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WSTĘP
Raport o stanie gminy Pabianice opracowano na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 994, z późń, zm.).
Prace nad raportem były realizowane na podstawie § 84 ust. 1 pkt 12 Statutu Gminy Pabianice
przyjętego uchwałą nr LXII/570/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 01 października 2018r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 04.10.2018r., poz. 5075).
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy Pabianice.
Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach
oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Pabianice i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Pabianice do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia
dialogu na temat przyszłości gminy.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Historia gminy Pabianice
Początki gminy wiejskiej Pabianice są nierozerwalnie związane z miastem Pabianice. Pod koniec
XI wieku ziemie pabianickie stały się własnością
kapituły krakowskiej. Był to dar pary książęcej – Judyty
i Władysława Hermana - za narodziny przyszłego króla
Bolesława Krzywoustego. Siedzibą dóbr kapituły było
początkowo, prawdopodobnie, Piątkowisko. W 1297
roku król Władysław Łokietek udzielił pozwolenia
kapitule na lokowanie miasta, co nastąpiło przed 1354 r.
Wraz

z

przyznaniem

administracji

została

praw

miejskich

przeniesiona

do

siedziba
Pabianic,

a kasztelania zmieniła nazwę na Kapitułę Pabianicką.
Z tego okresu biorą początek dzieje kościoła w Górce Pabianickiej. Był on najstarszą świątynią
w dobrach kapitulnych (elekcja datowana jest na rok 1398), starszą od kościoła św. Mateusza
z Pabianic. W okresie II wojny światowej, Łódź wraz z gminą Pabianice zostały wcielone do
Rzeszy, jako tzw. Kraj Warty – Reischgan Wartheland. Po wojnie, w 1945 r., ukształtowały się
władze administracyjne, wzorowane na strukturze sprzed 1939 r., a siedzibą Urzędu Gminy stał się
Ksawerów. W latach 1951 – 1976 nastąpił szereg zmian granic administracyjnych województwa
łódzkiego. Uchwała WRN w Łodzi z 1972 r. o utworzeniu nowych gmin w województwie
łódzkim, powołała gminę Pabianice, która od 1976 roku utworzyła swoją nową siedzibę
w Pabianicach, przy ul. Torowej. W 1976 roku gmina Pabianice połączyła się z gminą Ksawerów.
Jednostka ta liczyła wówczas około 12 tys. mieszkańców i była drugą co do wielkości gminą
w województwie łódzkim. Na ten okres datuje się widoczny rozwój gminy – utwardzono wiele
dróg, założono telefony, rozpoczęto budowę wodociągów, rozbudowywano szkoły, strażnice OSP
i Wiejskie Ośrodki Zdrowia. W latach 90-tych mieszkańcy Ksawerowa podjęli inicjatywę
utworzenia własnej gminy. Od 1 stycznia 1997 roku z gminy Pabianice wyodrębniono gminę
Ksawerów.
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1.2. Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Pabianice leży w centralnej części województwa łódzkiego w powiecie pabianickim.
Gmina składa się z dwóch odrębnych części położonych na północy oraz południu względem
miasta Pabianice – siedziby powiatu.

Część południowa gminy 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 22 wsie, które wchodzą w skład 18 sołectw:
Bychlew, Gorzew Okołowice, Górka Pabianicka, Hermanów, Jadwinin Władysławów, Janowice
Huta Janowska, Konin Majówka, Kudrowice, Piątkowisko, Petrykozy Osiedle Petrykozy,
Pawlikowice, Rydzyny, Szynkielew, Świątniki, Terenin, Żytowice Wysieradz, Porszewice, Wola
Żytowska.
Gmina Pabianice jest czwartą, co do wielkości gminą w powiecie pabianickim. Powierzchnia
gminy wynosi 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. Część północna gminy położona jest przy jednym
z głównych szlaków komunikacji kolejowej. Przez teren gminy biegnie szlak kolejowy z Pabianic
przez Szynkielew do Łodzi. Gmina Pabianice posiada korzystny układ komunikacyjny. Przez jej
teren przebiega sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:
- droga krajowa ekspresowa S14 – 7,5 km,
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- droga krajowa ekspresowa S- 8 – 7 km,
- droga krajowa nr 71 - 9 km,
- droga wojewódzka nr 485 relacji Pabianice - Bełchatów - długość 3 km,
- drogi powiatowe - 33,7 km,
- drogi gminne - 69 km.

1.3. Dostępność komunikacyjna
Na terenie gminy funkcjonuje transport zbiorowy w postaci sieci autobusowej. Ponadto przez
teren gminy przebiega szlak kolejowy z Pabianic przez Szynkielew do Łodzi. Linie MZK:
Pabianice - Szynkielew - Petrykozy - Górka Pabianicka
Pabianice - Piątkowisko - Kudrowice
Pabianice – Bychlew - Pawlikowice
Pabianice - Kudrowice - Górka Pabianicka.
Na terenie gminy funkcjonuje również PKS oraz przewozy prywatne busem. Część jest
dofinansowana z budżetu Gminy ze względu na niską opłacalność kursów.
Linie PKS i busy prywatne:
- linia do Rydzyn, Łodzi i Lutomierska dofinansowywana przez Urząd Gminy,
- linie wzdłuż trasy woj. 485: PKS Bełchatów, PKS Łódź, PKS Radomsko oraz Dyliżans Bus,
- linia Pabianice – Konstantynów Łódzki.

1.4. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Pabianice liczy 15 radnych. Przy Radzie Gminy Pabianice w 2018 roku działało
5 komisji:


Komisja Rewizyjna (5 radnych) - zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in.:
opiniowanie wykonania budżetu gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie
innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.



Komisja

Samorządowo – Społeczna i Organizacyjna (6 radnych) – zakres działania

obejmuje m.in.: edukację szkolno-przedszkolną, politykę i pomoc społeczną, sport,
rekreację, partnerstwo międzygminne, bezpieczeństwo publiczne, profilaktykę i ochronę
zdrowia, promocję gminy.


Komisja Gospodarczo – Finansowa (6 radnych) - zakres działania obejmuje m.in.: politykę
finansową, kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych gminy, kształtowanie
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podatków i opłat lokalnych, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, nadzór nad
administracją samorządową.


Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju (6 radnych) - zakres działania obejmuje m. in.:
gospodarkę gruntami, łowiectwo i gospodarkę leśną, zaopatrzenie w wodę, ochronę
środowiska naturalnego, kanalizację sanitarną, gospodarkę odpadami komunalnymi,
gospodarkę przestrzenną gminy, utrzymanie porządku i czystości w sołectwach, obronę
cywilną, ochronę przeciwpożarową, gospodarkę wodną i meliorację, zaopatrzenie
w energię elektryczną i gaz oraz utrzymanie dróg gminnych, nazewnictwo ulic.



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (5 osób) – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
powołana została z początkiem kadencji 2018-2023. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także
wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Pabianice. Mają istotny wpływ na
politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe
dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Pabianice, na podstawie prac poszczególnych
komisji podejmowała w 2018 r. strategiczne dla gminy decyzje.
W 2018 roku Rada Gminy Pabianice obradowała na 15 sesjach zwyczajnych oraz na 2
nadzwyczajnych, w tym 13 w kadencji 2014-2018 i 4 w kadencji 2018-2023. Podczas sesji Rada
podjęła ogółem 150 uchwał (108 w kadencji 2014-2018 i 42 w kadencji 2018-2023), w tym:


66 uchwał dot. budżetu,



10 uchwał dot. udzielenia pomocy finansowej i dotacji,



12 uchwał dot. zmian planu zagospodarowania przestrzennego,



62 uchwały dot. spraw różnych.

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Pabianice uchwały zostały w nieprzekraczalnym terminie 7
dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie zgodności
z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi.
Gminne jednostki organizacyjne:
 Szkoła Podstawowa w Bychlewie,
 Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach,
 Szkoła Podstawowa w Petrykozach,
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątkowisku,
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 Gimnazjum w Piątkowisku,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Piątkowisku,
 Gminny Dom Kultury w Bychlewie.
Sołectwa:
 Bychlew,
 Gorzew – Okołowice,
 Górka Pabianicka,
 Hermanów,
 Jadwinin – Władysławów,
 Janowice - Huta Janowska,
 Konin – Majówka,
 Kudrowice,
 Piątkowisko,
 Petrykozy
 Pawlikowice,
 Rydzyny,
 Szynkielew,
 Świątniki,
 Terenin,
 Żytowice – Wysieradz,
 Porszewice,
 Wola Żytowska.

1.5. Demografia
Liczba mieszkańców gminy Pabianice w roku 2018 przedstawiała się następująco:
- na dzień 01 stycznia 2018 r. ilość zameldowanych mieszkańców na pobyt stały i czasowy na
terenie gminy Pabianice wyniosła ogółem 7051 osób, z czego: 3422 – mężczyźni, a 3629 –
kobiety;
- na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zameldowanych mieszkańców na pobyt stały i czasowy
wyniosła ogółem 7204 osób, z czego: 3505 – mężczyźni, a 3699 – kobiety.
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Ilość urodzeń w gminie Pabianice w 2018 roku wyniosła 82 osoby, natomiast ilość zgonów –
79 osób (ewidencja Gminy Pabianice, 2018).

1.6. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
W art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustanowiono zasadę
współpracy przy wykonywaniu zadań publicznych organów administracji z prowadzącymi
działalność pożytku publicznego organizacjami: pozarządowymi oraz zrównanymi z nimi czyli
kościelnymi i samorządowymi. Jedną z form tej współpracy jest zlecanie organizacjom realizacji
zadań. Może się to odbywać dwojako: administracja powierza organizacji wykonanie zadania,
w całości finansując je dotacją, albo wspiera realizację zadania, finansując je częściowo (wówczas
pozostałe koszty organizacja pokrywa z pieniędzy innych niż publiczne).
Na podstawie art. 5a ust. 1 cyt. ustawy organ stanowiący gminy uchwala, po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie, roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W dniu 27.11.2017 r. Rada Gminy Pabianice podjęła uchwałę Nr XLVII/449/2017 w sprawie
“Rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”.
Roczny program współpracy zawierał w szczególności:
- cel główny i cele szczegółowe programu;
- zasady współpracy;
- zakres przedmiotowy;
- formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
- priorytetowe zadania publiczne;
- okres realizacji programu;
- sposób realizacji programu;
- wysokość środków planowanych na realizację programu;
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- sposób oceny realizacji programu;
- informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
W w/w uchwale ustalono priorytetowe obszary, w ramach, których odbywała się współpraca
w roku 2018, 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:
a) 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) promowanie kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży, zwiększanie dostępu do szeroko pojętej
kultury poprzez organizowanie wyjazdów do teatrów, filharmonii, muzeów, centrów nauki
i techniki.
4. Integracja europejska:
a) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w ramach Unii Europejskiej.
5. Pomoc społeczna:
a) 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 uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez bezpośrednie doświadczenie.
7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
8. Promocja i edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.

Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

10
W uchwale ustalono wysokość planowanych środków na realizację programu w roku 2018.
Na współpracę z organizacjami pozarządowymi zaplanowano kwotę 110 000 zł. tj:
- 90 000 zł na zadania z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
- 20 000 zł na zadania w ramach kultury na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 668).
Nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności i jakości
ich wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację
poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji dokonuje Wójt Gminy Pabianice.
Ocena dokonywana jest wspólnie przez merytorycznego pracownika urzędu z przedstawicielami
organizacji pozarządowych do 31 marca 2019 roku.
Oceny dokonuje się m. in. poprzez wskaźniki efektywności realizacji programu:
a. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
b. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach;
c. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
d. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;
e. liczba ofert odrzuconych;
f. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje
udzielone z budżetu gminy;
g. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych przez organizacje;
h. tematyka i opis zrealizowanych zadań publicznych.
Ostateczna ocena realizacji programu za 2018 r. odbyła się poprzez złożenie Radzie Gminy
Pabianice sprawozdania z realizacji niniejszego programu współpracy do dnia 30 kwietnia 2019
roku.
Ocena z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
Styczeń 2018
Na podstawie uchwały nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011 roku
określającej 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 2018 r.
Ogółem na przydzielenie dotacji komisja zaopiniowała 110.000,00 zł. Z oferentami zostały
podpisane umowy w dniu 16 lutego i 1 marca 2018 r. Dotacje na realizację działalności sportowej
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zostały wypłacone w dwóch transzach w terminach określonych w stosownych umowach.
Warunkiem wypłaty II transzy było zaakceptowanie 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 2018
Lp.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Podział na sekcje
Sekcja piłki nożnej – 7000 zł,

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza”
Pawlikowice

25 500 zł

sekcja tenisa stołowego –
11 000 zł, sekcja młodzieżowa
szachowa i tenisowa – 7 500 zł
Sekcja piłki nożnej - 36 000 zł,

2.

Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka”
Bychlew

47 000 zł

sekcja tenisa stołowego –
8 000 zł, sekcja szachowa 3000 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł”
Piątkowisko
Razem

37 500 zł

Sekcja piłki nożnej - 37 500 zł

110 000 zł

Ilość uczestników: ok. 450

Kwiecień 2018
Dnia 18 kwietnia 2018 r., na podstawie:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j., Dz. U. z 2019, poz. 688);
- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 869),
Wójt Gminy Pabianice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego pod
tytułem: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku”. Z oferentami którzy spełnili
określone warunki formalne i merytoryczne, przedłożyli zaktualizowane harmonogramy działań
oraz kosztorysy, zostały w dniu 1 czerwca 2018 roku podpisane umowy.
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Wykaz podmiotów realizujących wypoczynek letni 2018, z terenu Gminy Pabianice
Nazwa Organizacji

Kwota dotacji

Rodzaj zadania:

Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł”
Piątkowisko

21 225 zł

Obóz wypoczynkowy
w Pensjonacie Kolonijnym
w Szczecinku (25 osób)

Ludowy Klub Sportowy w Piątkowisku

21 020 zł

Kolonie w Ośrodku
Wypoczynkowym w Kątach
Rybackich (22 osoby)

Stowarzyszenie Folklor Ma Sens

19 475 zł

Kolonie letnie w Dubiecku
(32 osoby)

Ludowy Klub sportowy „ Jutrzenka”
Bychlew

5 040 zł

Obóz sportowy w Żerkowie
(12 osób)

Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach

10 000 zł

Obóz szkoleniowowypoczynkowy w Mikoszewie
(20 osób)

RAZEM

73 000 ZŁ

Łączna ilość uczestników: 111

Wszystkie podmioty, które otrzymały dotację, rozliczyły się z przyznanych środków w terminie.
Zadania zostały zrealizowane w sposób prawidłowy i zgodny z przedłożonymi ofertami.
Maj 2018
Dnia 15 maja 2018 r. Wójt Gminy Pabianice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania
publicznego pod tytułem: „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez
folklorystycznych”. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania
stanowiła kwota 30.000,00 zł.
Na powyższe zadanie do Urzędu Gminy przedłożona została oferta Stowarzyszenia „Folklor ma
sens” (realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji III Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego POLKA 2018). Wójt Gminy Pabianice po zapoznaniu się z protokołem
wypracowanym przez komisję konkursową ds. oceny wniosków, w dniu 18 czerwca 2018 r.
podpisał umowę na realizację zadania publicznego z w/w organizacją. Projekt obejmował
organizację III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Polka 2018 w szczególności:
organizację pokazów festiwalowych:


Korowód ulicami Pabianic,



Koncert w Pabianicach,



Korowód w Bychlewie,



Pokazy festiwalowe w Bychlewie,
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Koncert Muzyka Świata w Bychlewie,



Koncert Latino Night,



Warsztaty Tańca w Bychlewie,



Koncert Galowy w Bychlewie.

Sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania zostało przedłożone w terminie określonym
w umowie, zostało ocenione i zaakceptowane pod względem formalnym i rachunkowym.
Lipiec - Październik 2018
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688), 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

Kwota dotacji

Rodzaj/zakres zadania publicznego
Organizacja imprezy „Pokolenia na
sportowo - 70 lat z LKS „Orzeł”
Piątkowisko – jubileusz 70 – lecia

1.

Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko

9 550 zł

klubu sportowego połączony
z wyjazdem integracyjnym na stadion
Narodowy w Warszawie
(uczestników ok. 170)
Zadanie publiczne „Jesień Latino”
projekt dla 50 mieszkańców gminy

2.

Stowarzyszenie „Folklor ma Sens”

10 000 zł

Pabianice w zakresie nauki tańca
Salsa i Bachaty przez instruktorów
z Wenezueli i Kuby
Zadanie publiczne ”Z kulturą na Ty
2018” - w projekcie udział wzięło 95
mieszkańców gminy Pabianice,

3.

Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju

10 000 zł

odbyły się 4 wyjazdy do teatrów
(Teatr Wielki i muzyczny w Łodzi),
oraz spotkanie podsumowujące
w świetlicy wiejskiej w woli
Żytowskiej

Razem
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Analiza działań gminy Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
we współpracy z Jednostkami OSP za rok 2018
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 377 członków zwyczajnych, 45 wspierających i 13 honorowych,
razem 435 członków OSP, w tym również działa 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
5 jednostek OSP działa już od ponad 80 lat. Wszystkie Jednostki posiadają uregulowany prawny
stan własności budynków strażnic jak i gruntów.
Gmina Pabianice zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.), ponosi koszty wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej oraz
bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji
ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
(ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe bezimienne) oraz ponosi koszty okresowych
badań lekarskich.
Jednostki OSP w Gminie Pabianice posiadają następujące samochody ratowniczo-gaśnicze:
Samochodów lekkich 11 szt. - w przedziale wiekowym od 0-10 lat: 4 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 – 21 szt.
Ponadto jednostki OSP z terenu gminy Pabianice wyposażone są w sprzęt ratowniczogaśniczy, taki jak:
- zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego,
- motopompy,
- przyczepka wężowa,
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- pompy pływająca i szlamowe,
- agregaty prądotwórcze,
- agregaty oddymiające,
- drabiny,
- pilarki do drewna,
- piły do betonu i stali oraz inny sprzęt ppoż,
- zestawy do ratownictwa medycznego - zestawy PSP R1,
- defibrylatory automatyczne.
OSP dysponują także sprzętem do ochrony górnych dróg oddechowych w postaci 24 czujników
bezruchu i 24 aparatów nadciśnieniowych z maskami.
Nakłady finansowe poniesione z budżetu Gminy Pabianice na bieżące utrzymanie
i zapewnienie gotowości bojowej Jednostek OSP z terenu Gminy Pabianice w roku 2018
Lp

Wydatki w 2018 roku

Wydatki zaplanowane w 2019 roku

1.

601.972,25 zł

471.540,46

W budżecie gminy Pabianice na rok 2019 zaplanowano wydatki na działalność Ochotniczych
Straży Pożarnych w kwocie – 471.540,46 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 – 30.000zł). 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
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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 planuje się 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.
Gmina Pabianice corocznie składa wnioski i korzysta z dofinansowań na utrzymanie
Jednostek OSP z innych źródeł zewnętrznych takich jak:
Nazwa źródła pozyskanego
Lp.
1.
2.
3.
4.

dofinansowania
Ministerstwo Sprawiedliwości
Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego
WFOŚiGW w Łodzi
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

2018 rok
67.829,63
18.000,00
5.760,00

W roku bieżącym złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 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” – zakup
motopompy TOHATSU M16/8 VE 1500; kwota 22.000,00 zł.
Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczych w roku 2018
Lp.

Jednostka OSP

2018 rok

1.

Górka Pabianicka

30

2.

Piątkowisko

51

3.

Kudrowice

20

4.

Rydzyny

17

5.

Pawlikowice

24
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6.

Konin

3

7.

Gorzew

1

8.

Janowice

0

9.

Żytowice

3

10.

Suma wyjazdów

149

1.7. Podmioty gospodarcze
Na terenie Gminy zarejestrowano 642 podmioty gospodarcze (w CEIDG według stanu na koniec
2018 roku). W 2018 roku wprowadzono 307 wpisów do CEIDG, w tym 33 wpisy o zakończeniu
działalności gospodarczej i 52 wpisy o założenie działalności gospodarczej.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, powstały w gminie 84 firmy, które zwiększyły ilość miejsc
w pracy w gminie oraz wpłynęły pozytywnie na jej rozwój gospodarczy. Innym wskaźnikiem,
pozwalającym ocenić działania podmiotów gospodarczych, jest podział na mikro, małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa. Obowiązująca klasyfikacja, przyjęta przez GUS, dotyczy podziału
przedsiębiorstw według liczby zatrudnianych pracowników. W badanej zbiorowości, największy
odsetek, tj. 95% (726 podmiotów), stanowiły przedsiębiorstwa najmniejsze, tj. o liczbie
pracujących poniżej 9 osób. Udział podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 wyniósł 4%,
a zaledwie 1% to przedsiębiorstwa średnie zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
Dominujące na terenie gminy mikro-przedsiębiorstwa cechuje rodzinny charakter oraz fakt, że
znajduje w nich zatrudnienie coraz większa liczba osób. Zaletą mikroprzedsiębiorstw jest ich
elastyczność działania, finansowania i podziału zysku. Do wad należy zaliczyć ograniczone
możliwości gromadzenia środków finansowych przez pojedynczego właściciela. Ograniczone
środki finansowe hamują również rozwój tego typu firm. Zmiany w ewidencji firm są niewielkie
i świadczą o relatywnej stabilności istniejących podmiotów gospodarczych oraz o średnim
wzroście podmiotów nowo zarejestrowanych.
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2. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet Gminy Pabianice po stronie dochodów został w 2018 roku zrealizowany w wysokości
43.804.878,04 zł, co stanowi 100,98 % planowanej do osiągnięcia kwoty 43.378.439,73 zł.
Wydatki Gminy Pabianice w 2018 roku wyniosły 42.809.794,56 zł, co stanowi 94,18%
zaplanowanej kwoty 45.457.041,56 zł.
W roku 2018 została osiągnięta nadwyżka budżetowa w wysokości 995.083,48 zł.
Plan i wykonanie budżetu Gminy Pabianice za 2018 r. przedstawia tabela Nr 1.
Tabela Nr 1 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2018 r.
Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

Dochody

43.378.439,73

43.804.878,04

100,98

Wydatki

45.457.041,56

42.809.794,56

94,18

Deficyt budżetowy
w tym :
pokryty nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych,
- wolnymi środkami
- kredytem
Rozchody – spłata
pożyczki pokryta
- nadwyżką z lat
ubiegłych
- wolnymi środkami

2.078.601,83

408.380,00

100,00

1.039.536,00
757.100,89
281.964,94
408.380,00
289.567,69
118.812,31

Budżet gminy musi uwzględniać zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych, co w oparciu
o dane wykazane w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb - NDS, przedstawia tabela Nr 2.
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Tabela Nr 2 - Dane wyliczone na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych
woparciu osprawozdania NDS

Składniki finansowe wynikające
z art. 242 ustawy o finansach
publicznych
Dochody bieżące
Nadwyżka z lat ubiegłych
Wolne środki
RAZEM:
Wydatki bieżące
Różnica pomiędzy dochodami
i wydatkami bieżącymi

2018 rok
Plan
(zł)
38820912,50
1329103,69
875913,20
41025929,39
35910711,96
5115217,43

Wykonanie
(zł)
39488579,61
1329103,69
886767,00
41704450,30
34092871,53
7611578,77

Planowane i wykonane dochody Gminy Pabianice za 2018 r. według źródeł ich pozyskania
przedstawia wykres poniżej i tabela Nr 3. Z przedstawionych danych 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 oraz z pozostałych dochodów własnych gminy, w tym przede wszystkim z podatku
od nieruchomości i pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

20
Wykres Nr 1 – Dochody według źródeł ich pozyskania
Dochody według źródeł ich pozyskania
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0

Plan

Wykonanie

Tabela Nr 3 – Dochody Gminy Pabianice za 2018 r. według źródeł ich pozyskania
Procentowy udział poszczeLp.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rodzaj dochodów

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

gólnych rodzajów dochodów

Pozostałe dochody własne gminy
Udziały w dochodach budżetu
państwa

15.111.687,37

15.355.332,20

101,61

w dochodach ogółem
35,05

8.724.474,00

9.302.550,54

106,63

21,24

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
(§ 2010)
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy
(§ 2030)
Dotacje z samorządu województwa na zadania inwestycyjne
(§ 6630 i § 6300)

2.716.558,23

2.637.152,80

97,08

6,02

570.662,70

553.793,37

97,04

1,26

430.949,24

430.949,24

100,00

0,98

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 z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach UE
(§ 2059 i § 6259)
Dotacje z UE
na realizację projektów
(§ 2057, § 6257, §2001)

4.852.367,00

4.851.356,75

99,98

11,07

25.542,37

23.135,26

90,58

0,05

2.773.834,83

2.478.243,89

89,34

5,66
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9.

10.
11.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne
drogowe (§ 6330)
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
(zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego § 6330)
Subwencja z budżetu państwa
Razem:

1.231.980,00

1.231.980,00

100,00

2,81

27.877,99

27.877,99

100,00

0,06

6.912.506,00

6.912.506,00

100,00

15,78

43.378.439,73

43.804.878,04

100,98

100,00

Dynamikę poszczególnych dochodów w ogólnym ich wykonaniu przedstawia wykres Nr 2, który
uwzględnia przede wszystkim udział podatku od nieruchomości, pozostałych podatków i opłat
lokalnych, udziałów w dochodach budżetu państwa, dotacji i subwencji w wykonaniu dochodów.
Podatek od nieruchomości stanowi 20% pozyskanych wpływów, jest zatem bardzo istotną pozycją
budżetu Gminy Pabianice.
Wykres Nr 2 – Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów

Podatki i opłaty lokalne
15,25%
Udziały w dochodach budzetuPodatek
państwaod nieruchomości
19,80%
21,24%

Dotacje, subwencja
43,71%

Podatek od nieruchomości
Udziały w dochodach budzetu państwa

Podatki i opłaty lokalne
Dotacje, subwencja

Wykonanie planowanych na 2018 r. wydatków budżetu Gminy Pabianice w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 4.
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Tabela Nr 4 – Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2018 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
1980236,95
755982,00

Wykonanie
1839378,14
734629,51

%

6815014,03
268 198,71
302 050,00
3968724,32
100917,00

6538504,37
253854,52
146673,71
3 821 238,21
96836,43

95,94
94,65
48,56
96,28
95,96

655970,75

641092,59

97,73

10000,00
149613,00
13820564,96
2122500,00
1253200,00
39000,00

2778,12
22182,00
12993206,16
2116331,79
1170007,50
35619,98

27,78
14,83
94,01
99,71
93,36
91,33

594291,00
7377538,00
3428619,55

515537,71
7276950,77
3197040,48

86,75
98,64
93,25

1208774,23

1120284,07

92,68

605847,06
45457041,56

287648,50
42809794,56

47,48
94,18

92,89
97,18

W oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2018 r., tj. Rb-27S z wykonania
planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego, Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń, ustalone zostały wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli Nr 5, które
obrazują sytuację finansową Gminy Pabianice:


wskaźnik W



wskaźnik W

B1
B3

– udział dochodów bieżących w dochodach ogółem,
– udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem,
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wskaźnik W



wskaźnik W



wskaźnik W

B4
B5

– udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,
– obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia,
– udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku

B6

w dochodach ogółem,


wskaźnik W



wskaźnik W

B7
L2

– wskaźnik samofinansowania,
– nadwyżka operacyjna na mieszkańca (według liczby mieszkańców na

dzień 31 grudnia danego roku),


wskaźnik W



wskaźnik W



wskaźnik W



wskaźnik W

L3
L4

- zobowiązania ogółem na mieszkańca,
- zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne na mieszkańca,

Z1 –

udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem,

Z2 –

udział zobowiązań ogółem, bez zobowiązań na projekty unijne,

w dochodach ogółem,


wskaźnik W



wskaźnik W

Z3
Z4

– obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia,
– obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez zobowiązań na

projekty unijne,


wskaźnik

W

Z6

–

obciążenie

dochodów

bieżących

wydatkami

bieżącymi

i obsługą zadłużenia,


W



W

U1
U2

- Udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem,
- Udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach

ogółem.
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Tabela Nr 5 - Wskaźniki finansowe za 2018 r.
W
W
W
W

B1
B3
B4
B5

WSKAŹNIKI FINANSOWE
- Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem

90,15

- Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

12,32

- Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

20,37

- Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na

wynagrodzenia i pochodne
W - Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży
B6

44,49

12,32

majątku w dochodach ogółem
W - Wskaźnik samofinansowania, wyliczony jako stosunek
B7
sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do
wydatków majątkowych
WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA
W - Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
L2
W - Zobowiązania ogółem na mieszkańca
L3
W
Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne
L4 -

111,42

749,10
184,89
184,89

na mieszkańca
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ
W - Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem
Z1
W - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne
Z2

3,04

w dochodach ogółem
W - Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia
Z3
W - Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i
Z6

0

3,04

86,35

obsługą zadłużenia
W - Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach
Z7

0

ogółem
W - Udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS,
U1

0

NFZ w dochodach ogółem
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W

U2

- Udział zobowiązań wymagalnych wobec ZUS, KRUS,
0

NFZ w zobowiązaniach ogółem

2.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2018 – 2021 została przyjęta Uchwałą
Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. Integralną częścią WPF jest
wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich obejmujący lata 2018 – 2021. Realizacja
programów i przedsięwzięć aktualizowanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Pabianice
w roku 2018 przedstawiona została w tabeli nr 6.
Tabela Nr 6 – Wykonanie programów i przedsięwzięć WPF za 2018 r.
Lp

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10
11

Nazwa i cel
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 sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie wsi Jadwinin
Rozbudowa sieci wodociągowej
w Górce Pabianickiej dz. Nr 114/2
Rozbudowa sieci wodociągowej we
Władysławowie dz. Nr 13/1
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
gminnej nr 108274E na odcinku Bychlew
- Jadwinin
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Petrykozach o salę gimnastyczną
i sale dydaktyczne (wydatek utworzony na
wydatki niewygasające)
Nakładka asfaltowa na drodze dz. ew.252
na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów
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Limit 2018
7893659,13

Wykonanie 2018
7529566,94

1616584,00
300000,00

1308028,82
265852,80

850000,00
160000,00

784674,00
126208,32

6584,00

6584,00

300000,00

124709,70

6277075,13
960000,00

6221538,12
955000,00

115000,00

110984,81

80000,00

52442,76

662000,00

661689,84

500389,24

500389,24

222000,00

221741,45

26
12

13

Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Żytowicach,
gm. Pabianice
Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od
skrzyżowania z drogą powiatową nr
4911E do granicy
z Gminą
Dobroń

7164,00

7164,00

3730521,89

3712126,02

2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych za 2018 rok
Wykonanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice na 2018 r.
kształtuje się na poziomie 91,32 %. Wykazane w tabeli zadania inwestycyjne uwzględniają
zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy Pabianice w trakcie roku.
Tabela nr 7 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 r.
Nakłady na inwestycje w 2018 r.
Lp.

Wyszczególnienie

I

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II
1.

2.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odejściami bocznymi w Piątkowisku
ul. Cynkowa
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Jadwinin
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we
wsi Porszewice - Okołowice
Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej
w Kudrowicach dz. nr 187/2
Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej
w Kudrowicach dz. nr 265/19
Rozbudowa sieci wodociągowej w Górce Pabianickiej dz. nr 114/2
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. nr 662/1
Rozbudowa sieci wodociągowej we Władysławowie dz. nr 13/1
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
SUW Żytowice
Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)"
Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika
w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice"
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PLAN
1 688 807,72

WYKONANIE
1 596 252,47

155 000,00

130 278,80

960 000,00

955 000,00

25 000,00

20 597,20

23 617,72

19 490,00

142 790,00

133 809,22

115 000,00

110 984,81

40 000,00

28 500,00

80 000,00

52 442,76

147 400,00

145 149,68

617 810,00

567 365,84

57 810,00

57 810,00

160 000,00

159 778,46
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3.

Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko,
Gmina Pabianice (rekonstrukcja)"
Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne",
w tym:
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
gminnej 108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin
Nakładka asfaltowa na drodze dz.ew. 252 na
odcinku Wola Żytowska - Wymysłów
Przebudowa drogi gminnej w Rydzynach Dolnych - dokumentacja

4.

Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr 173
w Żytowicach (w kierunku wsi Majówka)

24 926,69

19 022,25

Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej
nr ewid. 318 w miejscowości Rydzyny (działki 313/1, 319/1, 320/1)
Wykup gruntów pod nową drogę w miejscowości Kudrowice (działki 243/3, 253/4, 254/4)
Wykup gruntów pod budowę chodnika
w miejscowościach Górka Pabianicka-Gorzew
(działki 229, 230, 231, 232/1, 385, 380, 381,
23/2, 387, 386, 7, 213/2, 18, 6)
Wykup gruntów pod nową drogę w miejscowości Piątkowisko (działki 661/16, 661/15,
347/15)
Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do
granicy z Gminą Dobroń
Wykup gruntów pod drogę w miejscowości
Okołowice dz. nr 107/6, 187/3 i 135/15
Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna", w tym:
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla
mieszkańców wsi Szynkielew
Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:

41 000,00

40 200,00

8 000,00

7 480,00

40 000,00

12 860,00

10 500,00

10 492,00

3 730 521,89

3 712 126,02

9 500,00

7 165,00

28 976,67

0,00

28 976,67

0,00

35 000,00

34 409,44

35 000,00

34 409,44

44 877,99

43 077,68

44 877,99

43 077,68

37 000,00

35 700,00

3.
III
1.
2.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
IV
1.
V
1.
VI
1.
VII

Zakup programu do ewidencji sprzedaży
wody i odbioru ścieków
Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:
Wykonanie instalacji nawiewowo-wywiewnej
w pomieszczeniach garażowych OSP Kudrowice
Rozdział 75495 "Pozostała działalność",
w tym:
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400 000,00

349 777,38

4 799 749,94

4 732 776,56

662 000,00

661 689,84

222 000,00

221 741,45

51 301,36

40 000,00

28

1.

VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.

X
1.
2.
3.
XI

Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Piątkowisko Motopompa TOHATSU VE 1500 15/8
Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe",
w tym:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne
Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej
w Piątkowisku
Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
Termomodernizacja budynku przedszkola
w Żytowicach, gm. Pabianice
Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
Wykup gruntów pod budynek Szkoły Podstawowej w Petrykozach dz. nr 99/7
Utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową
w Bychlewie dz. nr 37
Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów
i dróg", w tym:
Oświetlenie uliczne od krzyża w Janowicach I
do Janowic II

37 000,00

35 700,00

1 102 994,24

913 862,88

500 389,24

500 389,24

200 000,00

13 487,43

262 841,00

262 840,91

7 164,00

7 164,00

71 000,00

71 000,00

1 600,00

0,00

60 000,00

58 981,30

212 049,55

198 324,00

110 000,00

102 360,00

7 011,00

7 011,00

9 594,00

9 594,00

15 000,00

13 899,00

24 444,55

21 525,00

Budowa przyłącza kablowego nNO, 4KV oraz
oświetlenia drogi gminnej nr 108259E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice

46 000,00

43 935,00

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska", w tym:
Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu
Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych
i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Dotacje na dofinansowanie wymiany starych
pieców węglowych na nowe proekologiczne
Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby", w tym:

633 000,00

575 139,18

25 000,00

23 447,71

300 000,00

261 526,23

308 000,00

290 165,24

72 580,00

20 014,98

Projekt oświetlenia na ulicy Cynkowej
w Piątkowisku
Projekt oświetlenia na ulicy Parkowej
w Piątkowisku
Projekt oświetlenia w Rydzynach (w ciągu
drogi powiatowej)
Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa
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1.
2.
XII

1.

XIII
1.
XIV

Wykonanie opaski z kostki brukowej (wokół
świetlicy wiejskiej w Koninie)
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Bychlewie z przeznaczeniem na Gminny
Ośrodek Kultury
Rozdział 92601 "Obiekty sportowe",
w tym:
Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placów zabaw i siłowni plenerowej w m.
Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gminie Pabianice
Rozdział 92695 "Pozostała działalność",
w tym:
Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej
na działce gminnej nr ew. 99/13 w sołectwie
(Świątniki)
Rezerwa inwestycyjna
RAZEM

12 580,00

12 019,98

60 000,00

7 995,00

250 060,00

0,00

250 060,00

0,00

12 828,49

0,00

12 828,49

0,00

10 595,00

0,00

9 546 329,60

8 716 923,03

2.3. Realizacja budżetu Gminy Pabianice za 2018 rok w zakresie funduszu
sołeckiego
Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2018 rok realizowane w ramach funduszu sołeckiego
poszczególnych sołectw zostały wykonane na poziomie 82,04 % i zostały wykazane w tabeli,
która przedstawia przedsięwzięcia wskazane we wnioskach uchwalonych przez zebrania wiejskie,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Pabianice w trakcie 2018 roku.
Tabela Nr 8 – Wykonanie funduszu sołeckiego za 2018 r.

Nazwa sołectwa
Bychlew
Bychlew
Bychlew
Bychlew

Nazwa przedsięwzięcia
wyposażenie Szkoły Podstawowej
w Bychlewie
utwardzenie terenu przy Szkole
Podstawowej w Bychlewie
wyposażenie świetlicy w Bychlewie
organizacja imprezy integracyjnej
dla mieszkańców sołectwa Bychlew
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Kwota wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego
10000,00

Kwota wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego
bieżące
10000,00

majątkowe
-

13 114,10

-

-

8100,00

8098,00

-

10000,00

9963,00

-
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Bychlew
GorzewOkołowice
GorzewOkołowice
Górka Pabianicka
Górka Pabianicka
Górka Pabianicka
Górka Pabianicka
Hermanów
JadwininWładysławów
JadwininWładysławów
JadwininWładysławów
JanowiceHuta Janowska
JanowiceHuta Janowska
JanowiceHuta Janowska
Konin-Majówka
Konin-Majówka

Konin-Majówka

Kudrowice

wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Bychlewie
spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa

7000,00

7000,00

-

8000,00

7 936,40

-

dofinansowanie organizacji wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki "Kopernik"
profilaktyka prozdrowotna dla
mieszkańców Górki Pabianickiej

7 139,23

6980,00

-

15000,00

14 980,50

-

2000,00

2000,00

-

5 060,61

4 869,84

-

zakup namiotów plenerowych i zestawów stołowo-ławkowych

6000,00

6000,00

-

oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa
wykonanie nakładki asfaltowej na
drodze gminnej 108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin
doposażenie świetlicy wiejskiej
w Jadwininie

24 444,55

-

21525,00

28800,00

-

28800,00

1200,00

1200,00

-

organizacja pikniku rodzinnego
(integracja mieszkańców)

3 171,30

3 115,21

-

doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach
oświetlenie uliczne od krzyża
w Janowicach I do Janowic II (projekt)

8 092,78

8 080,01

-

10000,00

-

10000,00

organizacja spotkania z okazji
"Dnia Matki i Dziecka" (integracja
mieszkańców)
zakup czterech ławek

1000,00

994,11

-

2000,00

2000,00

-

zakup stołu piłkarskiego "trambambula" do świetlicy wiejskiej
w Koninie
wykonanie opaski z kostki brukowej (wokół świetlicy wiejskiej
w Koninie)
projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kudrowicach dz. nr 187/2

2000,00

1840,00

-

12580,00

-

12 019,98

23 617,72

-

19490,00

organizacja pikniku rodzinnego
z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca
i Dnia Dziecka
piknik rodzinny dla mieszkańców
Górki Pabianickiej
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Kudrowice

organizacja zabawy integracyjnej
dla mieszkańców sołectwa

6000,00

5 999,97

-

Kudrowice

pokrycie kosztów funkcjonowania
kafejki internetowej oraz sekcji tenisa stołowego
wymiana podłogi w budynku OSP
w Pawlikowicach

5000,00

5000,00

-

38 571,28

38570,00

-

5000,00

1968,00

-

Pawlikowice

Petrykozy

Petrykozy

Petrykozy
Petrykozy
Petrykozy

Petrykozy
Piątkowisko
Piątkowisko

Piątkowisko

Piątkowisko
Piątkowisko
Piątkowisko

Porszewice

Porszewice

dokumentacja projektowa na zamontowanie progów zwalniających na drodze gminnej nr
108258E od Górki Pabianickiej
w stronę wsi Petrykozy
instalacja monitoringu na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach
spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa
zakup dwóch namiotów plenerowych
dofinansowanie organizacji wycieczki związanej z integracją oraz
zapoznaniem się z kulturą regionu
budowa siłowni zewnętrznej na
działce gminnej nr 125 w Petrykozach
zakup garażu (na działkę gminną
nr 672/29)
utwardzenie w postaci kostki brukowej pod altanę w Piątkowisku

2000,00

-

5000,00

3 333,32

-

3500,00

2200,00

-

3000,00

3000,00

-

8 789,18

-

-

9600,00

9350,00

-

4 137,41

4137,00

-

utwardzenie w postaci kostki brukowej pod garażem (na działce
gminnej nr 672/29)
projekt oświetlenia na ulicy Cynkowej w Piątkowisku
projekt oświetlenia na ulicy Parkowej w Piątkowisku
zakup monitoringu na boisko sportowe w Piątkowisku

13 058,30

13000,00

-

7011,00

-

7011,00

9594,00

-

9594,00

4 813,39

4 813,38

-

zakup wiaty przystankowej przeszklonej polinglanem i utwardzenie terenu kostką brukową
zakup kruszywa w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych
w Porszewicach

7000,00

7000,00

-

13 587,42

13 207,32

-
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Rydzyny

przebudowa drogi gminnej w Rydzynach Dolnych - dokumentacja

30 301,36

-

30 301,36

Rydzyny

organizacja pikniku rodzinnego
z okazji "Dnia Dziecka"

4000,00

4000,00

-

Rydzyny

doposażenie nagłośnienia zasilanego prądem stałym

3161,00

3 156,80

-

Szynkielew

szerokopasmowy dostęp do internetu dla mieszkańców wsi Szynkielew
organizacja pikniku wiejskiego (integracja mieszkańców)

28 976,67

-

-

5000,00

5000,00

-

organizacja spotkania ostatkowego
dla mieszkańców wsi (integracja
mieszkańców)
urządzenie placu zabaw i siłowni
zewnętrznej na działce gminnej
nr ew. 99/13 w sołectwie
zakup sześciu stołów i ławek

3000,00

3000,00

-

12 828,49

-

-

2700,00

2700,00

-

4 417,80

4320,00

-

Terenin

zakup dwóch namiotów piknikowych
zakup warnika do wody

600,00

590,01

-

Terenin

organizację pikniku integracyjnego

5000,00

5000,00

-

Terenin

zakup dwóch grili węglowych

3000,00

2978,00

-

Wola Żytowska

nakładka asfaltowa na drodze
dz.ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów
remont i wyposażenie pomieszczeń
socjalno-bytowych w świetlicy
wiejskiej w Woli Żytowskiej
organizacja pikniku integracyjnego
dla mieszkańców sołectwa

7000,00

-

7000,00

8 580,29

5553,00

-

2500,00

2500,00

-

24 926,69

-

19 022,25

499974,57

245 433,87

164 763,59

Świątniki

Świątniki

Świątniki

Terenin
Terenin

Wola Żytowska
Wola Żytowska

ŻytowiceWysieradz

utwardzenie drogi gminnej - dz. nr
173 w Żytowicach (w kierunku wsi
Majówka)
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3. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W roku 2018 przybyło 45 nowych działek drogowych w Górce Pabianickiej, Kudrowicach,
Piątkowisku, Rydzynach, Gorzewie i Okołowicach. Nabycia nowych działek dokonano
na podstawie zawartych aktów notarialnych - 38 nieruchomości oraz decyzji Wojewody Łódzkiego
(komunalizacja) - 7 nieruchomości. Wartość nowo nabytych działek drogowych wynosi
569.338,00 zł, zaś powierzchnia 38 461 m2. W wyniku przekazania działki o powierzchni 2300 m 2
pod posterunek Policji w Hermanowie wartość zmalała o kwotę 9.200,00 zł (kwota zaksięgowana
na środkach trwałych Urzędu).
Obecnie Gmina Pabianice posiada w zasobach mienia komunalnego 1 158 107 m 2 powierzchni
gruntowej na kwotę 7.958.784,70 zł z czego:
- nieruchomości zajęte pod działki budowlane wynoszą 145 856 m2 na kwotę 1 050 529,87 zł;
- nieruchomości oddane w trwały zarząd (szkoły, ośrodki zdrowia) wynoszą 59 836 m2 na kwotę
523 410,73 zł;
- nieruchomości zajęte pod drogi wynoszą 746 467 m2 na kwotę 5 602 820,10 zł;
- nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste (ogródki działkowe, OSP Pawlikowice,
podmioty prywatne) wynoszą 205 948 m2 na kwotę 782 024,00 zł.
MIEJSCOWOŚCI I ULICE
W 2018 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 Pabianice.
ZESTAWIENIE
EWIDENCJI GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI – MIENIE KOMUNALNE
GMINY PABIANICE
STAN NA DZIEŃ
31.12.2017 R.
Działki zał.
nr 1
Trwały
Zarząd zał.
nr 2

UBYŁO

m2

Wartość

m2

Wartość

148156

1.059.729,87 zł

2300

9.200,00 zł

59836

523.410,73 zł
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PRZYBYŁO
m2

Wartość

STAN NA DZIEŃ
31.12.2018 R.
m2

Wartość

145856

1.050.529,87

59836

523.410,73
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Drogi zał. nr
3

708006

5.033.482,10 zł

Użytkowanie
wieczyste zał.
nr 4

205948

782.024,00 zł

Ogółem

1121946

7.398.646,70 zł

38461

2300
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9.200,00 zł

38461

569.338,00
zł

569.338,00
zł

746467

5.602.820,10
zł

205948

782.024,00
zł

1158107

7.958.784,70
zł
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4. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII
4.1. Strategia rozwoju – krótkie omówienie i stan realizacji
Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 - 2023 przyjęta została uchwałą Rady Gminy
Pabianice nr XXVIII/232/2016 z dnia 29.08.2016 r. Strategia Rozwoju Gminy Pabianice jest
najważniejszym dokumentem programowym gminy, określa obszary priorytetowe i cele, które
umożliwią rozwój społeczno – gospodarczy 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. Niniejsza 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 będzie 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 ma pozytywnie wpłynąć na planowanie rozwoju gminy, jak również
ułatwić 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. Strategia opracowana została na lata 2016-2023. Jest to czas nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W zakresie funduszy unijnych Gmina Pabianice
posiada wieloletnie doświadczenie sięgające funduszy przedakcesyjnych. Projekty gminy
Pabianice z dofinansowaniem unijnym pochodzącym z okresu programowania 2007-2013 zostały
zakończone i rozliczone. Gmina podejmuje starania o pozyskiwanie nowych środków z okresu
programowania 2014-2020. Gmina Pabianice nie posiada partnerów zagranicznych. W 2011 roku
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przystąpiła do związku międzygminnego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ
RAZEM”. Szansą rozwoju dla gminy jest jej przynależność do Łódzkiego Obszaru
Metropolitarnego.
Gmina Pabianice jest typową gminą rolniczą. Występujący tu handel to przede wszystkim sklepy
oraz handel obwoźny. Z kolei wśród oferowanych usług najczęściej znajdują się: krawiectwo,
usługi ogólnobudowlane, hydraulika i sanitarne, ślusarstwo i kowalstwo, usługi masarskie oraz
przetwórstwo rolno-spożywcze. W gminie Pabianice niewątpliwe następują stopniowy rozwój
przedsiębiorczości.
„Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016-2023” pełni następujące funkcje:


Kierunkową dla władz gminnych, środowisk naukowych i biznesowych, organizacji
pozarządowych oraz innych instytucji, jak również dla wszystkich mieszkańców regionu;



Koordynacyjną dla innych dokumentów programowych i planistycznych na poziomie
gminnym;



Informacyjną dla mieszkańców, inwestorów, partnerów, itp.;



Promocyjną w kontekście lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym.
Strategia wyraża długoterminowe cele gminy Pabianice, które odpowiadają generalnym
kierunkom działania oraz obejmuje:



Diagnozę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej,



Identyfikację strategicznych obszarów rozwoju wraz z realizacją analizy SWOT dla
każdego z nich,



Wskazanie spójności strategii z dokumentami z poziomu regionalnego, krajowego oraz
unijnego,



Wskazanie głównych kierunków rozwoju, celów oraz działań niezbędnych do podjęcia.

4.1.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE)
Wizja stanowiąca podstawę strategii osiągania celów planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Pabianice powinna być odpowiedzią na europejską i krajową politykę niskoemisyjną, jak również
uwzględniać lokalne uwarunkowania i aspiracje gminy. Samorząd terytorialny realizując
poszczególne działania w głównych obszarach interwencji powinien dążyć do realizacji
odpowiednio sformułowanych celów szczegółowych, będących odpowiedzią wobec celu
strategicznego gminy. Cel strategiczny gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie
klimatyczno-energetycznym, tj.:
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redukcję emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,



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

Ponadto powyższe cele są zgodne z „Programem Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej”,
(uchwała Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013r.
z późn. zm.).
Rozwój gospodarczy Gminy Pabianice w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę
ekoenergetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne i społeczne występujące w obszarze
gminy, lecz również gmin sąsiednich. Celem Gminy Pabianice jest dalszy rozwój gospodarczy
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego. W szczególności
oznacza to ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną wśród wszystkich
uczestników rynku energii.
Cele szczegółowe stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów interwencji,
jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach. Dlatego też cele
szczegółowe określono jako ramowe dla dalszego podejmowania decyzji oraz funkcjonowania
monitoringu realizacji przedsięwzięć PGN.
Cele szczegółowe:
1) Wdrożenie wizji Gminy Pabianice jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony
i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu, jak i kraju.
2) Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na
terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości
powietrza.
3) Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach
użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.
4) Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii do odbiorców
zlokalizowanych na terenie gminy.
5) Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji
zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).
6) Promocja budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
7) Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią.
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8) Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę
ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.
9) Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu
publicznego i indywidualnego.
10) Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.
Jednym z głównych celów realizacji PGN jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów
cieplarnianych zgodnie z europejską polityką klimatyczną. Ponadto istotne jest spełnienie
wymogów norm dotyczących jakości powietrza. Obecnie Gmina Pabianice, podobnie jak inne
gminy znajdujące się w strefie łódzkiej boryka się z problemem przekroczeń stężeń pyłów oraz
bezno(a)pirenu. Zestaw działań naprawczych określonych w „Programie ochrony powietrza" jest
obecnie uwzględniany w działaniach prowadzonych przez gminę. Należy jednak pamiętać,
że przedsięwzięcia powinny uwzględniać działania we wszystkich sektorach zależnych od gminy,
w tym także w sektorze transportowym. Ponadto realizowane działania powinny uwzględniać
w dużej mierze przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne skierowane Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020 113 do mieszkańców mając na względzie
ich jak najbardziej intensywne zaangażowanie w inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza
i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Do priorytetowego programu w zakresie realizacji założeń planu gospodarki niskoemisyjnej
można w szczególności zaliczyć:


Program „Czyste Powietrze” (wymiana pieców) - system dopłat do zmiany sposobu
ogrzewania dla budynków indywidualnych - pozwoli na zmniejszenie ilości spalanych
paliw stałych i zmniejszy negatywny wpływ systemów grzewczych na środowisko.

4.1.2. Sieci wodociągowe
Na terenie gminy Pabianice znajdują się trzy wodociągi z których dostarczana jest woda z trzech
stacji uzdatniania wody:


stacja Rydzyny - wydobycie wody to: 345,30 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).
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stacja Górka Pabianicka - wydobycie wody to: 192,5 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 - wydobycie wody to:

452,8 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 uzdatniania wody w Żytowicach

Poza tym 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 wodociągów:

Długość sieci wodociągowych znajdujących się na terenie gminy Pabianice to 111,2 km,
z czego:
- wodociąg Rydzyny - 40,85 km,
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- wodociąg Górka Pabianicka - 16,22 km oraz
- wodociąg Żytowice - 54,13 km.
Materiały z jakich został wykonany wodociąg: cały wodociąg jest wykonany z materiałów PVC.

Liczba stałych mieszkańców Gminy korzystających z gminnych wodociągów:
Wodociąg stacji Rydzyny

2265

Wodociąg stacji Górka Pabianicka

1102

Wodociąg stacji Żytowice

2990

Wyszczególnienie wszystkich miejscowości, które obsługuje wodociąg:
Wodociąg stacji Rydzyny

Wodociąg stacji Górka

Wodociąg stacji Żytowice

obsługuje

Pabianicka obsługuje

obsługuje

wieś Hermanów - 401

wieś Szynkielew II i III - 395

wieś Jadwinin - 315

wieś Gorzew - 130

wieś Wysieradz - 52

wieś Władysławów - 79

wieś Górka Pabianicka - 390

wieś Majówka - 100

wieś Pawlikowice - 615

wieś Petrykozy - 187

wieś Konin - 94

wieś Janowice i Huta Janowska
- 261

wieś Rydzyny - 622

wieś Kudrowice - 495

wieś Terenin - 115

wieś Petrykozy Oś.- 152

wieś Bychlew - 100

wieś Piątkowisko - 937

wieś Pawłówek - 18

wieś Porszewice - 180
wieś Świątniki - 202
wieś Wola Żytowska - 182
wieś Żytowice – 335

Wieś Bychlew zaopatrywana jest w wodę bezpośrednio przez ZWiK Pabianice – liczba stałych
mieszkańców korzystających z tego wodociągu wynosi 815.

4.1.3. Sieć kanalizacji sanitarnej
Wykonane i oddane do użytkowania sieci kanalizacyjne – stan na 31.12.2018 roku – 21,17 km
sieci:
1) Bychlew i Jadwinin - ogółem 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej
i podciśnieniowej.
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Ilość przyłączy – 240 szt (208 nieruchomości zabudowanych).
Ogółem na koniec roku

ilość podpisanych umów na odbiór ścieków z terenu Bychlewa

i Jadwinina wyniosła – 172 umów.
2) Piątkowisko i Kudrowice - ogółem 12,92 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej.
Ilość przyłączy: 376 (260 zabudowanych).
Ogółem na koniec roku ilość podpisanych umów na odbiór ścieków z tereny Piątkowiska
i Kudrowic wynosi – 210 umów.
W latach 2019 – 2021 planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej którą obejmują:


tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lub też o zwartej zabudowie mieszkaniowej/
zagrodowej, w tym:
- Hermanów, Terenin, Władysławów i Jadwinin w układzie powiązania z istniejącą siecią
kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew i Jadwinin,
- Kudrowice – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jako rozbudowa
istniejącej sieci kanalizacyjnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice,
- Piątkowisko, tereny przylegające do ul. Cynkowej,
- w roku 2019 – ul. Cynkowa.

W roku 2013 wprowadzono na terenie Gminy Program wsparcia budowy przyłączy
kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2013–2015, który jest częścią
rozpoczętych działań w zakresie ochrony środowiska, mających na celu eliminowanie
potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia gruntu, wód gruntowych i wód powierzchniowych jakie
stanowią istniejące szamba służące gromadzeniu ścieków z gospodarstw domowych. W roku 2018
złożono do programu PBOŚ - 31 wniosków, 2 wnioski rozpatrzone zostały negatywnie,
2 wycofano, a 27 wniosków – rozliczono pozytywnie.

Łączna kwota dofinansowań:

172.711,88 zł.

Kwota deklarowanych kosztów budowy:

359.561,38 zł.

W roku 2018 złożono 23 wnioski na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych wszystkie rozpatrzono i rozliczono pozytywnie.
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Łączna kwota dofinansowań:

88.814,35 zł.

Kwota deklarowanych kosztów budowy:

156 765,40 zł.

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno – kanalizacyjną w latach 2012-2018
Nakłady na środki trwałe - w tys. zł

Zaopatrzenie wsi w wodę (sieć i przyłącza)
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w tym środki zewnętrzne ( WFOŚiGW )
Zbiorcz kanalizacja wiejska (sieć i przyłącza)
w tym środki zewnętrzne
w tym pożyczka/umożenie WFOŚiGW
Program wsparcia budowy PBOŚ i Przył. Kanalizacyjnych
Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
w tym środki Gminy
Przyłącza kanalizacyjne
w tym środki Gminy

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

306
0
0
955
478
478

318
0
0
0
0
0

294
0
0
0
0
0

0
0
0
2406
2360
848

673
1487
976
1979
1346
399

526
1169
595
326
252
252

197
0
0
4312
2134
0

359
173
156
88

242
118
162
87

228
111
135
68

358
158
261
124

374
171
418
195

137
68
100
49

0
0
0
0

4.1.4. Gospodarka odpadami komunalnymi
W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.
obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
przejęła gmina. Rada Gminy nie skorzystała z możliwości przejęcia powyższego obowiązku
na nieruchomościach niezamieszkałych, na których odpady powstają na skutek prowadzenia
działalności gospodarczej, dlatego właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu mieli
obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają
szczegółowo akty prawa miejscowego, w tym:
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice – załącznik do Uchwały
Nr XLVII/427/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Pabianice.
2. Uchwała Nr XLVII/428/2017 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
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nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Uchwała Nr XX/174/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i trybu
jej uiszczania.
4. 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.
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 kwartał:
- 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 kwartał:
- 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;
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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.

Na podstawie zawartej w dniu 21 grudnia 2017 r. umowy 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.
Podmiotem wolnorynkowym, który na terenie gminy Pabianice w 2018r. 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 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (GPSZOK), który zlokalizowano na ul. Łaskiej 13 w Pabianicach. GPSZOK czynny
jest w każdy wtorek i czwartek od 800- 1600 oraz w sobotę od 800- 1300. Do Punktu mieszkańcy
mogli dostarczać odpady zbierane selektywnie wymienione powyżej. Transport odpadów do
PSZOK 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 w placówkach oświatowych.
Na terenie Gminy Pabianice

nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

Wszystkie zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Pabianice w 2018 r. przekazane były
do instalacji zastępczej zlokalizowanej w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz
do instalacji położonej w Dylowie A, gm. Pajęczno i zagospodarowane w procesie R12. Odpady
zebrane selektywnie, tj. zmieszane odpady opakowaniowe – do instalacji w Bełchatowie, przy
ul Przemysłowej 14 i 16 oraz do instalacji w Julkowie, Dębowa Góra (proces R12); opakowania
ze szkła - do instalacji w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Topolowej i do instalacji w Lublińcu
przy, ul. Klonowej 58 (proces R5); popiół - do instalacji w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 14
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i 16 oraz instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno (proces R12); opakowania z papieru i tektury - do
instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice i do instalacji w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 14
i 16 (proces R12); odpady ulegające biodegradacji - do instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno i do
instalacji w Łodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72 (proces R3); zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06 – do instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice oraz do instalacji w Sulmierzycach, przy
ul. Strażackiej 16 (proces R5); lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć do instalacji
REMONDIS Electrorecykling w Łodzi (proces R12); odpady wielogabarytowe - do instalacji
w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 14 i 16 (proces R12).
Odpady zebrane przez podmiot zbierający stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła, przekazane były:
- miedź, brąz, mosiądz i ołów - do instalacji w Warszawie, przy ul. Sytej 114z/1 (proces zbieranie);
- aluminium- do instalacji w Łodzi, przy ul. Srebrnej 8 (proces zbieranie);
- żelazo i stal do instalacji w Ostrowcu, przy ul. Samsonowicza 2, do instalacji w Sieradzu, przy
ul. Sieradzkiej 57 (zbieranie), do instalacji w Tarnowskich Górach, przy ul. Torowej 15
(zbieranie), do instalacji w Dalbowicach, przy ul. Namysłowskiej 41 (zbieranie), do instalacji we
Wrocławiu, przy ul Robotniczej 16 (zbieranie), do instalacji w Łodzi, przy ul. Więckowskiego
144 (zbieranie), do instalacji w Poraju, przy ul. Zielonej 26 (zbieranie);
- kable inne niż wymienione w 17 04 10 do instalacji w Czarnocinie, przy ul. Tuszyńskiej 11/12
(proces R4).
Z danych uzyskanych od podmiotów odbierających odpady komunalne wynika, że w 2018 r.
w instalacji regionalnej wszystkie zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu gminy
Pabianice zostały skierowane do przetwarzania i zostały zagospodarowane w procesie R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1
- R11. W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów otrzymano
odpad o kodzie 19 12 12, którego masa przekazana do składowania w 2018 r. wyniosła 150,379
Mg dla frakcji >80mm i 205,574 Mg dla masy całego strumienia odpadów.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych
Na terenie gminy Pabianice stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnione
są od sposobu zbierania odpadów. Wysokość opłat uległa zmianie od 1 lipca 2016 r. Aktualne
stawki opłat przyjętych uchwałą Nr XX/174/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyboru
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metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty i trybu jej uiszczania wynoszą: 9 zł od osoby miesięcznie, w przypadku
selektywnego zbierania odpadów i 18 zł od osoby miesięcznie, w przypadku wyboru systemu
zmieszanego. W oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
łączna wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według
stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 825 310,76 zł w tym zaległości od początku istnienia
systemu na kwotę 73 108,92 zł. Natomiast do budżetu gminy wpłynęło 752 201,84+8 901,75
(nadpłata) = 761 103,60 zł.

Kwota wynikająca
Rok

ze złożonych
deklaracji przy
stawce 9 zł i 18 zł

2018

825.310,76 zł

Koszty poniesione
na system
gospodarki

Kwota która wpłynęła

odpadami
komunalnymi
939.043,88 zł

752.201,84+8.901,75
(nadpłata)=761.103,60 zł

Zgodnie 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 dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) 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 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wydatki Gminy na system gospodarki odpadami w 2018 r.
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym odbiór odpadów z PSZOK) 788 338,80 zł;
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2) wynajem powierzchni pod PSZOK – 73.800,00 zł;
3) obsługa administracyjna w tym:
a) wynagrodzenia pracowników,
b) szkolenia pracowników,
c) koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery, energia, gaz, woda, śmieci, lex, bip, akcesoria
komputerowe, obsługa prawna, telefony, inne) -76 905,08 zł.
Liczba mieszkańców
a) Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. – 7169 osób,
b) liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice zgodnie z deklaracją – 6877
osób z czego 6747 mieszkańców jest objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych,
a 130 osób nieselektywną,
c) systemem objętych jest 2419 gospodarstw domowych.
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 2018 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.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
Na terenie gminy Pabianice nie były prowadzone badania morfologii odpadów. Ilość
wytworzonych na terenie gminy Pabianice w 2018r. 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, 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.
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Ilość odpadów odebrana z terenu gminy w 2018 r.
Rodzaj odpadu

Ilość w Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1289,802

Zmieszane odpady opakowaniowe

231,981

Opakowania ze szkła

161,634

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

138,080

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,100

Opakowania z papieru i tektury

34,362

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,070

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.

1,020

Odpady ulegające biodegradacji

546,427

Odpady wielkogabarytowe

137,480

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny(popiół)

167,42

Opakowania z metali

1,146

Miedź, brąz, mosiądz

10,372

Aluminium

26,420

Ołów

1,080

Żelazo i stal

1034,651

Cyna

0,031

Mieszaniny metali

0,015

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

7,704

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu Gminy
Wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) z terenu Gminy Pabianice w 2018r.
przekazane były do instalacji zastępczej zlokalizowanej w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 14
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i 16 oraz do instalacji położonej 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) - 1289,802 Mg;
20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 546,427 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).
Ilość pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Kod
odpadów

Masa odpadów
przeznaczonych
doskładowania
powstałych po
sortowaniu
odpadów
selektywnie
odebranych

Masa odpadów
przeznaczonych
doskładowania
powstałych po
sortowaniu odpadów
zmieszanych

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

19 12 12

5,193 frakcja >80
mm

150,352 frakcja >80mm
28,372 masa całego
strumienia

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

Zakład w Julkowie, Dębowa
Góra Julków, 96-116

19 12 12

19,323 masa
całego strumienia

-----------------

Zakład w Julkowie,
Dębowa Góra, 96-116

Zakład w Bełchatowie,
Bełchatów ul. Przemysłowa
14 i 16, 97-400

19 12 12

59,784 masa
całego strumienia

171,798 masa całego
strumienia
0,027 frakcja > 80mm

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

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, 98-330

suma

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady

19 12 12

----------

5,404 masa całego
strumienia

Składowisko odpadów
innych niż
niebezpieczne
i obojętne Ruda,
Ruda, 98-300 Wieluń

19 12 12

5,193 frakcja
>80mm/79,107
masa całego
strumienia

205,574 masa całego
strumienia
150,379 frakcja > 80 mm

--------------

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje gminy
do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy

Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

50
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) oraz
2. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przedstawia poniższa tabela.
Wymagany do osiągnięcia poziom

Osiągnięty poziom w 2018 r.

w 2018 r.
30%

36,15%

4.1.5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt
Gmina Pabianice realizuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt”. W 2018 r. łączna kwota wykonania Programu wyniosła: 280.320,38 zł
(245.612,94 zł w 2017 r.). Rozkład kosztów przedstawia się następująco:
1. Pobyt zwierząt w schronisku

153.782,38 zł /159.983,64 zł (2017 r.)

2. Transport zwierząt rannych i uczestniczących w wypadkach 51.906,00 zł/41.820,00 zł (2017 r.)
3. Całodobowa pomoc weterynaryjna

14.022,00 zł + 1.933,22 zł (Hetman)/9.430,00zł (2017r.)

4. Dokarmianie kotów wolno żyjących
5. Sterylizacja/kastracja/znakowanie zwierząt właścicielskich
6. Zakup czytnika czipów

8.674,82zł/8.163,30zł (2017r.)
49.773,99 zł/26.216,00 zł (2017r.)
227,99zł

W schronisku na dzień 01.01.2018 roku przebywały 54 psy. W ciągu roku przyjęto 10 psów,
7 psów zostało adoptowanych, 5 psów zostało poddanych eutanazji, 5 psów padło w schronisku,
3 psy odebrali właściciele. Na dzień 31.12.2018 r. w schronisku przebywały 44 psy. W 2018 r.

Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

51
zaczipowano

15

psów.

Wysterylizowano

/

wykastrowano

48

suk

i

15

psów,

wysterylizowano/wykastrowano 172 kotki i 42 kocury.

4.1.6. Ochrona Środowiska
Przeprowadzono 141 postępowań w sprawie wydania zaświadczeń lub decyzji w sprawie
wycinki drzew. Przeprowadzono 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach:


Goś Łam – decyzja bez oddziaływania na środowisko;



ALGO – maszt Górka Pabianicka - postępowanie umorzone;



P4 PLAY – maszt w Górce Pabianickiej - odmowa wszczęcia postępowania;



Galina Myrzat Sabitov - postępowanie umorzone.

Wydano 5 postanowień w sprawie uzgodnień geologicznych.

4.1.7. Instalacje fotowoltaiczne
W ramach inwestycji wykonano budowę systemu fotowoltaicznego wraz z dostawą kompletnego
oprzyrządowania i okablowania oraz dokonano przyłączenia elektrowni PV do sieci wewnętrznej
Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach oraz wykonano przebudowę układu pomiaru energii
przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej. Moc instalacji [kWe] – 20,25
Ilość paneli [szt.] – 75. Rodzaj ogniw fotowoltaicznych – polikrystaliczne. Inwestycja przyczyni
się do redukcji emisja zanieczyszczeń do atmosfery o 20%.

4.2. Polityka społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań
własnych oraz zadań zleconych gminie. Zadaniem Ośrodka w 2018 roku było przyznawanie
i wypłacanie świadczeń przewidzianych: ustawą o pomocy społecznej, pracą socjalną, realizacją
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, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o Karcie
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Dużej Rodziny, organizacją prac społecznie – użytecznych. Od 2018 roku realizacja dodatkowego
zadania – Rządowy Program „Dobry Start”.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gminę Pabianice zamieszkiwało 7169 mieszkańców (w 2017 r. –
7033, w 2016 r. – 6889 osób). W roku 2018 pomocą społeczną objęto 201 osób ze 92 rodzin,
co stanowiło 2,8% ogółu ludności Gminy.

4.2.1. Zadania zlecone
W okresie dwunastu miesięcy 2018 roku zadania zlecone realizowane były w następującym
zakresie:


Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Od kwietnia 2016 r. 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% od wypłaconych świadczeń)
wydatkowano kwotę 4.851.356,75 zł, wypłacono 9588 świadczeń dla 920 dzieci z 685 rodzin.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych
świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto
16 osób i odprowadzono 169 składek. Na powyższe zadanie wydatkowano 18.848,66 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.


Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Na

wypłatę

świadczeń

rodzinnych

i

funduszu

alimentacyjnego

oraz

obsługę

(3% od wypłaconych świadczeń) wydatkowano łącznie kwotę 1.893.869,88 zł, w tym 66.000,00 zł
wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla 66 nowo
narodzonych dzieci (w 2017 r. becikowe wypłacono dla 58 dzieci, w 2016 r., dla 65 dzieci,
a w 2015 r. dla 59 dzieci).


Pomoc poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej

Nie realizowano
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Rządowy program „Karta Dużej Rodziny”

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. w 2018 roku 22 rodzinom
wielodzietnym wydano 102 Kart Dużej Rodziny, (w 2017 r. wydano 50 kart dla 14 rodzin).


Rządowy program „Dobry Start”

Realizacja na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Pabianice od lipca 2018 r. Świadczenie
przyznano 972 dzieciom w 690 rodzinach. Na uwagę zasługuje fakt, iż z rejestrów ewidencji
gminy wynika, iż na terenie gminy zamieszkuje 1480 dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2018 ROKU
Rodzaj zadania
Dotacja w zł
Wykonanie w zł
% wykonania
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Świadczenie „Dobry Start”
OGÓŁEM

4.852.367,00 zł

4.851.356,75 zł

99,98%

1.914.553,00 zł

1.893.869,88 zł

98,92%

19.543,00 zł

18.848,66 zł

96,45%

350.000,00 zł

300.560,00 zł

85,87%

7.136.463,00 zł

7.064.635,29 zł

98,99%

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja
wyniosła 7.136.463,00 zł. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę
7.064.635,29 zł. Dotacja została wykorzystana w 98,99%.

4.2.2. Zadania własne
W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące formy
pomocy:


Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych,



Kierowanie i opłata za pobyt w dziennym ośrodku adaptacyjnym,
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Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,



Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,



Opłacanie składek zdrowotnych od niektórych wypłaconych świadczeń,



Kierowanie osób do domu pomocy społecznej i odpłatność za pobyt,



Realizacja usług opiekuńczych,



Realizacja Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,



Przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych,



Realizacja prac społeczno – użytecznych,



Realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa,



Realizacja Uchwały Nr XL/355/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,



Realizacja gminnej karty Dużej Rodziny,



Działania zespołu interdyscyplinarnego,



Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZASIŁKI CELOWE
Zasiłki celowe przyznawano szczególnie z przeznaczeniem na zakup opału i leków. W okresie
dwunastu miesięcy 2018 roku pomocy udzielono 46 rodzinom. Na zasiłki celowe wydatkowano
37.965,82 zł i wypłacono 71 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku celowego wynosiła 535,00 zł.
KIEROWANIE I OPŁATA ZA POBYT W DZIENNYM OŚRODKU ADAPTACYJNYM
W 2018 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 20.635,00 zł.
PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH
W 2018 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto 21 osób niezdolnych do pracy
ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości
102.497,00 zł. Wypłacono 204 świadczenia.
PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH
Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 24 rodziny, którym przyznano 82 świadczenia
i wydatkowano na ten cel 36.027,00 zł; w tym dotacja - 23.542,00 zł, i środki własne - 12.485,00
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zł. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim dla osób przewlekle chorych, bezrobotnych oraz
samotnych matek.
OPŁACANIE

SKŁADEK

ZDROWOTNYCH

OD

NIEKTÓRYCH

WYPŁACONYCH

ŚWIADCZEŃ
Dotacja celowa na kwotę 9.049,00 zł została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne osób
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. 189 składek zdrowotnych
od wypłaconych klientom zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto 19 osób.
KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPŁATNOŚĆ ZA ICH
POBYT
W 2018 roku Gmina opłacała pobyt w DPS 10 mieszkańcom przez 93 miesiące. Średni czas
opłaty za pobyt w DPS wyniósł 9,3 miesiąca. Na realizację powyższego zadania wydatkowano
kwotę 226.537,00 zł.
REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
W 2018 roku tut. Ośrodek zapewniał 14 osobom usługi opiekuńcze, które nie były w stanie
zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych we własnym zakresie, bądź przy pomocy rodziny.
Usługi opiekuńcze były świadczone przez 3774 godziny na kwotę 64.866,00 zł. Odpłatność od
osób, którym dochód przekroczył ustawowe kryterium dochodowe wyniosła 16.886,50 zł.
REALIZACJA

PROGRAMU

RZĄDOWEGO

„POMOC

PAŃSTWA

W

ZAKRESIE

DOŻYWIANIA”
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie świadczenia
pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 3 osoby z 3 rodzin, wydatkowano na ten
cel 3.200,00 zł.
Drugą 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 48 osób, w tym 38 uczniów.
Przyznano 5.867 posiłków i wydatkowano na ten cel 44.475,00 zł. Łącznie na realizację Programu
wydatkowano kwotę 47.675,00 zł., z czego dotacja wyniosła 24.000 zł, natomiast środki własne
gminy 23.675,00 zł.
KONTRAKTY SOCJALNE
W 2018 roku pracownicy socjalni objęli pracą socjalną 29 rodzin, w tym z 15 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
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z asystentem rodziny. Pomoc finansowa w tym przypadku uzależniona jest od wywiązania się
z zawartej umowy.
PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
Zadanie jest realizowane przez Ośrodek od czerwca 2011r. na podstawie uchwały Rady Gminy
Pabianice nr 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
31.08.2015r. Zgodnie z Regulaminem pomoc socjalna przyznawana jest w zróżnicowanej
wysokości, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie:


przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do kwoty 369,60 zł miesięczna wysokość
stypendium wynosi – 141,60 zł;



przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do kwoty 475,20 zł miesięczna wysokość
stypendium wynosi – 118,00 zł;



przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę do kwoty 528,00 zł miesięczna wysokość
stypendium wynosi – 94,40 zł.

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Pabianice w 2018 roku w formie stypendiów objęto 32 uczniów z 19 rodzin (w 2017 roku 36
uczniów, w 2016 roku 51 uczniów). Na realizację stypendiów wydatkowano kwotę 23.422,94 zł,
z czego dotacja wyniosła 18.738,32 zł, a środki własne 4.684,62 zł.
REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE – UŻYTECZNYCH
W 2018 roku Ośrodek kontynuował formę aktywizacji osób bezrobotnych korzystających
z pomocy społecznej i skierował do pracy 8 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy
społecznej zamieszkujących na terenie gminy Pabianice, nie posiadających prawa do zasiłku dla
bezrobotnych. Na realizację prac społecznie – użytecznych wydatkowano kwotę 18.441,50 zł.
Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 7.064,19 zł.
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:
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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 2018
skorzystały 104 osoby z 45 rodzin. Żywność była wydawana przez Stowarzyszenie Brata Alberta
oraz PCK na podstawie listy osób dostarczonych przez GOPS w Pabianicach.
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
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.
Z programu skorzystało 10 dzieci z terenu gminy Pabianice. Na zadanie wydatkowano kwotę
35.619,98 zł.
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 29.08.2014r. 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 2018 roku z dopłat do Internetu skorzystały średnio 32 rodziny na kwotę 17.596,02 zł (w roku
2017 – 35 rodzin, w roku 2016r. – 33 rodziny), z tytułu urodzenia trzeciego dziecka 16 rodzin
na kwotę 24.000 zł oraz urodzenia czwartego dziecka 2 rodziny na kwotę 4.000 zł (w 2017 roku
6 rodzin, w roku 2016 – 3 rodziny).
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DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCPLINARNEGO
W 2018 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 „Niebieskich Kart” (13 – od Policji,
4 – Pomoc Społeczna), w roku 2017 – 15 „Niebieskich kart”. Powołano 12 grup roboczych, które
odbyły 30 spotkań. W omawianym okresie rozpatrywano również 10 spraw będących kontynuacją
z 2017 roku. W 2018 roku w 10 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej karty” z powodu
ustania zjawiska przemocy w rodzinie.
REALIZACJA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Od września 2013 roku Ośrodek realizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Powyższa ustawa kładzie nacisk głównie na utrzymanie dzieci w ich naturalnym
środowisku, czyli w rodzinie. W dz. 855 rozdz. 85504 § 2030 w 2018 roku Ośrodek wystąpił
o dotację celową w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu
Osłonowego

„Wspieranie

Jednostek

Samorządu

Terytorialnego

w

tworzeniu

systemu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W okresie czterech kwartałów 2018 roku dotacja
wyniosła 7.152,00 zł i została wykorzystana na kwotę 6.306,00 zł. Środki zostały przeznaczone
na wynagrodzenie dla asystenta rodziny (środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu
zwolnienia lekarskiego asystenta, które było opłacone przez ZUS oraz zmiany podstawy
zatrudnienia asystenta rodziny z umowy o pracę na umowę zlecenie). Wsparciem asystenta
objętych było 5 rodzin. W 2018 roku w pieczy zastępczej tj. w domu dziecka przybywało 2 dzieci
z 1 rodziny. Za pobyt dzieci w pieczy zastępczej Gmina poniosła wydatek w kwocie 22.794,74 zł.
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2018 ROKU
Dotacja /w zł/
Rodzaj zadania

Środki
własne

Zasiłki celowe

Dotacja

50.000,00

0,00

Wykonanie /w zł/
Środki
własne
37.965,82

Dotacja
0,00

%
Wykonania
Środki
Dotacja
własne
75,93%

0,00
0,00

Dzienny Ośrodek
Adaptacyjny

21.990,00

0,00

20.635,20

0,00

93,84%

Zasiłki stałe

0,00

102.950,00

0,00

102.496,77

0,00
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Zasiłki okresowe

15.000,00

27.171,00

12.485,21

23.541,79

83,23%

86,64%

Składki zdrowotne

0,00

9.320,00

0,00

9.048,99

0,00

97,09%

Dom pomocy
społecznej

226.550,00

0,00

226.536,70

0,00

99,99%

0,00

Usługi opiekuńcze

72.027,00

0,00

64.866,50

0,00

90,06%

0,00

Realizacja rządowego
programu „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”

25.100,00

24.000,00

23.674,75

24.000,00

94,32%

100%

Stypendia szkolne

32.000,00

24.024,00

4.684,62

18.738,32

14,64%

78%

Prace społecznieużyteczne

18.608,00

0,00

18.441,50

0,00

99,1%

0,00

39.000,00

0,00

35.619,98

0,00

91,33%

0,00

Samorządowa
Karta Dużej Rodziny

48.675,00

0,00

45.596,02

0,00

93,67%

0,00

Wspieranie rodziny
i system pieczy
zastępczej

49.791,00

7.152,00

43.964,64

6.306,00

88,3%

88,17%

Wsparcie dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

4.2.3. Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
Lp.

Zadanie/działanie

Realizator

Plan

Realizacja

1.

Dofinansowanie kształcenia terapeutów
w ramach zdobywania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych

GOPS

1.000,00 zł.

1.000,00 zł

2.

Zakup materiałów edukacyjnych dla
pacjentów i terapeuty w Poradni
Leczenia Uzależnień w Petrykozach
(książki, ulotki, plakaty, dwumiesięcznik
„Terapia Uzależnienia i
Współuzależnienia”, filmy)

GOPS

1.000,00 zł.

904,66 zł
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Wskaźniki:


liczba osób objętych terapią w Poradni Leczenia Uzależnień w Petrykozach – 47;



terapia grupowa dla osób uzależnionych – 10 osób, spotkania co tydzień;



terapia grupowa dla osób współuzależnionych – 11 osób, spotkania co 2 tyg.;



liczba osób objętych terapią dla osób uzależnionych od nikotyny – 5;



liczba osób objętych pomocą, uzależnionych od hazardu – 2;



liczba konsultacji dla rodzin – 10;



liczba konsultacji dla par, od 11/2018 – 2;



liczba szkoleń dla terapeutów – 1;



ilość zakupionych materiałów na temat uzależnień, przemocy domowej i terapii rodzin:
książki, poradniki i informatory – 146 szt.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Lp.

Zadanie/działanie

Realizator

Plan

Realizacja

1.

Podejmowanie działań przez
GKRPA zmierzających
do poddania się leczeniu
odwykowemu osób
uzależnionych od alkoholu;

GOPS

Bez kosztów

0,00

Współpraca z zespołem
interdyscyplinarnym w celu
skutecznego reagowania na
informacje o przemocy
w rodzinie (cattering na
posiedzeniach)

GOPS

200,00 zł

217,79 zł

3.

Pomoc psychologiczna i terapia
dla osób doznających przemocy

GOPS

5.000,00 zł

940,00 zł

4.

Pomoc psychologiczna dla
członków rodzin z problem
alkoholowym

GOPS

5.000,00 zł

300,00 zł

5.

Terapia dla osób stosujących
przemoc;

GOPS

3.000,00 zł

0,00

GOPS

1.000,00 zł

0,00

2.

6.

Pomoc prawna dla osób
doznających przemocy
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Wskaźniki:


liczba osób skierowanych na terapię psychologiczną – 3;



ilość godzin terapii przeprowadzonej przez psychologa – 11 godz;



liczba osób uczestniczących w terapii dla sprawców przemocy – 0;



ilość porad prawnych – 3;



liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Pabianicach o zastosowanie
obowiązku leczenia, osoba stosuje przemoc domową – 1;



liczba osób zgłoszonych na leczenie i stosujących przemoc domową – 4.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży

Lp.

Zadanie/działanie

Realizator

Plan

Realizacja

1.

Zakup książek, ulotek, płyt
DVD, plakatów, prenumerata
czasopism o tematyce uzależnień,
przemocy w rodzinie

GOPS

2.000,00

2.534,10 zł
2.552,00 zł

8.000,00 zł (przemoc)

2.

Realizacja programów
profilaktycznych w szkołach na
terenie gminy Pabianice

Szkoły z terenu
gminy Pabianice

3.

Wspieranie imprez lokalnych
o charakterze rozrywkowym,
sportowym z elementami działań
profilaktycznych promujących
zdrowy tryb życia

Szkoły z terenu
gminy Pabianice

4.000,00 zł

2.169,32

4.

Organizacja konkursów
profilaktycznych

Szkoły z terenu
gminy Pabianice

4.000,00 zł

3.151,86

5.

Zorganizowanie zabawy
choinkowej z programem
profilaktycznym dla dzieci

GOPS

7.000,00 zł

7.274,07 zł

6.

Spotkanie świąteczne
z elementami działań
profilaktycznych promujących
zdrowy styl życia
i szkodliwego wpływu alkoholu
oraz innych środków
psychoaktywnych na zdrowie
człowieka

GOPS

5.000,00 zł

5.623,50 zł

7

Edukacja rodziców

Szkoły z terenu

4.000,00 zł

8.177,46
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i nauczycieli w zakresie pomocy
młodzieży w utrzymaniu
abstynencji

gminy Pabianice

8

Szkolenie dla członów GKRPA
oraz członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

GOPS

3.000,00 zł

1.986,59 zł

9

Szkolenie dla osób pracujących
z młodzieżą w zakresie
rozpoznawania symptomów
zjawiska przemocy domowej

GOPS

3.000,00 zł

2.400,00 zł

Wskaźniki:


liczba dzieci uczestniczących w zabawie choinkowej, 98 otrzymało paczki + ok. 30
rodzeństwo = ok. 130 dzieci;



liczba osób do których skierowano program profilaktyczny - 253 (zabawa choinkowa);



liczba programów profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach – 24.

SP Pawlikowice – zrealizowano następujące programy:
1. „To nie są moje klimaty, nie chcę popaść w tarapaty”- klasy I-V , udział 78
uczniów.
2. „Narkotyki na śmietniki” - klasy VI-VII, udział 29 uczniów.
3. „Rówieśnika ten się wstydzi, kto sam siebie tylko widzi”, klasy I - III, udział 48 uczniów.
4. „Kto się czubi ten się lubi” - klasy IV - VII, udział 59 uczniów.
5. „Obycie umila życie” klasy I - VII, udział 109 uczniów i 9 nauczycieli.
6. „Domowi detektywi” uczniowie klasy V i ich rodzice, 18 uczniów, 18 rodziców.
7. „Mobbing w pracy nauczyciela” udział 16 osób dorosłych.
SP Petrykozy– zrealizowano następujące programy:
1. „Nie tylko bicie boli” prowadząca Anna Maria Wesołowska, udział uczniów klas
0 - VIII, 161 uczniów, 38 nauczyciele i przedstawiciele służb społecznych, 93 rodziców.
2.”Razem ku dorosłości” - udział uczniów klas VII - VIII, 31 uczniów.
3. „Uzależnieniom mówimy STOP”: w ramach programu konkurs plastyczny „Alkohol szkodzi
zdrowiu, konkurs plastyczny i literacki „Bezpieczeństwo w sieci”, Turniej sportowy „W zdrowym ciele zdrowy duch”, pogadanki w klasach prowadzone przez Straż Miejską udział wzięli uczniowie klas I - VIII, 136 uczniów, nauczyciele i przedstawiciele służb
społecznych - 38 osób, rodzice 28 osób.
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SP Bychlew zrealizowano następujące programy:
1. Promocja zdrowego stylu życia – Turniej w piłce nożnej, udział uczniów klas IV – VII, 87
uczniów.
2. „Przeciwdziałanie agresji” - klasy IV - VI, 98 uczniów.
3. „Nie dopalaj się bo się spalisz” podjęte działania: konkurs plastyczny „Dopalacze to zło.”
Zajęcia profilaktyczne w klasach IV – VII. Rozgrywki sportowe: turniej siatkowy – zasady Fair
play, udział 152 uczniów.
4. „Uzależnienia behawioralne i nowe zachowania ryzykowne” konferencja dla nauczycieli
i pracowników służb społecznych – 60 osób, rodzice 80 osób.
SP. Piątkowisko zrealizowano następujące programy:
1. Spektakl profilaktyczny połączony z warsztatami profilaktycznymi w Teatrze Powszechnym
w Łodzi pt. „Impreza”. Spektakl podejmował tematykę inicjacji seksualnej, używania alkoholu,
palenia papierosów, zażywania narkotyków i skutków ich stosowania na organizm i wpływ na
życie. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży prowadzone przez
psychologów i aktorów teatr. Uczniowie odgrywali scenki, wypowiadali się na tematy
poruszane w przedstawieniu, udział 30 uczniów.
2. Uczestnictwo w projekcji filmu „Cudowny chłopak”- na podstawie filmu uczniowie poznali
poruszającą historię Auggiego - na lekcjach wychowawczych zostały przeprowadzone lekcje
wychowawcze w ramach programu edukacyjnego prowadzonego przez Nową Erę, poruszane
tematy to tolerancja na odmienność, relacje wśród rodziny, kolegów, przyjaciół, udział uczniów
klas I - IV, razem 194 uczniów.
3. Warsztaty profilaktyczne nt. „Rozwoju psychoseksualnego dzieci i związanych z tym okresem
zachowań”, kl. VI – 28 uczniów.
4. Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa dla uczniów dot. narkomanii,
alkoholizmu, antykoncepcji, wizerunku w mediach, klasa gimnazjum III - 35 uczniów.
5. Spektakl połączony z warsztatami „Dziecko w sieci”- uzależnienie od Internetu, cyberprzemoc,
stalking, udział klasy V - VI, 61 uczniów.
6. Szkolenie dla nauczycieli „Symptomy rozpoznawania przemocy w rodzinie”- udział
23 nauczycieli.
7. Spektakl połączony z warsztatami pt. „Dopalacze - ruletka życia i śmierci” klasy VII
- VIII, 51 uczniów.
8. Warsztaty prowadzone w grupach dziewcząt i chłopców, nt. Dojrzewanie, antykoncepcja,
Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

64
wpływu mediów na wizerunek - prowadzenie seksuolog, klasy III gimnazjum, 57 uczniów.
9. Warsztaty z edukacji seksualnej i dojrzewania, antykoncepcji, wizerunku w mediach –
prowadzenie seksuolog , klasy III gimnazjum, 20 uczniów.
10.Promowanie czytelnictwa ”Cała polska czyta dzieciom”- konkurs recytatorski „Jesienne
inspiracje”- nagrody, klasy I - III, 121 uczniów i 74 przedszkolaków.


liczba uczniów biorących udział w programie profilaktycznym – 833,



liczba nauczycieli - 89, rodziców – 134, przedstawicieli służb społecznych biorących
udział w spotkaniach i szkoleniach z programem profilaktycznym -79.

Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu
problemów alkoholowych


współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań gminnego programu
profilaktyki -1,



współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność terapeutyczną i profilaktyczną oraz
zajmującymi się pomocą w rodzinie zagrożonej alkoholizmem – 2.
Wskaźniki:



liczba stowarzyszeń i instytucji stale współpracujących w ramach gminnego programu – 5,



ilość działań dotyczących wsparcia w zakresie promocji zdrowego trybu życia – 2.

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


liczba udzielonych pouczeń – 10,



liczba stwierdzonych wykroczeń w związku ze sprzedażą alkoholu – 0,



liczba stwierdzonych przestępstw w związku ze sprzedażą alkoholu – 0.
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4.2.3.1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Pabianice
GKRPA w gminie Pabianice jest powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice nr 44/2005
z dnia 9 listopada 2005 r.

Lp.

Zadanie/działanie

Realizator

Plan

Realizacja

1.

Badania psychologiczne i psychiatryczne
(biegli sądowi) osób kierowanych na
przymusowe leczenie odwykowego oraz
opłaty sądowe

GOPS

2.500,00 zł

1.226,95 zł

Wskaźniki:


liczba wniosków zgłoszonych do GKRPA – 11,



liczba osób z którymi przeprowadzono rozmowy – 20,



liczba odbytych posiedzeń komisji – 12,



liczba wniosków skierowanych do sądu – 4,



liczba zgłoszeń do pracownika socjalnego przypadków występowania przemocy w rodzinie
z problemem alkoholowym – 4,



liczba spotkań w domu osób z problemem alkoholowym – 8,



liczba wydanych postanowień w sprawie opinii odnośnie wydania zezwoleń na alkohol – 7,



liczba przeprowadzonych kontroli placówek sprzedających i podających napoje
alkoholowe – 14.
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4.2.3.2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018
Działania wg.
harmonogramu
przyjętego
Zarządzeniem
Wójta Gminy nr
80/2017 z dnia 30
października 2018
r.

Realizacja działań

1. Zamieszczanie
informacji
o instytucjach
świadczących
pomoc osobom
doznającym
przemocy

www.gops
Fb GOPS– 30.01.2018
Tablica ogłoszeń w GOPS –
30.01.2018
Gazetka gminna – 30.03.2018

2. Zamieszczanie
artykułów na temat
przemocy domowej

www.gops
Fb GOPS– 06.01.2018, 30.01.2018,
14.05.2018, 30.07.2018, 28.08.2018,
31.08.2018, 24.10.2018, 03.12.2018,
18.12.2018
Tablica ogłoszeń w GOPS –
29.06.2018
Gazetka gminna „GOPS edukuje”
12.04.2018

3. Obecność na
zebraniach
sołeckich, kół
gospodyń
wiejskich
w celach
informacyjnych

Spotkanie w sołectwie:
Żytowice,
Szynkielew,
Kudrowice,
Gorzew,
Bychlew,
Pawlikowice,
Piątkowisko
spotkania odbyły się w czerwcu 2018r.
Łącznie wzięło udział 105 osób
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Realizator

Plan

Wykonanie

GOPS

Bezkosztowo

Bezkosztowo

GOPS

Bezkosztowo

Bezkosztowo

GOPS

Bezkosztowo

Bezkosztowo
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4. Warsztaty
edukacyjne dla
osób nieradzących
sobie z agresją
Informacja dla
osób stosujących
przemoc
o miejscach
świadczących
wsparcie

Zorganizowano spotkanie
organizacyjne ze sprawcami przemocy
– żadna osoba nie wyraziła zgody na
udział w warsztatach – 19.03.2018

6. Zatrudnienie
psychologa
7. Prowadzenie
rejestru
udzielonych porad
8. Kierowanie osób
doznających
przemocy do
całodobowych
ośrodków wsparcia

9.Szkolenie dla
członków Zespołu
oraz osób
zajmujących się
przemocą

Umowa o świadczenie usług
z psychologiem zawarta na okres od
2018-01-02 do 2018-12-31
Udzielono 22 porady

Nie kierowano

0

Bezkosztowo

Bezkosztowo

8.000,00 zł

1.000,00 zł

GOPS

www.gops - 30.01.2018
tablica ogłoszeń - 30.01.2018

5. Programy
profilaktyczne
- Warsztat edukacyjny
skierowane do
„Przeciwdziałanie agresji”
dzieci
- „Nie tylko bicie boli” – wykład
i młodzieży
prowadzony przez Sędzię Annę Marię
(rodzice) na terenie
Wesołowską
szkół
- Spektakl połączony z warsztatami
podstawowych na
„Dziecko w sieci”
temat przemocy

3.000,00 zł

SP Bychlew
SP Petrykozy

4.977,46 zł

ZSzP
Piątkowisko

576,00 zł

GOPS

5.000,00 zł

940 zł

GOPS

Bezkosztowo

Bezkosztowo

GOPS

Bezkosztowo

Bezkosztowo

GOPS

3.000,00 zł

1.739,59 zł

GOPS

3.000,00 zł

2.400,00 zł

Odbyły się dwa szkolenia:
- przemoc w rodzinie wobec osób
starszych – (nieodpłatne, organizowane
przez RCPR)
-współpraca KRPA – 26.11.2018
oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w
zakresie pracy z rodziną przemocową
oraz z problemem alkoholowym z
wykorzystaniem metody dialogu
motywującego – 23.10.2018r.

10. Szkolenie dla Szkolenie w temacie „Rozpoznawanie
osób pracujących z
symptomów zjawiska przemocy
młodzieżą
domowej”
w zakresie
Zespół Szkolno – Przedszkolny
rozpoznawania
w Piątkowisku,
symptomów
SP w Petrykozach,
zjawiska przemocy
SP w Pawlikowicach,
SP w Bychlewie.

Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

68

Zaplanowane wydatki na realizację Programu – 22.000,00 zł.
Koszty realizacji Programu – 10.693,05 zł.

4.3. Ład przestrzenny
Prowadzenie

polityki

przestrzennej

na

szczeblu gminy jest istotnym zadaniem
własnym samorządu wpływającym na jej
rozwój.

Najważniejsze

w

systemie

przestrzennym są bezpośrednie instrumenty
zarządzania

przestrzenią.

ustawodawcy
zagospodarowania

przestrzennego

powinny

być

kluczowym

to

W

miejscowe

instrumentem

intencji
plany

zarządzania

przestrzenią na szczeblu lokalnym. Ponieważ to plan miejscowy gwarantuje znaczącą ochronę
ładu przestrzennego oraz zrównoważony rozwój. Aktywna polityka przestrzenna ma realne
przełożenie na korzystne procesy zachodzące w gminie. Niewątpliwie najlepszym tego
przykładem jest realizowana na dotąd niespotykaną skale w gminie Pabianice, inwestycja firmy
Panattoni Europe w Pawlikowicach, która rozpoczęła się w 2018 r., a w jej ramach swoją
działalność będzie prowadzić największa na świecie firma sprzedaży wysyłkowej Amazon.
Przedmiotowa inwestycja nie mogłaby powstać, gdyby nie uruchomione wcześniej tereny
inwestycyjne

w

ramach

zmiany

przeznaczenia

tego

terenu

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach gmina Pabianice należała do jednych
z najbardziej czynnie działających gmin powiatu pabianickiego prowadzących aktywną politykę
przestrzenną. Obecnie na terenie gminy obowiązuje 31 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, z czego, aż sześć zostało uchwalonych przez Radę Gminy Pabianice w 2018 r,
które swym zasięgiem objęły niespełna 110 ha terytorium gminy.
Zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2018 r. skupiły się na trzech
następujących zróżnicowanych płaszczyznach:


Sfera I - rozwój funkcji mieszkaniowej.
W ramach tej sfery rozszerzono obszar przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na terenach wsi Bychlew, Hermanów, Władysławów, Terenin oraz
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Jadwinin

przyjmując

dwie

uchwały

w

sprawie

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego w lutym ubiegłego roku.


Sfera II - aktualizacja uwarunkowań.
W ramach tej sfery zaktualizowano i uregulowano zgodnie z dzisiejszymi wymogami
ładu przestrzennego tereny o wysokim współczynniku zurbanizowania, dotyczy
to obszarów między ul. Cynkową, a drogą powiatową nr 4911E oraz Osiedla Petrykozy,
zatwierdzając dwie kolejne uchwały w kwietniu 2018 r.



Sfera III - rozwój istniejących przedsiębiorstw.
W ramach tej sfery przyjęto dwie uchwały w sierpniu i październiku 2018 r., które
skutecznie mają przyczynić się do rozbudowy i rozwoju działalności gospodarczych
przedsiębiorstw już prowadzonych na terenie Porszewic i Piątkowiska.

W ramach prowadzonych analiz
zmian zachodzących na terenie
gminy Pabianice w 2018 roku
przystąpiono do kolejnych zmian
miejscowych

planów.

Do

najistotniejszych zaliczyć należy
m. in. podjęcie uchwały mającej na
celu

uruchomienie

nowych

terenów inwestycyjnych w ramach
rozszerzenia strefy przemysłowo - produkcyjnej na terenie Pawlikowic i Jadwinina. Przebieg drogi
ekspresowej S8 oraz bliskie sąsiedztwo powstających obecnie magazynów dla firmy Amazon
może skutkować efektem tak zwanego mnożnika inwestycyjnego, który przyczyni się do napływu
nowych inwestorów, chętnych do prowadzenia swojej działalności gospodarczej na terenie gminy
Pabianice. Oprócz tego istotnym kierunkiem zmian w polityce przestrzennej gminy Pabianice było
podjęcie uchwały przez Radę Gminy Pabianice mającej na celu dostosowanie i uregulowanie
układów komunikacyjnych dróg ekspresowych S8 i S14 oraz infrastruktury im towarzyszących do
ich rzeczywistego i projektowanego przebiegu. W bieżącym roku kontynuowane będą prace nad
procedowanymi już zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których
łącznie prowadzonych jest dziewięć.
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Plany miejscowe uchwalone w 2018 r.


Uchwała nr LII/469/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. dla obszaru Bychlew, Hermanów,
Władysławów, Terenin;



Uchwała nr LII/469/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. dla obszaru Jadwinin;



Uchwała nr LIV/501/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. dla obszaru Piątkowisko;



29 Uchwała nr LIV/502/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. dla obszaru Petrykozy Osiedle.

4.4. Zasoby materialne gminy
4.4.1. Opieka nad zabytkami
Zabytki Gminy Pabianice wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego
(stan na 01.05.2015 roku):
Porszewice:
- park, pocz. XX, nr rej.: A/305 z 06.12.1984;
- willa, nr 18 F, 1911-12, nr rej.: A/38 z 05.06.2007.
Elementami dziedzictwa kulturowego Gminy Pabianice są również zabytki objęte Gminną
Ewidencją Zabytków stworzoną zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 2067, z późń. zm.).
Bychlew:
- Dom nr 22, wł. Feliks Klimek drewniany, pocz. XX w. (zachowany),
- Dom nr 25, wł. Jan Błoch drewniany, pocz. XX w. (zachowany),
- Dom nr 34, wł. Mateusz Błoch drewniany, k. XIX w. (nie zachowany),
- Dom nr 70, wł. Jan Kaźmierczka drewniany, k. XIX w. (zachowany),
- Dom nr 71, wł. Antoni Tłoczek drewniany, k. XIX w. (zachowany).
Górka Pabianicka:
- Zespół Kościoła par. p.w. Ś.Ś. Marcina i Marii Magdaleny: kościół murowany, 1872-1875,
odnowiony 1960, plebania murowana, 1890 r., dom parafialny murowany, k. XIX w., Górka
Pabianicka 57 i 58 oraz cmentarz rzymskokatolicki.
Kudrowice:
- Cmentarz ewangelicko-augsburski.
Pawlikowice:
- Dom nr 18, wł. Bronisław Brzozowski drewniany, 1936 r. (nie zachowany),
- Dom nr 31, wł. Kazimierz Jakubczak drewniany, 4 ćw. XIX w. (nie zachowany),
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- Dom nr 32, Wł. Jarmakowska drewniany, 4 ćw. XIX w. (nie zachowany),
- Cmentarz rzymsko-katolicki parafialny,
- Cmentarz ewangelicko-augsburski.
Piątkowisko:
- Dom nr 50, wł. Józef Jaksa drewniany, 3 ćw. XIX w. (nie zachowany),
- Willa wraz z parkiem wiejskim przy willi, Piątkowisko 4a,
- Park podworski,
- Cmentarz ewangelicko-augsburski.
Porszewice:
- Dom Steinerta, ob. Dom Nauczyciela drewniany, 1 ćw. XX w., (zachowany),
- Dom Steinerta, ob. szkoła szachulcowy, 1 ćw. XX w. (zachowany),
- Dom nr 18 G „Lipy”,
- Dom nr 18H „Jaskółka”,
- Dom nr 18J „Jutrzenka”,
- Dom nr 18E „Zgoda”,
- Dom nr 18B „Orlęta”,
- Park (założenie parkowo-leśne, d. tereny letniskowe),
- Cmentarz ewangelicko-augsburski z kwaterą z I wojny światowej.
Rydzyny:
- Zagroda nr 94, wł. Kazimierz Matejko (zachowana): dom drewniany, pocz. XX w., budynek
gospodarczy drewniany, 1 ćw. XX w.,
- Dom nr 55, wł. Jan Szewski drewniany, pocz. XX w. (nie zachowany),
- Dom nr 56, wł. Kazimierz Grelus drewniany, 3 ćw. XIX w. (nie zachowany),
- Dom nr 59, wł. Antoni Pasejna drewniany, 4 ćw. XIX w. (zachowany),
- Dom nr 62, wł. Henryk Bujnowicz drewniany, 1 ćw. XX w. (zachowany),
- Dom nr 66, nieużytkowany drewniany, 4 ćw. XIX w. (zachowany),
- Dom nr 75, wł. Mirosław Nowak murowany, k. XIX w. (nie zachowany),
- Cmentarz ewangelicki.
Szynkielew:
- Nr 79 Młyn wraz z zagrodą.
Wysieradz:
- Cmentarz ewangelicko-augsburski z kwaterą wojenną z I wojny światowej.
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Żytowice:
- Dom nr 5, wł. Kazimierz Kałużny murowany, 1 ćw. XX w. (nie zachowany),
- Letnia willa - dworek łódzkiego fabrykanta niemieckiego pochodzenia R. Steinerta powstała
w 1912 roku. Po II wojnie światowej w dworku w Porszewicach mieściła się szkoła podstawowa.
Obecnie budynek jest własnością prywatną poddawaną sukcesywnej renowacji. Na fasadzie
budynku od strony południowej znajduje się łaciński napis „Ora et Labora” („Módl się
i pracuj!”). Dookoła dworu jest liczący sobie 31 ha park.
W miejscowości Porszewice utworzone zostało ponadto „Uroczysko Porszewice”, w którym
znajduje się zespół willowy. Są to trzy drewniane wille letniskowe z okresu międzywojennego
wybudowane przez łódzkich fabrykantów pochodzenia niemieckiego. Posiadają one elementy
ozdób secesyjnych. Po II wojnie światowej adoptowane na potrzeby Państwowego Domu Dziecka
dla sierot po czasach okupacji hitlerowskiej. Ponieważ wille stoją w rozproszeniu, w celu lepszej
orientacji dzieci nadały im wdzięczne nazwy. Największa i najlepiej zachowana („Lipy”)
z ciekawym podjazdem i krużgankiem jest obecnie w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej,
pozostałe („Jaskółka”, „Jutrzenka”) są własnością prywatną. „Orlęta” i „Zgoda” należy do
Państwowego Domu Dziecka.
Na szczególną uwagę zasługuje także drewniana kuźnia, która datowana jest na XIX wiek.
Stojąca do niedawna w Porszewicach została rozebrana i przeniesiona do Łęczyckiej Zagrody
Chłopskiej w Kwiatkówku. Tam pieczołowicie ją zrekonstruowano i udostępniono do zwiedzania.
We wnętrzu zobaczyć można zrekonstruowane, murowane palenisko z miechem oraz zestaw
narzędzi kowalskich służących m.in. do podkuwania koni czy napraw narzędzi rolniczych. Sam
budynek, choć skromny, posiada ciekawe detale, w tym podcień i wielopole stalowe okno.
W budynku przeprowadzane są zajęcia edukacyjne.
Do równie ciekawych obiektów znajdujących się w gminie należy także zaliczyć cmentarz
ewangelicki we wsi Rydzyny (prawdopodobnie z XIX wieku). Obiekt był niegdyś ogrodzony,
prawdopodobnie drewnianym płotem, z którego zachowało się kilkanaście betonowych słupków;
do bramy prowadziło kilka schodów. Z nekropoli pozostało kilkadziesiąt obiektów: groby
obramowane betonowymi opaskami z tablicami inskrypcyjnymi u wezgłowia, piaskowcowe
nagrobki, wsporniki pod ukośne płyty nagrobne, krzyż drewniany, mogiły z I wojny światowej.
Inskrypcje zostały wykonane w języku niemieckim i polskim (powojenne).
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4.5. Ochrona Zdrowia
Struktura ośrodków w Petrykozach i Pawlikowicach:


Poradnia POZ,



Poradni Leczenia Uzależnień,



Poradnia Stomatologiczna,



Pracownia Rehabilitacji,



Medycyna Szkolna,



Punkt Apteczny (prowadzone przez zewnętrzne podmioty gospodarcze).

W Petrykozach dodatkowo od 2011 roku funkcjonuje Certyfikowane Centrum Medycyny
Podróży.
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obu ośrodkach zatrudnionych jest trzech lekarzy
specjalistów z zakresu Medycyny Rodzinnej z dodatkowymi specjalizacjami z zakresu Pediatrii
i Chorób Wewnętrznych, pięć pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych i szkolnych oraz jedna
położna środowiskowa. W 2018 roku udało się zatrudnić w wymiarze 1/2 etatu specjalistę
z zakresu chorób wewnętrznych. W Poradniach Stomatologicznych zatrudnianych jest dwóch
lekarzy stomatologów wraz z dwoma asystentkami stomatologicznymi. W Pracowniach
Rehabilitacji zatrudniamy dwóch magistrów rehabilitacji. Pozostały personel stanowią: główny
księgowy- ½ etatu, pracownik gospodarczy - kierowca.
Ośrodki sprawują opiekę nad dziećmi z 5 szkól znajdujących się na terenie gminy.
Od dnia 02.01.2017 roku rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Leczenia Uzależnień od alkoholu
i współuzależnienia oraz substancji psychoaktywnych w Ośrodku Zdrowia w Petrykozach
z dyżurami w Pawlikowicach. W Poradni Leczenia Uzależnień zatrudniony jest specjalista
Psychoterapii Uzależnień oraz instruktor Psychoterapii Uzależnień na umowę zlecenie.
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

psychoaktywnych,


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



Rodzin osób uzależnionych – spotkania edukacyjno-konsultacyjne,



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



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

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.
W 2018 roku następował dalszy, choć powolny wzrost liczby pacjentów. Obecnie w obu
ośrodkach leczy się 3891 zadeklarowanych pacjentów. W obu ośrodkach leczą się pacjenci spoza
gminy Pabianice: Gminy Dłutów, Pabianic i Łodzi oraz Konstantynowa Łódzkiego.
LICZBA PACJENTÓW PZOZ W LATACH 2009-2018
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4.6. Infrastruktura drogowa
4.6.1. Stan dróg na terenie Gminy Pabianice
Przez teren Gminy Pabianice przebiegają następujące drogi:
I – Drogi krajowe:


droga ekspresowa S-14 i S-14 bis stanowiąca obwodnicę Miasta Pabianic – przebiega
przez sołectwa Szynkielew - Petrykozy – Piątkowisko, dł. 7,5 km, oddana do użytku
w 2012 r. - w dobrym stanie technicznym.



droga krajowa nr 71 Pabianice - Konstantynów Łódzki - dł. ok. 9 km – w dobrym stanie
technicznym.



droga ekspresowa S-8 – przebiega przez sołectwa Rydzyny – Jadwinin – Pawlikowice długość trasy ok. 8km – oddana do użytku w 2014 r. - w dobrym stanie technicznym.

B - Droga wojewódzka:


nr 485 Pabianice – Dłutów - dł. 3,5km - posiada opracowaną dokumentację projektową –
planowana do przebudowy w 2019 r.

C - Drogi powiatowe:


łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice wynosi ok. 34 km.
Nawierzchnie dróg powiatowych są modernizowane między innymi przy partycypacji
środków budżetu Gminy Pabianice.

D - Drogi gminne:


łączna długość dróg gminnych wynosi 69 km, w tym:
- o nawierzchni asfaltowej – 45 km,
- o nawierzchni betonowej - 3 km,
- o nawierzchni tłuczniowej – 5 km,
- o nawierzchni gruntowej – 16 km.

Odrębną grupę stanowią tzw. drogi wewnętrzne (długość ok. 70 km) stanowiące dojazdy do pól
uprawnych, lasów i nowo powstałych osiedli mieszkaniowych, których grunty są własnością
Gminy Pabianice lub Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Pabianice. Zarówno drogi mające
status dróg publicznych jak i drogi wewnętrzne są utrzymywane ze środków budżetu Gminy
Pabianice. Również na terenie Gminy Pabianice występują drogi wewnętrzne, pod którymi grunt
jest własnością osób prywatnych i które są utrzymywane przez prywatnych właścicieli.
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Wszystkie drogi zarządzane przez Gminę Pabianice są w stanie technicznym dobrym
(są przejezdne). Ubytki w nawierzchniach dróg są usuwane sukcesywnie w miarę ich zaistnienia.
Materiały do usuwania ubytków są sukcesywnie dowożone we wskazane miejsca przy użyciu
własnego ciągnika i przyczepy z wykorzystaniem robotników zatrudnionych w ramach robót
publicznych. Wszystkie drogi o nawierzchni szlakowo – gruntowej zostały przeprofilowane
równiarką samojezdną – w okresie lata kilkakrotnie z uwagi na częste opady deszczu
i nawilgocenie gruntu. Usługa ta jest wykonywana corocznie.

4.6.2. Wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie Gminy Pabianice
w 2018 roku
1. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej nr 108274E na odcinku Bychlew – Jadwinin.
Wykonawcą robót była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200
Pabianice, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 649 143,84 zł.
Termin zakończenia – 15 lipca 2018 r.
2. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze w Woli Żytowskiej – dz. nr. 252.
Wykonawcą robót była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200
Pabianice, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 214 115,45 zł.
Termin zakończenia 15 lipca 2018 r.
3. Dokonano Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piątkowisko od drogi powiatowej
nr 4911E do granicy z gmina Dobroń.
Wykonawcą robót była firma „Włodan” Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200
Pabianice, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 3 675 627,38 zł.
Termin zakończenia – 30 listopada 2018 r.
4. Wykonano sieć oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko (Żabieniec).
Wykonawcą inwestycji była firma „EL-ONE” Tomasz Malinowski, ul. Jasna 8, 95-200
Pabianice. Kwota inwestycji wyniosła 43 935 zł.
Termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2018 r.
5. Zaprojektowano i wykonano sieć oświetlenia ulicznego w miejscowości Hermanów, dz. nr.
108/11, 108/15.
Wykonawcą inwestycji była firma „EL-ONE” Tomasz Malinowski, ul. Jasna 8, 95-200
Pabianice. Kwota inwestycji wyniosła 22 525 zł.
Termin zakończenia inwestycji 15 grudnia 2018 r.
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6. Zaprojektowano i wykonano sieć oświetlenia ulicznego od krzyża w Janowicach I do Janowic
II. Wykonawcą inwestycji była firma „EL-ONE” Tomasz Malinowski, ul. Jasna 8, 95-200
Pabianice. Kwota inwestycji wyniosła 102 360 zł.
Termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2018 r.

06.12.2018 r. - Piątkowisko - Odbiór drogi
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4.7. Edukacja w gminie Pabianice
4.7.1. Informacja ogólna
Na terenie Gminy Pabianice funkcjonują 4 szkoły podstawowe wraz z 4 oddziałami
przedszkolnymi oraz klasy gimnazjalne. Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum posiadają
pracownie komputerowe i dostęp do sieci Internet. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane
przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz
higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Gmina Pabianice realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa oświatowego i rozporządzeń
wykonawczych

poprzez

zabezpieczenie

działalności

przedszkoli,

szkół

podstawowych

i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując
dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy. Zadania oświatowe realizowane
są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa - subwencji oświatowej oraz
z budżetu gminy.
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach
W ramach w/w placówki w 2018 r. funkcjonowało 8 oddziałów klas I-VIII, do których
uczęszczało 137 dzieci, oraz 3 oddziały przedszkolne od których łącznie uczęszczało 69 dzieci.
Ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli w szkole wynosiła 23 osoby, w przeliczeniu 16,33 etaty.
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynosiła 7 osób, w przeliczeniu 5,75
etaty. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone były zajęcia kreatywne z muzyki, z języka
angielskiego i języka niemieckiego, zespoły wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,
zajęcia logopedyczne oraz terapia pedagogiczna.
Projekty i programy, w których uczestniczyła szkoła:


Aktywna Tablica – pozyskanie monitorów multimedialnych i tablic interaktywnych,



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – pozyskanie książek do biblioteki szkolnej,



Projekt „Lepsza szkoła” z języka polskiego wydawnictwa GWO,



Projekt patriotyczny „Rekord dla Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości,



Projekt profilaktyczny „Żyję zdrowo i kolorowo”- profilaktyka uzależnień od substancji
psychoaktywnych i behawioralnych,



Rządowy projekt ”Uczeń bezpieczny w sieci”.
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2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
W szkole w 2018 r. funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało łącznie 47
dzieci. W ramach klas I-VIII funkcjonowało 11 oddziałów, do których łącznie uczęszczało 241
dzieci. Ogólna liczba zatrudnionych w 2018 r. nauczycieli wynosiła 33 osoby – w przeliczeniu
31,4 etaty. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynosiła 11 osób w przeliczeniu 9 etatów.
Organizacja czasu na świetlicy szkolnej (rodzaj prowadzonych zajęć, godziny otwarcia itp.):
- godziny zajęć w świetlicy były dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców, zajęcia świetlicowe
odbywały się do godz. 1630,
- ze względu na bardzo dużą ilość dzieci zapisanych na zajęcia świetlicowe po zajęciach
lekcyjnych, działały trzy (w niektórych godzinach nawet cztery) grupy świetlicowe:


trzy grupy – po dwie godz. dziennie,



jedna grupa do 1630,

- w czasie zajęć świetlicowych zajęcia odbywały się zgodnie z opracowanym na dany rok szkolny
planem pracy, połączone z zabawą, zajęcia plastyczne, taneczne, ruchowe, rozwijające
indywidualne zainteresowania dzieci, itp.,
- uczniowie odrabiali prace domowe, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.
W szkole zorganizowano następujące zajęcia dodatkowe pozalekcyjne związane z wymaganiami
Rozporządzenia o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego,
- terapia pedagogiczna,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia rewalidacji indywidualnej,
- kółko plastyczne,
- kółko wokalne.
Zajęcia związane z obowiązkiem kontynuacji ze względu na zakończoną realizację projektu
współfinansowanego ze środków EFS „Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji
w Szkole Podstawowej w Bychlewie” (były realizowane od marca 2016 r. i w roku szkolnym
2017/18):
- kółko matematyczne,
- kółko informatyczne,
- kółko – zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu,
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- zajęcia integracji sensorycznej.
Projekty i programy w których uczestniczyła szkoła:


Realizacja projektu nr RPLD.11.01.02-10-B083/16 pt. „Gmina Pabianice zapewnia dobrą
jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bychlewie”,



Przystąpienie szkoły do programu „Mediacje rówieśnicze” rekomendowanego przez
PODNiDM w Pabianicach,



Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców – szkolenia dla rodziców.

3. Szkoła Podstawowa im. H. CH. Andersena w Petrykozach
W 2018 r. w tej placówce funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne, do których łącznie
uczęszczało 63 dzieci. W ramach klas I-VIII funkcjonowało 8 oddziałów, do których łącznie
uczęszczało 138 dzieci. Ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli – 34 osoby, w przeliczeniu 27,35
etatów. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynosiła 8 osób,
w przeliczeniu 7 etatów.
W szkole prowadzono zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie:
- logopedii, terapii pedagogicznej, w tym zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju i integracji
sensorycznej, rewalidację oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego i matematyki.
W szkole działały też koła zainteresowań:


informatyczne,



redakcyjne gazetki szkolnej "Coś bez nazwy",



taneczne.

Przeprowadzano także zajęcia rozwijające zainteresowania w ramach godzin świetlicy szkolnej,
biblioteki i wolontariatu:


Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej,



Świetlicowy Klub Filmowy,



Wielobój lekkoatletyczny,



Żeglarstwo – gromada zuchowa „ Młodzi Piraci”,



Zajęcia teatralne,



Zajęcia wokalne,



Zajęcia plastyczne,



Lepienie w glinie i ceramika,



Realizacja autorskiego programu informatycznego ”Mój świat komputerów”.
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Projekty i programy w których uczestniczyła szkoła:


„Rówieśnika ten się wstydzi, kto sam siebie tylko widzi” – trenerzy z FUNDACJI SŁONIE
NA BALKONIE, dla klas młodszych,



„Kto się czubi, ten się lubi” – trenerzy z FUNDACJI SŁONIE NA BALKONIE, dla klas
starszych,



Akcja Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka,



Akcja „Śniadanie daje moc”,



Akcja walki z głodem,



Akcja podaruj pluszaka dla dzieciaka,



Konkurs matematyczny Kangur,



Projekt/konkurs realizowany w okresie 14 grudnia 2017 r. do 30 maja 2018 r. „Bezpieczna
szkoła - bezpieczny uczeń 2017/2018 II edycja” - organizowany przez Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie, angażujący całą społeczność szkolną,



Projekt realizacja japońskiego teatrzyku kamiszibai dla młodszych klas szkolnych z kl. IV.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
W budynku szkoły w Żytowicach funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne, do których
uczęszczało 68 dzieci, oraz 5 oddziałów klas 1-3, do których uczęszczało 87 dzieci. Do 9
oddziałów klas IV-VIII, które funkcjonowały w Piątkowisku w 2018 r. uczęszczało łącznie 165
uczniów, a do Gimnazjum, które składało się z 4 oddziałów – 86 uczniów. Łącznie do Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Piątkowisku w 2018 r. uczęszczało 410 uczniów. Ogólna liczba
zatrudnionych w szkole nauczycieli wynosiła 52 osoby – w przeliczeniu 36,25 etaty. Liczba
zatrudnionych pracowników administracji i obsług wynosiła 14 osób – 12 etaty.
Opieka

świetlicowa

była

sprawowana

przez

wykwalifikowaną

kadrę

pedagogiczną

w pomieszczeniach wyznaczonych do tego typu zajęć. Na zajęciach świetlicowych dzieci mogły
odrabiać lekcje zadane na następny dzień lub przygotowywać się do klasówek oraz wypełniać
program zajęć przygotowany przez nauczyciela świetlicy. Zajęcia świetlicowe w szkole
w Piątkowisku odbywały się na pierwszych lekcjach dla dzieci dojeżdżających, oczekujących na
zajęcia dydaktyczne lub ostatnich dla dzieci oczekujących na odwóz do domu. Dodatkowo
w szkole w Żytowicach była sprawowana opieka nad dziećmi przed i po zajęciach w godzinach od
7.00 do 8.00 oraz od 13.30 do 17.00.
Placówka posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia wszystkich zajęć dydaktycznych.
Zorganizowano zajęcia z logopedii dla dzieci z klas I-III, zajęcia artystyczne, zajęcia rozwijające
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kreatywność, zajęcia rewalidacyjne dla uczniów wymagających dodatkowego nauczania.
W placówce w Żytowicach umożliwiono prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów
klas I-III – 5 h oraz rytmiki dla przedszkolaków.
W szkole dzieci otrzymują obiady przyznane i refundowane

przez GOPS Pabianice

i Wodzierady, a w szkole i przedszkolu w Żytowicach także herbatę. Szkoła zapewnia w klasach
I-V owoce, warzywa i przetwory mleczne.
Projekty i programy w których uczestniczyła szkoła:


Mistrzostwa Gminy Pabianice w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt - I i III miejsce,



Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej - III miejsce,



Mistrzostwa Gminy Pabianice w piłce nożnej dziewcząt i chłopców – I miejsce,



Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców – V miejsce,



Mistrzostwa powiatu w szachach - I miejsce drużynowo /klasy gimnazjalne/,



przedstawienie pt. „SOS mieszkańców płonącej łąki”,



wycieczka – Warmia i Mazury,



powiatowy konkurs ornitologiczny,



wycieczka Załęcze Wielkie, podczas której uczniowie podążali ścieżką edukacyjna do
Żródełka,



wycieczka do Borysewa - poznawanie zwyczajów zwierząt,



spotkanie z policją „Odpowiedzialność 13-latka za swoje czyny,”



spotkanie ze strażą miejską „Cyberprzemoc,”



spotkanie z seksuologiem „Problemy okresu dojrzewania”,



pogadanki „Bezpieczeństwo w szkole”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczeństwo w drodze do
szkoły”,



W szkole działa koło PCK w ramach którego dzieci organizują zbiórki pieniędzy,
makulatury, zakrętek, zabawek i pieczenie ciast.

Środki w ten sposób pozyskane

przekazywane są do koła PCK w Pabianicach.
Opieka socjalna w szkołach
W roku szkolnym 2018 uczniowie gminnych placówek oświatowych objęci byli opieką socjalną
taką jak m.in.: dowożenie do szkół, żywienie i dożywianie, opieka świetlicowa i zdrowotna oraz
pomoc materialna.
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Dowóz
W 2018 r. dowozy realizowane były przez firmę ”Autokarczyk” Sławomir Tokarczyk
z Sędziejowic. W/w firma przewoziła 323 uczniów. Ponadto dzieci były dowożone autobusem
szkolnym „gimbus”. Na trasie Huta Janowska-Janowice-Żytowice-Piątkowisko były dowożone
busem 2 osoby niepełnosprawne. Wykonawca zapewnił również opiekę na tej trasie. Na wniosek
dyrektorów szkół były zatrudnione osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnię. Realizowany
był też dowóz uczniów niepełnosprawnych, za który rodzice otrzymują zwrot kosztów z budżetu
gminy/zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Dożywianie i żywienie
Szkoła Podstawowa w Petrykozach
Obiady w szkole – zapewniał catering z „Pawilonu smaku” w Pabianicach
Cena obiadów wynosiła: II danie - 6,80 zł, zupa - 2,50 zł.
Z obiadów, poza stałymi, zapisanymi dziećmi, mogły korzystać wszyscy uczniowie po
wcześniejszym zgłoszeniu. Wszyscy uczniowie otrzymywali ciepłą herbatę podczas przerw
(finansowanie ze środków Rady Rodziców). Szkoła od dwóch lat uczestniczy w programie
Fundacji Dominiki Kulczyk „Żółty talerz”. Placówka brała także udział w programie rządowym
„Program dla szkół”, czyli warzywa, owoce i produkty mleczne” dla wszystkich uczniów kl. I – V.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
Wszystkie dzieci miały zapewnioną herbatę do drugiego śniadania. Żywienie uczniów
i przedszkolaków prowadził ajent – catering. Obiady były jednodaniowe: zupa lub drugie danie
w zależności od decyzji rodziców.
Koszty obiadów wynosiły: zupa mała – 2,70 zł, II danie małe – 5,70 zł, zupa duża – 3,20 zł,
II danie duże 6,80zł (stawki w roku szkolnym 2017/18).
Szkoła Podstawowa w Bychlewie
Uczniowie codziennie mieli możliwość zamawiania i zakupu obiadów indywidualnie (zupę lub
II danie), uczniowie pochodzący z rodzin z niskim dochodem korzystali z obiadów finansowanych
z GOPS-u lub MCPR z baru Pierożek - II danie - koszt 7 zł lub zupę – 4,50 zł; jednodaniowe
obiady były przywożone w naczyniach jednorazowych (catering). Uczniowie otrzymywali
bezpłatnie dodatek wzbogacający obiady typu deser w ramach akcji „Żółty talerz”. W czasie
wszystkich przerw i po lekcjach wydawana była uczniom bezpłatnie herbata finansowana przez
Radę Rodziców. Szkoła uczestniczyła w Akcji „Szklanka mleka” - uczniowie klas I–V
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otrzymywali mleko, serki, jogurty, itp. Uczniowie do klasy V brali udział w akcji „Owoce
i warzywa w szkole”.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątkowisku
W 2018 r. była przeprowadzona akcja dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin biednych. Obiady
refundowane były przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z Pabianic, Dobronia, Wodzierad
i Pabianic oraz Polski Czerwony Krzyż z Pabianic. Obiady były dostarczane przez bar w formie
cateringu. Przybliżona cena za jeden obiad składający się z drugiego dania wynosiła ok. 7 zł.
Szkoła zapewniła także uczniom dostawę bezpłatnego mleka i jego przetworów. W szkole
w Żytowicach dzieci otrzymywały herbatę do każdego śniadania.
Obiekty szkolne
W okresie wakacji w 2018 r. w placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac
remontowych, naprawczych i porządkowych:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku:
1. Prace remontowe w budynku w Żytowicach – malowanie jednej sali lekcyjnej we własnym
zakresie.
2. Drobne prace remontowe: naprawa uszkodzonej rynny oraz chodnika przed budynkiem szkoły
w Piątkowisku, pomalowanie barierki przy wejściu do szkoły od strony drogi do Kudrowic.
Szkoła Podstawowa w Petrykozach
1. Przeprowadzono prace dekarskie, czyli wymieniono kosze i rury spustowe, uzupełniono braki
murów przy koszach spustowych, a także zostały wykonane naprawy dekarskie na dachu
szkoły.
2. Zaadaptowano pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej na klasę lekcyjną oraz bibliotekę
szkolną. Wykonano prace naprawcze i adaptacyjne oraz malarskie w opuszczonych
pomieszczeniach. Zakupiono ławki i wyposażenie klasy, a także zamykane szafki do szatni dla
uczniów.
3. Wykonano we własnym zakresie prace naprawcze i malarskie w pomieszczeniach szkoły
(biblioteka, toaleta po bibliotece, fragmenty korytarzy).
4. Wymieniono część posadzki w korytarzu oddziału przedszkolnego.
5. Wymieniono zabudowę rozdzielni elektrycznej oraz uszkodzone lampy oświetleniowe w sali
oddziału przedszkolnego i biblioteki szkoły.
6. Zainstalowano nowe lampy oświetleniowe w pomieszczeniu klasy, adaptowanym po bibliotece
gminnej.
Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

85
7. Wymieniono siatki do bramek na boisku wielofunkcyjnym oraz naprawiono rozerwane łańcuchy
koszy.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach:
- pomalowano dwie szatnie,
- przeprowadzono wymianę listew ochronnych na schodach,
- pomalowano bibliotekę i wymieniono oświetlenie,
- dokonano naprawy i pomalowano parapety na korytarzu szkolnym,
- naprawiono piaskownicę i odmalowano niektóre urządzenia na placu zabaw,
- wymieniono pokrycie papy na daszku nad wejściem do budynku i pomalowano wejścia do
szkoły,
- dokonano zaadaptowania Domu Nauczyciela na oddział przedszkolny.
Szkoła Podstawowa w Bychlewie:
- naprawiono i pomalowano uszkodzone lamperie, ściany na korytarzach szkoły i w klasach,
- wyczyszczono i zakonserwowano wykładziny w całej szkole,
- pod koniec lipca 2018 r. biblioteka gminna zmieniła lokalizację i opuściła pomieszczenie
w szkole, pomieszczenie dostosowano do warunków sali lekcyjnej i świetlicy szkolnej.

4.7.2.Wydatki na edukację w 2018 r.
W 2018 r. na szkoły podstawowe Gmina Pabianice wydatkowała ogółem - 8 937 500,19 zł.
w tym wydatki inwestycyjne - 913 862,88 zł, tj.:
- rozbudowa SP w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne – 507 726,24 zł;
- modernizacja budynku przy SP w Pawlikowicach – 262 840,91 zł;
- modernizacja boiska w SP w Piątkowisku – 6 150,00 zł;
- termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach - 7 164,00 zł;
- utwardzenie terenów przed SP w Bychlewie – 58 981,30 zł;
- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w Pawlikowicach - 71 000,00 zł;
Na Gimnazjum ogółem wydatkowano – 1 297 421,43 zł.
Wydatki na oddziały przedszkolne w 2018 r. wyniosły 926 185,83 zł, a na przedszkola 1 082
629,88 zł.
Koszt dowozu dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pabianice w 2018 r. wyniósł
517 702,15 zł.
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4.8. Kultura
4.8.1.Biblioteki
Na terenie gminy Pabianice działa Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie w skład której
wchodzą: Oddział dla dzieci w Bychlewie oraz filie: w Piątkowisku, Petrykozach, Żytowicach
oraz punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach. Księgozbiór znajdujący się
w bibliotekach gminy Pabianice na koniec 2018 r. wyniósł - 39170 woluminów:


Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie - 10176 woluminów (książki tylko dla
dorosłych);



Oddział dla dzieci w Bychlewie - 7184 woluminów (książki tylko dla dzieci);



Filia Biblioteczna w Piątkowisku - 5667 woluminów (książki dla dzieci i młodzieży
w przeważającej ilości, ale także posiada książki dla dorosłych);



Filia Biblioteczna w Petrykozach – 7920 woluminów, księgozbiór ogólny (książki dla
dzieci, młodzieży i dorosłych;



Filia Biblioteczna w Żytowicach - 8221 woluminów, księgozbiór ogólny (książki dla
dzieci, młodzieży i dorosłych).

Księgozbiór uzupełniano nowościami 4 razy w roku.
Wszystkie biblioteki gminy Pabianice katalogują książki w programie MAK+. Biblioteki
posiadają również zbiory specjalne – 2083 płyty (są to audiobooki, filmy dla dzieci i dla
dorosłych, które są dodatkiem do prenumerowanych przez biblioteki czasopism). W bibliotekach
nasi czytelnicy mogą korzystać z czasopism. Biblioteki prenumerują 39 czasopism. Gminna
Biblioteka Publiczna w Bychlewie otrzymuje bezpłatnie od wydawcy Nowe życie Pabianic oraz
wszystkie biblioteki otrzymują gazetę gminną: Nasza Gmina Pabianice. Można je przeczytać na
miejscu w bibliotekach lub wypożyczyć do domu. Nasi czytelnicy mogą również korzystać
z komputerów znajdujących się w bibliotekach. Filie w Piątkowisku i Żytowicach posiadają
tablety. W 2018 r. w bibliotekach zarejestrowano 907 czytelników. W porównaniu z rokiem 2017
(1112) jest to liczba dużo mniejsza. Przyczyną zmniejszenia liczby czytelników były przeniesienia
2 bibliotek do innych siedzib (obie biblioteki znajdowały się w budynkach szkół). Wraz z reformą
szkolnictwa i zwiększeniem liczby dzieci w szkołach GBP w Bychlewie i Oddział dla dzieci
w Bychlewie zostały przeniesione ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie do wynajętego lokalu
prywatnego znajdującego się również w Bychlewie, ale położonego przy drodze na Terenin.
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GBP w Bychlewie i Oddział dla dzieci w Bychlewie zyskały na
powierzchni lokalu. W chwili obecnej GBP zajmuje dwa
pomieszczenia w których znajduje się księgozbiór dla dorosłych
oraz komputery i czytelnia. Oddział dla dzieci z księgozbiorem
dla dzieci i młodzieży jest w osobnym pomieszczeniu. Obok
budynku jest parking z którego mogą korzystać nasi czytelnicy.
W miesiącu sierpniu została przeniesiona Filia Biblioteczna
w Petrykozach do pomieszczenia wyremontowanego w strażnicy
OSP w Górce Pabianickiej. Filia ta jest przeniesiona do momentu oddania do użytku
dobudowywanej części budynku szkoły w Petrykozach, do którego ma wrócić. Filia Biblioteczna
w Petrykozach stała się Filią Biblioteczną w Górce Pabianickiej.
W bibliotekach były zatrudnione 4 osoby: 3 na stanowiskach bibliotekarskich i jedna jako
pracownik administracji ponieważ GBP w Bychlewie było samorządową jednostką budżetową
z własną księgowością. Wszystkie osoby były zatrudnione na całym etacie:
- GBP w Bychlewie i Oddział dla dzieci w Bychlewie - jedna osoba na pełnym etacie,
- Filia Biblioteczna w Piątkowisku, ½ etatu i Filia w Górce Pabianickiej, ½ etatu - jedna osoba na
pełnym etacie,
- Filia Biblioteczna w Żytowicach, ¾ etatu i Filia w Piątkowisku, ¼ etatu - jedna osoba na pełnym
etacie,
- pracownik administracji - główna księgowa do spraw finansowych i organizacyjnych, która
również obsługiwała czytelników - wyjazd do punktu bibliotecznego znajdującego się
w szkole w Pawlikowicach.
Z dniem 1 września 2018 roku biblioteki gminy Pabianice
zostały włączone w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury.
Gminna Biblioteka w Bychlewie stała się biblioteką wiodącą, ale
zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną w Bychlewie. W skład
tej biblioteki weszły: Oddział dla dzieci w Bychlewie, Filia
Biblioteczna w Piątkowisku, Filia Biblioteczna w Górce
Pabianickiej i Filia Biblioteczna w Żytowicach. We wszystkich
bibliotekach przez cały rok były wykonywane wystawki i gazetki
okolicznościowe. Odbyły się dwa spotkania autorskie w GBP w Bychlewie i Filii Bibliotecznej
w Żytowicach z p. Olech - autorką książki „Dynastia Miziołków”. W kwietniu odbył się Gminny
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Konkurs Recytatorski pt. „Co słonko widziało”. Odbyły się również wielkanocne konkursy
świąteczne. W Filii Bibliotecznej w Żytowicach odbyło się pasowanie na czytelnika. Wszyscy
czytelnicy bibliotek biorą udział w cyklicznym konkursie „Najaktywniejszy czytelnik”, który jest
zawsze podsumowany na zakończenie roku szkolnego. Nagrodami w tym konkursie są książki.
Filia w Żytowicach uczestniczyła w Czytelniczej Sztafecie Szkół. Tradycyjnie już jak co roku
odbyła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom” połączona z konkursem recytatorskim. Odbyły się
również konkursy mikołajkowe. Przez cały rok nasi czytelnicy mogą uczestniczyć w różnych
zajęciach odbywających się w naszych bibliotekach. Są to warsztaty plastyczne, papieroplastyka.
Odbywają się lekcje biblioteczne tematyczne lub nauki korzystania ze zbiorów biblioteki.
Czytelnicy często uczestniczą w dyskusjach, których tematem są przeczytane książki. Zarówno
dzieci jak i młodzież mogą grać w gry planszowe, które są w bibliotece. W wyjątkowych
przypadkach gry są wypożyczane do domu.

4.8.2. Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Bychlewie został utworzony Uchwałą Rady Gminy Pabianice
nr LIII/490/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury uczyniono budynek
Świetlicy Wiejskiej w Bychlewie, Bychlew 107 b, 95 – 200 Pabianice.
Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest realizacja zadań własnych Gminy
w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych
społeczeństwa. Do szczegółowego zakresu działania GOK-u (zgodnie z jego statutem) należy:


w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:
a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców;
b) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży sztuki profesjonalnej i amatorskiej;
c) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
d) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, archiwizowanie i udostępnianie
dóbr kultury;
e) udzielanie pomocy inicjatywom społeczno-kulturalnym;
f) wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy;
g) tworzenie warunków do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką, w szczególności poprzez rozwijanie działalności
istniejących zespołów artystycznych: Gminnej Orkiestry Dętej i Zespołu Pieśni i Tańca
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„Bychlewianka”;
h) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych, rozrywkowych, okolicznościowych,
plenerowych, konkursów i przeglądów mających na celu promocję Gminy;
i) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej;
j) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
k) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego;
l) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia
w działalności kulturalnej;
ł) ochrona dziedzictwa kulturowego gminy,


w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa:
a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu;
c) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacja książek
i czytelnictwa;
d) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i oświatowo wychowawczymi;
e) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzą, kulturą, książką
i czytelnictwo.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami
prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów, szkołami
oraz pozostałymi podmiotami, placówkami i jednostkami działającymi na terenie Gminy.
W obiekcie GDK w Bychlewie w listopadzie Stowarzyszenie Folklor ma sens, z którym
współpracuje GDK realizowało grand „Latino night”. Mieszkańcy gminy Pabianice mogli nauczyć
się tańczyć salsę i bachatę. Również w listopadzie odbyły się uroczystości 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Program był przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bychlewie,
a organizatorem Stowarzyszenie Viktoria. W grudniu w obiekcie GDK mieszkańcy mogli obejrzeć
jasełka w wykonaniu uczniów szkoły w Bychlewie.
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka
Zespół Pieśni i Tańca "Bychlewianka" od 42 lat pełni funkcję zespołu reprezentacyjnego Gminy
Pabianice. W swoim repertuarze ma tańce łowickie, opoczyńskie, sieradzkie, lubelskie, śląskie,
mieszczan i górali żywieckich. Jego działalność skupia się na ochronie i przekazywaniu sztuki
ludowej w formie pieśni, tańca, muzyki, stroju i sztuk plastycznych. Oprócz występów
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scenicznych, Zespół prowadzi również działalność edukacyjną, za którą otrzymuje nagrody, w tym
między innymi otrzymał nagrodę Ministra Kultury. Od 1981 roku jest członkiem CIOFF Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych. "Bychlewianka" uczestniczyła w ok. 30
różnych zagranicznych Festiwalach Folklorystycznych. Zespół jest laureatem wielu prestiżowych
nagród, w tym został odznaczony 59 Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego,
Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt działalności. Od 1974 roku w zespole
tańczyły trzy pokolenia tancerzy z terenu Gminy Pabianice: głównie z Bychlewa gdzie działa
zespół ale i z miasta Pabianic. Jako amatorzy przychodzili na pierwsze próby, a jako zawodowcy
wiązali się z nim na długie lata wpisując swoje życie osobiste również w działania zespołu. Jest
kilkanaście małżeństw zespołowych, przyjaźnie na długie lata, wielopokoleniowe uczestnictwo
w zespole.
Dziś „Bychlewianka” nadal zasługuje na miano zespołu
reprezentacyjnego. Przez ostatnie lata osiąga sukcesy godne
tego miana. Odnowiony został certyfikat CIOFF, a zespół
reprezentował kraj na najlepszym festiwalu folklorystycznym
w Europie jaki od 30 lat odbywa się w Odorn w Holandii.
Z inicjatywy członków zespołu został zrealizowany teledysk
do ludowej piosenki w aranżacji lekko współczesnej. Obecnie
działają trzy grupy tancerzy: dorosła, młodzieżowa i dziecięca,
łącznie 80 osób oraz kapela w tradycyjnym ludowym składzie. Najmłodsza tancerka ma niespełna
4 lata, a w grupie dorosłej tańczy jej mama.
Zespół Pieśni i Tańca "Bychlewianka" współorganizował w roku 2016 Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny „Polka”, w którym udział wzięły zespoły ze wszystkich kontynentów – łącznie
ponad 300 artystów z całego świata.
W listopadzie 2018 roku ZPiT „Bychlewianka” uczestniczył w warsztatach tanecznych z nauki
tańca ludowego regionu rzeszowskiego. Trzydniowe warsztaty były prowadzone przez znanego
specjalistę z regionu rzeszowskiego. Była to nauka kroków i 13 minutowa choreografia. Całość
zostanie zaprezentowana na Jubileuszu 45 – lecia ZPiT „Bychlewianka” i Międzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym „Polka”. „Bychlewianka” finansowany jest bezpośrednio z budżetu
Gminy Pabianice.
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Gminna Orkiestra Dęta
Gminna Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Górce Pabianickiej liczy około 45 osób w tym
dwóch dyrygentów. Prowadzona jest również szkółka w której dyrygenci uczą młodych muzyków
gry na instrumentach dętych. Obecnie orkiestra posiada w swoim repertuarze ponad 150 utworów
wśród których są m.in. koncertowe, marszowe, żałobne, pieśni kościelne i utwory rozrywkowe.
Repertuar orkiestry jest stale poszerzany o nowe atrakcyjne
pozycje. Muzycy z
uświetniają

wiele

Orkiestry Dętej swoimi występami
uroczystości

państwowych,

powiatowych, gminnych i kościelnych jak również biorą
udział w uroczystościach ślubnych i pogrzebowych.
Orkiestra brała udział w wielu ważnych przedsięwzięciach,
takich jak: występ na „Przeglądzie Orkiestr Dętych
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego”
w Uniejowie oraz wyjazd na Węgry z delegacją Pabianic. Zespół reprezentował nie tylko Gminę
Pabianice, ale również Powiat i Miasto Pabianice.
Gminna Orkiestra Dęta w większości skupia ludzi młodych, którzy chętnie biorą udział
w występach i koncertach orkiestry. We wrześniu Orkiestra brała udział w 50-leciu OSP w Woli
Zaradzyńskiej gdzie uświetniła przemarsz jednostek. Gminna Orkiestra uświetniła muzyką
Uroczysty Apel Strażaków Województwa Łódzkiego z okazji 100-lecia Niepodległości.

4.9. Sport i rekreacja
Gmina Pabianice posiada rozwijającą się bazę sportową w miejscowościach: Pawlikowice,
Bychlew, Piątkowisko, Petrykozy i Żytowice. Są to zarówno boiska trawiaste do gry w piłkę nożną
wraz z zapleczem socjalnym (Piątkowisko, Bychlew, Pawlikowice), jak i boiska wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym (Żytowice, Petrykozy) oraz
sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych. Z obecnej infrastruktury po zajęciach szkolnych
korzystają również mieszkańcy gminy zorganizowani w grupy (Bychlew, Piątkowisko).
Wszystkie obiekty sportowe są utrzymywane przez gminę Pabianice, a nieodpłatnie korzystają
z nich następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:
1. GLKS „Burza” Pawlikowice,
2. LKS „Jutrzenka” Bychlew,
3. LKS „Orzeł” Piątkowisko,
Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r.

92
4. LUKS „Sprawni” Petrykozy (na bazie SP Petrykozy),
5. UKS „Junior” Piątkowisko (na bazie Gimnazjum w Piątkowisku).
Oprócz udostępniania obiektów, powyższe kluby sportowe otrzymują dotacje na bieżącą
działalność sportową, na którą przeznaczane są środki finansowe w łącznej wysokości 100 000 zł
rocznie.
W ramach działalności sportowej, od wielu lat gmina Pabianice realizuje bezpłatny program
nauki pływania dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
Uczniowskie Kluby Sportowe
1) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” Petrykozy,
2) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku.
Kluby Sportowe
1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku,
2) Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” w Bychlewie,
3) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach,
4) Stowarzyszenie sportowe w Rydzynach (Rydzyny 33B).
Na terenie gminy działają organizacje pozarządowe realizujące cele statutowe w zakresie sportu
i rekreacji. Również teren gminy Pabianice mają w swoim zasięgu działania organizacje z siedzibą
poza terenem gminy. Oprócz wspierania działalności stowarzyszeń sportowych na podstawie
uchwały o sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice (100 000 zł rocznie),
corocznie ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Pabianice, na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Coroczne środki przeznaczone na wypoczynek – 100 000 zł.

4.10. Turystyka
Z powodu braku walorów krajobrazowych czy historycznych oraz przez bliskość dużych
aglomeracji miejskich, na terenie Gminy Pabianice turystyka nie odgrywa znaczącej roli.
Miejscami noclegowymi dysponuje tylko Ośrodek Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej
w Porszewicach, a pojedyncze punkty gastronomiczne nie mają związku z turystyką. Kierunkiem
rozwoju turystyki dla Gminy jest temat I Wojny Światowej i Bitwy Łódzkiej znanej jako
„Operacja Łódzka 1914”. W województwie łódzkim tematyka Bitwy Łódzkiej stała się
w ostatnich latach popularna i wiele gmin buduje swój wizerunek w oparciu o promocję wydarzeń
z 1914 roku. Powiązane tematy to szlaki konne, rowerowe oraz tradycji kulinarnych. Przez teren
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gminy przebiegają fragmenty wojewódzkich szlaków turystycznych (Łódzki Szlak Konny, Łódzka
Magistrala Rowerowa), mają one jednak charakter czysto tranzytowy.
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5. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
Łódzki Obszar Metropolitalny - Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
Gmina Pabianice jest jedną z 28 gmin wchodzących w skład Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego (ŁOM). Obszar ten o powierzchni 2,5 tys. km2, zamieszkały jest przez 1,1 mln
osób. Tworzy go miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny powstało w oparciu o zidentyfikowane potrzeby
zastosowania zintegrowanego podejścia do rozwoju i rozwiązywania problemów dotykających
łódzką metropolię. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu ŁOM podjęły decyzję
o utworzeniu stowarzyszenia, tzw. związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, ma koordynować współpracę metropolitalną. Związek będzie
decydować o wydatkowaniu na terenie ŁOM środków w wysokości 217 mln Euro z perspektywy
2014-2020. Głównym celem Stowarzyszenia będzie wspomaganie zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich oraz zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych
w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" obejmuje obszar 20 gmin, na
terenie powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego,
radomszczańskiego w województwie łódzkim. Gmina Pabianice dołączyła do Stowarzyszenia
w 2011 roku. Stowarzyszenie realizuje inicjatywę Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Pozyskane środki unijne poprzez LGD zostały przeznaczone w latach 2011-2013 na
budowę boisk wielofunkcyjnych w Żytowicach i Petrykozach, budowę świetlic wiejskich
w Hermanowie i Koninie. Zmodernizowano również świetlicę wiejską w Woli Żytowskiej i Dom
Ludowy w Bychlewie. Ze środków Leader zakupiono stroje ludowe dla Gminnej Orkiestry Dętej
i Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”. Zorganizowano ponadto dożynki powiatowe i bieg po
zdrowie. Stowarzyszenie kontynuuje inicjatywę Leader również w perspektywie 2014-2020.
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PODSUMOWANIE
Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Pabianice w roku 2018,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Pabianice
i funduszu sołeckiego.
Gmina Pabianice, pragnąc spełnić oczekiwania swych mieszkańców, musi stawić czoła
wyzwaniu jakim jest poprawa warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień
związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko
naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego,
podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Jednocześnie
ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie
dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb
mieszkańców. Gmina Pabianice ma bardzo korzystne położenie, jednakże aby móc czerpać z tego
wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są inwestycje w lokalny
układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg gruntowych, budowanie nowych
- wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był dojazd do nowo pobudowanych posesji, ale
również o budowę ciągów pieszo - rowerowych. Poprawa stanu technicznego nawierzchni
drogowych oraz zwiększenie stopnia skomunikowania wewnętrznego w gminie są niezbędne dla
zrównoważonego rozwoju. Gmina nie tylko przeznacza dużą pulę środków na poprawę jakości
dróg gminnych, ale również partycypuje i angażuje się w pozyskiwanie środków na remont dróg,
które nie są w jej zarządzie. Ponadto podejmuje monity w sprawie modernizacji dróg
powiatowych i krajowych usytuowanych na terenie gminy.
Gmina Pabianice to miejsce atrakcyjne do życia, przedsiębiorczości i wypoczynku dla
mieszkańców z rozwijającą się konkurencyjną gospodarką lokalną, opartą o wykorzystanie
terenów inwestycyjnych. Dzięki nowo pozyskanym Inwestorom (firma „Amazon”) zrodzi się
możliwość stworzenia nowych miejsc pracy.
Na terenie gminy Pabianice dzieje się wiele. Aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania
stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Pabianice www.pabianice.gmina.pl
oraz bip.pabianice.gmina.pl, a także do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Z każdą
informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz tablic
ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.
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Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, lecz także należy
postrzegać jako początek kolejnych inwestycji i projektów, bowiem wykonano w nim nowe plany
i koncepcje na kolejne lata.
Wyzwania gminy Pabianice są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.
W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie pamiętać
o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej Gminy.
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RAPORTU
O STANIE GMINY PABIANICE
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Wykaz mienia komunalnego
Gminy Pabianice

Arkusz1

Mienie Komunalne Gminy Pabianice stan na dzień 31.12.2018 r.

Bychlew
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

544

4700

18 800,00 zł

GOK

GP.III-7220/I/F/24/92

31858/2

542

2141

8 564,00 zł

GOK

GP.III-7220/I/F/24/92

15705/7

543

8810

35 240,00 zł

Boisko LZS

GP.III-7220/I/F/24/92

15705/7

538
30
33
36
37

335
3315
1092
1885
900

1 340,00 zł
13 260,00 zł
4 368,00 zł
7 540,00 zł
3 600,00 zł

LKS Jutrzenka
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

GP.III-7220/I/F/24/92
G.72204/II/1/95
G.72204/II/1/95
G.72204/II/1/95
G.72204/II/1/95

15705/7
21876/1
21877/8
21877/8
21877/8

191

13968

55 872,00 zł

dr gminna

SPVIII/SPVI7723/D/
526/2002

43152/0

289

1183

4 732,00 zł

dr gminna

SPVIII/SPVI7723/D/
526/2002

43152/0

43152/0

494

6974

27 896,00 zł

dr gminna

SPVIII/SPVI7723/D/
526/2002

601

762

8 000,00 zł

OSM Zlewnia

Akt. Not. 195/2008 Lech

44794/9

452/1

300
46365

30 321,00 zł
219533

droga

Dec Woj. Ł. GG.II-60131/175/92

17178/7

Górka Pabianicka
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

119/2

1834

7 336,00 zł

Hydrofornia

GP/GIII-8220/I/F/45/91

15973/6

65/1

288

1 152,00 zł

park cmentarz

Akt. Not. 4478/97

30358/0
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66/1

277

1 108,00 zł

park cmentarz

Akt. Not. 4485/97

30781/4

68/1

483

1 928,00 zł

park cmentarz

Akt. Not. 4499/97

30580/5

69/1

528

2 112,00 zł

park cmentarz

Akt. Not. 4492/97

30580/5

22

10734

42 936,00 zł

dr gminna

SpVII7723/D/458/2002

43170/2

36

2663

10 652,00 zł

dr gminna

SpVII7723/D/458/2002

43170/2

45/2

14155

56 620,00 zł

dr gminna

SpVII7723/D/458/2002

43170/2

160

3215

12 860,00 zł

dr gminna

SpVII7723/D/458/2002

43170/2

172/2

3159

12 636,00 zł

dr gminna

SpVII7723/D/458/2002

43170/2

49/2

2707

10 828,00 zł

dr gminna

SPVII/SPVI7723/D/
531/2002

43170/2

60/2

8771

35 084,00 zł

dr gminna

67

841

3 364,00 zł

dr gminna

100

8634

34 536,00 zł

dr gminna

SPVII/SPVI7723/D/
531/2002

43170/2

120

476

1 904,00 zł

droga do
hydroforni

SPVII/GN.V.72204/P/I/
5/2001-2003

15973/6

13/6

2

80,00 zł

posz. Drogi

Akt Not. 4501/2018

43170/2

14/1

6

240,00 zł

posz. Drogi

Akt.Not. 4501/2018

43170/2

124/5

41

164,00 zł

posz drogi

Dec. Podz. 6011-29P/05

43170/2

58814

235540

SPVII/SPVI7723/D/
531/2002
SPVII/SPVI7723/D/
531/2002

43170/2
43170/2

Hermanów, Terenin
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

33/2

3749

14 996,00 zł

dz. swietlica

GP/G-II/7097/95/91

16435/0

170/5

139

556,00 zł

dr gminna

Akt. Not. 2609/96

17748/4
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8

215

108/1

82

108/2

69

dr gminna

GGII6013-1/174/92

21125/2

dr gminna

AKT. NOT. 3671/2001

35602/1

dr gminna

AKT. NOT. 3671/2001

35602/1

dr gminna

AKT. NOT. 3671/2001

35602/1

3 064,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. 6011-5P/01

35365

13 888,00 zł
10 276,00 zł
10 820,00 zł
10 036,00 zł
14 000,00 zł
16 384,00 zł
21 744,00 zł
9 776,00 zł
44 216,00 zł
404,00 zł

dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
posz drogi

SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
SP.VII7723/D/722/2002
DEC. PODZ. 6011-7P/04

35602/1
35602/1
35602/1
35602/1
35602/1
35602/1
35602/1
35602/1
35602/1
35602/1

488,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-7P/04

35602/1

3 588,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-1/05

35602/1

252,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-1/05

35602/1

384,00 zł
148,00 zł
116,00 zł
224,00 zł

posz drogi
posz drogi
posz drogi
posz drogi

DEC. PODZ. 6011-4P/05
DEC. PODZ. 6011-15P/05
DEC. PODZ. 6011-15P/05
DEC. PODZ. 6011-15P/05

35602/1
35602/1
35602/1
35602/1

56,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-15P/05

35602/1

288,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-37P/08

35602/1

680,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-28P/08

35602/1

1 844,00 zł
50 988,00 zł
43 264,00 zł

posz drogi
posz drogi
posz drogi

GP/G-II/7097/95/91
SP.VIII/7723/D/721/2002
SP.VIII/7723/D/721/2002

16435/0
43155/1
43155/1

176

7 040,00 zł

posz drogi

Rep.A102/2016
Rep.A1996/2016

58672/9

68719

283 380,00 zł

108/7
57
108/1
766
1
2
3472
35
2569
79
2705
80
2509
98
3500
154
4096
169/1 5436
169/2 2444
204/1 11054
168/8 101
168/1
122
0
168/1
897
2
168/1
63
4
102/3
96
172/1
37
173/1
29
174/9
56
174/1
14
6
175/3
72
168/2
170
7
330
461
204/2 12747
320 10816
267/1

860,00 zł

3 000,00 zł

Jadwinin
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Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

255
256
215/1
215/2
216/1

1580
403
64
23
6077

6 320,00 zł
1 612,00 zł
256,00 zł
92,00 zł
24 308,00 zł

działka
działka
droga
droga
droga

21124/5
21124/5
32326/1
32326/1
32326/1

166/1

3108

12 432,00 zł

dr gminna

166/4

4368

17 472,00 zł

dr gminna

213/1 11295

45 180,00 zł

dr gminna

213/2

3166

12 664,00 zł

dr gminna

269/3
167/3

113
495
30692

452,00 zł
12 375,00 zł
133163

posz drogi
posz drogi

GP/G-II-7097/60/91
GP/G-II-7097/60/91
DEC. PODZ. G7228-52/94
DEC. PODZ. G7228-52/94
DEC. PODZ. G7228-52/94
SP.VII/SPVI7723/D/
524/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
524/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
524/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
524/2002
DEC. PODZ. 6011-28P/05
DEC. PODZ. 6831.18.2017

32326/1
32326/1
32326/1
32326/1
32326/1

Janowice
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

282/2
283/2
284/2

484
464
472

1 936,00 zł
1 860,00 zł
1 888,00 zł

ZB. P.POZ
ZB. P.POZ
ZB. P.POZ

AKT. NOT. 2156/99
AKT. NOT. 2156/99
AKT. NOT. 2156/99

33227/4
33227/4
33227/4

143/8

204

816,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/58/92

32760/5

684,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/30/92

32760/5

22 052,00 zł

KR działka

GN.V.22204/I/4/99
SP.VII/SPVI.7723/D/
464/2002
SP.VII/SPVI.7723/D/
464/2002
SP.VII/SPVI.7723/D/
464/2002
SP.VII/SPVI.7723/D/
464/2002
SP.VII/SPVI.7723/D/
464/2002

28336/3

143/1
171
1
294 5513
151

7664

30 656,00 zł

dr gminna

286

4191

16 764,00 zł

dr gminna

200

6593

26 372,00 zł

dr gminna

331

4766

19 064,00 zł

dr gminna

124/3

171

4 275,00 zł

dr gminna
Strona 4

32760/5
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32760/5
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30693

126367
Konin, Majówka

Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

19313

77 252,00 zł

dr gminna

5930

23 720,00 zł

dr gminna

6370

25 480,00 zł

dr gminna

8459

21 147,50 zł

działka

971

3 884,00 zł

dr gminna

3601

14 404,00 zł

dr gminna

27 M 12507

50 028,00 zł

dr gminna

26 M 3662

14 648,00 zł

dr gminna

332,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. 6011-13P/05

43071/8

102 480,00 zł

działka

AKT. NOT. 10150/08

48658/2

75,00 zł

posz drogi

325,00 zł

posz drogi

2 864,19 zł

posz drogi

REP. A Nr 616/2016

58305/6

2 343,42 zł

posz drogi

REP. A Nr 616/2016

58305/6

5 511,39 zł

posz drogi

REP. A Nr 616/2016

58305/6

343
K
245
K
131
K
201
K
135
K
302
K

5/6 M

83

16/1
3000
M
159/1
3
K
159/3
13
K
157/2
66
K
158/1
54
K
158/3
127
K
64159

Dokument własności

SP.VII/SPVI.7723/D/
465/2002
SP.VII/SPVI.7723/D/
465/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
532/2002
GN.V.7723/R/638/2004/
E.P.
SP.VII/SP.VI.7723/D/
532/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
532/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
459/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
532/2002

GNIV.7532.381.2015.AGP
GN-IV7532.381.2015.AGP

KW

43190/8
43190/8
43190/8
51905/3
43190/8
43190/8
43071/8
43071/8

58305/6
58305/6

344494,5
Kudrowice

Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

341/2 4622

18 488,00 zł

boisko

AKT. NOT. 74/1994

27944/1
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342
464
351
877
352/1 537
352/2 1404

1 856,00 zł
15 473,00 zł
2 953,50 zł
7 722,00 zł

dr gminna
Szkoła
Szkoła
Szkoła

AKT. NOT. 74/1994
AKT. NOT. 2379/00
GN.V-772304/1/01
GN.V-772304/1/01
SP.VII/SP.VI.7723/D/
461/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
529/2002

16216/9
27944/1
33623/0
33623/0

76

8660

34 640,00 zł

dr gminna

353

7866

31 464,00 zł

dr gminna

50 100,00 zł

posz drogi

AKT. NOT. 10497/2008

49455/6

99 782,84 zł

działka

AKT. NOT. 8908/2011
GNIV.7532.595.2015.AGP
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018
Akt Not 1548/2018

27944/1

355/3
3340
3
339/2 3268
192

2779

69 475,00 zł

droga

242/4
243/3
244/3
245/3
246/4
247/4
248/4
249/4
252/4
253/4
254/4
255/4
256/4
438/4
260/2

574
94
93
93
119
107
95
291
244
149
131
182
107
368
164
36628

11 480,00 zł
1 880,00 zł
1 860,00 zł
1 860,00 zł
2 380,00 zł
2 140,00 zł
1 900,00 zł
5 820,00 zł
4 880,00 zł
2 980,00 zł
2 620,00 zł
3 640,00 zł
2 140,00 zł
7 360,00 zł
3 280,00 zł
388174,34

dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna

43186/7
43186/7

58442/8
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3
61144/3

Pawlikowice
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

17\3
305
319
115/1
6
58/31
184

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

420
3638
14260

1 680,00 zł
14 552,00 zł
57 040,00 zł

działka
stara szkoła
szkoła podst.

29258/9
31816/6
3879

214

856,00 zł

dr gminna

1018
5158

4 072,00 zł
25 790,00 zł

dr gminna
OSP

GG.II.6013-1/64/92
GG.II.6013-1/14/93
GG.V.72204-II/2/94
DEC. PODZ. G.722852/94
AKT. NOT. 2466/98
GN.V.72204/I/1/99

Strona 6

32326/1
31682/7
28540

Arkusz1

127

5482

21 928,00 zł

P. poż. Działka

GN.V.72204/I/30/98

21361/8

1\1
126
128/2
129

95656
6965
28474
40494

382 624,00 zł
24 377,50 zł
99 659,00 zł
141 729,50 zł

ogrody działk.
ogrody działk.
ogrody działk.
ogrody działk.

31909/5
31908/8
31908/8
31908/8

59

8768

35 072,00 zł

dr gminna

180/2 3179

12 716,00 zł

dr gminna

180/3 4942

19 768,00 zł

dr gminna

GN.V.-72204/I/29/97
AKT. NOT. 4953/97
AKT. NOT. 4953/97
AKT. NOT. 4953/97
SP.VII/SP.VI.7723/D/
525/02
SP.VII/SP.VI.7723/D/
525/02
SP.VII/SP.VI.7723/D/
525/02

244,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. 6011-22P/05

31682/7

działka

Trwały zarząd Decyzja
Wójta OSN.6846.3.1.2013
dokument własnosci AKT.
NOT. 2750/2011

60/12

61

229/4 1272
229/5 283
230/4 1271
230/5
121/2

248 483,23 zł

286
861
21 525,00 zł
222702 1 112 116,23 zł

droga

31682/7
31682/7
31682/7

54391/7
54391/7
54391/7
54391/7

GN-IV-7533.184.1.2013

57559/4

Petrykozy
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

47/4 13000
47/5 966
45/1 1649
46/1 913
240/2 370

71 500,00 zł
5 313,00 zł
9 089,00 zł
5 021,00 zł
2 035,00 zł

Szkoła
dr gminna
Szkoła
Szkoła
droga Bacy

21362/5
50724/3
29872/9
29872/9
8306/8

235/2

304

1 677,00 zł

droga Bacy

237/2

513

2 821,50 zł

droga Bacy

244/2 3743

20 586,50 zł

dr. Pasterska

GG.V-72204/II/3/94
GG.V-72204/II/3/94
AKT. NOT. 5827/97
AKT. NOT. 5839/97
AKT. NOT. 5083/96
DEC. PODZ. G.722819/96
DEC. PODZ. G.722832/93
GN.V.7722/P/4/2000
SP.VII/SP.VI.7723/D/
395/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
523/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
523/2002
DEC. PODZ. 6011-3P/03

237/5

138

759,00 zł

dr. Pasterska

69/1

6524

35 882,00 zł

dr gminna

47 586,00 zł

dr gminna

2 000,00 zł

dr gminna

123/2 4653
123/3 3999
236/2 259

Strona 7

28123/7
28123/7
34819/8
34819/8
34819/8
34819/8
28123/7

Arkusz1

202/3

105

577,50 zł

283

151

2 523,00 zł

284/2

72

1 203,00 zł

285

69

1 153,00 zł

125

2757

16 000,00 zł

207/6

141

4 230,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-33P/07

34819/8

67/10
67/6
48/2
67/8

165
217
33
173

6 628,00 zł
8 717,00 zł
1 326,00 zł
6 949,00 zł

posz drogi
posz drogi
posz drogi
posz drogi

AKT. NOT. 5742/2009
AKT. NOT. 5742/2009
AKT. NOT. 5742/2009
AKT. NOT. 5742/2009

50724/3
50724/3
50724/3
50724/3

70/26 2313

57 825,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 7430-37P/09

34819/8

70/28
210/6
210/7

2 160,00 zł
2 375,00 zł
2 250,00 zł
318 186,50 zł

posz drogi
posz drogi
posz drogi

AKT. NOT. 692/2010
Dec. Podz. G.7228/3/99
Dec. Podz. G.7228/3/99

34819/8
56785/0
56785/0

72
95
90
43484

dr gminna

DEC. PODZ. 6011-18P/05

SP.VII-7723/D/1858/2005/
MJR
SP.VII-7723/D/1858/2005/
dr. Pasterska
MJR
SP.VII-7723/D/1858/2005/
dr. Pasterska
MJR
GN.V./SP.VII7722/I/
ośr. Zdrowia
7/1/2004/ME
dr. Pasterska

34819/8
8361/1
8361/1
8361/1
31695

Piątkowisko
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

352/8

392

2 156,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

256

1 408,00 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

440

2 420,00 zł

60

330,00 zł

353/1

154

847,00 zł

353/4

268

353/6
353/8

352/1
1
352/1
4
352/1
7

SPIŻOWA

Dokument własności

KW

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

1 474,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

282

1 551,00 zł

CIĄG PIESZ DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

258

1 419,00 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

Strona 8

Arkusz1

353/1
0
353/1
2
353/1
4
353/1
6

220

1 210,00 zł

273

1 501,50 zł

153

CIĄG PIESZ DEC. PODZ. G7228/28/92
DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

841,00 zł

CIĄG PIESZ DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

63

346,50 zł

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

354/1

55

302,50 zł

354/4

260

354/5
354/8
354/1
0
354/1
2
354/1
4
354/1
6

SPIŻOWA

30035/0

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

1 430,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

186

1 023,00 zł

CIĄG PIESZ DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

261

1 435,00 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

243

1 336,50 zł

CIĄG PIESZ DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

260

1 430,00 zł

284

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

1 562,00 zł

CIĄG PIESZ DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

64

357,50 zł

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

356/1

161

885,50 zł

356/4

282

356/7
356/1
0
356/1
3
357/1
9
357/2
0
357/8
357/1
1
357/1
4

SPIŻOWA

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

1 551,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

258

1 419,00 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

254

1 397,00 zł

67

368,50 zł

164

dr gminna

SPIŻOWA

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

53670/0

154

1 749,00 zł

299

1 644,50 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

271

1 490,50 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

291

1 600,50 zł

SPIŻOWA

DEC. PODZ. G7228/28/92

Strona 9

30035/0

Arkusz1

357/1
7
357/1
8

73

401,50 zł

26

143,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

358/1

116

638,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

358/3

210

1 155,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

358/7

189

1 039,50 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

203

1 116,50 zł

57

359/1
359/6

358/1
0
358/1
3

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

313,50 zł

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

148

1 430,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

182

1 001,00 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

198

1 089,00 zł

53

291,50 zł

360/1

119

654,50 zł

360/3

51

359/1
1
359/1
6

SPIŻOWA

30035/0

SPIŻOWA

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

dr gminna

DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

280,50 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228/28/92

30035/0

363/1 3650

20 075,00 zł

TYTANOWA DEC. PODZ. G7228-43/95

30035/0

364/4 2372

13 046,00 zł

TYTANOWA

366/2

201

1 105,50 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. G7228-34/96

366/5

187

1 028,50 zł

367/2

30

165,00 zł

367/6

382

2 101,00 zł

367/1
1

117

371/4
381/5

SPIŻOWA

DEC. PODZ. G.722841/95

30035/0
30035/0

DEC. PODZ. G7228-34/96

30035/0

MIEDZIANA DEC.PODZ. G7228-34/96

30035/0

SPIŻOWA

DEC. PODZ. G7228-28/92

30035/0

643,50 zł

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228-28/92

30035/0

101

555,50 zł

CYNKOWA DEC. PODZ. G7228-28/92

30035/0

119

654,50 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G7228-28/92

Strona 10

30035/0

Arkusz1

379/3 1685

9 267,50 zł

608/9 2725

14 987,50 zł

ZŁOTA

DEC. PODZ. G7228-52/94

29429/9

6782

37 301,00 zł

PARKOWA

AKT. NOT. 6469/97

30035/0

1523

8 376,50 zł

PARKOWA

AKT. NOT. 6469/97

30035/0

739

4 064,50 zł

dr gminna

AKT. NOT. 6469/97

30035/0

803

4 416,50 zł

dr gminna

AKT. NOT. 6469/97

30035/0

6391

35 150,50 zł

AKT. NOT. 6469/97

30035/0

9403

51 716,50 zł

302

378/1

609/1
3
609/1
98
609/1
23
609/1
90
609/1
91
609/1
94
34/2

PLATYNOWA DEC. PODZ. G7228-10/95

30035/0

AKT. NOT. 6469/97

30035/0

5 327,00 zł

STADIONOW
A
STADIONOW
A
Szkoła

AKT. NOT. 2379/2000

27944/1

253

1 391,50 zł

PLATYNOWA

GN.V.7220/I/7/99/2000

32758/8

378/3

805

4 427,50 zł

PLATYNOWA

GN.V.7220/I/7/99/2000

32758/8

389
369/3
369/5
369/6
369/7
369/8

905
154
246
50
10
204

4 977,50 zł
847,00 zł
1 353,00 zł
275,00 zł
55,00 zł
1 122,00 zł

STALOWA
SPIŻOWA
CIĄG PIESZ
MIEDZIANA
CIĄG PIESZ
CIĄG PIESZ

GN.V.7220/I/7/99/2000
DEC. PODZ. 6011-3P/00
DEC. PODZ. 6011-3P/00
DEC. PODZ. 6011-3P/00
DEC. PODZ. 6011-3P/00
DEC. PODZ. 6011-3P/00

32758/8
30035/0
30035/0
30035/0
30035/0
30035/0

373/1 1039

5 714,50 zł

PLATYNOWA DEC. PODZ. 6011-3P/00

30035/0

34/1 468
279/1
210
3
343/5 26
188/1 1333
188/2 91
607/1 14467

2 574,00 zł

Szkoła

GN.V.772304/1/2000/01

33623

4 300,00 zł

parking kościół

AKT. NOT. 3635/02

36445/9

290,00 zł
26 629,00 zł
43 401,00 zł

CYNKOWA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
LKS Orzeł

AKT. NOT. 3623/02
SPVII7222/I/7/1/2002
SPVII7222/I/7/1/2002
SP.VII7723/R/1/4/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
462/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
462/2002
SPVII/SPVI7723/D/
522/2002
AKT. NOT. 3112/05
AKT. NOT. 3118/05

32758/8
4792/3
4792/3
35168/6

239

12315

67 732,50 zł

dr gminna

525

18377

101 073,50 zł

CYNKOWA

229

8110

44 605,00 zł

dr gminna

368/6
370/4

199
412

1 094,50 zł
2 266,00 zł

MIEDZIANA
MIEDZIANA
Strona 11

30035/0
30035/0
30035/0
30035/0
30035/0

Arkusz1

370/7
593/3

380
32

2 090,00 zł
176,00 zł

SPIŻOWA
CYNKOWA

AKT. NOT. 3118/05
DEC. PODZ. 6011-9P/05

30035/0
30035/0

252/2

20

110,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. 6011-14P/05

30035/0

368/1
204
0
366/8 57
232/1 8000

1 122,00 zł

MIEDZIANA

AKT. NOT. 6012/05

30035/0

798,00 zł
20 000,00 zł

CYNKOWA
działka

AKT. NOT. 5665/2006
AKT. NOT. 6378/2006

30035/0
44225/0

361/7

68

2 380,00 zł

SPIŻOWA

DEC. PODZ. 6011-15P/05

30035/0

362/7

113

3 955,00 zł

SPIŻOWA

DEC. PODZ. 6011-15P/05

30035/0

361/5

64

2 240,00 zł

MOSIĘŻNA DEC. PODZ. 6011-15P/05

30035/0

362/5

106

3 710,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. 6011-15P/05

30035/0

361/3

72

2 520,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. 6011-15P/05

30035/0

362/3

119

4 165,00 zł

MIEDZIANA DEC. PODZ. 6011-15P/05

30035/0

350/6

64

1 600,00 zł

CYNKOWA DEC. PODZ. 7430-47P/09

30035/0

48

1 200,00 zł

CYNKOWA

DEC. PODZ. 7430-3P/10

30035/0

68

1 700,00 zł

CYNKOWA

DEC. PODZ. 7430-3P/10

30035/0

23

575,00 zł

CYNKOWA

DEC. PODZ. 7430-3P/10

30035/0

86

2 150,00 zł

CYNKOWA

DEC. PODZ. 7430-3P/10

30035/0

280/2 5920

32 560,00 zł

dr gminna

280/3 1883

10 356,50 zł

dr gminna

280/5 7462

41 041,00 zł

dr gminna

365/1

28 100,00 zł posz Tytanowej

345/1
8
346/2
2
347/1
6
349/1
5

641

672/2
1547
9
574/1
3178
7
346/2
2118
3

GN.VII/GN.IV.7724/G/K/
41/09/AB
GN.VII/GN.IV.7724/G/K/
41/09/AB
GN.VII/GN.IV.7724/G/K/
41/09/AB

30035/0
30035/0
30035/0

Rep.A 3583/2016

59186/2

101 748,84 zł

działka

Akt Not. Rep. A 4790/2017

59992/5

6 356,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

4 236,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

Strona 12

Arkusz1

573/1
9
569/1
9
570/2
1
571/2
1
572/2
1
347/1
5
661/1
5
661/1
6

3690

7 380,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

2356

4 712,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

4910

9 820,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

136

272,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

235

470,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

53395/8

2109

4 218,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

52379/3

2455

4 910,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

52379/3

682

1 364,00 zł

dr gminna

Akt Not 6867/2018

52379/3

154290 878 185,34 zł
Porszewice
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

111/8
111/2
9
111/3
0
111/3
1
242/1
111/1
9
242/2
111/2
0
111/2
1
242/3
111/2
2
111/2
3
242/4

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

417

2 294,00 zł

dr gminna

GGV-72204/II/2/96

23524/3

1485

5 940,00 zł

działka

GGV-72204/II/2/96

23524/3

1442

5 768,00 zł

działka

GGV-72204/II/2/96

23524/3

1302

5 208,00 zł

działka

GGV-72204/II/2/96

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

35387/7

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

35387/7

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

35387/7

1527

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

460

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

35387/7

19
1997

11 088,00 zł

96
1972

11 374,00 zł

65
105

103

9 236,00 zł

8 165,00 zł
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8 165,00 zł
111/2
1047
4
111/2
901
5
242/5 100
111/2
566
6
111/2
1339
7
242/6 77
111/2
111
8
111/3
513
2
111/3
240
3
242/7 21
109/1 1713
114/2 7460
4

903

145 8129
109/2
703
0
109/2
194
1
100/2 3099
38106

Arkusz1

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

35387/7

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

działka

GNV7723/D/113/2001

35387/7

działka

GNV7723/D/113/2001

23524/3

2 821,00 zł

posz drogi

GNV7723/D/113/2001

23524/3

960,00 zł

posz drogi

GNV7723/D/113/2001

23524/3

115,60 zł
9 421,50 zł

posz drogi
dr gminna

GNV7723/D/113/2001
GNV7723/D/113/2001

35387/7
21438

41 030,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G7228-32/96

35387/7

4 966,50 zł

dr gminna

SPVII/SPVI/7723/D/
530/2002

35387/7

44 709,50 zł

dr gminna

17 575,00 zł

dr gminna

4 850,00 zł

dr gminna

17 044,50 zł
216 223,60 zł

dr gminna

7 267,00 zł

6 390,00 zł

35387/7
SP.VII.SP.VI/7723/D/
530/2002

35387/7
35387/7

GN.V.7723/D/113/2001

35387/7

Rydzyny
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

197 5350
280 2439
283
297
291/1 647
195/1 226
196/1 663

21 400,00 zł
9 756,00 zł
1 188,00 zł
2 588,00 zł
904,00 zł
2 652,00 zł

Hydrofornia
cmentarz
dr gminna
stara szkoła
dr gminna
dr gminna

18609/5
20388/6

2 720,00 zł

dr gminna

AKT. NOT. 520/92
GG.II6013-1/170/92
GG.II6013-1/171/92
GG.V72204/I/27/96
AKT. NOT. 6275/94
AKT. NOT. 6281/94
DEC. PODZ.
G.8242/51/91

569

680
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22289/6
26123/3
26123/3
33182/6

Arkusz1

dr gminna
dr gminna
dr gminna
zb. P.POZ

DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
DEC. PODZ.
G.8242/51/91
AKT. NOT. 2365/79
AKT. NOT. 4179/99
AKT. NOT. 4179/99
GN.V.-72204/I/2/99

33182/6
33005/2
33005/2
29048/4

860,00 zł

dr gminna

AKT. NOT. 1360/99

33005/2

200

860,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. G.7228/5/99

33005/2

28285
257
1697

98 997,00 zł
1 028,00 zł
6 788,00 zł

ogrody działk.
dr gminna
dr gminna

29284/0
36121/2
36121/2

73/5 12190

48 760,00 zł

dr gminna

73/7

2 828,00 zł

dr gminna

73/3 13179

52 716,00 zł

dr gminna

167/2 2812

11 248,00 zł

dr gminna

213/2 7743

30 972,00 zł

dr gminna

AKT. NOT. 4697/97
AKT. NOT. 1287/2002
AKT. NOT. 1287/2002
SP.VII/SP.VI7723/D/
533/2002
SP.VII/SP.VI7723/D/
533/2002
SP.VII/SP.VI7723/D/
533/2002
SP.VII/SP.VI7723/D/
533/2002
SP.VII/SP.VI7723/D/
533/2002

583

179

716,00 zł

dr gminna

586

566

2 264,00 zł

dr gminna

589

835

3 340,00 zł

dr gminna

609

154

616,00 zł

dr gminna

610

888

3 552,00 zł

dr gminna

611

114

456,00 zł

dr gminna

612

207

828,00 zł

dr gminna

613

122

488,00 zł

dr gminna

614

90

360,00 zł

dr gminna

615

341

1 364,00 zł

dr gminna

588
353/5
355/5
296
355/1
0
355/1
3
469
316/1
316/2

88
1299
851
1336

352,00 zł
5 198,00 zł
3 404,00 zł
5 344,00 zł

165

707

33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6

33182/6
33182/6
33182/6
33182/6
33182/6

61/3

765

765,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-17/P/05

36121/2

97/10

219

3 285,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-13/P/07

33182/6
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Arkusz1

97/11

48

720,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-13/P/07

33182/6

61/2

2459

50 000,00 zł

dr gminna

43662/8

318

2360

59 000,00 zł

dr gminna

313/1
319/2
320/2

207
310
308
91283

12 570,00 zł
15 500,00 zł
12 130,00 zł
478 517,00 zł

posz.drogi
posz.drogi
posz.drogi

Rep.A 5257/2016
D.Woj.Ł.GNIV.7533.179.2016.EK
Akt Not. 2839/2018
Akt Not. 2839/2018
Akt Not. 2839/2018

36121/2
36121/2
36121/2
36121/2

Szynkielew
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

2580
724
3642
1113
1581

10 320,00 zł
2 896,00 zł
14 568,00 zł
4 452,00 zł
6 324,00 zł

GG.V-72204/I/23/96
GN.V-7723/D/73/2001
GN.V-7723/D/73/2001
GN.V-7723/D/73/2001
GN.V-7723/D/73/2001

4049/0
35413/9
35413/9
35413/9
35413/9

431/4 27420

110 112,00 zł

wysypisko dr.
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
działka
wylewis
działka
wylewis

GG.V.72204/I/23/96

4049/0

431/1
75/1
75/3
75/2
98

431/5

108

432,00 zł

SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002 Podział pod
drogę S14
SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002
SP.VII/SP.VI.7723/D/
463/2002

4049/0

121/2 2824

11 296,00 zł

dr gminna

31/2

2610

10 440,00 zł

dr gminna

26

956

3 824,00 zł

dr gminna

30/2

3970

15 880,00 zł

dr gminna

362

4418

17 672,00 zł

dr gminna

391

3104

12 416,00 zł

dr gminna

76/10

89

356,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-12/P/00

35413/9

76/11

735

2 940,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-12/P/00

35413/9

76/22

75

300,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-12/P/00

35413/9

45 180,00 zł

dr gminna

GN.V/SP.VII7723/D/
1890/05/ME

49807/9

214/2 11295
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35413/9
35413/9
35413/9
35413/9
35413/9
35413/9

Arkusz1

posz drogi

SP.VII.SPVI.7723/D/
463/2002
DEC. PODZ. 6011-5P/02

35413/9

6 500,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-5P/02

35413/9

9 275,00 zł
6 020,00 zł
920,00 zł
16 488,00 zł
28 350,00 zł
345 719,00 zł

posz drogi
posz drogi
posz drogi
posz drogi
posz drogi

AKT. NOT. 8468/2010
AKT. NOT. 8474/2010
OŚN.6831.2.2014
Dec. Starosty Nr 1/2016
Dec. Starosty Nr 1/2016

52795/5
52795/5
35413/9

339/2 1712

6 848,00 zł

dr gminna

341/4
337/1
1
336/4
346/7
132/1
345/2
338/2

191

1 910,00 zł

650
265
172
23
503
961
71721

35413/9

Żytowice
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

130
163
129/2
328/2
329/4
399/1
173
75
41/4
332/3
1
332/3
3
332/3
5
332/4
0
332/4
2
332/4
8
332/5
0
332/5
4
332/5
7

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

1985
8743
711
978
1987
638
10023
13759
82

7 940,00 zł
34 972,00 zł
2 844,00 zł

40 092,00 zł
55 036,00 zł
697,00 zł

Hydrofornia
Szkoła
Hydrofornia
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
dr gminna
posz drogi

GP/GII-8220/I/F/45/91
GGV-72204/II/4/94
AKT. NOT. 32138/98
AKT. NOT. 3680/2001
AKT. NOT. 3680/2001
AKT. NOT. 3680/2001
SP.VII/7723/D/458/2002
SP.VII/7723/D/458/2002
DEC. POD. 6011-26/P/05

15972/9
21363/2
31794/5
35596/5
35596/5
35596/5
35596/5
35596/5
35596/5

2568

10 272,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

73

292,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

83

332,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

87

348,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

73

292,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

77

308,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

83

332,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

94

376,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

85

344,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

5 404,00 zł
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Arkusz1

332/6
61
2
332/6
68
4
332/6
59
6
332/7
41
1
332/7
49
3
332/7
52
5
332/7
61
7
332/7
64
9
327/2 3456
46040

244,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

272,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

236,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

164,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

196,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

208,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

244,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

256,00 zł

posz drogi

DEC. PODZ. 6011-6P/05

35596/5

86 400,00 zł
248 101,00 zł

dr gminna

DEC AB.6740.23.2014

55191/2

Wola Żytowska
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

135

10771

43 084,00 zł

dr gminna

SPVII/SPVI7723/D/466/02

43183/6

175/1

86

1 651,00 zł

dr gminna

DEC. PODZ. 6011-16P/05

43183/6

20 000,00 zł

św. wiejska

AKT. NOT. 3576/2010

50314/6

23 427,00 zł

posz drogi

Dec. Podz. 6011-20P/06

56484/0

19 175,00 zł

posz drogi

Dec. Podz. 6011-20P/06

56483/3

27 500,00 zł

posz drogi

6011-20P/06

56483/3

450,00 zł

posz drogi

6011-20P/06

56483/3

34 780,00 zł

posz drogi

6011-20P/06

56483/3

5564

139 100,00 zł

droga

GN-IV.7532.38.2013.AGP

57415/3

20476

309 167,00 zł

140
460
253/2
411
6
253/3
325
8
253/6 1102
253/2
18
5
251/2 1739
252

Wysieradz
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie
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Dokument własności

KW

Arkusz1

37

2766

69 150,00 zł

działka bud.

GN-IV.7510.71.2011.EP
skomunalizowana

55631/9

54

17416

69 644,00 zł

droga

SPVII/SPVI7723/D/460/02

43184/3

20182

138794
Gorzew

Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

105/2 2452

9 808,00 zł

dr gminna

SPVII/SPVI7723/D/457/02
podział pod drogę S14

43154/4

GN.V/SP.VII.7723/D/
457a/WZN/2005-2009/
DDz/DKL
GNIV.7532.172.2012.MM
skomunalizowane
Dec. Woj. Ł. GnIV.7532.77.2016.AGP
Dec. Woj. Ł. GnIV.7532.77.2016.AGP
Dec. Woj. Ł. GnIV.7532.77.2016.AGP

92/4

20

500,00 zł

posz drogi

43154/4

44

13828

345 700,00 zł

droga

43

3431

85 775,00 zł

droga

140

863

21 575,00 zł

droga

201

3201

80 025,00 zł

droga

231/5

43

2 150,00 zł

posz.drogi

Akt Not. 4501/2018

43154/4

380/2

23

1 263,74 zł

posz.drogi

Akt. Not. 4501/2018

43154/4

380/3

68

3 736,26 zł

posz.drogi

Akt. Not. 4501/2018

43154/4

381/2

54

2 700,00 zł

posz.drogi

Akt. Not. 4501/2018

43154/4

385/1

70

3 010,00 zł

posz.drogi

Akt. Not. 4501/2018

43154/4

24053

556 243,00 zł

43154/4
59834/0
59834/0
59834/0

Świątniki
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

43/1

4747

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

26 108,50 zł

dr gminna

SP.VII/SPVI7723/D/
528/2002

43188/1
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Arkusz1

43/4

1125

6 187,50 zł

dr gminna

101/2

723

3 976,50 zł

dr gminna

101/4 1146

6 303,00 zł

dr gminna

217/4 15481

85 145,50 zł

dr gminna

285/2 1555

8 552,50 zł

dr gminna

99/11 1280
100/6 1064
99/13 2553

32 000,00 zł
26 600,00 zł
124 570,69 zł

dr gminna
dr gminna
działka

SP.VII/SPVI7723/D/
528/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
528/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
528/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
528/2002
SP.VII/SPVI7723/D/
528/2002
DEC PODZ. 7430-33P/09
DEC.PODZ. 7430-33P/09
AKT NOT 4061/2014
Dec. Podz.
OŚN.6831.4.2017
Dec. Podz.
OŚN.6831.4.2017

43188/1
43188/1
43188/1
43188/1
43188/1
43188/1
43188/1
57179/6

342/2

37

925,00 zł

posz drogi

55505/7

267/2

45

1 125,00 zł

posz drogi

181

1380

34 500,00 zł

droga

GN-IV.7532.77.2016.AGP

59834/0

299

1831

45 775,00 zł

droga

GN-IV.7532.77.2016.AGP

59834/0

486

2490

62 250,00 zł

droga

GN-IV.7532.77.2016.AGP

59834/0

35457

464 019,19 zł

55505/7

Władysławów
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

2
4
70

7392
6045
93
13530

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

29 568,00 zł
24 180,00 zł
3 069,00 zł
56 817,00 zł

dr gminna
dr gminna
dr gminna

SP.VII.7723/D/880/2003
SP.VII.7723/D/880/2003
AKT. NOT. 1821/2011

43151/3
43151/3
43151/3

Okołowice
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

445 2995
396/2 21289

74 875,00 zł
532 225,00 zł

dr gminna
dr gminna

51286/7
51286/7

180/9 1164

29 100,00 zł

dr gminna

ZAŚ O DROGACH 704018/09
D.Woj.Ł.GNIV.7532.77.2016.AGP
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59834/0

Arkusz1

D.Woj.Ł.GNIV.7532.77.2016.AGP
D.Woj.Ł.GNIV.7532.77.2016.AGP

206/3

294

7 350,00 zł

dr gminna

218

1470

36 750,00 zł

dr gminna

1179

99 100,00 zł

dr gminna

Akt Not. 7097/2018

60674/0

342
261

25 069,00 zł
19 131,00 zł

dr gminna
dr gminna

60674/0
60674/0

4201

105 025,00 zł

dr gminna

39

975,00 zł

dr gminna

4745

118 625,00 zł

dr gminna

92

2 300,00 zł

dr gminna

12

300,00 zł

dr gminna

1779

44 475,00 zł

dr gminna

40

1 000,00 zł

dr gminna

Akt Not. 7097/2018
Akt Not. 7097/2018
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP
D.W.Ł GNIV.7532.518.2017.AGP

135/1
5
187/3
107/6
562/1
3
562/1
4
562/1
7
562/2
0
562/2
1
562/2
2
562/2
4

59834/0
59834/0

39902 1 096 300,00 zł
INNE
Nr
Pow.
działk działki
i
m2

540

Wartość zł

Przeznaczenie

Dokument własności

KW

811
811

9 744,00 zł
9 744,00 zł

Urząd Gminy

GN.V-72204/I/3/99

5340/7

Pow.
ogółem

Wartość
ogółem

SUM
1E+06
A

7958784,7

Dnia 31.12.2018 roku
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