stycznia każdego roku.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w 2019 r. nie stwierdzono żadnych wykroczeń
ani przestępstw w związku ze sprzedażą alkoholu.
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6. Oświata, kultura, sport, turystyka i zabytki
6.1. Oświata
6.1.1. Szkoły podstawowe
W 2019 r. na ternie Gminy Pabianice funkcjonowały 4 placówki oświatowe, które są
jednocześnie jednostkami budżetowymi. Były to:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach.
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie.
3. Szkoła podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach.
4. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.
Wydatki Gminy na oświatę w 2019r. wyniosły 19.819.203,30 zł, z czego 7.454.955,00 zł
(37,61%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. We wszystkich
szkołach znajdujących się na terenie Gminy uczyło się 853 uczniów.
Liczbę dzieci i oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy Pabianice w roku
2019 prezentuje poniższa tabela.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
Liczba dzieci

129

Liczba oddziałów

8
Szkoła Podstawowa w Bychlewie

Liczba dzieci

245

Liczba oddziałów

11
Szkoła Podstawowa w Petrykozach

Liczba dzieci

148

Liczba oddziałów

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Piątkowisku
Liczba dzieci

263

Liczba oddziałów

15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku Przedszkole w Żytowicach
Liczba dzieci

68

Liczba oddziałów

3

Uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Pabianice przyznawana jest pomoc
materialna w następujących formach:
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1. o charakterze motywacyjnym tj. stypendia szkolne za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe.
Szczegółowy wykaz przyznanych w 2019 r. stypendiów przedstawia poniższa tabela.
Semestr

Liczba uczniów,
którym przyznano
stypendia naukowe

Liczba uczniów,
którym przyznano
stypendia sportowe

Razem

Kwota (w zł)

I

44

67

111

11 100,00

II

109

54

163

16 300,00

2. za wysokie osiągnięcia w nauce. Nagroda przyznawana corocznie przez Wójta Gminy
Pabianice, w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Pabianice”. W roku szkolnym 2018/2019 przyznano 63
uczniom nagrody pieniężne w łącznej kwocie 12.600,00 zł.
3. o charakterze socjalnym, to pomoc w formie zasiłku szkolnego lub stypendium szkolnego,
który może otrzymać uczeń, przejściowo znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne,
może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielona w 2019 r. przedstawia się następująco:
Rok
szkolny

Liczba
uczniów

Czasookres

Dotacja w zł

Gmina w zł Razem w zł

2018/2019 19

I - VI

10.534,00

3.556,00

14.090,00

2019/2020 16

IX - XII

5.065,60

1.266,40

6.332,00

15.599,60

4.822,40

20.422,00

objętych
pomocą

Razem:

Ponadto Gmina Pabianice realizując obowiązek nałożony ustawą Prawo oświatowe organizuje dowóz uczniów do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pabianice
oraz zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy lub refunduje
rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci.
W roku 2019 dojeżdżało do szkół za sprawą organizowanych przez gminę środków
transportu ok. 238 uczniów dziennie (ok. 28% wszystkich uczennic i uczniów). Dowóz obejmował
5 tras. Łączna ich długość to 85 km.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w oparciu o wnioski rodziców, Gmina
Pabianice zorganizowała w 2019 r. dowóz uczniów niepełnosprawnych w sposób następujący:
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•

8 uczniów dowożonych było indywidualnie przez rodziców, którym Gmina Pabianice
udzieliła refundacji na łączną kwotę 25.718,43 zł;

•

6 uczniów, dowożonych było przez przewoźnika wyłonionego w drodze zapytania
ofertowego. Koszt dowozu wyniósł w 2019 r. 104.700,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale „oświata i wychowanie” zrealizowano
następujące zadania:
1. utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bychlewie za kwotę: 39.729,00 zł;
2. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną za kwotę 6.348.638,01
zł;

Szkoła podstawowa w Petrykozach – sala gimnastyczna wraz z pracowniami dydaktycznymi
3. zakup urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach za kwotę 37.481,00
zł;
4. zakup automatu myjącego do czyszczenia sali gimnastycznej, holi szkolnych i klas w Szkole
Podstawowej w Petrykozach za kwotę 17.576,70 zł.
6.1.2. Wychowanie przedszkolne
W Gminie Pabianice funkcjonują 4 oddziały przedszkolne w czterech szkołach
podstawowych. Nie wszystkie dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczają do tych placówek. W
sytuacji, gdy mieszkaniec gminy jest wychowankiem przedszkola w innej gminie, dokonuje się
rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym tabela przedstawia wykaz gmin i
kwotę zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w 2019r. na rzecz Gminy Pabianice.
gmina zobowiązana do zwrotu:
Dłutów
Dobroń
Konstantynów Łódzki
Lutomiersk
Wodzierady

kwota zwrotu:
14.236,60 zł
9.386,30 zł
5.237,52 zł
2.330,86 zł
7.055,44 zł
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Miasto Pabianice
RAZEM:

46.219,92 zł
84.466,64 zł

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczają do
przedszkoli w innych gminach. Stąd tabela przedstawia wykaz gmin i kwotę zwrotu kosztów
wychowania przedszkolnego w 2019r. na rzecz takich gmin.
gmina otrzymująca zwrot :
Miasto Pabianice - publiczne przedszkola
Miasto Pabianice - niepubliczne przedszkola
Miasto Łódź
Konstantynów Łódzki
Gmina Ksawerów
Miasto Rzgów
Gmina Dłutów
RAZEM:

Kwota zwrotu:
583.300,04 zł.
330.281,17 zł.
32.696,99 zł.
40.033,16 zł.
26.700,28 zł.
4.572,04 zł.
1.970,18 zł.
974.553,86 zł.

Nietrudno zauważyć, że zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli
na terenie innych gmin jest znacznie wyższy niż uzyskany zwrot na rzecz Gminy Pabianice. Taka
sytuacja jest związana z wykonywaniem pracy zawodowej przez rodziców poza terenem gminy.
Prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest również brak przedszkola na terenie Gminy Pabianice.
Z tego też względu jednym z priorytetów na najbliższe lata jest utworzenie takiej jednostki oraz
przekształcenie szkół w zespoły szkolno-przedszkolne z 8-godzinnymi przedszkolami.
6.1.3. Opieka nad dziećmi do lat 3
Gmina Pabianice, realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi do lat 3, od 1 września 2019 r., w oparciu o uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy
Pabianice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, udziela dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Dotacja udzielana jest
miesięcznie w wysokości 500 zł na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Pabianice.
Wykaz podmiotów oraz liczbę dzieci objętych dotacją w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.
Podmiot

Liczba dzieci

Niepubliczny Żłobek „U Lolka”

13

Niepubliczny Żłobek „ISKIERKI”

34

RAZEM:
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Szczegółowe informacje w zakresie oświaty zawiera załącznik nr 8 do raportu.
6.2. Kultura
W roku 2018 została utworzona jednostka organizacyjna – Gminny Dom Kultury, który
przejął większość zadań realizowanych dotychczas przez Urząd Gminy w Pabianicach. Działalność
GDK będzie omówiona w dalszej części raportu.
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Działania w zakresie kultury nadal realizowane w Urzędzie to głównie działania
wspomagające Gminny Dom Kultury oraz sprawy związane z świetlicami wiejskimi.
Na terenie Gminy Pabianice funkcjonuje 5 świetlic wiejskich w następujących sołectwach:
Konin- Majówka, Wola Żytowska, Hermanów, Jadwinin-Władysławów oraz Bychlew. Wszystkie
świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Pabianice. Świetlica wiejska w Bychlewie oraz w Woli
Żytowskiej zostały użyczone na potrzeby realizacji celów statutowych Gminnemu Domowi Kultury
z siedzibą w Bychlewie. Świetlice użytkowane są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy
Pabianice, które określa zasady funkcjonowania obiektów w tym: administrowania przez osoby
upoważnione, zasady ich udostępniania i wynajmu, zakazy i nakazy obowiązujące korzystających z
nich osób.
Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz lokalnych społeczności, wspieranie inicjatyw
lokalnych, prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.
Ze świetlic wiejskich korzystają organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową
na terenie gminy Pabianice.
W ramach wydatków budżetu gminy Pabianice w roku 2019 na bieżące utrzymanie świetlic
wydatkowano kwotę w wysokości 19.720,29 zł, na którą składały się koszty wynagrodzeń
bezosobowych, zakup energii, niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania świetlic. Część
potrzeb świetlic wiejskich było zaspokojone ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego
przez poszczególne sołectwa.
6.3. Sport
Jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Gmina Pabianice realizując ten obowiązek przyjęła uchwałę nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice
z dnia 31 marca 2011 roku, która określa warunki i tryb finansowania tego zadania własnego. W
2019 r. z dofinansowania skorzystały następujące kluby sportowe działające na terenie Gminy:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice.
2. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew.
3. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko.
Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy rozpatrzyła wnioski pod względem
formalnym i merytorycznym na działalność sportową. Ogółem na przydzielenie dotacji komisja
zaopiniowała 110 000 zł. Dotacje na realizację działalności sportowej zostały wypłacone w dwóch
transzach w terminach określonych w stosownych umowach. Warunkiem wypłaty II transzy było
zaakceptowania sprawozdania częściowego za I półrocze. Sprawozdania zostały złożone w terminie
i zaakceptowane pod względem formalnym i rachunkowym.
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Podział środków określa poniższa tabela.
Lp. Nazwa organizacji

Sekcja

1.

Gminny Ludowy
Klub Sportowy
„ Burza"
Pawlikowice

2.

Ludowy Klub
Sportowy
„Jutrzenka" Bychlew sekcja tenisa stołowego
sekcja szachowa (dzieci
uczęszczające do Szkoły
Podstawowej w Bychlewie)
Ludowy Klub
sekcja piłki nożnej
Sportowy „ Orzeł"
Piątkowisko
Razem

3.

sekcja tenisa stołowego
sekcja młodzieżowa szachowa
i tenisowa (szkolenie dzieci i
młodzieży w SP w
Pawlikowicach)
Sekcja piłki nożnej

Liczba członków

Dotacja z
podziałem na
sekcje

20 osób
20 osób szachy;
20 osób tenis

12 500 zł
8 000 zł

24 seniorów;
94 młodzików
15 osób
20 osób

38 500 zł

28 seniorów;
57 młodzików

38 500 zł

298 osób

110 000 zł

8 500 zł
4000 zł

Dokonując analizy powyższych danych można stwierdzić, że w przeliczeniu na jednego
zawodnika kwota dotacji wynosi ok. 369 zł.
Obiekty Sportowe
Na terenie gminy funkcjonują dwa obiekty sportowe: w Piątkowisku i Bychlewie. Na
podstawie umów nieodpłatnego użyczenia na potrzeby realizacji celów statutowych – biorącymi w
użyczenie są Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku oraz Ludowy Klub Sportowy
„Jutrzenka” w Bychlewie.
Organizacje te realizując swój zakres działalności sportowej jednocześnie zajmują się
bieżącym utrzymaniem w/w obiektów, a wydatki inwestycyjne i na bieżące utrzymanie tych
obiektów ponosi Gmina Pabianice.
W roku 2019 na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę w
wysokości 103.538, 92 zł na którą składały się koszty: wynagrodzeń bezosobowych, opłat za
energię, ogrzewania, wywozu nieczystości, koszty remontów, zakupu niezbędnych materiałów,
urządzeń do prawidłowego utrzymania. Ponadto w ramach działu budżetowego: „pozostała
działalność w sporcie” wydatkowano kwotę w wysokości 73.226,09 zł, na którą składały się
wydatki związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej, w
tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różnego rodzaju imprezy sportowe jako reprezentacja
gminy, przejazdy na basen, wynajem basenu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, koszty umów
zleceń z instruktorami pływania oraz nauczycielami sprawującymi opiekę.
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6.3. Turystyka
W roku 2019 Gmina Pabianice we współpracy z organizacjami pozarządowymi podjęła
działania mające na celu rozwój turystyki na swoim terenie. Działania te opierały się na pomocy w
przygotowaniu wniosku w celu pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz pomocy w realizacji tego projektu przez stowarzyszenie „Folklor Ma Sens”.
Projekt pn.: „Wytyczenie dwóch szlaków turystycznych na terenie Gminy Pabianice” miał
na celu promocję i poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD „BUD-UJ Razem”. Projekt był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Pabianice wspólnie ze Stowarzyszeniem „Folklor Ma Sens” oraz Towarzystwem
Miłośników Dziejów Pabianic przygotowała dwa szlaki turystyczne o charakterze historycznokulturalno-przyrodniczym, które przybliżają historię ziem obecnie znajdujących się w granicach
Gminy Pabianice. Każda z tras to sześć tablic zawierających informacje o historii najbliższej
okolicy, zdjęcia oraz archiwalne mapy. Każda z tablic zawiera również kod QR, który pozwala
przenieść się na stronę internetową zawierającą więcej informacji na temat danego punktu
(dostępną również pod adresem: www.historia.pabianice.gmina.pl)
Opracowano również mapę turystyczną, dostępną m.in. w Urzędzie Gminy w Pabianicach,
która ułatwia znalezienie zarówno wszystkich tablic, jak również innych ciekawych miejsc na
terenie Gminy Pabianice.
Wartość projektu wyniosła 19.981,00 zł.
W czerwcu 2019r. w ramach promocji Gminy Pabianice przyjęta została grupa 19 cyklistów
„CIKLO” z Konina. Spotkanie to odbyło się w ramach inicjatywy grupy. Pomysł polegał na tym by
odwiedzać miejscowości o nazwie Konin. W listopadzie 2018 r. grupa odwiedziła miejscowości o
tej nazwie w województwie wielkopolskim.
Gmina Pabianice chętnie odpowiedziała na propozycję zorganizowania wspólnej imprezy
integracyjno-promocyjnej. Patronat nad wspólnym przedsięwzięciem rajdu „Z Konina do Konina
przez Konin” objęli Prezydent Miasta Konin Pan Piotr Korytkowski, Wójt Gminy Pabianice Pan
Marcin Wieczorek oraz rady sołeckie sołectw: Konin-Majówka i Wola Żytowska.
14 czerwca 2019 r. grupa wyruszyła spod ratusza w Koninie i po 110 km trasy dotarła do
świetlicy wiejskiej w Koninie. Nocleg zaplanowany został w świetlicy wiejskiej w Woli
Żytowskiej. Następnego dnia grupa wraz z zainteresowanymi mieszkańcami gminy ruszyła do
miasta Pabianice, gdzie przyłączono się do rajdu rowerowego zorganizowanego z okazji Dni
Pabianic. Tego samego dnia grupa „CIKLO” uczestniczyła w pikniku rodzinnym zorganizowanym
przez sołectwo Bychlew, a następnie w pikniku zorganizowanym wspólnie przez sołectwa KoninMajówka i Wola Żytowska.
Przedstawicieli Urzędu Gminy w Pabianicach, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz
sami mieszkańcy Gminy Pabianice dołożyli starań by goście czuli się mile widziani i ugoszczeni.
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6.4. Zabytki
Na terenie Gminy Pabianice znajdują się zabytki zewidencjonowane w gminnej ewidencji
zabytków. Poniższa tabela zawiera w/w wykaz.
Lp.

Obiekt

Adres

1.

Dom nr 22

Bychlew

2.

Dom nr 25

Bychlew

3.
4.

Kościół rzymsko-katolicki pw. Św. Górka Pabianicka 58
Marcina i Św. Magdaleny
Plebania
Górka Pabianicka

5.

Dom parafialny (organistówka)

Górka Pabianicka

6.

Cmentarz rzymsko-katolicki

Górka Pabianicka nr ew. działki 70

7.

Cmentarz ewangelicko-augsburski Kudrowice nr. ew. działki 337

8.
9.

Cmentarz rzymsko-katolicki
Pawlikowice nr ew. działki 123
parafialny
Cmentarz ewangelicko-augsburski Pawlikowice nr ew. działki 122

10.

Park podworski

Piątkowisko

11.

Willa

Piątkowisko

12.

Park wiejski przy willi

Piątkowisko

13.

Cmentarz ewangelicko augsburski Piątkowisko nr ew. działki 516

14.

Dom „Lipy”

Porszewice

15.

Willa podmiejska dom Steinerta

Porszewice

16.

Dom „Jaskółka”

Porszewice

17.

Dom „Jutrzenka”

Porszewice

18.

Dom „Zgoda”

Porszewice

19.

Dom „Orlęta”

Porszewice

20.

Porszewice nr ew. działki: 111/4,8,9,11-13,1520,22-31;112;126/1;128/1-4;128/9,10;242/1-6
Porszewice nr ew. działki 247/1

22.

Park (założenie parkowo-leśne,
dawne tereny letniskowe)
Cmentarz ewangelicko-augsburski
z kwaterą z I wojny światowej
Cmentarz ewangelicki

23.

Dom nr 59

Rydzyny

24.

Dom nr 62

Rydzyny

25.

Zagroda nr 94

Rydzyny

21.

Rydzyny
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26.

Budynek gospodarczy

Rydzyny

27.

Młyn wraz z zagrodą

Szynkielew

28.

Młyn

Szynkielew

29.

Cmentarz ewangelicko augsburski Wysieradz nr ew. działki 118
z kwaterą wojenną z I wojny
światowej
Dom nr 94
Rydzyny

30.

Powyższy wykaz wskazuje, że jednym z zabytków znajdującym się na terenie gminy jest
cmentarz ewangelicko-augsburski z kwaterą z I wojny światowej w Wysieradzu. Obiekt ten stał się
w 2019r. przedmiotem zainteresowania Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic, którzy
postanowili uporządkować cmentarz. Przedstawiciele Gminy Pabianice każdorazowo chętnie
wspierają tego typu inicjatywy. Tak się też stało i tym razem. W sprzątanie zaangażowali się
również mieszkańcy Gminy Pabianice, a dodatkową atrakcją dla uczestników było ognisko
integracyjne.
Warto wspomnieć, że była to kolejna tego typu akcja mająca na celu zachowanie dla
przyszłych pokoleń świadectwa historii regionu. Dwa tygodnie wcześniej, tj. 13 kwietnia 2019 r.
wiosenne porządki zorganizowano na cmentarzu w Rydzynach.
7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Na terenie Gminy Pabianice funkcjonuje 9 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z tych 9 Jednostek OSP aż 5 jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, najwięcej wśród
gmin naszego powiatu, co świadczy o naszym zorganizowaniu, wyposażeniu i przygotowaniu
bojowym. Obecnie w jednostkach OSP jest 422 członków zwyczajnych, 53 wspierających i 17
honorowych, razem 492 członków OSP. 5 jednostek OSP działa już od ponad 80 lat. Wszystkie
Jednostki posiadają uregulowany prawny stan własności budynków strażnic jak i gruntów.
Jednostki OSP w Gminie Pabianice posiadają 22 samochody. Są to:
•

Samochodów lekkich 12 szt.

•

Samochodów średnich 4 szt.

•

Samochodów ciężkich 6 szt.

Ponadto jednostki OSP z terenu gminy Pabianice wyposażone są w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
W roku 2019 jednostki OSP brały udział w 158 akcjach ratowniczych:
•

OSP Górka Pabianicka – 37 wyjazdów,

•

OSP Piątkowisko – 43 wyjazdy,

•

OSP Kudrowice – 23 wyjazdy,

•

OSP Rydzyny - 16 wyjazdów,
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•

OSP Pawlikowice – 27 wyjazdów,

•

OSP Konin – 5 wyjazdów,

•

OSP Gorzew – 0 wyjazdów,

•

OSP Janowice – 4 wyjazdy,

•

OSP Żytowice – 3 wyjazdy.

Wydatki poniesione w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wyniosły w 2019r. 613.762,92 zł. Najważniejsze wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy
Pabianice przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Jednostka
OSP
Górka
Pabianicka

Cel i przeznaczenia środków

Kwota w zł.

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce

31.789,00

Kudrowice

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- remont sanitariatów w budynku strażnicy (f.s.)
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- remont podłogi w budynku strażnicy,
- remont posadzki w garażach
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- remont podłogi w strażnicy,
- wykonanie instalacji wentylacyjnej (nawiewnowywiewnej) w strażnicy (f. s.)
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego
(7.090,00 zł - środki własne OSP)
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- wymiana instalacji selektywnego
wywoływania,
- zakup sprzętu do ogrzewania budynku
strażnicy
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce

23.742,00

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- budowa nowego ogrodzenia okalającego plac i
budynek strażnicy
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce

7.714,00

Piątkowisko

Janowice

Konin

Rydzyny

7.

Gorzew

8.

Żytowice

9.

Pawlikowice

30.000,00
31.169,00
38.000,00
6.500,00
9.492,00
12.019,00
13.819,05
8.302,00
105.000,00
14.590,00
6.150,00
9.217,00
6.300,00

29.966,76
29.446,00
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Gmina Pabianice otrzymała również dofinansowanie:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – „Pomoc finansowa dla jednostek
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Jednostek OSP”.
Zakupiono motopompę TOHATSU M16/8 VE 1500 dla Jednostki OSP Konin o łącznej
wartości 39.790,50 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 19.790,50 zł.
2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach – „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie
nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy
Pabianice”. W ramach tego zadania zakupiono pilarkę do drewna MS 391 i agregat
oddymiający GF 164 SE dla Jednostki OSP Kudrowice. Kwota dofinansowania wyniosła
8.000,00 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 2.000,00 zł.
Szczegółowe dane odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określa załącznik nr 9.
8. Działalność Gminnego Domu Kultury w Bychlewie
Gminny Dom Kultury z siedzibą w Bychlewie został powołany uchwałą Nr LIV/504/2018
Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018r. Jego działalność jest oparta na Statucie Gminnego
Domu Kultury. Celem powołanej instytucji jest realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie
organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury rozpoczął działalność dnia 1 września 2018r. w budynku świetlicy
wiejskiej w Bychlewie, który stanowi własność Gminy Pabianice.
GDK prowadzi działalność w oparciu o:
1. Bibliotekę Główną w Bychlewie:
a) Oddział dla dzieci w Bychlewie,
b) filia w Górce Pabianickiej,
c) filia w Piątkowisku,
d) filia w Żytowicach,
e) punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach;
2) Gminną Orkiestrę Dętą w Górce Pabianickiej;
3) Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”;
4) świetlicę w Woli Żytowskiej.
Ponadto GDK współpracuje ze szkołami Gminy Pabianice, stowarzyszeniami oraz z innymi
domami kultury.
Finansowanie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie w ujęciu procentowym w roku 2019
przedstawia poniższy wykres kołowy.
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9%

1%
5%

85%

dotacja podmiotowa z
budżetu Gminy Pabianice
dotacja celowa z budżetu
Gminy Pabianice
dotacja z Biblioteki Narodowej
przychód z działalności
statutowej

Łączna kwota wydatków Gminnego Domu Kultury w Bychlewie w 2019 r. wyniosła
1.042.542,71 zł.
W 2019 r. Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia:
1. Maraton Samby. Udział wzięło 40 osób.
2. Sztuka teatralna „Olimp, czyli skok na kasę” w wykonaniu teatru „Dla Niepoznaki”.
Spektakl oglądało ok. 60 osób.
3. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii, m.in. zajęcia z papieroplastyki, nauka Afro Dance z
tancerzem z Afryki, tańce latynoskie z tancerzem z Wenezueli, tworzenie obrazów
wielkoformatowych z Adamem Wirskim – ps KruK, zajęcia terapeutyczne z dogoterapii.
Udział wzięło ok. 60 dzieci z terenu gminy.

Zajęcia z papieroplastyki

Tańce Afro Dance

Zajęcia z p. A. Wirskim ps. KruK
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Praca trwa

Namalowany przez dzieci obraz

Dogoterapia

4. Pokaz salsy w wykonaniu tancerza ze szkoły tańca Urban Dance, pochodzącego z Kuby. W
zajęciach uczestniczyła grupa dzieci, a następnie dorośli.
5. Zabawa przebierańcowa dla dzieci z okazji końca karnawału – GDK współorganizatorem ze
stowarzyszeniem „Folklor ma sens”.
6. Warsztaty Wielkanocne w świetlicy wiejskiej w Hermanowie. Pod opieką florystki
uczestnicy wykonywali wielkanocne dekoracje w szkle i dekoracje na drzwi. Uczestniczyło
ok. 20 osób.

7. IV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla klas 1-3 Gminy Pabianice pt. „W
świecie wierszy dla dzieci”. Do konkursu zostało zgłoszonych 30 dzieci.
8. Gminny Dzień Dziecka na farmie. Uczestniczyło ok. 150 osób.
9. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka”. W roku 2019 Gmina Pabianice gościła
zespoły z: Meksyku, Botswany, Kosowa, Porto Rico, Nowej Zelandii i oczywiście Polski Bychlewianka. Festiwal obejrzało ok. 800 osób.
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10. Naukę języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Łącznie w zajęciach uczestniczy 60 osób.
11. Zajęcia plastyczne z KruKiem. W Bychlewie w zajęciach uczestniczyło 12 dzieci i 8 w Woli
Żytowskiej.
12. Nauka gry na pianinie. Jest 8 osób uczących się.
13. Warsztaty jesienne pod nazwą „Kolorowa jesień”. Uczestnicy wykonywali kompozycje
kwiatowe wykorzystując dynię. Ilość osób uczestniczących to 30.

14. Spektakl „Casting, czyli ostatnia szansa” w wykonaniu teatru „Dla Niepoznaki”. Spektakl
obejrzało ok. 60 osób.
15. Spotkanie autorskie z panem Marcinem Margielewskim, autorem książek o tematyce
arabskiej. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.
16. Organizacja uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada. W uroczystości uczestniczyło
ok. 100 osób.
17. Rodzinny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.
18. Występ kabaretu działającego przy Klubie Seniora w Ksawerowie oraz słodki poczęstunek
dla osób w wieku 60+ w celu ich aktywizacji. Udział wzięło 60 osób.
19. Maraton Zumby prowadzony przez 2 instruktorów ze szkoły tańca Urban Dance Zone.
Uczestniczyło 50 osób.
20. Konkurs plastyczny pt. „Mój wymarzony miś” dla grupy przedszkolnej (3-5 lat) z terenu
gminy. Na konkurs wpłynęło 77 prac. Udział wzięło ok. 100 dzieciaków.
21. „Andrzejki”. Była muzyka, tańce oraz poczęstunek. Uczestniczyło 70 osób.
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22. Mikołajki. W ramach imprezy wystąpił teatr „Maska” z Krakowa z bajką „Świąteczny darmagia i czar”. Następnie odbyło się spotkanie z Mikołajem i słodki prezent. W tym
wydarzeniu uczestniczyło ok. 100 dzieci.

23. Warsztaty Bożonarodzeniowe w Bychlewie i Żytowicach. Uczestniczyło w nich ok. 95
osób.
24. Koncert „Święta tuż, tuż” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w
Pabianicach.
Gminny Dom Kultury opiera swoją działalność o świetlicę wiejską w Bychlewie oraz w
Woli Żytowskiej. Istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania przez mieszkańców Gminy z
obiektu w Woli Żytowskiej. W 2019 r. odbywały się tam raz w tygodniu zajęcia fitness i aerobiku
oraz zajęcia plastyczne i językowe dla dzieci i młodzieży. Można było zagrać w ping-ponga,
skorzystać z dobrze wyposażonej siłowni uzupełnionej o nowy sprzęt do ćwiczeń, skorzystać z
sauny. W roku następnym, na prośbę mieszkańców będą odbywały się również zajęcia: zdrowy
kręgosłup.
Działalność Gminnej Orkiestry Dętej
Gminna Orkiestra Dęta w Górce Pabianickiej w roku 2019 została włączona do Gminnego
Domu Kultury. Obecnie w skład orkiestry wchodzi 38 muzyków, w tym 2 dyrygentów (dyrygent
główny i jego zastępca). W skład orkiestry wchodzi również 5-osobowy zespół ze szkółki młodego
muzyka, która jest prowadzona przez jednego z dyrygentów. W repertuarze orkiestra posiada 195
utworów.
W roku 2019 Gminna Orkiestra Dęta uczestniczyła w następujących wydarzeniach:
•

uroczystości Rezurekcji w kościele św. Marcina w Górce Pabianickiej w okresie Świąt
Wielkanocnych;

•

uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja odbywające się w kościele św. Mateusza w
Pabianicach i pod pomnikiem Legionisty.
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•

koncert na powiatowym Dniu Strażaka w Woli Zaradzyńskiej w dniu 4 maja 2019r.

•

występ na obchodach Gminnego Dnia Strażaka na stadionie w Piątkowisku w dniu 5 maja
2019r.

•

uczestnictwo w Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w miesiącu wrześniu.

•

uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości 11 listopada na terenie gminy. Orkiestra
zapewniła oprawę muzyczną mszy świętej oraz moment składania kwiatów pod pomnikiem
w Bychlewie.

Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka to grupa folklorystyczna Gminy Pabianice skupiająca w
swoich szeregach zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. W roku 2019 Zespół został
włączony w strukturę Gminnego Domu Kultury w Bychlewie. Obecnie ZPiT „Bychlewianka” liczy
102 osoby w wieku od 4 lat do 40lat, w tym 7 członków kapeli. Osoby zajmujące się zespołem to:
kierownik zespołu, kierownik kapeli, choreograf, akompaniator, kostiumolog.
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W roku 2019 Zespół uczestniczył w następujących wydarzeniach:
•

Koncert kolęd „Śpiewajcie i grajcie mu” w wykonaniu 100 członków Zespołu Pieśni i Tańca
„Bychlewianka. Koncert oglądało ok. 300 osób.

•

Dwukrotne koncertowanie na WOŚP w Pabianicach. Członkowie Zespołu kwestowali na
rzecz Orkiestry.

•

Występ w Konstantynowie Łódzkim z okazji jarmarku świątecznego w Niedzielę Palmową.

•

W dniach 7-8 czerwca ZPiT „Bychlewianka” odbywała koncerty z okazji 45-lecia Zespołu.
Pierwszy dzień to podróż po regionach Polski, było to widowisko skierowane dla dzieci, a
następnie koncert. Na scenie prezentowały się wszystkie grupy - ok. 100 uczestników. W
drugim dniu koncert przeznaczony był dla gości zaproszonych oraz dla byłych członków
Zespołu.

•

Udział młodszej grupy ZPiT ”Bychlewianka” w Dniach Reymontowskich organizowanych
w Łodzi.

•

Udział w Międzynarodowym Festiwalu „Polka”.

•

Udział w Międzynarodowym Festiwalu w Serbii odbywającym się w Niszu i mieście Cacak.

w Serbii
•

Udział w dożynkach w Nowym Mieście nad Pilicą i w Woli Krzysztopolskiej.
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Biblioteki
GDK prowadzi działalność w zakresie bibliotekarstwa w oparciu o Bibliotekę Główną w
Bychlewie obejmującą: oddział dla dzieci w Bychlewie, filie: w Górce Pabianickiej, w Piątkowisku
oraz w Żytowicach, a także punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach.
W 2019r. zarejestrowano 750 nowych czytelników. Jest to o 157 osób mniej w stosunku do
roku 2018. Łącznie w 2019r. zarejestrowano 9037 odwiedzin, w tym:
•

w wypożyczalni - 5878,

•

w czytelniach 2666, w tym 854 osób skorzystało z internetu.

W ciągu roku wypożyczono 8336 książek na zewnątrz, na miejscu natomiast udostępniono 5274
książki.
Z kolei w punkcie bibliotecznym znajdującym się w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
zarejestrowano 63 czytelników, wypożyczono 138 książek, a liczba odwiedzin wyniosła 420.
Księgozbiór jest corocznie uzupełniany o nowości wydawnicze. W 2019 r. zakupiono 1104
nowości, w tym 373 woluminy z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pozyskanej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Porównując rok 2018 nastąpił wzrost zakupionych nowości o 221 woluminy. Łącznie, na koniec
2019r. księgozbiór wyniósł 39062 woluminy.
Biblioteki posiadają również zbiory specjalne. Są to płyty DVD, audiobooki. Na koniec
2019r. w bibliotekach znajdowały się 2173 takie zbiory. W 2019r wpłynęło 90 nowych zbiorów, w
tym 89 zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu roku
wypożyczono 302 zbiory. Ponadto czytelnicy korzystają z prasy. Biblioteki bowiem prenumerują 28
czasopism.
Wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w 2019r. były następujące:
•

plastyczne konkursy wielkanocne odbywające się we wszystkich filiach bibliotecznych
gminy Pabianice;

•

w marcu dzieci z grupy przedszkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
oglądały spektakl teatralny „Co w trawie piszczy” zorganizowany przez Filię biblioteczną w
Żytowicach. Spektakl obejrzało 60 maluchów;

•

uczestnictwo w Czytelniczej Sztafecie Szkół, która odbyła się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Żytowicach. W roku 2019 pod hasłem „Z Moniuszką w tle”. W
uroczystości wzięły udział dzieci z klas 0-2;

•

dwa spotkania autorskie z Grażyną Bąkiewicz. W spotkaniu uczestniczyło 60 dzieci.

Szczegółowe informacje odnośnie działalności GDK w 2019r. prezentuje załącznik nr 10.
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9. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji
zadań zleconych gminie oraz zadań własnych.
W roku 2019 pomocą społeczną objęto 109 osób z 80 rodzin, co stanowiło 1,4% ogółu
ludności Gminy.
Zadania zlecone
W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku zadania zlecone realizowane były w następującym
zakresie:
1. pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wypłacono 14415 świadczeń za łączną kwotę
7.269.745,58 zł, dla 1631 dzieci z 1046 rodzin.
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. Ubezpieczeniem
zdrowotnym objęto 12 osób i odprowadzono 117 składek. Na powyższe zadanie
wydatkowano 15.278,00 zł.
3. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wydatkowano łącznie kwotę 2.027.557,34
zł, w tym wydatkowano 47.000,00 zł na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
(tzw. becikowe) dla 47 nowo narodzonych dzieci.
4. rządowy program „karta dużej rodziny”. 35 rodzinom wielodzietnym wydano 108 kart dużej
rodziny.
5. rządowy program „dobry start”. Świadczenie przyznano 1048 dzieciom w 745 rodzinach.
6. wsparcie kobiet w ciąży i rodzina za życiem. Wypłacono 3 jednorazowe świadczenia z
tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w łącznej wysokości 12.000,00 zł. Wydatki na
obsługę wyniosły 371,13 zł.
Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja
wyniosła 9.655,908,00 zł. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 9.648.591,21
zł. Dotacja została wykorzystana w 99,92%.
Zadania własne realizowane przez GOPS w Pabianicach określa poniższa tabela.
Rodzaj zadania
Zasiłki celowe
Dzienny Ośrodek
Adaptacyjny
Schronisko
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe

Ilość osób/rodzin, które
skorzystały z pomocy
38 rodzin
1 osoba

Wydatkowana kwota ze
wskazaniem źródła finansowania
27.300,00 zł – środki własne
14.856,00 zł – środki własne

2 osoby
23 osoby

11.232,00 zł – środki własne
118.698,00 zł – dotacja z budżetu
gminy
28.400,00 zł, w tym:
- 8.595,54 zł – środki własne,

22 rodziny
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Składki zdrowotne od
niektórych wypłaconych
świadczeń
Dom pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze
Realizacja rządowego
programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

21 osób

Stypendia szkolne

24 osoby/15 rodzin

Prace społecznieużyteczne

10 osób

Wsparcie dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi
Samorządowa
Karta Dużej Rodziny

6 osób

Wspieranie rodziny i
system pieczy zastępczej

8 osób
13 osób
74 osoby

36 rodzin (dopłata do
internetu)
6 rodzin (z tytułu
urodzenia trzeciego
dziecka)
x

- 19.804,46 zł – dotacja z budżetu
gminy
10.522,00 zł – dotacja z budżetu
gminy
256.208,00 zł – środki własne
59.583,00 zł – środki własne
43.825,00 zł., w tym:
- 17.530,00 zł - środki własne,
- 26.295,00 zł – dotacja z budżetu
gminy
20.422,39 zł, w tym:
- 4.822,79 zł - środki własne,
- 15.599,60 zł - dotacja
- 23.293,00 zł – środki własne
- 9.317,20 zł refundacja z
Powiatowego Urzędu Pracy
32.180,00 zł – środki własne
14.114,35 zł – środki własne
7.500,00 zł – środki własne
67.902,24 zł – środki własne
2.752,00 zł – dotacja

Zadania własne, które realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach w
2019r. obejmowały również zadania określone poniżej.
1. kontrakty socjalne
W 2019 roku pracownicy socjalni objęli pracą socjalną 27 rodzin, w tym z 14 zawarli
kontrakty socjalne, czyli rodzaj umowy między pracownikiem socjalnym a klientem, np. w celu
podjęcia pracy, przekwalifikowania się, podjęcia leczenia odwykowego, współpracy z asystentem
rodziny. Pomoc finansowa w tym przypadku uzależniona jest od wywiązania się z zawartej umowy.
2. realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc kierowana jest do osób, które
z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego
posiłku.
Z pomocy żywnościowej w ramach wsparcia Banku Żywności w gminie Pabianice w roku
2019r. skorzystały 58 osób z 28 rodzin. Żywność była wydawana przez Stowarzyszenie Brata
Alberta oraz PCK na podstawie listy osób dostarczonych przez GOPS w Pabianicach.
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3. działania Zespołu Interdyscyplinarnego
W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 „Niebieskich Kart” (3 – od
Policji, 1 – Pomoc Społeczna, 1- Służba Zdrowia). Powołano 5 grup roboczych. W omawianym
okresie rozpatrywano również 6 spraw będących kontynuacją z 2018 roku. Łącznie odbyły się 33
spotkania.
W 2019 roku w 8 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej karty” z powodu ustania
zjawiska przemocy w rodzinie.
Szczegółowe informacje odnośnie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określa
załącznik nr 11.
10. Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach jest
jednostką budżetową obejmującą:
•

Ośrodek Zdrowia w Petrykozach;

•

Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach.
Struktura opieki zdrowotnej w obu ośrodkach w roku 2019 przedstawiała się następująco:

•

Poradnia POZ;

•

Poradnia Stomatologiczna;

•

Pracownia Rehabilitacji;

•

Medycyna Szkolna.

Ponadto w obu ośrodkach funkcjonowały punkty apteczne prowadzone przez zewnętrzne
podmioty gospodarcze. Od października 2019 r. punkt funkcjonował jedynie w Pawlikowicach.
Dodatkowo w ośrodku w Petrykozach od 2011r. funkcjonuje Certyfikowane Centrum
Medycyny Podróży oraz od 2017 r. Poradnia Leczenia Uzależnień.
Obecnie w obu ośrodkach leczy się 4078 zadeklarowanych pacjentów. Rozkład liczby
zarejestrowanych pacjentów w kolejnych latach rozpoczynając od roku 2009 obrazuje poniższy
wykres.
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Zakupem inwestycyjnym realizowanym w 2019r. w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego
był zakup kotła grzewczego do PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach za kwotę
11.000,00 zł.
Szczegółowe dane w zakresie ochrony zdrowia określa załącznik nr 12.
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III. Priorytetowe zadania w kolejnych latach
Misją jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina jest zaspokajanie potrzeb jej
mieszkańców oraz polepszanie warunków ich życia. Taki cel główny przyświeca władzom Gminy
Pabianice w momencie planowania zadań na kolejne lata.
Realizacja tego celu i wybór najważniejszych zadań nie jest proste ze względu na mnogość
problemów i potrzeb. Niemniej, każdego roku zarówno Wójt Gminy Pabianice wraz z całym
aparatem pomocniczym oraz Rada Gminy Pabianice dokładają wszelkich starań by mieszkańcy z
zadowoleniem oceniali podejmowane działania oraz ich efekty.
Przedstawione sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w roku 2019 obrazuje w jak
wielu kierunkach i jak wiele działań zostało zrealizowanych. Nie oznacza to jednak, że w kolejnych
latach podejmowane inicjatywy i realizowane przedsięwzięcia będą mniejsze, czy też realizowane z
mniejszym zaangażowaniem. Wręcz przeciwnie. Plany są ambitne i dalekosiężne w każdej
dziedzinie przynależnej do gminy.
W pierwszej kolejności priorytetem dla władz gminy jest tworzenie ciągów pieszorowerowych o nawierzchni z masy bitumicznej. Dzięki tego typu rozwiązaniom, które zastępują
ścieżki rowerowe i chodniki, w krótszym czasie i za mniejsze środki można stworzyć arterie
komunikacyjne dla rowerzystów, jednocześnie podnosząc ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo
pieszych. Z kolei dzięki zastosowaniu nawierzchni asfaltowej komfort jazdy rowerzystów zwiększa
się. Celem jest przy tym pozyskanie środków zewnętrznych na budowę tego typu ciągów
komunikacyjnych. Wstępne działania już zostały podjęte, ponieważ zlecono wykonanie
dokumentacji projektowych, w których będą zaplanowane ciągi pieszo-rowerowe biegnące wzdłuż
modernizowanych dróg.
Corocznie także Gmina Pabianice występuje o środki z budżetu Państwa czy samorządu
wojewódzkiego na modernizacje dróg gminnych. Takie starania będą podejmowane również w
kolejnych latach. Już na przykład wiadomo, że w 2020 r. będzie przebudowywana droga gminna w
Piątkowisku - ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania, ponieważ wniosek o
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych został pozytywnie oceniony. Z tego samego
Programu zmodernizowany zostanie dalszy odcinek drogi biegnącej przez Szynkielew I. Pierwszy
etap został zrealizowany w 2019r.
Kontynuowana będzie również współpraca z Powiatem Pabianickim przy realizacji
inwestycji drogowych. Przykładem dobrej współpracy z władzami samorządu powiatowego jest
zaplanowana na bieżący rok modernizacja drogi powiatowej w Szynkielewie za wiaduktem oraz
drogi powiatowej Piątkowisko-Kudrowice. Gmina partycypuje w kosztach obu inwestycji w 50%.
Z kolei priorytetem na najbliższe lata jest modernizacja dróg powiatowych w Rydzynach. Jako Wójt
Gminy Pabianice liczę na przychylność władz Powiatu Pabianickiego w tym zakresie.
Mówiąc o bezpieczeństwie w kontekście rozwoju infrastruktury należy również wspomnieć
o projekcie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Zadanie to będzie realizowane już w
roku 2020, ponieważ gmina otrzymała na nie dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021 w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Otrzymane dofinansowanie z UE wyniesie aż 67%. Celem bezpośrednim projektu
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jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Rydzyny, Wola Żytowska, Piątkowisko,
Gorzew, Hermanów, Pawlikowice, Szynkielew, Porszewice, Kudrowice oraz Jadwinin. Prace będą
prowadzone zarówno na drogach powiatowych, gminnych, jak i na 13 odcinkach dróg
wewnętrznych. Wykorzystane będą urządzenia energooszczędne i ekologiczne. Łącznie powstać ma
250 szt. nowych punktów świetlnych.
Kolejną istotną dla mieszkańców kwestią jest dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Pomimo, iż nie jest to zadanie własne gminy, to Urząd Gminy w Pabianicach świadomy potrzeb w
tym zakresie, dokłada wszelkich starań by w miarę swoich możliwości wspomóc realizatora
projektu rozwoju sieci światłowodowej „Polska Cyfrowa” - firmę Toya. Na bieżąco udzielana jest
realizatorowi projektu wszelka pomoc w przypadku wystąpienia jakichś problemów, proponowane
są sposoby ich rozwiązania, czy stosowane są najkrótsze, możliwe terminy. Dlatego też istnieje
uzasadnione oczekiwanie, iż do końca 2020 r. cała Gmina Pabianice zostanie pokryta siecią
światłowodową.
Znakiem postępu jest również rozwój sieci gazowej. Podobnie jak w poprzednim przypadku
nie jest to zadanie własne gminy. Niemniej, również w tej dziedzinie przedstawiciele Urzędu
Gminy włączają się w starania by teren Gminy został zgazyfikowany. Plany Polskiej Spółki
Gazownictwa odpowiedzialnej za rozwój sieci są ambitne. Mianowicie Spółka zakłada, że do 2023
r. cała Gmina Pabianice, wzdłuż głównych dróg, zostanie pokryta siecią gazową. W kolejnych
latach prace miałyby być kontynuowane. Robimy wszystko by wspomóc realizację tych planów.
Powyższe działania mają nie tylko zaspokajać potrzeby mieszkańców, ale również
uatrakcyjniać Gminę Pabianice w oczach potencjalnych inwestorów. Mają ich również przyciągnąć.
Dlatego też podejmowane będą działania polegające na przekształcaniu niektórych terenów na
tereny inwestycyjne, głównie w okolicach drogi ekspresowej S8 i w sąsiedztwie hali Amazon w
Pawlikowicach. Na obecnym etapie procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest na ukończeniu. Planuje się również uruchomienie terenów inwestycyjnych w
Szynkielewie w związku z pojawieniem się możliwości zmiany układu komunikacyjnego przy
okazji budowy drogi ekspresowej S14 i powstawaniu dróg technicznych wokół niej.
Przy tym wszystkim trudno nie wspomnieć o rozwoju sieci kanalizacyjnej. Dzięki tego typu
działaniom chroni się środowisko, bowiem eliminowane są potencjalne zagrożenia
zanieczyszczania gruntu, wód gruntowych i wód powierzchniowych jakie stanowią istniejące
szamba służące gromadzeniu ścieków z gospodarstw domowych. W tym obszarze działania gminy
planuje się rozbudowę sieci w latach 2020 – 2021, obejmującą tereny przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lub też o
zwartej zabudowie. Rozbudowa obejmie miejscowości Hermanów, Terenin, Władysławów w
układzie powiązania z istniejącą siecią kanalizacji we wsi Bychlew i Jadwinin, w miejscowości
Kudrowice – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jako rozbudowa istniejącej sieci
oraz w Piątkowisku - tereny przylegające do ul. Cynkowej. Z kolei w zakresie wodociągów
priorytetem jest dostarczanie wody z wodociągu dla mieszkańców Okołowic, a także bieżąca
rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
Mówiąc o ochronie środowiska należy również wspomnieć o realizacji Programów
pomocowych dla mieszkańców. Od kilku już lat mieszkańcy Gminy Pabianice mogą korzystać z
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Programu udzielania dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni
ścieków. Dzięki temu mieszkańcy ponoszą niższe koszty związane z zagospodarowaniem ścieków z
gospodarstw domowych. Należy podkreślić, że Program ten jest i będzie kontynuowany z uwagi na
korzyści płynące zarówno dla środowiska, jak i samych mieszkańców.
Podobnie ma się w przypadku Programu obowiązującego od roku 2018, tj. Programu
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni
lub palenisk węglowych. Program ten będzie kontynuowany, przy czym konieczna jest jego
aktualizacja w kierunku eliminacji możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła
z paliwa stałego na paliwo stałe. Innymi słowy nie będzie już możliwości uzyskania
dofinansowania na zakup pieca V-generacji opalanego węglem. Dzięki temu z Programu
skorzystają osoby, które faktycznie przyczynią się do zmniejszenia niskiej emisji, a co za tym idzie
polepszenia jakości powietrza.
W bieżącym roku planuje się przystąpienie do kolejnego, nowego programu – Programu
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice. Z Programu będą mogli
skorzystać mieszkańcy, którzy planują wybudować instalację fotowoltaiczną zaliczaną do instalacji
prosumenckich. Środki finansowe na udzielanie dotacji pochodzić będą z pozyskanej przez Gminę
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi.
Biorąc pod uwagę dziedziny takie jak oświata, kultura, czy sport bardzo istotny jest rozwój
młodego pokolenia. Z tego też względu planuje się rozwój infrastruktury szkolnej. Obecnie trwa
ocena w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną
wraz z doposażeniem klasopracowni językowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021. Podobna sytuacja dotyczy złożonego wniosku o
dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Piątkowisku”. Wniosek został złożony do Ministerstwa Sportu w ramach
Programu „Sportowa Polska 2020”. Mam nadzieję, że powyższe wnioski zostaną rozpatrzone
pozytywnie.
Równie istotny jak rozwój bazy szkolnej, jest rozwój w zakresie przedszkoli. Obecnie na
terenie Gminy Pabianice funkcjonuje jeden zespół szkolno-przedszkolny oraz odziały przedszkolne
w szkołach. Nie zaspokaja to potrzeb młodych mieszkańców gminy, czy też ich rodziców i
opiekunów. Dlatego planuje się zamianę szkół na zespoły szkolno-przedszkolne z 8-godzinnymi
przedszkolami. Ale nie tylko. W najbliższej przyszłości zakłada się zakup gruntów w Bychlewie, a
następnie budowę odrębnego przedszkola. Dzięki tym działaniom więcej dzieci mogłoby pozostać
w przedszkolach gminnych z korzyścią dla całej społeczności gminnej.
Czytelnicy powyższego raportu dostrzegają zapewne, że pomysły na najbliższą przyszłość
są liczne, wieloaspektowe i mam nadzieję, że również ambitne. Wiele osób zapyta: czy są to plany
realne. Moim zdaniem – jak najbardziej. Środki bowiem zawsze można pozyskać. Wystarczy tylko
chcieć i podjąć wysiłek.
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Mam nadzieję, że mieszkańcy Gminy dostrzegają wysiłek, który przedstawiciele władz
samorządowych w Gminie Pabianice wkładają w realizację założonych celów.
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IV. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 – realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Załącznik nr 2 – realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice.
3. Załącznik nr 3 – realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
4. Załącznik nr 4 – finanse Gminy Pabianice.
5. Załącznik nr 5 – realizacja projektu pn.: „Gmina Pabianice dla rozwoju kompetencji
cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice".
6. Załącznik nr 6 – wodociągi i sieć kanalizacji sanitarnej.
7. Załącznik nr 7 – gospodarka odpadami.
8. Załącznik nr 8 – oświata.
9. Załącznik nr 9 – ochrona przeciwpożarowa.
10. Załącznik nr 10 – działalność Gminnego Domu Kultury w Bychlewie.
11. Załącznik nr 11 – działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.
12. Załącznik nr 12 – działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
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Załącznik nr 1 do raportu o stanie Gminy Pabianice
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy z dnia 28
listopada 2018 r. Dokument ten określa m.in.:
- cele programu
- zasady współpracy
- zakres przedmiotowy współpracy
- formy współpracy
- priorytetowe zadania publiczne
- okres realizacji programu
- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
- sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej
W ramach pozafinansowych form współpracy, konsultowano z organizacjami pozarządowymi Roczny Program Współpracy Gminy
Pabianice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 na spotkaniach z przedstawicielami organizacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz w bezpośrednich rozmowach telefonicznych informowano o różnego rodzaju przedsięwzięciach, dotyczących szczególnie konkursów i
naborów wniosków w dziedzinach odpowiadających działalności statutowej poszczególnych organizacji. Konsultowano i uzgadniano sprawy
związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych z których korzystają organizacje. Lista organizacji zaproszonych do konsultacji (w
załączeniu).

Styczeń 2019
Na podstawie uchwały nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011 roku, która określa warunki i tryb finansowania zadania
własnego Gminy Pabianice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy
rozpatrzyła wnioski pod względem formalnym i merytorycznym na działalność sportową w 2019 r.
Kryteria oceny formalnej:


Wniosek złożony przez uprawniony podmiot



Wniosek zgodny z załącznikiem nr 1 do uchwały



Co najmniej jednym z celów statutowych wnioskodawcy jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu



Aktualny statut



Aktualny wyciąg z właściwej ewidencji



Informacja o wcześniejszej działalności w zakresie realizacji zadań zleconych



Informacja o kadrze trenersko-instruktorskiej



Udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł 10 %

Kryteria oceny merytorycznej:


Ocena i efektywność przedstawionej kalkulacji kosztów



Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy



Odpowiedni zasięg zadania



Atrakcyjność zajęć i projektu



Rzetelny i realny harmonogram działania



Posiadana baza



Rodzaj działalności sportowej



Planowany udział środków własnych

Ogółem na przydzielenie dotacji komisja zaopiniowała 110 000 zł. Z oferentami zostały podpisane umowy w dniu 29 stycznia 2019 r.. Dotacje
na realizację działalności sportowej zostały wypłacone w dwóch transzach w terminach określonych w stosownych umowach. Warunkiem
wypłaty II transzy było zaakceptowania sprawozdania częściowego za I półrocze. Sprawozdania zostały złożone w terminie i zaakceptowane pod
względem formalnym i rachunkowym.
Wykaz organizacji objętych dotacją na działalność sportową w 2019:
Lp.

Nazwa organizacji

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” 20 500 zł
Pawlikowice

sekcja tenisa stołowego – 12
500 zł, sekcja młodzieżowa
szachowa i tenisowa – 8 000 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” 51 000 zł
Bychlew

Sekcja piłki nożnej- 38 500 zł,
sekcja tenisa stołowego – 8
500 zł, sekcja szachowa- 4000
zł

3.

Ludowy Klub
Piątkowisko

Sekcja piłki nożnej 38 500 zł

Razem

Kwota dotacji

Sportowy

„

Orzeł” 38 500 zł
110 000 zł

Podział na sekcje

Ilość uczestników : ok. 300

1. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 51 000 zł ( sekcja piłki nożnej
38 500 zł, sekcja tenisa stołowego 8 500 zł, sekcja szachowa 4 000 zł)
Opis przeprowadzonych działań sportowych:
Sekcja piłki nożnej składa się z drużyny seniorów oraz drużyn młodzieżowych.
Drużyna seniorów uczestniczyła w klasie rozgrywek VI ligi – A klasy. – 25 zawodników,
Drużyny młodzieżowe występowały w następujących grupach wiekowych:


rocznik 2007 grupy D1 – 2 grupy – 33 zawodników.



rocznik 2007 grupa D2 młodzik – 20 zawodników,



rocznik 2009 grupy E1, E2 – 27 zawodników,



rocznik 2010 grupa E2 – 14 zawodników.

Sekcja tenisa stołowego liczyła 15 zawodników, którzy brali udział w zawodach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Łódzki
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Drużyna zawodowa zajęła 7 miejsce w grupie III ŁOZTS, drużyna amatorska 1 miejsce w III VABANK.
Sekcja szachowa której uczestnikami są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Bychlewie -około 20 uczestników.
2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – 38 500 zł (sekcja piłki nożnej – 38 500 zł)
Opis zrealizowanych działań sportowych:
Drużyna seniorów występująca w A-klasie składa się liczyła 28 zawodników. Drużyna ostatecznie zajęła VII miejsce.
Drużyna młodzieżowa rocznik 2008 rozegrała wszystkie mecze w piłkarskiej klasie Orlik ŁZPN – 20 zawodników.
Drużyna Żak ( rocznik 2011) F2 ŻAK – 22 zawodników.
Drużyna Skrzat ( rocznik 2013) – 15 zawodników.

W maju zorganizowano turniej grupy ( 2011) połączony z wydarzeniem „ Tu mieszkam, tu zmieniam -graj FAIR”
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice – 20 500 zł ( sekcja tenisa stołowego – 12 500 zł, sekcja młodzieżowa tenis i
szachy –8 000 zł)
Sekcja tenisa stołowego – udział w rozgrywkach ligowych w III i II lidze organizowanych przez Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego około 20 osób.
Sekcja tenisa stołowego i szachy – szkolenie dzieci i młodzieży w SP w Pawlikowicach – liczba zawodników 20 szachy, 20 tenis.

W/w dotacje przekazano na realizację projektów sportowych w zakresie wydatków na:
1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:
a) wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,
b) specjalistycznej sportowej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,
c) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,
d) wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
e) wyjazdów na szkoleniowe obozy sportowe;
2) zakupu sprzętu sportowego umożliwiającego organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych;
3) pokrycie kosztów organizowania i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, w tym kosztów:
a) wynajmu obiektów na zawody,
b) opłat związkowych i rejestracyjnych,
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) ochrony imprez sportowych,

e) transportu na zawody,
f) wyżywienia i noclegów,
g) nagród rzeczowych, pucharów, medali i dyplomów dla zawodników biorących udział w danych zawodach,
h) zabezpieczenia medycznego,
i) opłat startowych;
4) pokrycie kosztów pośrednich w postaci obsługi księgowej związanej z realizacją projektu do wysokości 10 %przyznanej dotacji.
2. Z dotacji nie można było sfinansować wydatków z tytułu:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia;
3) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;
4) koszty nagród rzeczowych i pieniężnych dla działaczy, przyznanych przez klub sportowy;
5) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;
Wszystkie przyznane dotacje zostały rozliczone prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym w terminie określonym w stosownych
umowach.

Styczeń 2019
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018, poz. 450 z późn.
zm), Gmina Pabianice po przeprowadzeniu stosownej procedury tj.( ocenie celowości realizacji zadań, publikacji na 7 dni i ustosunkowaniu się
do ewentualnych uwag dotyczących przedłożonych ofert), zawarła umowy na realizację zadań publicznych w następującym zakresie:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie
„ Z kulturą na Ty 2019”
„ Nowoczesność dla
rozwoju”

2.

Stowarzyszenie
„ Folklor ma sens”

Ilość
uczestników

Kwota dotacji

85

10 000

„ Bal Karnawałowy i 250
Gminny Dzień Kobiet”

10 000

1. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju – zadanie publiczne pn. „ z Kulturą na Ty 2019” – 10 000 zł;
W ramach zrealizowanego projektu zorganizowano cztery wyjazdy do teatru:


13.02.2019 r. Teatr Wielki w Łodzi – operetka „ Zemsta”,



24.03.2019 r. Teatr Muzyczny w Łodzi, musical „ Les Misarables” ,



07.04.2019 r. Teatr Wielki w Łodzi. Musical „ My Fair Lady”



12.04.2019 r. Teatr Muzyczny w Łodzi. Opera „ Jezus Christ Superstar”

2. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens” - -zadanie publiczne pn. „ Bal Karnawałowy i Gminny Dzień Kobiet” – 10 000 zł
Zadanie publiczne „ Bal Karnawałowy i Gminny Dzień Kobiet „ w projekcie wzięło udział około 120 dzieci z terenu Gminy Pabianice oraz
około 130 osób dorosłych.
Bal karnawałowy odbył się 5 marca 2019 r. brały w nim udział całe rodziny. Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji ( animatorów, malowanie
twarzy, konkursy, słodki poczęstunek).
Gminny Dzień Kobiet koncert odbył się 8 marca 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w którym udział wzięło około 130 mieszkańców. Gwiazdą
wieczoru była rodzina Kaczmarków , która wykonała piosenki włoski, hiszpańskie. Na zakończenie koncertu zorganizowano słodki poczęstunek
dla uczestników.

Luty-wrzesień 2019
Na podstawie:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych;
Wójt Gminy Pabianice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r”.
Z oferentami którzy spełnili określone warunki formalne i merytoryczne, przedłożyli zaktualizowane harmonogramy działań oraz kosztorysy
zostały w dniu 24.04.2019 r podpisane umowy.
Komisja opiniująca przedmiotowe oferty pod uwagę brała między innymi:
- oferenci powinni zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek;
- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- ocena realizacji zadań zleconych w poprzednich latach;
- wkład własny na poziomie minimum 25% kosztów całkowitych zadania;
- uwzględni środków publicznych przeznaczonych na realizację.
Wszystkie podmioty, które otrzymały dotację, rozliczyły się z przyznanych środków w terminie. Zadania zostały zrealizowane w sposób
prawidłowy i zgodny z zawartymi umowami.

WYKAZ FORM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY PABIANICE - 2019 r.
Organizator
wypoczynku
1
Ludowy Klub Sportowy
„ORZEŁ" Piątkowisko

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kudrowicach
Stowarzyszenie „ Folklor
Ma Sens"
PTTK Pabianice

Ludowy Klub Sportowy
„ Jutrzenka" Bychlew
Ludowy Klub Sportowy
„ Jutrzenka" Bychlew
R a z e m:

Forma /obóz,
kolonie/
2
Kolonie

Miejsce pobytu /adres,
kontakt/
3
Murzasichle Ul. Sądelska 59,
34-541 Pensjonat Halny

Termin
pobytu
4
24.0606.07.2019 r.
( 13 dni) •

Liczba
Opiekunowie
uczestnikó /liczba/
w
5
6
45

Obóz
01-14.07.2019 ( 27
Ośrodek „ Amberwil " w
szkoleniowo14 dni)
Mikoszewie
wypoczynkowy
Ośrodek Wypoczynkowy „ Biały
15.07Kolonie
32
Lew" Romanówka 22 24-204
23.07.2019 r. (9
Wojciechów
dni)
Pensjonat „ U Ziomka"
24.07Kolonia letnia
20
Murzasichle ul. Sądelska
06.08.2019 r.
85 B
( 14 dni)
Obóz
Osada Sportowa, Burzenin Ul.
01-10.08.2019 7
Zarzecze 12, 98-260 Burzenin
r.
( 10 dni)
Ośrodek Kolonijno-wczasowy w 18.08Obóz
8
Niechorzu „ Mewa"
25.08.2019 r.
( 8 dni)
Uczestników
półkolonii,
kolonii/obozów:
Łącznie: 139

Oferta złożona na
kwotę
8

Kwota dotacji
Ilość pkt w ocenie
merytorycznej/propozycja
kwoty

2+
Opieka
medyczna
zapewnia
Trawers Tour
2

54 990 zł

40 000 zł/ 86 pkt

12 000 zł

9 000 zł/ 75 pkt.

3

27 000 zł

22 000 zł/ 82 pkt.

3

14 000 zł

11 000zł/ 79 pkt

5

4 431,25 zł

3 340 zł/ 75 pkt.

2

5 910,00 zł

118 331,25 zł

4 660 zł/ 75 pkt.

90 000 zł

Wykaz organizacji, które zostały poinformowane o konsultacjach w sprawie Programu
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ Nadzieja" Żytowice
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „ Victoria" Bychlew
3. Stowarzyszenie „ Nowoczesność dla Rozwoju" Pawlikowice
4. Stowarzyszenie „ Carpe Diem" Konin
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Żytowicach, Żytowcie
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Górce Pabianickiej, Górka Pabianicka
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzynach, Rydzyny
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach, Pawlikowice
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach, Kudrowice
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, Janowice
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie, Gorzew
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku, Piątkowisko
13. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Sprawni „ Petrykozy
14. Uczniowski Klub Sportowy „ Junior" Piątkowisko
15. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko, Porszewice
16. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew
17. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie, Konin

19. Stowarzyszenie „ Pax Tecum" Osiedle Petrykozy
20. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens", Bychlew

Załącznik nr 2 do raportu o stanie Gminy Pabianice
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pabianice
W 2019 r. łączna kwota wykonania Programu wyniosła: 291.075,86 zł.
Rozkład kosztów przedstawia się następująco:
1.
Pobyt zwierząt w schronisku
121.375,17 zł
2.
Transport zwierząt rannych i uczestniczących w wypadkach
97.969,00 zł
3.
Całodobowa pomoc weterynaryjna
30.463,00 zł + 4.136,40 zł (Hetman)
4.
Dokarmianie kotów wolnożyjących
8.943,65 zł
5.
Sterylizacja/ kastracja/znakowanie zwierząt właścicielskich
37.034,00 zł
W schronisku na dzień 31.12.2018 r. w schronisku przebywały 44 psy, w ciągu 2019 r. przyjęto 1
psa (dwa w grudniu odebrali właściciele), 8 psów zostało adoptowanych, 3 psy zostały poddane
eutanazji, 2 psy upadły w schronisku.
Na dzień 31.12.2019 r. w schronisku przebywały 32 psy.
W 2019 r. zaczipowano 39 psów. Wysterylizowano/wykastrowano 35 suk i 8 psów,
wysterylizowano/wykastrowano 141 kotki i 54 kocurów.

Załącznik nr 3 do raportu o stanie Gminy Pabianice

Realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Cel. 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
1.1 Podwyższenie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami
uzależnionymi
Działanie

Wskaźniki
celu

realizacji Instytucja
realizująca
zadanie

a.szkolenie
podnoszące
- liczba szkoleń - 1
kompetencje
zawodowe
terapeuty
w
Przychodni
Zdrowia Petrykozy

GOPS
Pabianice

Plan/zł

Realizacja/zł

1.000,00 zł

1.000,00 zł

Nazwa szkolenia – Superwizja indywidualna
Cel 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
2.1 Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży
Działanie

a. organizacja
konkursów
profilaktycznych i
zakup nagród

Wskaźniki realizacji
celu

Instytucja
realizująca
zadanie

Plan/zł

Realizacja/zł

- liczba konkursów - 9

Szkoła
Podstawowa
w Bychlewie

1.000,00 zł

977,75

1.000,00 zł

790,84

- liczba uczestników 518
Szkoła
Podstawowa
w
Pawlikowica
ch

Zespół
Szkolno –
Przedszkolny
w
Piątkowisku
Szkoła
Podstawowa
w
Petrykozach
b.warsztaty oraz
programy
profilaktyczne
kształtujące
zdrowy styl życia
ze szczególnym
uwzględnieniem
problematyki
substancji
psychoaktywnych
i ich negatywnych
następstw
(alkohol,
narkotyki,
dopalacze)

- liczba warsztatów –
24 + 8=32

- liczba uczestników 642+572=1214

Zespół
Szkolno –
Przedszkolny
w
Piątkowisku

Szkoła
Podstawowa
w
Petrykozach
Szkoła
Podstawowa
w Bychlewie
Szkoła
Podstawowa
w
Pawlikowica
ch

c. zapewnienie
dzieciom i
- liczba dzieci
młodzieży pomocy
objętych wsparciem –
psychologicznej
3

- liczba spotkań - 11

GOPS
Pabianice

1.000,00 zł

1046,01

1000,00 zł

788,60

4.500,00 zł

4.767,00

3.000,00 zł

2.750,00

10.000,00
zł

9.911,00

3.900,00 zł

3.263,40

5.000,00 zł

990,00
Umowa nr
GOPS.430.9.201
9 zawarta
12.03.2019 do
31.112.2019r. z
IWIN-Daniel
Iwin –
psycholog

Aleksandra Iwin
2.2 Edukacja zdrowotna dla rodziców i nauczycieli
d. działania
edukacyjne
dotyczące
zjawiska przemocy
w rodzinie oraz
szkole i
możliwości
przeciwdziałania
przemocy

- liczba uczestników z
rozbiciem na:
nauczycieli 28+24+25=77
i rodziców –
85+73+30=188

- liczba szkoleń,
warsztatów - 5

e.działania
edukacyjne na
temat zagrożeń
wynikających z
używania środków
odurzających,
substancji
psychotropowych
oraz alkoholu

- liczba uczestników z
rozbiciem
na nauczycieli -30 i
rodziców –95

- liczba szkoleń,
warsztatów - 2+1=3

Zespół
Szkolno –
Przedszkolny
w
Piątkowisku
Szkoła
Podstawowa
w
Petrykozach
Szkoła
Podstawowa
w
Pawlikowica
ch

Zespół
Szkolno –
Przedszkolny
w
Piątkowisku
Szkoła
Podstawowa
w
Petrykozach

Szkoła
Podstawowa
w
Pawlikowica
ch

1.500,00 zł

x

2.500,00 zł

559,18

400,00 zł

2.935,00

1.000,00 zł

x

1.000,00 zł

2.000,00

1.700,00 zł

x

1.000,00 zł

2.384,48

2.3 Promowanie zdrowego stylu życia
f.walka z otyłością
– zdrowa dieta i

- liczba uczestników -

Szkoła

ruch

148

Podstawowa
w
Petrykozach

g.warsztaty na
temat dorastania i
związanych z nim
zachowań
seksualnych dzieci
i młodzieży

- liczba uczestników 59

Zespół
Szkolno –
Przedszkolny
w
Piątkowisku

500,00 zł

1.680,00

2.4 Dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie rozwijania umiejętności prowadzenia
zajęć profilaktycznych z dziećmi
h.dofinansowanie
szkolenia
psychologa w
zakresie pracy
profilaktycznej z
dziećmi

- liczba uczestników 23
- rodzaj szkolenia -3

Szkoła
Podstawowa
w Bychlewie

2.000,00 zł

2.000,00

Cel 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.

3.1 Wsparcie roli rodzica w budowaniu zasobów wychowawczych oraz w budowaniu
dobrych wzorców w rodzinie
Działanie

a. terapia dla osób
doznających
przemocy

Wskaźniki realizacji
celu

Instytucja
realizująca
zadanie

Plan/zł

-liczba osób- 29

Poradnia
Uzależnień

-

Realizacja/zł

-bezkosztowo

- liczba spotkań –282

3.2 Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy w
rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach.
b. opracowanie i
upowszechnianie
- liczba opracowanych
materiałów
materiałów - 1
informacyjnoedukacyjnych nt.
zjawiska przemocy
i możliwości
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie

-GOPS
Pabianice

3.937,60
4.500,00 zł

3.3 Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
c. zorganizowanie
i sfinansowanie
warsztatów
przygotowujących
do kontaktu z
członkami rodzin,
w których
dochodzi do
przemocy, w
szczególności
motywowanie
klientów do
zmiany i
zatrzymanie
przemocy
d. zlecenia
opracowania
diagnozy
problemów
alkoholowych i
zażywania
substancji
psychoaktywnych

- liczba osób które
wzięły udział w
warsztatach -14

- GOPS
Pabianice

6.000,00 zł

8.762.17

- GOPS
Pabianice

4.500,00 zł

5.390,00

liczba szkoleń - 2

- liczba
przeprowadzonych
diagnoz -1

Umowa
GOPS.430.8.201
9 z dnia
1.03.2019r. z
Centrum
Program – P

aweł Nowak – w
terminie
15.03.2019 do
15.06.2019r.
Diagnoza
zewnętrzna z
opracowaniem
skali problemów

1 diagnoza, liczba
dzieci objętych
diagnozą - 96

Szkoła
Podstawowa
w
Piątkowisku

1.000,00 zł
X

Cel 4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii.
Działanie

Wskaźniki realizacji
celu

4a. konsultacje,
wymiana informacji

- liczba kontaktów –
15

Instytucja realizująca
zadanie

Budżet

GOPS Pabianice

bezkosztowo

Cel 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
Działanie

Wskaźniki realizacji
celu

5a. Interwencje w
związku z
naruszeniem
przepisów prawa

- liczba udzielonych
pouczeń –0
-liczba
stwierdzonych
wykroczeń w
związku ze sprzedażą
alkoholu –0
-liczba
stwierdzonych
przestępstw w
związku ze sprzedażą
alkoholu- 0

Instytucja realizująca
zadanie

Budżet

GOPS Pabianice

bezkosztowo

Cel 6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Pabianice
Działanie

Wskaźniki realizacji celu

6a. Sfinansowanie
badań
psychiatrycznych i
psychologicznych
osób, wobec
których wszczęto
postępowanie w
przedmiocie
uzależnienia od
alkoholu oraz opłata
sądowa

- liczba wszczętych
postępowań w
przedmiocie uzależnienia
od alkoholu –6

- liczba osób
skierowanych na badania
-8

Instytucja
realizująca
zadanie

Plan/zł

Realizacja/zł

GOPS
Pabianice

2.000,00 zł

2.904,41

Załącznik nr 4 do raportu o stanie Gminy Pabianice
Finanse Gminy Pabianice

Dochody budżetu Gminy Pabianice w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości
47.974.805,37 zł, co stanowi 99,2 % zaplanowanej w budżecie kwoty 48.372.699,31 zł.
Wydatki Gminy Pabianice w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 53.686.485,02 zł,
co stanowi 96,05 % zaplanowanej w budżecie kwoty 55.896.060,61 zł.
Deficyt budżetowy osiągnięty w wysokości – 5.711.679,65 zł jest mniejszy od planowanego
deficytu w wysokości 7.523.361,30 zł.
Na pokrycie deficytu został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 6.088.875,10 zł
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na okres od 04.12.2019 r. do 31.12.2022 r.

Tabela Nr 1 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2019 r.
Lp
.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

Dochody

48.372.699,31 47.974.805,37

99,2

2.

Wydatki

55.896.060,61 53.686.485,02

96,05

3.

Deficyt budżetowy w
tym pokryty:
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
- wolnymi środkami - kredytem

-7.523.361,30

-5.711.679,65

-

1.434.486,20

-

-

6.088.875,10

5.711.679,65

Wypracowana w 2019 r. nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi wyniosła 6.781.447,52 zł.
Tabela Nr 2 - Dane wyliczone na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych
w oparciu o sprawozdania NDS
Składniki finansowe
wynikające
z art. 242 ustawy o
finansach publicznych
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Różnica pomiędzy
dochodami i wydatkami
bieżącymi

2019 rok
Plan
(zł)
48 372 699,31
40 893 795,47

Wykonanie
(zł)
47 974 805,37
39 444 985,78

5 508 866 66

6 781 447,52

Z danych finansowych wynika, że ponadplanowe dochody zostały osiągnięte z tytułu
udziałów w dochodach budżetu państwa, tj. udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wysokie wykonanie tj. na poziomie 98,4 % dotyczy pozostałych dochodów własnych gminy,
które stanowią najważniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy tj. 35,1 % . Na pozostałe
dochody własne składają się wpływy z podatku od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty
lokalne, wpływy z usług dot. sprzedaży wody i kanalizacji, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i inne dochody własne.
Planowane i wykonane dochody Gminy Pabianice za 2019 r. według źródeł ich pozyskania
przedstawia wykres nr 1.
Wykres Nr 1 – Dochody według źródeł ich pozyskania

Dochody wg źródeł
ich pozyskania
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Wykonanie

Dynamikę poszczególnych dochodów w ogólnym ich wykonaniu przedstawia wykres Nr 2,
który uwzględnia podział pozostałych dochodów własnych na podatek od nieruchomości oraz
pozostałe podatki i opłaty lokalne.

Procentowy udział podatku od nieruchomości w ogólnej kwocie wykonanych dochodów
kształtuje się na poziomie 19,02 % i stanowi istotną pozycję w budżecie gminy.
W przedstawionej strukturze uwzględniony został podział dochodów na grupy dochodów:
dotacje, subwencje, udziały w dochodach budżetu państwa, podatek od nieruchomości oraz
podatki i opłaty lokalne.
Wykres Nr 2 – Wykonanie dochodów za 2019 r.

Wykonanie dochodów za 2019 r.
16%

22%

26%

19%

17%
udziały w dochodach budżetu państwa
subwencje
podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości
dotacje

Tabela Nr 3 przedstawia dochody Gminy Pabianice według źródeł ich pozyskania ze
szczególnym uwzględnieniem pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych tj. dotacji,
środków z funduszy celowych, środków z UE.
Tabela Nr 3 – Dochody Gminy Pabianice za 2019 r. według źródeł ich pozyskania
Lp.

1.
2.

Rodzaj dochodów

Pozostałe dochody własne gminy
Udziały w dochodach budżetu
państwa

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

Procentowy
udział poszczególnych
rodzajów dochodów
w dochodach
ogółem
98,4
35,1

17.089.302,07

16.819.318,74

10.483.190,00

10.607.439,61

101,2

22,1

3.

Subwencja ogólna z budżetu
państwa

8.178.587,00

8.178.587,00

100

17

4.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
(§2010)

2.812.827,74

2.807.752,76

99,8

5,9

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu
dzieci (§ 2060)
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące
gminy (§2030)
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§2710)
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych (§
6330)
Dotacje z samorządu województwa na zadania inwestycyjne )§
6630 i § 6300)
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje (§ 6350)
Środki otrzymane od jednostek
sektora finansów publicznych –
dotacja z WFOŚiGW (§6280)
Dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach UE (§
2059,6259)
Dotacje z UE na realizację projektów (2057,6257,2001)
Razem:

7.274.204,00

7.269.745,58

99,9

15,2

552.351,32

538.926,57

97,6

1,1

8.000,00

8.000,00

100

23.533,18

23.533,18

100

345.820,00

177.048,95

51,2

0,4

1.473.424,00

1.473.424,00

100

3,1

0

69.720,00

609,84

190,06

130.850,16

1.118,92

48.372.699,31

47.974.805,37

0,1
31,2

99,2

100,0

Wydatki Gminy Pabianice za 2019 r. w wysokości 53.686.485,02 zł zostały wykonane na
poziomie 96,05 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 39.444.985,78 zł zostały
zrealizowane na poziomie 96,5 % planu a wydatki majątkowe w wysokości 14.241.499,24 zł
na poziomie 94,9 % planu.
Wydatki majątkowe stanowią 26,53 % a wydatki bieżące 73,47 % ogólnej kwoty
zrealizowanych przez gminę wydatków.

Wykres Nr 3 – Wydatki Gminy Pabianice za 2019 r.

Wydatki Gminy Pabianice
27%

73%

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Struktura wydatków w podziale na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które obejmują:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z
udziałem środków UE przedstawiona została na wykresie nr 4.
Wykres Nr 4 – Wydatki według grup wydatków

Wydatki według grup wydatków
Wydatki majątkowe
Wydatki na programy z udziałem środków UE
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0
Plan

5000000

10000000

15000000

20000000

Wykonanie

Wykonanie zaplanowanych na 2019 r. wydatków budżetu Gminy Pabianice w
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 4 oraz wykres Nr 5.

Tabela Nr 4 – Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2019 r.
Dział
010
400
600
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

Plan
1 543 934,74
989 028,32

Wykonanie
1 458 572,73
946 020,8

%
94,5
95,7

7 671 139,75
368 451,35
302 000,00
3 840 623,39
65 073,00

7 344 776,99
344 342,80
83 081,35
3 811 840,33
63 968,27

95,8
93,5
27,7
99,3
98,3

630 622,57

613 762,92

97,3

10 000,00
329 700,00
20 269 402,74
2 420 270,00
1 351 744,00
54 000,00

0
0
19 819 203,3
2 410 953,98
1 247 614,75
32 180,00

97,8
99,6
92,3
59,6

529 784,00
10 035 658,00
3 501 913,31

485 277,90
10 011 869,56
3 366 320,92

91,6
99,8
96,1

1 435 858,29

1 359 933,41

94,7

546 857,16
55 896 060,61

286 765,01
53 686 485,02

52,4
96,1

Wykres Nr 5 – Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rodzina
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Administracja publiczna
Działalność usługowa
Gospodarka mieszkaniowa
Transport i łączność
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rolnictwo i łowiectwo
0
Plan

10000000 20000000 30000000

Wykonanie

Z przedstawionej analizy wynika, że największy udział w budżecie Gminy Pabianice w 2019
r. stanowią wydatki przeznaczone na działy: oświata i wychowanie (36,92 % ogółu
wydatków), rodzina (18,65%), transport i łączność (13,68%).
Warto jednak zauważyć, że w ramach wydatków oświatowych na zadanie pn. „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne” wydatkowana
została kwota w wysokości 6.348.638,01 zł, która stanowi 32% wszystkich wydatków
przeznaczonych na funkcjonowanie czterech placówek oświatowych na terenie gminy.
W dziale transport i łączność wydatki majątkowe w wysokości 5.493.839,29 zł stanowią aż
74,8 % zrealizowanych wydatków.
W dziale rodzina wydatki dotyczą przede wszystkim wypłacanych świadczeń
wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego itp. realizowanych w ramach
dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2019 r. ustalone zostały
wskaźniki finansowe przedstawione w Tabeli Nr 5, które obrazują sytuację finansową Gminy
Pabianice.
Tabela Nr 5 - Wskaźniki finansowe za 2019 r.
WSKAŹNIKI FINANSOWE
WB1 - Udział dochodów bieżących w dochodach
ogółem
WB3 - Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach
ogółem
WB4 - Udział wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem
WB5 - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne
WB6 - Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze
sprzedaży majątku w dochodach ogółem
WB7 - Wskaźnik samofinansowania, wyliczony jako
stosunek sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów
majątkowych do wydatków majątkowych
WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA
WL2 - Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
WL3 - Zobowiązania ogółem na mieszkańca
WL4 - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne na mieszkańca
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ
WZ1 - Udział zobowiązań ogółem w dochodach
ogółem
WZ2 - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne w dochodach ogółem
WZ3 - Obciążenie dochodów ogółem obsługą
zadłużenia
WZ6 - Obciążenie dochodów bieżących wydatkami
bieżącymi i obsługą zadłużenia
WZ7 - Udział zobowiązań wymagalnych w
zobowiązaniach ogółem
WU1 - Udział zobowiązań wymagalnych wobec
ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem
WU2 - Udział zobowiązań wymagalnych wobec
ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem

96,36
14,14
26,53
40,72
14,14
59,89
914,31
885,43
885,43
13,69
13,69
0
85,32
0
0
0

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2019 – 2022 została przyjęta
Uchwałą Nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. Integralną częścią
WPF jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich obejmujący lata 2019 – 2022.
Realizacja programów i przedsięwzięć aktualizowanych w ciągu roku uchwałami Rady
Gminy Pabianice w roku 2019 przedstawiona została w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6 – Wykonanie programów i przedsięwzięć WPF za 2018 r.
Lp
1
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa i cel
Wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami
realizowanymi z udzielam środków UE
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Pabianice
Erasmus + Akcja 2 „Partnerska współpraca
szkół”
Wydatki na programy, projekty lub
zadania pozostałe
Wydatki bieżące
Dowóz uczniów do szkół – realizacja zadań
oświatowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Konserwacja instalacji punktów oświetlenia
dróg publicznych
Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na
dofinansowanie utrzymania w punktach
katechetycznych nauczających religii (inne
wyznania) – realizacja wymogów
oświatowych
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
gminy
Wydatki majątkowe
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Petrykozach o salę gimnastyczną i sale
dydaktyczne
Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach
działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą
powiatową do granicy z gminą Dłutów
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez
Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy
posesji 29 do drogi krajowej nr 71
Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr
61/2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Piątkowisko ul. Cynkowa
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w
Porszewicach
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice
Remont drogi gminnej nr 108280E w
miejscowości Rydzyny Dolne

Limit 2019

Wykonanie 2019

52 000,00

49 108,98

60 640,80

53 579,21

7 893 659,13

7 529 566,94

1 616 584,00
400 000,00

1 308 028,82
308 200,00

1 200 000,00
160 000,00

1 152 954,00
133 931,10

9 949,00

9 949,00

300 000,00

56 794,85

6 277 075,13
6 350 000,00

6 221 538,12
6 348 638,04

900 000,00

891 996,00

600 000,00

547 036,61

480 000,00

476 084,35

510 000,00

504 425,35

50 000,00

2 400,00

20 000,00

12 300,00

1 850 000,00

1 843 366,56

Wydatki majątkowe Gminy Pabianice za 2019 rok
Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
kształtuje się na poziomie 94,9 %. Wydatki majątkowe stanowią 26.53 % zrealizowanych
przez gminę wydatków.
Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy w 2019 r. przedstawia
Tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Wydatki inwestycyjne Gminy Pabianice za 2019 r.
Dział

Rozdz.

010
01010

Treść

1 210 096,20

96,5

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 253 600,00

1 210 096,20

96,5

150 000,00

147 108,00

98,1

510 000,00

482 425,35

94,6

FS Jadwinin - Budowa kanalizacji w Jadwininie

23 600,00

22 000,00

93,2

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bychlew

100 000,00

99 000,01

99,0

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

400 000,00

399 292,84

99,8

70 000,00

60 270,00

86,1

6 015 000,00

5 781 199,18

96,1

345 000,00

287 359,89

83,3

224 000,00

185 315,30

82,7

121 000,00

102 044,59

84,3

5 670 000,00

5 493 839,29

96,9

10 000,00

9 348,00

93,5

900 000,00

891 996,00

99,1

480 000,00

476 084,35

99,2

1 750 000,00

1 697 350,00

97,0

1 850 000,00

1 843 366,56

99,6

600 000,00

547 036,61

91,2

Wykup gruntów na poszerzenie dróg

50 000,00

0,00

0,0

Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg
gminnych oraz założenie ewidencji dróg publicznych z fotorejestracją

30 000,00

28 657,77

95,5

164 856,64

161 109,55

97,7

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2 500,00

2 500,00

100,0

Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych
drużyn pożarniczych

2 500,00

2 500,00

100,0

118 823,46

118 819,05

100,0

13 823,46

13 819,05

100,0

105 000,00

105 000,00

100,0

Pozostała działalność

43 533,18

39 790,50

91,4

Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Konin - motopompa M16/8

43 533,18

39 790,50

91,4

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa dla powiatu - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice
Dotacja celowa dla powiatu - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice
60016

Drogi publiczne gminne
Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul.
Cynkowa - od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy posesji
57/2 dz. 563/21 (dokumentacja projektowa)
Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3
od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów
Przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2
Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg
osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej,
Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego
Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny
Dolne
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na
odcinku od zakrętu przy posesji 29 do drogi krajowej nr 71

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411

75412

Ochotnicze straże pożarne
FS Janowice - Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w
OSP Janowice
Dotacja dla OSP Konin na dofinansowanie zakupu nowego
samochodu lekkiego do celów ochrony przeciwpożarowej

75495

%

1 253 600,00

Zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW Górka Pabianicka

60014

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody
w Rydzynach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko ul.
Cynkowa

600

Plan

758
75818

801
80101

851
85121

900

Różne rozliczenia

50 000,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

50 000,00

0,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

0,00

Oświata i wychowanie

6 506 786,19

6 443 424,71

99,0

Szkoły podstawowe

6 506 786,19

6 443 424,71

99,0

FS Bychlew - Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej
w Bychlewie

100 640,80

39 729,00

39,5

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne

6 350 000,00

6 348 638,01

100,0

FS Pawlikowice - Zakup urządzeń sportowych dla Szkoły
Podstawowej w Pawlikowicach

38 545,39

37 481,00

97,2

Zakup automatu myjącego do czyszczenia sali gimnastycznej,
holi szkolnych i klas w Szkole Podstawowej w Petrykozach

17 600,00

17 576,70

99,9

Ochrona zdrowia

11 000,00

11 000,00

100,0

Lecznictwo ambulatoryjne

11 000,00

11 000,00

100,0

Zakup kotła grzewczego do PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia
w Petrykozach

11 000,00

11 000,00

100,0

689 882,31

621 189,60

90,0

Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 482,31

12 300,00

20,3

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice

20 000,00

12 300,00

61,5

8 000,00

0,00

0,0

2 000,00

0,00

0,0

30 482,31

0,00

0,0

629 400,00

608 889,60

96,7

213 000,00

196 014,99

92,0

396 400,00

394 017,61

99,4

20 000,00

18 857,00

94,3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

61 080,00

13 480,00

22,1

Pozostała działalność

61 080,00

13 480,00

22,1

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach

50 000,00

2 400,00

4,8

FS Zakup traktora do koszenia trawy

11 080,00

11 080,00

100,0

Kultura fizyczna

250 060,00

0,00

Pozostała działalność

250 060,00

0,00

Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw
i siłowni plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gminie Pabianice

250 060,00

0,00

15 002 265,14

14 241 499,24

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015

90019

FS Porszewice - Wykonanie projektu w celu uzupełnienia
oświetlenia na drodze gminnej w Porszewicach od drogi krajowej do Domu Dziecka
FS Rydzyny - Projekt oświetlenia drogi gminnej Potaźnia
dz.nr 8
FS Szynkielew - Oświetlenie elektryczne miejsc, w których
zatrzymuje się autobus szkolny i zabiera dzieci - Szynkielew
77
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i
utylizację eternitu

921
92195

926
92695

94,9

Strukturę wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2019 r. według
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 6.

Największe wydatki majątkowe poniesione w roku 2019 dotyczą oświaty (45 %) i związane
są przede wszystkim z zadaniem pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę
gimnastyczną i sale dydaktyczne” oraz inwestycji drogowych (39 %) prowadzonych na
terenie gminy.
Wśród drogowych zadań inwestycyjnych największe środki finansowe przeznaczone zostały
na zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne” i
„Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w
obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo- rowerowego”. Te
dwie inwestycje stanowią 61,3 % nakładów poniesionych na inwestycje w dziale transport i
łączność.

Wykres Nr 6 - Nakłady na inwestycje w 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Nakłady na inwestycje w 2019 r.
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Wykres nr 7 – Wykonanie inwestycji według rodzaju działalności

Wykonanie inwestycji
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Fundusz sołecki za 2019 r.
Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2019 rok realizowane w ramach funduszu sołeckiego
poszczególnych sołectw zostały wykonane na poziomie 84,16 % i zostały wykazane w Tabeli
nr 8, która przedstawia przedsięwzięcia wskazane we wnioskach uchwalonych przez zebrania
wiejskie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Pabianice w
trakcie 2019 roku. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią 0,82 % wszystkich
wydatków zrealizowanych przez gminę w 2019 r.

Tabela Nr 8 – Wykonanie funduszu sołeckiego za 2019 r.
Dział

Rozdz.

010

Treść

Plan

Wykonanie

%

Rolnictwo i łowiectwo

23 600,00

22 000,00

93,22

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

23 600,00

22 000,00

93,22

Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem
na: budowę kanalizacji w Jadwininie

23 600,00

22 000,00

93,22

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę

13 000,00

10 054,71

77,34

40002

Dostarczanie wody

13 000,00

10 054,71

77,34

13 000,00

10 054,71

77,34

60016

Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na: wymianę zasuw odcinających wodę do posesji oraz ich inwentaryzacja - wodociąg w Woli Żytowskiej
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

28 838,85
28 838,85

26 296,00
26 296,00

91,18
91,18

Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na:

10 838,85

8 296,00

76,54

naprawę - poszerzenie poboczy drogi w Okołowicach

5 000,00

5 000,00

100,00

montaż lustra drogowego w miejscowości Gorzew 5A - 5D

2 000,00

0,00

0,00

czyszczenie i udrażnianie rowów w Gorzewie

3 838,85

3 296,00

85,86

01010

400

600

Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:

700
70005

10 000,00

10 000,00

100,00

naprawę bieżącą drogi na odcinku od wiaduktu w Petrykozach
w stronę Osiedla Petrykozy
zakup tłucznia na naprawy drogi od wiaduktu do Osiedla Petrykozy
Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:

2 000,00

2 000,00

100,00

8 000,00

8 000,00

100,00

8 000,00

8 000,00

100,00

położenie chodnika przy drodze gminnej nr 108273E umożliwiającej przejście do drogi powiatowej nr 4911E

2 000,00

2 000,00

100,00

modernizację drogi dojazdowej do pól w Żytowicach przy posesji nr 17
Gospodarka mieszkaniowa

6 000,00

6 000,00

100,00

62 831,35

54 789,83

87,20

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

62 831,35

54 789,83

87,20

Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na:
tablice z numerami posesji 3, 5-5D

1 000,00

0,00

0,00

Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:
zakup i montaż tablic informacyjnych z mapą miejscowości wsi
Górka Pabianicka
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:
wykonanie instalacji alarmu (monitoringu) na działce gminnej
nr 607/1 w Piątkowisku (obiekt sportowy)
wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtki na działce
gminnej nr 672/29 w Piątkowisku
wykonanie zabudowy oraz zakup wyposażenia altany na działce
gminnej nr 672/29 w Piątkowisku
zagospodarowanie działki gminnej nr 672/29

5 000,00

0,00

0,00

28 324,85
6 642,00

27 879,83
6 642,00

98,43
100,00

18 900,00

18 890,00

99,95

0,00

0,00

2 782,85

2 347,83

84,37

Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: zakup 8
nowych tablic sołeckich
Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: zakup i
montaż tablicy informacyjnej sołectwa Świątniki

17 000,00

15 920,00

93,65

2 500,00

1 990,00

79,60

9 006,50

9 000,00

99,93

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

53 872,39

53 867,98

99,99

75412

Ochotnicze straże pożarne

53 872,39

53 867,98

99,99

30 000,00

30 000,00

100,00

10 048,93

10 048,93

100,00

13 823,46

13 819,05

99,97

80101

Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: OSP Kudrowice - remont sanitariatów w strażnicy, która jest miejscem
spotkań, różnorakich uroczystości dla mieszkańców wsi Kudrowice
Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: zakup
źródła ciepła do garażu i części socjalnej budynku OSP w Rydzynach
Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na: zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w OSP Janowice
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

80 546,16
80 546,16

78 233,40
78 233,40

97,13
97,13

Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Petrykozach
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: utwardzenie terenu przy SP w Bychlewie

2 000,77

1 023,40

51,15

40 000,00

39 729,00

99,32

Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: zakup
urządzeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach

38 545,39

37 481,00

97,24

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

22 000,00
22 000,00

12 905,50
12 905,50

58,66
58,66

Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:
profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców wsi Górka Pabianicka
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: zorganizowanie tzw. "białej niedzieli" z lekarzami różnych specjalności
- sołectwo Porszewice
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 000,00

12 905,50

99,27

9 000,00

0,00

0,00

40 482,31

0,00

0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 482,31

0,00

0,00

Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: wykonanie projektu w celu uzupełnienia oświetlenia na drodze gminnej
w Porszewicach od drogi krajowej do Domu Dziecka
Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: projekt
oświetlenia drogi gminnej Potaźnia dz. nr 8

8 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: oświetlenie elektryczne miejsc, w których zatrzymuje się autobus szkolny
i zabiera dzieci - Szynkielew 77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 482,31

0,00

0,00

175 542,31

161 548,70

92,03

Pozostała działalność

175 542,31

161 548,70

92,03

Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:
nie elewacji budynku starej szkoły
754

801

851
85195

900
90015

921
92195

malowa-

Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:

9 807,70

9 798,84

99,91

uzupełnienie okrawężnikowania przy świetlicy w Bychlewie

500,00

500,00

100,00

wyposażenie świetlicy w Bychlewie

500,00

500,00

100,00

imprezę integracyjną dla społeczności Bychlewa

8 807,70

8 798,84

99,90

Fundusz Sołectwa Gorzew-Okołowice, z przeznaczeniem na:
spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Gorzew-Okołowice

4 000,00

4 000,00

100,00

Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:

11 286,93

9 639,19

85,40

zakup dwóch namiotów plenerowych 4x6 m

2 900,00

1 685,00

58,10

zakup sześciu kompletów ławek plus stoły 60x220 cm

3 700,00

3 554,70

96,07

piknik rodzinny

4 686,93

4 399,49

93,87

26 049,43

24 138,23

92,66

5 049,43

5 049,43

100,00

2 000,00

1 865,94

93,30

10 000,00

9 991,86

99,92

1 000,00

464,50

46,45

3 700,00

3 700,00

100,00

utrzymanie porządku w świetlicy w Hermanowie oraz na działce
wokół niej
zakup zmywarki do naczyń do świetlicy wiejskiej w Hermanowie

1 000,00

207,50

20,75

2 500,00

2 069,00

82,76

zakup regałów magazynowych do świetlicy wiejskiej w Hermanowie
Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem
na:
wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie od strony południowej
piknik rodzinny

800,00

790,00

98,75

10 169,62

10 167,23

99,98

7 000,00

7 000,00

100,00

3 169,62

3 167,23

99,92

6 000,00

5 784,85

96,41

3 500,00

3 404,68

97,28

2 500,00
17 480,00

2 380,17
17 478,79

95,21
99,98

3 000,00

2 998,79

99,96

Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:
remont świetlicy (pomalowanie ścian w pomieszczeniach) świetlica w Hermanowie
przygotowanie podłoża z kostki pod budynek gospodarczy o wymiarach 3 x 4
budowę garażu/pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy
wiejskiej w Hermanowie
doprowadzenie energii elektrycznej i podłączenie alarmu do pomieszczenia gospodarczego
instalację monitoringu na terenie działki, na której mieści się
świetlica wiejska wraz z kosztami utrzymania w roku 2019

Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na:
organizację Dnia Dziecka
zakup namiotu na potrzeby imprez wiejskich
Fundusz Sołectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:
piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa
wyposażenie świetlicy w postaci szafy na dokumenty

3 400,00

3 400,00

100,00

11 080,00

11 080,00

100,00

Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kudrowice

6 000,00

5 999,80

100,00

Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: spotkanie integracyjne dzieci z sołectwa Rydzyny i sołectwa Pawlikowice
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:

1 500,00

0,00

0,00

15 000,00

14 413,58

96,09

zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Petrykozy
zorganizowanie spotkania w celu odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej wysiedlenie mieszkańców wsi Petrykozy w
1940 r.

4 000,00

3 779,58

94,49

6 000,00

5 634,00

93,90

wyjazd kulturalno-oświatowy dla mieszkańców sołectwa Petrykozy
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: organizację spotkania integracyjnego dla dzieci z terenu sołectwa
Piątkowisko
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: organizację pikniku rodzinnego - sołectwo Porszewice

5 000,00

5 000,00

100,00

3 807,70

3 794,16

99,64

4 566,73

0,00

0,00

10 598,00

10 393,45

98,07

spotkanie integracyjne dzieci z sołectwa Rydzyny i sołectwa
Pawlikowice
zakup miksera muzycznego

1 500,00

1 300,00

86,67

1 098,00

1 098,00

100,00

zwiększenie dostępu do kultury poprzez dofinansowanie do wyjazdów
piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"

2 318,00

2 318,00

100,00

5 000,00

4 999,33

99,99

spotkanie integracyjne mieszkańców Rydzyn pod hasłem Święto
Ziemniaka"

682,00

678,12

99,43

zakup traktorka do koszenia trawy

Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:

Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:

19 016,93

16 099,00

84,66

organizację pikniku dla mieszkańców sołectwa Świątniki

6 000,00

6 000,00

100,00

zabawę karnawałową dla mieszkańców sołectwa Świątniki

5 000,00

5 000,00

100,00

dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowanego przez
Szkołę Podstawową im. H.Ch. Andersena w Petrykozach

2 000,00

2 000,00

100,00

zakup wyposażenia altanki i zakup grila na potrzeby mieszkańców sołectwa Świątniki
Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:

6 016,93

3 099,00

51,50

16 187,50

15 802,42

97,62

wycieczkę krajoznawczą

5 000,00

5 000,00

100,00

wyjazd kulturalno-rozrywkowy

2 500,00

2 432,00

97,28

nagłośnienie

7 987,50

7 985,00

99,97

700,00

385,42

55,06

Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:

5 578,27

5 545,66

99,42

imprezę integracyjną dla dzieci i mieszkańców wsi Wola Żytowska - piknik
wyposażenie pomieszczeń socjalno-bytowych w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej - zakup chłodziarko-zamrażarki

3 000,00

2 997,36

99,91

1 578,27

1 550,00

98,21

spotkanie wigilijne dla mieszkańców wsi Wola Żytowska

1 000,00

998,30

99,83

Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:

8 493,50

8 493,50

100,00

dofinansowanie dla mieszkańców sołectwa na wyjazd do miejsc
związanych z upamiętnieniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

5 993,50

5 993,50

100,00

100,00

organizację imprezy integracyjnej

integrację mieszkańców

2 500,00

2 500,00

Kultura fizyczna

18 965,15

17 665,66

93,15

92601

Obiekty sportowe

5 000,00

5 000,00

100,00

5 000,00

5 000,00

100,00

92695

Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: przycięcie drzew wokół placu zabaw, znajdującego się na obiekcie
sportowym w Piątkowisku
Pozostała działalność
Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: zakup
sprzętu sportowego na działkę - parking nr 125 w Petrykozach

13 965,15
1 290,00

12 665,66
0,00

90,69
0,00

12 675,15

12 665,66

99,93

2 142,65

2 133,16

99,56

9 532,50

9 532,50

100,00

1 000,00

1 000,00

100,00

519 678,52

437 361,78

84,16

926

Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:
odnowienie i naprawę sprzętu na placu zabaw przy boisku oraz
zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych
zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych na działce
gminnej nr 672/29 w Piątkowisku
wykonanie projektu z naniesieniami urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce gminnej 672/29
RAZEM

Wykres nr 8 przedstawia strukturę wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z
uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres Nr 8 – Wydatki funduszu sołeckiego według działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki funduszu sołeckiego za 2019 r.
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Z przedstawionej analizy wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynika, że w strukturze
tych wydatków największy udział mają środki przeznaczone na działalność kulturalną, które
stanowią 36,9% wydatków funduszu sołeckiego.
W ramach działalności kulturalnej na wydatki inwestycyjne tj. zakup traktora do koszenia
trawy dla sołectwa Konin – Majówka wydane zostały środki w wysokości 11.080,00 zł co
stanowi 6,9 % wydatków w tym dziale. Pozostałe środki przeznaczone na wydatki bieżące
zostały wykorzystane przez sołectwa przede wszystkim na organizację imprez kulturalnorozrywkowych, spotkań integracyjnych, pikników rodzinnych itp. (94.676,60 zł - 58,6 %)
oraz na zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich, malowanie pomieszczeń i inne bieżące
naprawy, utrzymanie terenu wokół świetlic.

Załącznik nr 5 do raportu o stanie Gminy Pabianice
Realizacja projektu pn.: „Gmina Pabianice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Pabianice"

Projekt pt. " Gmina Pabianice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice"
został zrealizowany w ramach grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś
Priorytetowa nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Eaktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego".
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 84 000,00 zł. Grantobiorcy tj. Gminie Pabianice
przyznano dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w kwocie 84 000 zł, stanowiącej
100 % wydatków kwalifikowalnych.
Grantobiorca zobowiązał się zrealizować projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o
przyznanie grantu w okresie od dnia 01.11.2018 r. do 31.07.2019 r.
Projekt grantowy został zrealizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą
Pabianice a Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, która
określała szczegółowo zakres zadań po Stronie Grantobiorcy i Partnera.
W ramach projektu zrealizowano 13 szkoleń w następujących modułach szkoleniowych:
1. 29-30.01.2019 r. – Tworzę własną internetową ( blog) – UG Pabianice.
2. 15-16.02.2019 r. – Rodzic w internecie – UG Pabianice.
3. 26.02-27.02.2019 r. – Rolnik w sieci – UG Pabianice.
4. 04-05.03.2019 r. – Mój biznes w sieci – UG Pabianice.
5. 08-09.03.2019 r. – Rodzic w internecie – SP w Petrykozach.
6. 12-13.03.2019 r. – Kultura w sieci – UG Pabianice.
7. 19-20.03.2019 r. – Moje finanse i transakcje w sieci – SP w Petrykozach.
8. 25-26.04.2019 r. – Kultura w sieci – SP w Pawlikowicach.
9. 23-24.05.2019 r. – Działam w sieciach społecznościowych – UG Pabianice.
10. 03-05.06.2019 – Działam w sieciach społecznościowych – UG Pabianice.
11. 03-05.06.2019 r. – Mój Biznes w sieci – UG Pabianice.
12. 29-30.06.2019 r. – Działam w sieciach społecznościowych – Terenin 27.
13. 16-17.07.2019 r. - Rodzic w internecie- UG Pabianice.
W ramach przeprowadzonych szkoleń, zostało przeszkolonych 150 uczestników - mieszkańców
gminy Pabianice oraz województwa łódzkiego.
Rekrutacja uczestników poprzedzona była dystrybucją ulotek, plakatów zapewnionych przez
partnera zarządzającego projektem.

Informacja o możliwości udziału w szkoleniach przekazana została sołtysom, radnym,
mieszkańcom gminy Pabianice podczas udziału w różnego rodzaju spotkaniach: zebraniach
sprawozdawczych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, komisjach, sesjach
Rady Gminy Pabianice. Za pomocą strony internetowej, portali społecznościowych (fb)
informowano o możliwości konsultacji telefonicznych, mailowych potencjalnych uczestników
szkoleń z osobą koordynującą projekt z Urzędu Gminy Pabianice.
W ramach realizacji projektu nadzór nad projektem pełniła Gmina Pabianice oraz osoby
upoważnione do zadań, których należały następujące czynności:
•

nadzór nad sprzętem wykorzystywanym na potrzeby szkolenia (tablety, laptopy);

•

organizacja logistyczna szkoleń we współpracy z jednostkami podległymi (zapewnienie
cateringu, odpowiednie przygotowanie sal, opracowanie dokumentacji szkoleniowej);

•

współpraca z Partnerem Zarządzającym w zakresie
sprawozdawczości rzeczowofinansowej Operatorowi projektu (Towarzystwo Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Płużnica);

•

opracowanie harmonogramów szkoleń;

•

uczestniczenie w realizacji działań promocyjnych zgodnych z przyjętym wnioskiem o
dofinansowanie.

Załącznik nr 6 do raportu o stanie Gminy Pabianice

Wodociągi i sieć kanalizacji sanitarnej
I. Sieć wodociągowa
Na terenie gminy Pabianice znajdują się trzy wodociągi, z których dostarczana jest woda z
trzech stacji uzdatniania wody:
- stacja Rydzyny wydobycie wody to - 349,50 m3/dobę
Budynek SUW zabezpieczony przed dostępem osób trzecich – monitoring w układzie
nadzoru internetowego – brak zabezpieczenia studni i zbiorników (studnie i włazy zbiorników
zamykane na kłódkę – sprawdzane codziennie, czy nie doszło do włamania).
- stacja Górka Pabianicka - 187,5 m3/dobę
Budynek SUW zabezpieczony przed dostępem osób trzecich – monitoring w układzie
nadzoru internetowego – brak zabezpieczenia studni i zbiorników (studnie i włazy zbiorników
zamykane na kłódkę – sprawdzane codziennie, czy nie doszło do włamania).
- stacja Żytowice - 467,4 m3/dobę
Budynek SUW zabezpieczony przed dostępem osób trzecich – monitoring w układzie
nadzoru internetowego – brak zabezpieczenia studni i zbiorników (studnie i włazy zbiorników
zamykane na kłódkę – sprawdzane codziennie, czy nie doszło do włamania).
Ponadto na terenie gminy są cztery wodociągi, do których wodę dostarcza Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach oraz Łodzi.
1. Osiedle Petrykozy ul. Pasterska, ul. Bacy - ZWiK Pabianice
2. Szynkielew I (za torami) - ZWiK Pabianice
3. Piątkowisko ul. Parkowa, Złota, Stadionowa - ZWiK Pabianice – ujęcie awaryjne
4. Hermanów, Terenin, Władysławów - ZWiK Pabianice - ujęcie awaryjne
5. Szynkielew III (za torami) - ZWiK Łódź

Długość sieci wodociągowych znajdujących się na terenie gminy Pabianice to 111,2 km.
•

Wodociąg Rydzyny – 40,85 km

•

Wodociąg Górka Pabianicka – 16,22 km

•

Wodociąg Żytowice – 54,13 km

Materiały z jakich został wykonany wodociąg: z materiałów PVC.

Liczba stałych mieszkańców korzystających z wodociągu
Na terenie Gminy Pabianice do listopada 2019 roku zarejestrowano 2610 przyłączy do
sieci wodociągowej
•

Wodociąg stacji Rydzyny: 861 przyłączy,

•

Wodociąg stacji Górka Pabianicka: 417 przyłączy,

•

Wodociąg stacji Żytowice: 1312 przyłączy,
Poza tym liczba mieszkańców korzystających z gminnych wodociągów wynosi 6567

osoby:
•

Wodociąg stacji Rydzyny: 2295

•

Wodociąg stacji Górka Pabianicka: 1142

•

Wodociąg stacji Żytowice: 3130

Wodociąg stacji Rydzyny obsługuje:
•

wieś Hermanów - 416

•

wieś Jadwinin - 315

•

wieś Władysławów - 79

•

wieś Pawlikowice - 615

•

wieś Rydzyny - 632

•

wieś Terenin - 115

•

wieś Bychlew - 105

•

wieś Pawłówek - 18

Wodociąg stacji Górka Pabianicka obsługuje:
•

wieś Szynkielew II i III - 402

•

wieś Gorzew - 140

•

wieś Górka Pabianicka - 410

•

wieś Petrykozy - 190

Wodociąg stacji Żytowice obsługuje:

•

wieś Janowice i Huta Janowska - 272

•

wieś Wysieradz - 52

•

wieś Majówka - 104

•

wieś Konin - 99

•

wieś Kudrowice - 545

•

wieś Petrykozy Oś.- 152

•

wieś Piątkowisko - 987

•

wieś Porszewice - 180

•

wieś Świątniki - 202

•

wieś Wola Żytowska - 192

•

wieś Żytowice - 347

Wieś Bychlew zaopatrywana jest w wodę bezpośrednio przez ZWiK Pabianice –
liczba stałych mieszkańców korzystających z tego wodociągu wynosi 845.
Zadania inwestycyjne w dziale „infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”
1. budowa systemu fotowoltaicznego wraz z dostawą kompletnego oprzyrządowania i
okablowania oraz dokonano przyłączenia elektrowni PV do sieci wewnętrznej Stacji
Uzdatniania Wody w Rydzynach. Wykonano również przebudowę układu pomiaru
energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej. Inwestycja
przyczyni się do redukcji emisja zanieczyszczeń do atmosfery o 20%. Koszt
inwestycji to: 147.108,00 zł;
2. rozbudowa sieci wodociągowej – 399.292,84 zł;
3. zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW Górka Pabianicka – 60.270,00 zł.
II. Sieć kanalizacji sanitarnej
Wykonane i oddane do użytkowania sieci kanalizacyjne – stan na 31.12.2019 roku –
21,87 km sieci:
•

Bychlew i Jadwinin - ogółem 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i
podciśnienowej

Ilość przyłączy – 240 szt (208 nieruchomości zabudowanych)
•

Piątkowisko i Kudrowice
tłocznej.

ogółem 12,92 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i

Ilość przyłączy: 376 (260 zabudowanych)

W roku 2019 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej:
1. w ul. Cynkowej o długości 447,5 m za kwotę 468.895,35 zł;

2. w Bychlewie za kwotę 99.000,01 zł.
Ogółem na koniec roku
wynosiła – 427 umów.

ilość podpisanych umów na odbiór ścieków z tereny Gminy

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno – kanalizacyjną roku 2019 (w tys zł.)
Wyszczególnienie

0

Zaopatrzenie wsi w wodę (sieć i przyłącza)
Nowe stacje uzdatniania wody
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Zbiorcz kanalizacja wiejska (sieć i przyłącza)
Nowe zbiorcze oczyszczalnie ścieków
Modernizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków
Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
Zorganizowane wysypiska (składowiska)
odpadów komunalnych
Razem

Ogółem
(suma
kol.2-8)

budżetu

samo-

miesz-

Ze środków:
ochrony środow iska*

państw a

rządów

kańców

dotacja

pożyczka

pejskiej

innych*

1

2

3

4

5

6

7

8

Unii Euro-

O1

399,3

0,0

399,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O3

207,4

0,0

135,6

0,0

71,8

0,0

0,0

0,0

O4

702,8

0,0

652,4

50,4

0,0

0,0

0,0

0,0

O5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O6

0,0

O7

330,1

0,0
0,0

0,0
147,1

0,0
183,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

O8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

O9

1 639,6

0,0

1 334,4

233,4

71,8

0,0

0,0

0,0

Załącznik nr 7 do raportu o stanie Gminy Pabianice

Gospodarka odpadami
I.

Wstęp

Akty prawa miejscowego:
1. Uchwała nr XLVII/427/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 5399).
2. Uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Łódz. 2017 poz. 5400)..
3. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu
jej uiszczania (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 2176).
4. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r.
zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu
jej uiszczania (Dz. Urz. Woj. Łódź z 2019 r. poz. 3274).
5. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice, z dnia 16 maja 2019
r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu
jej uiszczania w części dotyczącej załącznika (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r. poz.
4104).
6. Uchwała Nr XXIX/263/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice
(Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2016 r. poz. 4312).

II.

Zagadnienia ogólne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W ramach gminnego systemu, z nieruchomości odbierane były następujące rodzaje
odpadów:
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie:
- odpady komunalne zmieszane pojemnik z pomarańczową klapą 120 l. oznaczony napisem
„zmieszane odpady komunalne”.
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz w miesiącu:
- odpady suche pojemnik koloru żółtego 240 l. oznaczony napisem ”Metale i tworzywa
sztuczne”.
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz na kwarta:
- szkło pojemnik 120 l. koloru zielonego z napisem „Szkło”
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością od 1 kwietnia do 31 października - dwa razy
w miesiącu, a w miesiącach od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu (popiół).
-odpady ulegające biodegradacji pojemnik 140 l koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”
Bezpośrednio z nieruchomości z częstotliwością jeden raz na kwarta:
-odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury worek 120 l koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”
W gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane
były:
-przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01
15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,
- zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
- odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 – do 5m3
- zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250x400”)
- odpady zielone o kodzie 20 02 01,
- opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,
- opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
- opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,
-opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,
-metale o kodzie 15 01 04.
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Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych świadczyła wyłoniona w drodze przetargu firma Eko –Region
Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Bawełniana 18, na podstawie zawartej w dniu 27
grudnia 2018 r. umowy.
Podmiotem wolnorynkowym, który na terenie gminy Pabianice w 2019 r odebrał
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ramach indywidualnie podpisanej umowy
jest firma Z.R.S. „SANATOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu przy ul. Pańskiej 68/70.
Podmiotem zbierającym odpady komunalne (na podstawie decyzji wydanej przez
Starostę Pabianickiego) stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła jest firma ZŁOMIK-TRANS Przemysław Goss z siedzibą w Bychlewie 28,
95-200 Pabianice.
Od sierpnia 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który zlokalizowano na ul. Łaskiej 13 w Pabianicach.
PSZOK czynny jest w każdy wtorek i czwartek od 800-1600 oraz w sobotę od 800-1300.
Do PSZOK mieszkańcy mogli dostarczać odpady zbierane selektywnie wymienione
powyżej. Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj.
Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 oraz placówkach oświatowych.
III.

Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 poz. 701 z
poźn. zm.) jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości obowiązany jest do
przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
bezpośrednio do instalacji komunalnej.
Obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych
do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych został nałożony na gminy w myśl art. 9tb ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.
Na terenie Gminy Pabianice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) z terenu
Gminy Pabianice w 2019 r. przekazane były do instalacji zlokalizowanej w Dylowie A, gm.
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Pajęczno i zagospodarowane w procesie R12. Pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazano do instalacji
zlokalizowanych w Julkowie, Gotartowie, Dylowie A i Bełchatowie ul. Przemysłowa 14 i 16.
Bioodpady stanowiące odpady komunalne przekazano do instalacji w Dylowie A i Zarządu
Gospodarowania Odpadami w Łodzi ul. Sanitariuszek 70/72 (kompostownia).
Odpady zbierane selektywnie, były odbierane nie tylko w sposób jednorodny, ale także
w formie zmieszanej (jako odpady "suche" oraz szkło zmieszane). Odpady odebrane
selektywnie w sposób jednorodny, były przez Wykonawcę usługi EKO-REGION sp. z o.o.
czasowo magazynowane na terenie zakładu i następnie przekazywane do recyklingu. Odpady
zebrane selektywnie w sposób zmieszany były poddawane procesowi segregacji na
poszczególne frakcje oraz przygotowania do dalszego zagospodarowania. Część z tych
odpadów trafiała do produkcji paliwa alternatywnego (są to możliwe do wydzielenia frakcje,
które nie mają odbiorców oraz odpady zabrudzone spełniające warunki, pozwalające na
wykorzystanie w procesie produkcji paliwa alternatywnego).
Obecnie brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz
pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania.
IV.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.2 lit. a zmienionym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub z innymi gminami
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Gmina Pabianice w 2019 r. zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Zatem potrzeby inwestycyjne w zakresie budowy i utrzymania instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy nie występują.
Mając na uwadze niewystarczającą ilość kontenerów do zbierania odpadów
komunalnych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Gmina
Pabianice planuje modernizację lub zmianę lokalizacji PSZOK. W wyniku realizacji
zamierzeń inwestycyjnych możliwe będzie wyposażenie Punktu w dodatkowe kontenery, co
usprawni funkcjonowanie PSZOK.
V.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Firmą obsługującą Gminę Pabianice w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w 2019 r. był „EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Bawełniana 18.
W ramach podpisanej umowy z dnia 27.12.2018 r. przedmiot zamówienia obejmował:
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1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice oraz wyposażenie
tych nieruchomości w pojemniki,
2. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie go
w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych
opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
które obejmują wydatki związane z:
- odbiorem , transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługą administracyjną systemu.
Ponadto zgodnie z ustawą z pobranych opłat gmina może pokrywać koszty edukacji
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcia
odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
w rozumieniu ustawy o odpadach.
W roku 2019 koszty poniesione przez gminę Pabianice w związku z organizacją odbioru
odpadów komunalnych, odzyskiem, recyklingiem oraz ich unieszkodliwianiem kształtowały
się na poziomie 1.345.314,27 zł.
W roku 2019 wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wynosiły:
a) Kwota wymagalna wynikająca ze złożonych deklaracji 1.192.742,58 zł, w tym zaległości
od początku istnienia systemu na kwotę 73.739,18 zł
b) Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy: 918 216,44 zł
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nieterminowo uiszczają opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiane były upomnienia. W roku 2019
wystawiono 648 upomnień.
VI.

Liczba mieszkańców
a) Liczba mieszkańców na pobyt stały lub czasowy na dzień 31.12.2019 r. – 7417
osób (dane: UG w Pabianicach, ewidencja ludności)
b) Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice zgodnie
z deklaracją na 31.12.2019 r. – 7071
c) Systemem objętych było 2493 gospodarstw domowych - na dzień 31.12.2019 r.
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Różnica pomiędzy liczbą osób z ewidencji ludności, a liczbą osób uwzględnionych
w deklaracjach wynika z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Pabianice
zamieszkuje na terenie innych gmin (m.in. studenci), a zgodnie z przepisami prawa
w deklaracji uwzględnia się tylko osoby faktycznie zamieszkujące. Na bieżąco prowadzone są
czynności mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach.
VII.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w
art. 6 ust. 1. w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których
mowa w art. 6 ust. 16-12
Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dotyczy
nieruchomości niezamieszkałych i jest konsekwencją nieobjęcia tych nieruchomości
gminnym systemem odbioru odpadów. Prowadzący działalność gospodarcza są zobowiązani
do zawarcia umowy we własnym zakresie z przedsiębiorcą prowadzącym działalność
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wpisanym do Rejestru działalności
regulowanej. Opłaty za odbiór odpadów tego typu nieruchomości nie są uiszczane na rzecz
gminy, a na rzecz tego właśnie przedsiębiorcy na podstawie indywidualnych umów. W 2019
roku nie odnotowano przypadków właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,
o której mowa w art. 6 ust.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VIII.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
Na terenie gminy Pabianice nie były prowadzone badania morfologii odpadów. Ilość
wytworzonych na terenie gminy Pabianice w 2019 r. odpadów komunalnych została
oszacowana na podstawie wartości wskaźnika wytwarzania odpadów przypadającego na
jednego mieszkańca wsi województwa łódzkiego określonego w WPGO.
Z uwagi na fakt, iż gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych odpadów
tylko odebranych, dlatego nie wiadomo w jakim stopniu wskaźniki wytwarzania odpadów
określone w WPGO odzwierciedlają stan faktyczny z terenu gminy. Podkreślić należy, iż
mieszkańcy gminy zagospodarowali część odpadów we własnym zakresie np. odpady
kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone do karmienia zwierząt.
IX.

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz
przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) z terenu Gminy Pabianice w 2019
r. przekazane były do instalacji zlokalizowanej w Dylowie A, gm. Pajęczno. Odpady zielone
(20 02 01) zostały skierowane do instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno i do instalacji w
Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 w następujących ilościach:
20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) - 1224,167 Mg
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20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 526,41 Mg
W wyniku przetwarzania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy, uzyskano odpad
o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) i 19 12 09 (minerały np. piasek,
kamienie)
Ilość pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
przedstawia poniższa tabela:
Nazwa i adres
instalacji , w
której zostały
wytworzone
odpady
powstałe
z
odebranych
przez podmiot
odpadów
komunalnych ,
przekazanych
do
składowania
Zakład
w
Dylowie
A,
Pajęczno,
Dylów A, 98330
Zakład
w
Julkowie,
Dębowa Góra
Julków,
96116
Zakład
w
Gotartowie,
Gotartów, 46200 Kluczbork
Zakład
w
Bełchatowie,
Bełchatów ul.
Przemysłowa
14 i 16, 97-400
Zakład
w
Dylowie
A,

Masa odpadów
przeznaczonych
do składowania
Kod
powstałych po
odpadó
sortowaniu
w
odpadów
selektywnie
odebranych

19
12

19
12

19
12

12

12

Masa
odpadów
przeznaczonych
do składowania
powstałych
po Nazwa i adres składowiska, na
sortowaniu
które przekazano odpady
odpadów
zmieszanych

20,079 frakcja 269,406
>80 mm
>80mm

frakcja

19,920 frakcja ---------------->80 mm

19,493 frakcja ----------------12 >80 mm

31,357 frakcja ---------------->80 mm

19
12

12

19
09

12 81,109
zawierająca

Zakład w Dylowie A , Dylów
A, 98-330 Pajęczno

Zakład w Julkowie, Dębowa
Góra, 96-116

Zakład
w
Gotartowie,
Gotartów, 46-200 Kluczbork

Zakład w Dylowie A , Dylów
A, 98-330 Pajęczno
Zakład w Dylowie A , Dylów
A, 98-330 Pajęczno
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Pajęczno,
Dylów A, 98330
Suma

frakcje
nieulegające
biodegradacji
171,958

269,406 frakcja >
----------------80 mm

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na
gminy obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania.
Poszczególne poziomy i sposoby ich obliczania regulują dwa rozporządzenia Ministra
Środowiska:
1. Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167);
2. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412).
1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przedstawia tabela – na dzień opracowania dokumentu brak
kompleksowych danych do obliczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – analiza niepełna, z uwagi na
przesunięcie terminów, w których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu
gminy świadczący usługi na podstawie umowy z organem gminy dopiero złoży
sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ust. 1 u.u.c.p.g.
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych - na dzień opracowania
dokumentu brak kompleksowych danych do obliczenia poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
komunalnych i rozbiórkowych - szkła – analiza niepełna, z uwagi na przesunięcie terminów,
w których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu gminy świadczący usługi
na podstawie umowy z organem gminy dopiero złoży sprawozdanie, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.u.c.p.g.
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania - na dzień opracowania dokumentu brak kompleksowych
danych do obliczenia poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania - analiza niepełna, z uwagi na przesunięcie
terminów, w których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu gminy
świadczący usługi na podstawie umowy z organem gminy dopiero złoży sprawozdanie,
o którym mowa w art. 9n ust. 1 u.u.c.p.g.
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X.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Pabianice prowadzi do następujących wniosków:
1. Na terenie Gminy Pabianice od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Pabianice podjęła wszystkie
wymagane przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. W związku z corocznym wzrostem ilości odpadów odbieranych z terenu Gminy
Pabianice, znacznym wzrostem kosztów ponoszonych za usługę odbioru i transportu
odpadów przez firmę wyłoniona w drodze przetargu koniecznym stało wprowadzenie
podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Priorytetowym zadaniem jest również bieżąca kontrola nad nieruchomościami
w przypadku których złożona przez właściciela deklaracja budzi wątpliwości.
Najczęściej nieprawidłowości w składanych deklaracjach wynikają z braku zmiany
deklaracji po narodzeniu dziecka lub zgonie domownika.
4. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek
osiągnięcia odpowiednich poziomów. Dane te zostaną uzupełnione po uzyskaniu
wszystkich sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne.
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Załącznik nr 8 do raportu o stanie Gminy Pabianice
Oświata
Struktura jednostek oświatowych w Gminie Pabianice.
W 2019 r. na ternie Gminy Pabianice znajdowały się 4 placówki oświatowe:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach,
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie,
3. Szkoła podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach,
4. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.
Wyposażenie placówek oświatowych:
Szkoła

Liczba
sal/
w tym sal
dydaktycz
nych

Liczba
pracowni
komputerowyc
h/
liczba
stanowisk
komputerowyc
h do użytku
ucznia

Liczba pracowni
multimedialnych
/
liczba
specjalistycznyc
h pracowni
przedmiotowych

Liczba
sal
gimnast
ycznych

Liczba
bibliotek/
liczba tablic
interaktywnyc
h

Szkoła
Podstawowa
w
Pawlikowicach

10/0

1/21

0/0

1

1/4

1

1/12

0/0
(sale lekcyjne
łączone:
komputerowa z
językową,
historia z
geografią,
polonistyczna z
plastyką)

Szkoła
Podstawowa w
Bychlewie

13/0

1/17

Szkoła
podstawowa w
Petrykozach

12/12

1/19

8/0

0
(1 sala
korekcy
jna )

1/8

21/12

1/24

4/4

1

1/4

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Piątkowisku obiekt szkoły w
Piątkowisku
Zespół Szkolno-

0/4

Przedszkolny w
Piątkowisku obiekt szkolny
w Żytowicach

5/4

1/10

4/4

0

( uczniowie
korzystają z
Biblioteki
Publicznej,
która ma
siedzibę w
obiekcie
szkolnym )

Dotacje celowe i programy edukacyjne:
Uczniowie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pabianice
korzystają z dostępu do bezpłatnych
podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z
zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla
tych szkół.
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną za
pośrednictwem Kuratorium Oświaty.
Kwotę udzielonej dotacji oraz ilość zakupionych podręczników przedstawia poniższa
tabela:
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w 2019 roku*
Lp. Wyszczególnienie
Kwota rozliczone dotacje
1.
podręczniki lub materiały edukacyjne
40.130,93 zł
2.
materiały ćwiczeniowe
27.363,25 zł
3.
Refundacja kosztów poniesionych w roku szkolnym 254,97 zł
2018/2019 na zapewnienie podręczników, materiałów
edukacyjnych lub ćwiczeniowych
RAZEM:
67.749,15 zł
Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową
624
Łączna liczba szkół objętych dotacją celową
4
* na podstawie: załącznika nr 8 – rozliczenie wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2019 r.
Ponadto corocznie, na podstawie wniosków dyrektorów szkół funkcjonujących na
terenie Gminy Pabianice, przeznaczane są z budżetu Gminy dodatkowe środki finansowe na
zakup materiałów ćwiczeniowych, które nie są objęte dotacją budżetu państwa. W 2019 r. z
budżetu Gminy Pabianice przeznaczono na zakup w/w materiałów ćwiczeniowych kwotę w
wysokości 10.682,23 zł.
Dodatkowe programy edukacyjne:
Gminne placówki oświatowe realizują róznorodne programy edukacyjne, których
celem jest wspieranie i rozwój dzieci i młodzieży w różnych obszarach, oto niektóre z nich
zrealizowane w 2019 r. :

1. Domowi detektywi „ Jaś i Małgosia ” dla klas VI;
2. „ Mam kota na punkcie mleka ” (edukacyjno-zdrowotny);
3. „ Ekipa Chrumasa ” (edukacyjno-zdrowotny);
4. Owoce, warzywa dla klas I-V (edukacyjno-zdrowotny);
5. Od grosika do złotówki (edukacyjny);
6. Lepsza szkoła – wyd. GWO klasy 5 ( badania kompetencji uczniów, kształtowanie
umiejętności historycznych);
7. Szkoła Teatru, Studium Prawa Europejskiego (propagowanie przyjaznej przestrzeni
twórczego dialogu między szkoła a teatrem oraz połączenie oświaty z kultura zgodnie z
ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”;
8. Innowacja : 1-poznajemy zawody kultury i sztuki, 2-zabawa z językiem niemieckim;
9. „ Żyj zdrowo, kolorowo ”;
10. „ Klub Bezpiecznego Puchatka ”;
11. „ Szkolne Przygody Gangu Słodziaków ”;
12. „ Wychowanie przez czytanie ”;
13. „ Lepsza szkoła ”;
14. Projekt edukacji przedszkolnej „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury ”;
15. „ Ja słyszę i mówię ” – program badań przesiewowych słuchu;
16. „ Cała Polska czyta dzieciom ”;
17. „ Bądź bezpieczny w sieci”;
18. „ Baw się czytaniem ”;
19. Program „ Erasmus+ Akcja 2 Partnerska współpraca szkół ”.
W naszych szkołach funkcjonują również koła zainteresowań cieszące się dużą
popularnością wśród dzieci i młodzieży, międzi innymi : koło taneczne, koło redakcyjnie
gazetki szkolnej „Coś bez nazwy”, koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej, szkolne koło
Sportowe, szkolne koło Wolontariatu, koło Caritas, koło teatralne i wokalne oraz koła
przedmiotowe typu: matematyczne, plastyczne, chemiczne, językowe, informatyczne.
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Realizując obowiązek w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice, w 2019 r. zgodnie z dyspozycją
art. 122 ustawy Prawo oświatowe, Gmina Pabianice realizowała wnioski pracodawców o
zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie
zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
zawodowych.
Na realizację tego zadania Gmina Pabianice otrzymuje środki z Funduszu Pracy
pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi.

za

Szczegółowy wykaz rozpatrzonych w 2019 r.
dofinansowania przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie Liczba
pracodawców,
którzy złożyli wnioski i
otrzymali
dofinansowanie
Nauka zawodu

3

Przyuczenie do 1
wykonania
określonej pracy
Razem:
4

wniosków i kwotę

przyznanego

Liczba młodocianych,
którzy u pracodawców
zrealizowali
przygotowanie
zawodowe
2

Wydatkowana
kwota na realizację
zadania w zł.

1

2.286,00

3

18.447,85

16.161,85

Pozostałe zadania z zakresu edukacji.
Dowóz dzieci do szkół:
Gmina Pabianice realizując obowiązek nałożony ustawą Prawo oświatowe, corocznie
organizuje dowóz uczniów do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy
Pabianice oraz zapewnia dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej
gminy lub refunduje rodzicom wydatki związane z dowożeniem dzieci.
Na podstawie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w oparciu o wnioski
rodziców, Gmina Pabianice zorganizowała w 2019 r. dowóz uczniów niepełnosprawnych w
sposób następujący:
* 8 uczniów dowożonych było indywidualnie przez rodziców , którym Gmina Pabianice
udzieliła refundacji na łączną kwotę 35 789,02 zł
* 6 uczniów, dowożonych było przez przewoźnika wyłonionego w drodze zapytania
ofertowego. Koszt dowozu wyniósł w 2019 r. 104.700,00 zł/ brutto.
Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe zorganizowano dowóz
uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Pabianice. W roku szkolnym 2018/2019
dowóz realizowany był prze Firmę „AUTOKARCZYK”. Przewoźnik wyłoniony został w
drodze przetargu nieograniczonego . Dowóz obejmował 5 tras, dziennie dowożonych było
średnio 238 uczniów, łączna długość trasy wynosiła 85 km.
Co roku przeprowadzany jest również przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i
świetlic na terenie Gminy Pabianice. W 2019 roku przetarg ten wygrała firma MKAJ Skorupa
Sp. z o. o. Dostawca zobowiązał się dostarczyć przez cały rok 75 m 3 oleju opałowego – 1
m3 kosztuje 2.505,00 zł (po uwzględnieniu rabatu i podatku VAT całkowity koszt dostawy
oleju wyniósł 215.878,50 zł brutto).
Dożywianie i żywienie.
1. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
W styczniu 2019 r. z posiłków finansowanych przez GOPS korzystało 12 uczniów szkoły, od
lutego do czerwca 14 uczniów, natomiast od września do grudnia 11 uczniów.
W całym roku 2019 przy współpracy z PCK szkoła realizowała projekt „Żółty talerz”, który

miał na celu poprawę jakości i kaloryczności obiadów w szkole. W programie wzięło udział
45 uczniów. Dodatkowo szkoła brała udział w „Programie dla szkół” , w ramach którego
dostarczano dla uczniów klas I-V nieodpłatne owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne.
Od lutego do czerwca w programie brało udział 161 uczniów, od września do grudnia 135
uczniów.
Dzieci przez cały rok mogły korzystać z ciepłych napojów, które były finansowane przez
Radę Rodziców.
2. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły miały zapewnioną herbatę do drugiego śniadania.
W szkole były dostępne obiady w formie cateringu do wyboru przez rodziców : zupa lub
drugie danie.
3. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Piątkowisku
W szkole w klasach I-III dzieci miały zapewnioną herbatę.
Uczniowie klas I-VI otrzymywali darmowe mleko oraz warzywa i owoce.
W szkole istniała możliwość wykupienia obiadów, które były dostarczane do szkoły przez
firmę cateringową „Pierożek”. Z obiadów, które były opłacone w całości przez rodziców,
korzystało 80 dzieci.
Siedmioro dzieci miało finansowane obiady przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
W szkole istniała możliwość wykupienia obiadów, które były dostarczane do szkoły przez
firmę cateringową.
Ponadto Szkoła brała udział w dwóch programach :
- „Żółty talerz” – realizowany przez Fundację Dominiki Kulczyk. Celem programu było
wzbogacenie posiłków dla dzieci
- „Program dla szkół” czyli warzywa, owoce i produkty mleczne dla wszystkich uczniów klas
I-V.
Wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki otrzymywali ciepłą herbatę do drugiego śniadania.
Remonty
1. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
•

remont dachu i pomieszczeń w starej szkole (uszczelnienie przeciekającego dachu,
skucie i naprawa tynków zajętych przez grzyb i wilgoć),

•

naprawiono wykładziny na korytarzach szkolnych,

•

dokonano wymiany wodomierza głównego zewnętrznego z DN50 na DN80, aby
zwiększyć wydajność wodną w hydrantach aby sieć hydrantów zewnętrznych
mogła być wykorzystywana do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z

Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw pożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarniczych.
2. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
Zrealizowano remont trzech pracowni dla klas I-III (wyrównanie ścian, malowanie, panele,
naprawa okien).
3. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
•

wycyklinowanie i polakierowanie podłogi w sali gimnastycznej,

•

pomalowano trzy sale lekcyjne.

4. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
•

pod koniec 2019 r. oddano do użytku nowo pobudowaną salę gimnastyczną i sale
dydaktyczne, wyremontowano również starą salę gimnastyczną. Budowa obiektu
trwała od końca 2018 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł 7.000 000,00 zł.

•

zrealizowano remont gabinetu logopedycznego i pedagoga szkoły (wymiana
oświetlenia, sufit, podłogi, malowanie pomieszczenia).

•

pomalowano 3 sale lekcyjne,

•

zainstalowano klimatyzację w 3 najbardziej nasłonecznionych miejscach (sala
lekcyjna, gabinet logopedyczny, pomieszczenie księgowe).

•

urządzono plac zabaw dla oddziałów przedszkolnych (ogrodzenie nowego ternu,
przeniesienie i umocowanie zabawek przez specjalistyczną firmę posiadającą
wymagane atesty).

Załącznik nr 9 do raportu o stanie Gminy Pabianice

Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Pabianice funkcjonuje 9 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z tych 9 Jednostek OSP aż 5 jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, najwięcej
wśród gmin naszego powiatu, co świadczy o naszym zorganizowaniu, wyposażeniu i
przygotowaniu bojowym. Obecnie w jednostkach OSP jest 422 członków zwyczajnych, 53
wspierających i 17 honorowych, razem 492 członków OSP. 5 jednostek OSP działa już od
ponad 80 lat. Wszystkie Jednostki posiadają uregulowany prawny stan własności budynków
strażnic jak i gruntów.
Jednostki OSP w Gminie Pabianice posiadają następujące samochody ratowniczogaśnicze:
Samochodów lekkich 12 szt. - w przedziale wiekowym od 0-10 lat: 5 auta, w przedziale
wiekowym 11-20 lat: 7 aut.
Samochodów średnich 4 szt. - w przedziale wiekowym od 0-10 lat: 3 auta, w przedziale
wiekowym 11-20 lat: 1 auto,
Samochodów ciężkich 6 szt. - w przedziale wiekowym od 0-10 lat: 3 samochody, w
przedziale wiekowym 11-20 lat: 1 auto i 2 auta w przedziale wiekowym 21-30 lat.
Wszystkich samochodów ratowniczo-gaśniczych razem jest – 22 szt.
Ponadto jednostki OSP z terenu gminy Pabianice wyposażone są w sprzęt ratowniczogaśniczy między innymi:
- zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego,
- motopompy,
- pompy pływająca i szlamowe,
- agregaty prądotwórcze,
- agregaty oddymiające,
- drabiny,
- pilarki do drewna,
- piły do betonu i stali oraz inny sprzęt ppoż.
Jednostki OSP dysponują także sprzętem do ochrony górnych dróg oddechowych w postaci
24 czujników bezruchu i 24 aparatów nadciśnieniowych z maskami.

Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczych w roku 2019:
1. OSP Górka Pabianicka – 37 wyjazdów,
2. OSP Piątkowisko – 43 wyjazdy,
3. OSP Kudrowice – 23 wyjazdy,
4. OSP Rydzyny - 16 wyjazdów,
5. OSP Pawlikowice – 27 wyjazdów,
6. OSP Konin – 5 wyjazdów,
7. OSP Gorzew – 0 wyjazdów,
8. OSP Janowice – 4 wyjazdy,
9. OSP Żytowice – 3 wyjazdy.
Razem było: 158 wyjazdów
W budżecie gminy Pabianice na rok 2019 zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych w kwocie – 584.583,33 zł.
W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenie osobowe
kierowcy w wysokości 6.720 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 576 zł,
pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń na kwotę 10.641 zł, a wynagrodzenie bezosobowe
na kwotę 81.690 zł (umowy zlecenia na konserwacje sprzętu p.poż.).
Pozostałe wydatki bieżące – statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej
Ochotniczej Straży Pożarnej, planuje się w kwocie 261.872 zł (w tym planowane w ramach
funduszu sołeckiego – 30.000 zł). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu
pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i
mechaników, ubezpieczeniem majątku strażackiego, ogrzewaniem garaży, opłatami za
energie elektryczna, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem
nagród dla uczestników konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, pokryciem kosztów
wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych, zakupem
wyposażenia. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i
garażach strażackich.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 16.218 zł. W kwocie tej
zaplanowano wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży
pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz zakup umundurowania.
Wydatki majątkowe planowane były w kwocie 93.823,46 zł jako dotację dla OSP
Konin na zakup lekkiego samochodu pożarniczego – 80.000,00 zł i wydatki inwestycyjne w
ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janowice – Huta Janowska na zakup i montaż urządzeń
klimatyzacyjnych w OSP Janowice – 13.823,46.
Wykonanie budżetu gminy Pabianice w zakresie ochrony przeciwpożarowej

na dzień 31.12 2019 roku:
•

Plan – 584.583,33 zł

•

Wykonanie – 568.644,92 zł

W 2019 roku wpłynęły z jednostek OSP następujące wnioski o zapewnienie środków w
budżecie gminy Pabianice na rok 2020:
Lp. Jednostka OSP

Cel i przeznaczenia środków

1.

Kudrowice

- wykonanie remontu elewacji budynku 40.000,00
strażnicy

2.

Piątkowisko

- remont klatki schodowej w budynku 30.000,00
strażnicy

3.

Janowice

- wykonanie wyjścia
budynku strażnicy,

ewakuacyjnego

Kwota w zł.

z
30.000,00

- remont sali w Jednostce
- pompa pływająca - NIAGARA
4.

Rydzyny

- drabiny nasadkowe drewniane szt. 4

12.000,00

- środek pianotwórczy DETEOR 3% 200 (wydatki
litrów
bieżące)
- parawan ratowniczy
- tarcza widiowa do piły STIHL
- węże ssawne w-110
5.

Górka Pabianicka

cala kwota

- remont elewacji budynku strażnicy

60.000,00
172.000,00

Załącznik nr 10 do raportu o stanie Gminy Pabianice
Działalność Gminnego Domu Kultury
Gminny Dom Kultury z siedzibą w Bychlewie został powołany uchwałą Nr LIV/504/2018
Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018r. Działalność GDK jest oparta na Statucie
Gminnego Domu Kultury.
Celem powołanej instytucji jest realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie
organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury rozpoczął działalność w dniu 1 września 2018r. w budynku świetlicy
wiejskiej w Bychlewie, Bychlew 107B stanowiącej własność Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury prowadzi działalność w oparciu o:
•

Bibliotekę Główną w Bychlewie: oddział dla dzieci w Bychlewie oraz filie: w Górce
Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach;

•

Gminną Orkiestrę Dętą w Górce Pabianickiej;

•

Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”;

•

świetlicę wiejską w Woli Żytowskiej.

Współpracuje ponadto ze szkołami Gminy Pabianice, stowarzyszeniami oraz z innymi
domami kultury.
Rok 2019 to pierwszy rok działalności Gminnego Domu Kultury. Jest to rok, w którym
poznawane były potrzeby mieszkańców gminy, ich zainteresowania, oczekiwania. Wszystko
to ma na celu prowadzenie działalności tak, aby zaspakajane były lokalne potrzeby.
Wyzwaniem przed jakim stanął Gminny Dom Kultury w pierwszym roku swojej działalności
była 45 rocznica powstania ZPiT „Bychlewianka” oraz odbywający się co roku
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka”.
Działalność GDK jest finansowana z dotacji podmiotowej zapewnionej przez organizatora
(Gmina Pabianice), dotacji celowej (organizator) oraz z przychodów z działalność statutowej.
Finanse w roku 2019 przedstawiały się następująco:
•

dotacja podmiotowa – 1.065.315,98 zł,

•

dotacja celowa – 60.000,00 zł,

•

dotacja z Biblioteki Narodowej przeznaczona na zakup nowości dla bibliotek 10.000,00 zł,

•

przychód z działalności statutowej na koniec 2019r. – 119.014,00 zł (w tym wydatki
związane z organizacją Festiwalu Polka, zakup łóżek, wpłaty na obóz zimowy, nauka
angielskiego)

Wydatki sfinansowane dotacją na koniec 2019 r. wyniosły 1.042.542,71 zł.

Z dotacji podmiotowej zostało sfinansowane:
•

wynagrodzenie pracowników,

•

materiały i energia,

•

usługi obce,

•

podatki i opłaty,

•

różne opłaty i składki.
Wydarzenia zorganizowane przez Gminny Dom Kultury w Bychlewie w 2019r.

1. Już w styczniu odbywał się koncert kolęd „Śpiewajcie i grajcie mu” w wykonaniu
100 członków Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka. Koncert oglądało ok. 300 osób.

2. Zespół koncertował 2-krotnie na WOŚP w Pabianicach. Członkowie Zespołu
kwestowali na rzecz Orkiestry.
3. Również w styczniu organizowany był dla mieszkańców maraton Samby, prowadzony
przez tancerza z Wenezueli. Koszt imprezy to 750,00 zł. W maratonie uczestniczyło
40 osób.

Uczestnicy maratonu

4. W styczniu mieszkańcy gminy mogli obejrzeć sztukę teatralną „Olimp, czyli skok na
kasę” w wykonaniu teatru „Dla Niepoznaki”. Koszt występu teatru - 422,17 zł.
Spektakl oglądało ok. 60 osób.

Plakat informujący o występie
Materiał z przedstawienia można zobaczyć pod adresem:
https://www.facebook.com/554624825008689/videos/541245933019744/
5. W okresie ferii organizowane były zajęcia dla dzieci z terenu gminy. Oprócz
papieroplastyki, dzieci tańczyły Afro Dance z tancerzem z Afryki oraz tańce
latynoskie z tancerzem z Wenezueli. Tworzyły pod opieką znanego pabianickiego
artysty Adama Wirskiego – ps KruK obrazy wielkoformatowe. Uczestniczą w
zajęciach terapeutycznych z dogoterapii. Na ferie wydano 3.563,78 zł. Uczestniczyło
ok. 60 dzieci z terenu gminy.

Zajęcia z papieroplastyki
Wirskim ps. KruK

Tańce Afro Dance

Zajęcia z p. A.

Praca trwa

Namalowany przez dzieci obraz

Dogoterapia

6. Z okazji Walentynek zostaje zorganizowany w świetlicy w Woli Żytowskiej pokaz
salsy w wykonaniu tancerza ze szkoły tańca Urban Dance, pochodzącego z Kuby. W
zajęciach uczestniczyła grupa dzieci, a potem dorośli. Koszt - 450 zł.

Dorośli uczestnicy salsy w Woli Żytowskiej
7. Na koniec karnawału dzieci uczestniczyły w zabawie przebierańcowej. Organizatorem
było stowarzyszenie Folklor ma sens, ale GDK włączył się w organizację.
8. W marcu dzieci z grupy przedszkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Piątkowisku oglądały spektakl teatralny „Co w trawie piszczy” zorganizowany przez
Filię biblioteczną w Żytowicach. Spektakl obejrzało 60 maluchów. Koszt 450zł.
9. Przed świętami Wielkanocnymi GDK organizował w świetlicy wiejskiej w
Hermanowie Warsztaty Wielkanocne. Pod opieką florystki uczestnicy wykonywali
wielkanocne dekoracje w szkle i dekoracje na drzwi. Koszt warsztatów 1.343,88 zł.
Uczestniczyło ok. 20 osób.

Uczestnicy warsztatów

Wykonane dekoracje

10. We wszystkich filiach bibliotecznych gminy Pabianice odbyły się plastyczne konkursy
wielkanocne. Nagrodami były maskotki. Na nagrody wydano 283,60 zł.
11. Tydzień przed świętami, w Niedzielę Palmową z okazji jarmarku świątecznego
ZPiT”Bychlewianka” występuje w Konstantynowie Łódzkim.
12. Występy Gminnej Orkiestry Dętej:
•

uroczystości Rezurekcji w kościele św. Marcina w Górce Pabianickiej w okresie Świąt
Wielkanocnych;

•

dniu 3 maja bierze udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji
odbywających się w kościele św. Mateusza w Pabianicach i pod pomnikiem
Legionisty.

•

koncert na powiatowym Dniu Strażaka w Woli Zaradzyńskiej w dniu 4 maja 2019r.

•

występ na obchodach Gminnego Dnia Strażaka na stadionie w Piątkowisku w dniu 5
maja 2019r.

13. Na początku maja (09.05) odbywała się IV edycja Gminnego Konkursu
Recytatorskiego dla klas 1-3 Gminy Pabianice pt. „W świecie wierszy dla dzieci”. Do
konkursu zostało zgłoszonych 30 dzieci. Jury wyłoniło najlepszych uczestników,
których nagrodzono książkami i upominkami. Dla wszystkich był słodki poczęstunek.
Koszt – 1.568,14 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu

Nagrodzeni

14. W dniu 31.05 Gminny Dom Kultury organizował Gminny Dzień Dziecka na farmie.
Przy pomocy animatorów dzieci świetnie się bawiły. Były konkursy, kowbojskie
tańce, przejażdżka na koniu, sadzenie kwiatów, dojenie krowy oraz karmienie osiołka.
Wszystkie dzieci dostały napoje, popcorn oraz kiełbaskę z rożna. Poniesiony koszt to
3.722,74 zł. Uczestniczyło ok. 150 osób.

15. Czerwiec jest szczególnym miesiącem nie tylko dla GDK, ale przede wszystkim dla
Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”. W dniu 7-8 czerwca na scenie znajdującej się
w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bychlewie, odbywają się koncerty z
okazji 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca. Pierwszy dzień w godzinach porannych- to
podróż po regionach Polski. Jest to widowisko skierowane dla dzieci. W godzinach
wieczornych pierwszy koncert. Na scenie prezentowały się wszystkie grupy, ok. 100
uczestników. Widzowie dziękowali Zespołowi brawami na stojąco. W drugim dniu,
koncert przeznaczony był dla gości zaproszonych oraz dla byłych członków Zespołu.
Jubileusz kończył się balem dla wszystkich chętnych- obecnych tancerzy oraz byłych.
Wspomnień nie było końca. Jubileusz był sfinansowany z dotacji celowej w
wysokości 30.000,00 zł.

16. W czerwcu młodsza grupa ZPiT ”Bychlewianka” brała udział w Dniach
Reymontowskich organizowanych w Łodzi.
17. Tradycyjnie w pierwszy weekend lipca 4-8, rozpoczynał się Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny „Polka”. W roku 2019 Gmina Pabianice gościła zespoły z:
Meksyku, Botswany, Kosowa, Porto Rico, Nowej Zelandii i oczywiście Polski Bychlewianka. Festiwal rozpoczął się prezentacją zespołów w Pabianicach. Po
korowodzie ulicami Pabianic, wszystkie zespoły festiwalowe występowały w krótkim
programie dla mieszkańców Pabianic. Następne dni to występy w Bychlewie,
Konstantynowie Łódzkim i zakończenie festiwalu w Lutomiersku. Festiwalowi
towarzyszyły również inne imprezy mające na celu integracje uczestników. Były to
zabawy (dyskoteka, nauka tańca) oraz wspólna zabawa dla wszystkich. „Polka”
została sfinansowana z dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł oraz z przychodów
statutowych z prowadzonej działalności. Festiwal obejrzało ok. 800 osób.

Uczestnicy IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „POLKA”
Relacja z festiwalu do obejrzenia pod adresem:
https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=2399269940343275&id=1672263876377222
18. Po zakończeniu festiwalu ZPiT „Bychlewianka” przygotowywała się do wyjazdu na
Międzynarodowe Festiwale do Serbii, odbywające się w Niszu i mieście Cacak.
Występy Zespołu cieszyły się dużą popularnością, o czym świadczy nagranie przez
telewizję.

Już w Serbii
Relacja z koncertu w Niszu pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=l-wk0wHOnDg
19. Jeszcze w sierpniu GDK ogłosił nabór do Zespołu „Bychlewianka” oraz na naukę
języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. Od września rozpoczęły się cykliczne
zajęcia (wrzesień-czerwiec 2020) z języka angielskiego. W trzech grupach
wiekowych: 3-5 lat; 6-9 oraz dorośli; w Bychlewie i w Woli Żytowskiej (grupa
młodzieżowa). Jeden raz w tygodniu uczono się praktycznego języka angielskiego.
Łącznie jest to 60 uczestników. Zajęcia częściowo są opłacane przez osoby
uczestniczące w nich.

20. Na początku września na portalu społecznościowym ukazała się informacja o naborze
do gry na skrzypcach i pianinie. Od października w siedzibie GDK odbywała się
nauka gry na pianinie. Chętnych na skrzypce nie było. Nauka ta była częściowo
pokrywana przez uczestników tych zajęć. Było 8 osób uczących się.
21. W dniu 8.09. Gminna Orkiestra Dęta z Górki Pabianickiej uczestniczyła w Przeglądzie
Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych
22. Miesiąc wrzesień to czas imprez dożynkowych. „Bychlewianka” tańczyła na
dożynkach w Nowym Mieście nad Pilicą i w Woli Krzysztopolskiej.
23. Na początku października ruszyły zajęcia plastyczne z KRUKiem. W Bychlewie było
12 uczestników i 8 w Woli Żytowskiej. Rodzice uczestniczących w nich dzieci
również ponosili częściowo odpłatność.

24. Również w październiku organizowane były warsztaty jesienne pod nazwą „Kolorowa
jesień”. Uczestnicy warsztatów- 30 osób, wykonywali kompozycje kwiatowe
wykorzystując dynię.

25. Ponieważ mamy w planie zorganizowanie Zimowego Obozu Tanecznego dla dzieci z
terenu gminy w okresie ferii zimowych- ogłoszony został nabór. Grupa może liczyć
45 osób.

26. Dla mieszkańców gminy Pabianice w październiku wystąpił ponownie teatr „Dla
Niepoznaki” ze spektaklem „Casting, czyli ostatnia szansa”. Koszt występu to 492,20
zł. Spektakl oglądało ok. 60 osób.

Plakat informujący o tym wydarzeniu
27. Jak co roku biblioteki uczestniczyły w Czytelniczej Sztafecie Szkół, która odbyła się

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach. W roku 2019 pod hasłem „Z
Moniuszką w tle”. W uroczystości wzięły udział dzieci z klas 0-2.

28. Pod koniec października przyjechał do GDK na spotkanie autorskie pan Marcin

Margielewski autor książek o tematyce arabskiej. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.
Koszt to umowa o dzieło (763,00 zł) oraz cena plakatów (60 zł).

Autor z uczestnikami spotkania
29. Z okazji Święta Niepodległości w siedzibie GDK w Bychlewie odbyły się gminne

uroczystości związane z tym świętem. Po mszy świętej, w której uczestniczyli
zaproszone władze oraz goście, zostały złożone pod pomnikiem upamiętniającym
mieszkańców biorących udział w walce z okupantem oraz ofiary Katynia i Smoleńska,
kwiaty. W części artystycznej wystąpił zespól Artes Musik, który zaprezentował
pieśni patriotyczne. W uroczystości wzięła również udział Gminna Orkiestra Dęta z
Górki Pabianickiej, która zrobiła oprawę muzyczną mszy świętej oraz moment

składania kwiatów pod pomnikiem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości
zostali poczęstowani wojskową grochówką i bigosem. W uroczystości uczestniczyło
ok. 100 osób. Koszt imprezy 6311,62 zł.

30. Na początku listopada GDK ogłosił Rodzinny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.

Założeniem konkursu było zaktywowanie dzieci i rodziców do wspólnej pracy.
Oczywiście regulamin dokładnie określał, co będzie oceniane przez komisję.
Ogłoszenie wyników zaplanowano na 6 grudnia w Mikołajki.

31. Chcąc zapoczątkować aktywność wśród mieszkańców 60+ Gminy Pabianice, GDK

zorganizował 22 listopada Gminny Dzień Seniora. Aby pokazać, co fajnego można w
takim wieku robić, zaprosiliśmy na występ, kabaret działający przy Klubie Seniora w
Ksawerowie. Po występie zarówno nasi goście jak i widzowie zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek. Oczywiście wszystko w celu integracji oraz zadeklarowania
udziału w tworzonym na terenie gminy klubie 60+. Udział wzięło 60 osób. Poniesione
koszty to kwota 1.175,26 zł.
32. W następnym dniu odbył się Maraton Zumby prowadzony przez 2 instruktorów ze

szkoły tańca Urban Dance Zone. Uczestniczyło 50 osób. Część kosztów pokryli sami
uczestnicy. GDK dopłacił kwotę w wysokości – 200,00 zł.

33. W związku ze współpracą ze szkołami, ogłoszony został konkurs plastyczny pt. „Mój

wymarzony miś” dla grupy przedszkolnej (3-5 lat) z terenu gminy. Na konkurs
wpłynęło 77 prac. Jurorzy ocenili prace i przyznali nagrody. Wszystko odbyło się w
Dniu Pluszowego Misia. Na nagrody i słodkości dla milusińskich wydano 804,25 zł.
Całość imprezy ubogaciły dzieci ze szkoły podstawowej w Bychlewie
przedstawieniem „Calineczka”. Udział wzięło ok. 100 dzieciaków.
Relacja pod adresem:
https://www.facebook.com/554624825008689/videos/444310656151183/
34. Jak tradycja nakazuje na koniec listopada zorganizowano Andrzejki. Była muzyka,

tańce oraz poczęstunek. Uczestniczyło 70 osób. Kosztowało to 1.502 zł.
35. W dniu 04 grudnia odbyły się dwa spotkania autorskie z Grażyną Bąkiewicz
zorganizowane przez biblioteki. Koszt-1300zł (umowa o dzieło). W spotkaniu
uczestniczyło 60 dzieci.
36. Mikołajki. Impreza odbyła się w dniu 6 grudnia. Dla dzieci z terenu gminy wystąpił

teatr Maska z Krakowa z bajką „Świąteczny dar- magia i czar”. Następnie odbyło się
spotkanie z Mikołajem i słodki prezent. W tej imprezie uczestniczyło ok. 100 dzieci.
Poniesiony koszt to 1.064,42 zł.

Występ teatru „Maska” Spotkanie z Mikołajem
Na tej imprezie zostały wręczone nagrody za konkurs Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa
(ogłoszony w listopadzie). Jury w składzie 5 osobowym oceniło prace - 8 szopek, biorąc pod
uwagę wszystkie założenia regulaminowe (m.in. z jakiego materiału jest wykonana, czy
zawiera przesłanie Bożonarodzeniowe, czy są ruchome części). Nagrodzono 3 szopki
(uzyskały najwięcej punktów). Dla rodzin, które wykonały szopki, przewidzieliśmy nagrody.
Były to vouchery zakupowe o łącznej wartości 1.000 zł. ( I miejsce- 500 zł; II miejsce- 300 zł;
III miejsce- 200 zł).

Nagrodzone rodziny
37. Również w grudniu odbyły się warsztaty Bożonarodzeniowe w Bychlewie i
Żytowicach. Uczestniczyło w nich ok. 95 osób.

38. Przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się na sali GDK w Bychlewie koncert
„Święta tuż, tuż” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w
Pabianicach.

Relacja z koncertu pod adresem :
https://www.facebook.com/554624825008689/videos/589423958474676/

Gminny Dom Kultury opiera swoją działalność o świetlicę wiejską w Bychlewie oraz w Woli
Żytowskiej. Istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania przez mieszkańców Gminy z
obiektu w Woli Żytowskiej. Odbywają się tam raz w tygodniu zajęcia fitness i aerobiku oraz
zajęcia plastyczne i językowe dla dzieci i młodzieży. Można zagrać w ping-ponga, skorzystać
z dobrze wyposażonej siłowni uzupełnionej o nowy sprzęt do ćwiczeń, skorzystać z sauny. W
roku następnym, na prośbę mieszkańców będą odbywały się również zajęcia: Zdrowy
Kręgosłup.

W 2019r. na wszystkie warsztaty m.in. florystyczne, plastyczne z KruK-iem, warsztaty
Bożonarodzeniowe wydano: 13.115,05 zł, w tym:
•

koszt własny: 8.325,05 zł,

•

przychód statutowy z prowadzonej działalności: 4790,00 zł.

Załącznik nr 11 do raportu o stanie Gminy Pabianice

Opieka społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań
własnych oraz zadań zleconych gminie.
Zadaniem Ośrodka w 2019 roku było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych
ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów
uprawnionych do świadczeń, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawę o karcie
dużej rodziny, organizacja prace społecznie – użytecznych. Od 2018 roku realizacja
dodatkowego zdania – Rządowy Program „Dobry Start”
Na dzień 31 grudnia 2019r. gminę Pabianice zamieszkiwało 7719 mieszkańców (w 2018 r. –
7169, w 2017 r. – 7033, w 2016 r. – 6889 osób).
W roku 2019 pomocą społeczną objęto 109 osób z 80 rodzin, co stanowiło 1,4% ogółu
ludności Gminy.
ZADANIA ZLECONE
W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku zadania zlecone realizowane były w następującym
zakresie:
1. POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
Od kwietnia 2016r. Ośrodek realizuje zadanie w ramach ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci. Zadanie przekazane Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice.
Na wypłatę świadczeń i bieżące wydatki związane z obsługą zadania (1,5% wydatków na
świadczenie wychowawcze w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r. oraz 1,2% wydatków
na świadczenie wychowawcze w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2019 r.) wydatkowano kwotę
7.269.745,58 zł, wypłacono 14415 świadczeń dla 1631 dzieci z 1046 rodzin.
2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ZDROWOTNE

OD

NIEKTÓRYCH

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych
świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym
objęto 12 osób i odprowadzono 117 składek. Na powyższe zadanie wydatkowano 15.278,00
zł.
Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, za wypłacone świadczenia
pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem

niepełnosprawności oraz za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu
wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
3. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obraz obsługę (3% otrzymanej
dotacji na świadczenia) wydatkowano łącznie kwotę 2.027.557,34, w tym 47.000,00 zł
wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla 47
nowo narodzonych dzieci (w 2018r. becikowe wypłacono dla 66 dzieci, w 2017 dla 58 dzieci,
w 2016r., dla 65 dzieci, a w 2015r. dla 59 dzieci).
4. POMOC POSZKODOWANYM W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Nie realizowano
5. RZĄDOWY PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”
Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. w 2019 roku 35 rodzinom
wielodzietnym wydano 108 Kart Dużej Rodziny, ( w 2018 r. wydano 102 karty 22 rodzinom,
w 2017r. wydano 50 kart dla 14 rodzin ).
6. RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”
Realizacja na podstawie upoważnienia Wójta gminy Pabianice od lipca 2019r. Świadczenie
przyznano 1048 dzieciom w 745 rodzinach (w 2018 r. 972 dzieciom w 690 rodzinach).
7. WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZINA ZA ŻYCIEM
Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” wypłacono 3 jednorazowe świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w łącznej
wysokości 12.000,00 zł. Wydatki na obsługę wyniosły 371,13 zł.
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2019 ROKU
Rodzaj zadania

Dotacja w zł

Wykonanie w zł

%
wykonania

Pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci

7.274.204,00 zł

7.269.745,58 zł

99,94%

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2.028.736,00 zł

2.027.557,34 zł

99,94%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające

15.278,00 zł

15.278,00 zł

100%

niektóre świadczenia rodzinne
Świadczenie „Dobry Start”

325.318,00 zł

323.639,16 zł

99,48%

Świadczenia wypłacone na
podstawie ustawy z dnia 4 listopada
2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”

12.372,00

12.371,13

99,99%

OGÓŁEM

9.655.908,00

9.648.591,21

99,92%

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja
wyniosła 9.655,908,00 zł. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę
9.648.591,21 zł. Dotacja została wykorzystana w 99,92%.
ZADANIA WŁASNE
W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące
formy pomocy:
1. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH,
2. KIEROWANIE I OPŁATA
ADAPTACYJNYM,

ZA

POBYT

W

DZIENNYM

OŚRODKU

3. KIEROWANIE I OPŁATA ZA POBYT W SCHRONISKU,
4. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH,
5. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH,
6. OPŁACANIE
SKŁADEK
ZDROWOTNYCH
WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ,

OD

NIEKTÓRYCH

7. KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPŁATNOŚĆ ZA
ICH POBYT,
8. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
9. REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA”,
10. KONTRAKTY SOCJALNE,
11. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH,
12. REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE – UŻYTECZNYCH,
13. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
14. REALIZACJA UCHWAŁY NR XL/355/2017 RADY GMINY PABIANICE Z DNIA
29 MAJA 2017R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SYSTEMU UPRAWNIEŃ DLA

RODZIN W RAMACH
PSYCHICZNYMI

WSPARCIA

DLA

OSÓB

Z

ZABURZENIAMI

15. REALIZACJA GMINNEJ KARTY DUŻEJ RODZINNY
16. DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCPLINARNEGO,
17. REALIZACJA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ.
18. REALIZACJA
GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

I

1. ZASIŁKI CELOWE
Zasiłki celowe przyznawano szczególnie z przeznaczeniem na zakup opału i leków. W
okresie dwunastu miesięcy 2019 roku pomocy udzielono 38 rodzinom. Na zasiłki celowe
wydatkowano 27.300 zł i wypłacono 53 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku celowego
wynosiła 515,00 zł.
2. KIEROWANIE I OPŁATA ZA
ADAPTACYJNYM

POBYT W DZIENNYM OŚRODKU

W 2019 roku jedną osobę skierowano do DOA. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny przeznaczony
jest dla osób niepełnosprawnych. Skierowanie odbywa się na podstawie porozumienia
zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Pabianice a Wójtem Gminy Pabianice. Koszt
pobytu osoby skierowanej wyniósł 14.856,00 zł.
3. KIEROWANIE I OPŁATA ZA POBYT W SCHRONISKU
W 2019 roku skierowano do Schroniska Brata Alberta w Pabianicach, z którym Ośrodek ma
podpisaną umowę, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 2 osoby. Opłacono pobyt za 468
dni na kwotę 11.232,00 zł.
4. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH
W 2019 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto 23 osób niezdolnych do pracy ze
względu na wiek lub niepełnosprawność i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości
118.698,00 zł. Wypłacono 219 świadczeń.
5. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 22 rodziny, którym przyznano 65 świadczeń i
wydatkowano na ten cel 28.400,00 zł; w tym dotacja wyniosła 19.804,00 zł, a środki własne
8.596,00 zł. Pomoc ta skierowana była przede wszystkich dla osób przewlekle chorych,
bezrobotnych, matek samotnych.

6. OPŁACANIE
SKŁADEK
ZDROWOTNYCH
WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ

OD

NIEKTÓRYCH

Dotacja celowa na kwotę 10.522,00 zł została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne osób
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. 213 składek zdrowotnych od
wypłaconych klientom zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto 21 osób.
7. KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPŁATNOŚĆ
ZA ICH POBYT
W 2019 roku Gmina opłacała pobyt w DPS 8 mieszkańcom przez 96 miesięcy. Średni czas
opłaty za pobyt w DPS wyniósł 12 miesięcy.
Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 256.208,00 zł.
8. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W 2019 roku tut. Ośrodek zapewniał 13 osobom usługi opiekuńcze, które we własnym
zakresie, bądź rodziny nie były w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
Usługi opiekuńcze były świadczone przez 2639 godzin na kwotę 59.583,00 zł. Odpłatność od
osób, którym dochód przekroczył ustawowe kryterium dochodowe wyniosła 7.206,50 zł.
9. REALIZACJA PROGRAMU
ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

RZĄDOWEGO

„POMOC

PAŃSTWA

W

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie świadczenia
pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 12 osób z 11 rodzin, wydatkowano
na ten cel 7.680,00 zł
Drugą formą pomocy realizowaną w ramach Programu był zakup żywności dla 3 osób z 3
rodzin na kwotę 4.900,00 zł

Trzecią formą pomocy realizowaną w ramach Programu było bezpłatne dożywianie uczniów
w szkołach gminy Pabianice oraz w szkołach spoza naszej gminy do których uczęszczają
dzieci z terenu Gminy Pabianice, a także dorosłych. Dożywianiem objęto 59 osób, w tym 37
uczniów. Przyznano 4.639 posiłków i wydatkowano na ten cel 31.275,00 zł.
Łącznie na realizację Programu wydatkowano kwotę 43.825,00 zł., z czego dotacja wyniosła
26.295 zł, natomiast środki własne gminy 17.530,00 zł.
10. KONTRAKTY SOCJALNE
W 2019 roku pracownicy socjalni objęli pracą socjalną 27 rodzin, w tym z 14 zawarli
kontrakty socjalne.
Kontrakt socjalny jest to rodzaj umowy między pracownikiem socjalnym a klientem, np. w
celu podjęcia pracy, przekwalifikowania się, podjęcia leczenia odwykowego, współpracy z
asystentem rodziny. Pomoc finansowa w tym przypadku uzależniona jest od wywiązania się z
zawartej umowy.

11. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
Zadanie jest realizowane przez Ośrodek od czerwca 2011r. na podstawie uchwały Rady
Gminy Pabianice IX/66/2011 z dnia 27.06.2011 roku
Stypendia socjalne przyznawane są na podstawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice
wprowadzonym uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 sierpnia 2015r.
Zgodnie z Regulaminem pomoc socjalna przyznawana jest w zróżnicowanej wysokości, w
zależności od dochodu na osobę w rodzinie:
1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do kwoty 369,60 zł miesięczna
wysokość stypendium wynosi – 148,80 zł
2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do kwoty 475,20 zł miesięczna
wysokość stypendium wynosi – 124,00 zł
3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do kwoty 528,00 zł miesięczna
wysokość stypendium wynosi – 99,20 zł
Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Pabianice w 2019 roku w formie stypendiów objęto 24 uczniów z 15 rodzin (w 2018 roku 32
uczniów, w 2017 roku 36 uczniów, w 2016 roku 51 uczniów). Na realizację stypendiów
wydatkowano kwotę 20.422,39 zł, z czego dotacja wyniosła 15.599,60 zł, a środki własne
4.822,79 zł.
12. REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE – UŻYTECZNYCH.
W 2019 roku Ośrodek kontynuował formę aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z
pomocy społecznej i skierował do pracy 10 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku,
korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących na terenie gminy Pabianice, nie
posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Na realizację prac społecznie – użytecznych wydatkowano kwotę 23.293,00 zł. Kwota
refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 9.317,20 zł.
13. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest
z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W Podprogramie 2015, pomoc
w ramach PO PŻ kierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów
nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób najbardziej
potrzebujących,, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
których dochód nie przekracza: :


1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej



1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji, w sposób trwały i intensywny. Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie

udzielania posiłku lub dożywiania dzieci najuboższym mieszkańcom, w większości
przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy
społecznej.
Z pomocy żywnościowej w ramach wsparcia Banku Żywności w gminie Pabianice w roku
2019r. skorzystały 58 osób z 28 rodzin. Żywność była wydawana przez Stowarzyszenie Brata
Alberta oraz PCK na podstawie listy osób dostarczonych przez GOPS w Pabianicach.
14. REALIZACJA UCHWAŁY NR XL/355/2017 RADY GMINY PABIANICE Z
DNIA 29 MAJA 2017R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SYSTEMU UPRAWNIEŃ
DLA RODZIN W RAMACH WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI oraz UCHWAŁY
NR XII/97/2019 RADY GMINY
PABIANICE Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE PZYJĘCIA
SYSTEMU UPRAWNIEŃ DLA ROZIN W RAMCH WSPARCIA DLA DZIECI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
Wsparcie obejmuje dopłatę do 4 godz. zajęć z integracji sensorycznej oraz 4 godz. zajęć z
logopedii w miesiącu dla dzieci, które wymagają w tym kierunku terapii. Dodatkowo rodzice
dzieci w ramach przeciwdziałania syndromowi wypalenia korzystają z terapii grupowej. Do
czerwca 2019 obowiązywała uchwała obejmująca wsparciem dzieci autystyczne, od września
rozszerzono wsparcie na wszystkie dzieci mające orzeczoną niepełnosprawność i zalecenia w
danym zakresie.
Z programu skorzystało 6 dzieci z terenu gminy Pabianice na kwotę 32.180,00 zł.
15. REALIZACJA GMINNEJ KARTY DUŻEJ RODZINNY
Ośrodek realizuje ponadto Samorządową Kartę Dużej Rodziny, która przysługuje
posiadaczom Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, na podstawie Uchwały Nr LIV/443/2014
Rady Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia systemu ulg i uprawnień
dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice, realizowanych na zasadach określonych
w programie na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin
Wielodzietnych” i obejmuje dopłaty do Internetu max. do kwoty 50,00 zł, oraz prawo do
dodatku z tytułu urodzenia dziecka: na 3 dziecko – 1.500 zł, na 4 dziecko – 2.000 zł, na 5 i
kolejne dziecko w rodzinie – 3.000 zł.
W 2019 roku z dopłat do Internetu skorzystały średnio 36 rodzin na kwotę 14.114,35 zł (w
roku 2018 – 32 rodziny, w roku 2017 – 35 rodzin, w roku 2016r. – 33 rodziny), z tytułu
urodzenia trzeciego dziecka 6 rodzin, z czego wypłacono w 2019 roku 5 świadczeń na kwotę
7.500,00 zł (w 2018 roku 18 rodzin, w 2017 roku 6 rodzin, w roku 2016 – 3 rodziny).
Od października dopłaty do internetu nie obowiązują.
16. DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCPLINARNEGO
W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 „Niebieskich Kart” (3 – od Policji,
1 – Pomoc Społeczna, 1- Służba Zdrowia), w roku 2018 – 17, w roku 2017 – 15
Powołano 5 grup roboczych. W omawianym okresie rozpatrywano również 6
będących kontynuacją z 2018 roku. Łącznie odbyły się 33 spotkania

spraw

W 2019 roku w 8 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej karty” z powodu ustania
zjawiska przemocy w rodzinie.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALiZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2019
ROKU
Rodzaj zadania

Dotacja /w zł/

Wykonanie /w zł/

%
Wykonania

Środki
własne

Dotacja

Środki
własne

Dotacja

Środki
własne

Dotacja

Zasiłki celowe

29.396,00

0

27.300,00

0

92,87% 0

Dzienny Ośrodek
Adaptacyjny

14.856,00

0

14.855,79

0

100%

Schronisko

11.644,00

0

11.232,00

0

96,46% 0

Zasiłki stałe

0

120.036,00 0

118.698,18 0

Zasiłki okresowe

15.000,00

21.030,00

8.595,54

19.804,46

57,30% 94,17%

Składki zdrowotne

0

10.743,00

0

10.522,34

0

97,95%

Dom pomocy
społecznej

256.273,00 0

256.272,95 0

100%

0

Usługi opiekuńcze

71.262,00

0

59.583,00

0

83,61% 0

Realizacja
rządowego
programu „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”

32.000,00

26.743,00

17.530,32

26.294,98

54,78% 98,32%

Stypendia szkolne

7.000,00

17.094,00

4.822,79

15.599,60

68,90% 91,26%

Prace społecznieużyteczne

24.993,00

0

23.293,00

0

93,20% 0

Wsparcie dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

54 000,00

0

32.180,00

0

59,59% 0

Samorządowa
Karta Dużej
Rodziny
Wspieranie rodziny
i system pieczy
zastępczej

33.800,00

0

21.614,35

0

63,95% 0

71.198,00

2.752,00

67.902,24

2.752,00

95,37% 100%

0

98,88%

Załącznik nr 12 do raportu o stanie Gminy Pabianice

Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach

W 2019 roku struktura opieki zdrowotnej nie uległa żadnym zmianom. W obu ośrodkach
przedstawia się następująco:


Poradnia POZ



Poradnia Leczenia Uzależnień w Petrykozach



Poradnia Stomatologiczna



Pracownia Rehabilitacji



Medycyna Szkolna



Punkt Apteczny (prowadzone przez zewnętrzne podmioty gospodarcze) od października
2019 jedynie w Pawlikowicach.

W Petrykozach dodatkowo od 2011 roku funkcjonuje Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży.
Od samego początku swojego istnienia PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
spełnia wszelkie wymogi stawiane przez NFZ związane z wyposażeniem poradni i zatrudnieniem
personelu medycznego. W Gminnym Ośrodku Zdrowia kładziony jest nacisk na jak najlepszą
opiekę zdrowotną pacjenta, dlatego do poradni POZ zostały zaopatrzone rejestratory ciśnieniowe
typu „holter”, które ułatwiają diagnozowanie chorób krążenia.
W celu szybszego leczenia zębów gabinety stomatologiczne posiadają tory wizyjne
pozwalające wykonać zdjęcia rentgenowskie leczonego zęba - takie rozwiązanie skraca czas
leczenia, gdyż pacjent nie musi jechać do innej placówki medycznej w celu wykonania zdjęcia
rentgenowskiego.
PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia dostosowuję się do rozwoju nowych technologii oraz
przepisów. W roku 2018 wraz z wejściem przepisów RODO powołano Administratora Danych
oraz Specjalistę do spraw ochrony danych osobowych i wdrożono procedury mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwo danych pacjentów.
Od roku 2018 wdrożono systemy informatyczne w obu Poradniach mające na celu
usprawnienie, polepszenie i przyśpieszenie opieki medycznej.
Od listopada 2019 realizowane jest wystawianie e-recept, które zgodnie z wymogami NFZ i
Ministerstwa Zdrowia obowiązują od 01.01.2020 roku.
Ponadto od stycznia 2020 realizowane są e-wnioski, które będą obowiązywały od
01.04.2020 roku. E-wnioski są dużym ułatwieniem dla pacjentów, gdyż nie muszą już jechać do
Łodzi do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusze Zdrowia w celu uzyskania
prawa do realizacji wniosku na zapotrzebowanie medyczne – otrzymują potwierdzony wniosek na
wyroby medyczne w poradni na miejscu.

Powyższe rozwiązania są cały czas modernizowane i ulepszane, aby jak najlepiej sprostać
wymaganiom i oczekiwaniom pacjentów. W najbliższym czasie przewidywane jest wprowadzenie
telewizyty wykorzystującej dostępną telefonię komórkową i internetową, aby móc w zapewnić
opiekę medyczną pacjentom, którzy nie mogą dotrzeć do poradni lub są daleko od niej, a chcą
skorzystać z porady swojego lekarza. Procedury te pozwolą skrócić czas na uzyskanie opieki
medycznej oraz realizację otrzymanych recept i wniosków na wyroby medyczne.
W 2019 roku następował dalszy choć powolny wzrost liczby pacjentów. Obecnie w obu
ośrodkach leczy się 4078 zadeklarowanych pacjentów. W obu ośrodkach leczą się pacjenci spoza
gminy Pabianice: Gminy Dłutów, Pabianic i Łodzi oraz Konstantynowa Łódzkiego.
Poradnia Leczenia Uzależnień
Od dnia 02.01.2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Leczenia Uzależnień od
alkoholu i współuzależnienia oraz substancji psychoaktywnych w ośrodku w Petrykozach. W 2019r.
następuje dalszy rozwój Poradni. We wrześniu 2019r. Poradnia przeniesiona została do budynku B.
W tym celu wykonano remont pomieszczeń, aby przysposobić je do warunków odpowiadających
standardom poradni psychoterapeutycznych. Dzięki temu pacjenci mają możliwość korzystania z
terapii w komfortowych warunkach, które umożliwiają prowadzenia terapii indywidualnych i
grupowych zapewniając poczucie anonimowość. Terapia prowadzona jest w duchu dialogu
motywującego. Wpływa to na zaangażowanie i skuteczność terapii.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie w trybie planowym bez skierowań. Spotkania
odbywają się od poniedziałku do piątku w formie sesji indywidualnych i grupowych.
Świadczenia skierowane są do:


Pacjentów uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji
psychoaktywnych



Pacjentów z zaburzeniami nawyków i popędów (np. patologiczny hazard)



Rodzin osób uzależnionych – spotkania edukacyjno-konsultacyjne



Pacjentów współuzależnionych



Pacjentów skierowanych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
alkoholowych lub decyzją Sądu



Sprawców przemocy w rodzinie – program korekcyjno-edukacyjny zgodnie z
Modelem Dulut



Rodzin i par, które przeżywają kryzys w ramach terapii par

Sesje terapeutyczne prowadzone są przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień oraz
Instruktora Psychoterapii Uzależnień. Dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień zapewniona jest
opieka lekarza psychiatry.

Poradnia posiada w swojej ofercie również jednorazowe narkotesty do wykrywania
narkotyków w moczu – współpraca ze szkołami w Gminie Pabianice oraz osobami
zainteresowanymi po wcześniejszej konsultacji terapeutycznej.
Łącznie z terapii w 2019 r. skorzystało: 121 osób.
•

Liczba pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w terapii
indywidualnej: 45 osób. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu.

•

Liczba pacjentek współuzależnionych w terapii indywidualnej: 12 osób. Spotkania
odbywają się co 2 tygodnie.

•

Liczba pacjentów zdiagnozowanych jako ofiary przemocy domowej: 29 osób.

•

Terapia grupowa dla pacjentów uzależnionych: 10 osób.

•

Terapia grupowa dla pacjentów współuzależnionych: 15 osób.

•

Terapia par: 5 par w terapii – spotkania co 2 tygodnie.

•

Konsultacje i porady dla rodzin z problemami alkoholowymi: 10 spotkań.

