Raport o stanie Gminy Pabianice
za rok 2020

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 713, 1378), Wójt Gminy Pabianice przedkłada poniższy raport o stanie Gminy
Pabianice za rok 2020.
Raport został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne
referaty Urzędu Gminy w Pabianicach oraz informacje przekazane przez jednostki organizacyjne
Gminy Pabianice.
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I. Wstęp
Gmina Pabianice leży w centralnej części województwa łódzkiego w powiecie pabianickim.
Składa się z dwóch odrębnych części położonych na północy oraz południu względem miasta
Pabianice – siedziby powiatu.

Część południowa Gminy Pabianice graniczy z gminami: Rzgów, Tuszyn, Dłutów i Dobroń,
natomiast część północna gminy graniczy z miastami Łódź i Konstantynów oraz gminami:
Wodzierady, Lutomiersk i Dobroń.
W gminie znajdują się 23 wsie, które wchodzą w skład 18 sołectw, tj.:
1. Bychlew,
2. Gorzew-Okołowice,
3. Górka Pabianicka,
4. Hermanów,
5. Jadwinin-Władysławów,
6. Janowice-Huta Janowska,
7. Konin-Majówka,
8. Kudrowice,
9. Piątkowisko,
10. Petrykozy-Petrykozy Osiedle,
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11. Pawlikowice,
12. Rydzyny,
13. Szynkielew,
14. Świątniki,
15. Terenin,
16. Żytowice-Wysieradz,
17. Porszewice,
18. Wola Żytowska.
Gmina Pabianice jest czwartą, co do wielkości gminą w powiecie pabianickim i stanowi
17,82 % jego powierzchni. Powierzchnia gminy bowiem zajmuje 8 769 ha.
Podział terytorialny gminy na dwa oddzielone od siebie obszary stwarza wyjątkową
sytuację, w której wiele usług publicznych wymaga wykroczenia poza granice administracyjne
jednostki samorządowej, czy dublowanie ich z powodu uwarunkowań społecznych lub ze względu
na odległość, np. Urzędu Gminy, znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Pabianice.
Pomimo tego Wójt Gminy Pabianice, pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a
także radni, sołtysi i organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą robią wszystko by działania
Gminy były realizowane z należytą starannością, efektywne i zaspokajały potrzeby wszystkich
mieszkańców.
Rok 2020 był szczególnym rokiem ze względu na pandemię COVID-19.W dniu 20 marca
2020 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił stan epidemii na terenie całego kraju w związku z
zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.
Gmina Pabianice w związku z w/w stanem epidemicznym zgodnie z wytycznymi Wojewody
Łódzkiego przedsięwzięła następujące środki:
- podjęła ścisłą współpracę z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi za walkę z pandemią tj.:
Wojewoda Łódzki, Starosta Pabianicki, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach, Policja,
Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Wojska Obrony Terytorialnej oraz wszystkie
jednostki podległe gminie Pabianice,
- zawieszono zajęcia edukacyjne i wprowadzono zajęcia lekcyjne, które odbywały się poprzez
platformy e-learningowe,
- zakupiono i przekazano do gminnych szkół podstawowych niezbędny sprzęt elektroniczny
(tablety, laptopy) do prowadzenia nauki w trybie zdalnym,
- przeprowadzono na terenie gminy Pabianice wśród mieszkańców akcję informacyjną jak należy
zachowywać się i żyć w reżimie sanitarnym, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem zarażenia się
wirusem SARS-CoV-2 (plakaty na tablicach informacyjnych, komunikaty na stronach
internetowych gminy itp.),
- przygotowano i zabezpieczono miejsca na terenie gminy Pabianice, które zostały przeznaczone
dla osób skierowanych na kwarantannę,
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- uruchomiono codzienne raportowanie i monitorowanie liczby mieszkańców gminy objętych
kwarantanną i izolacją,
- zabezpieczono przy pomocy GOPS i Ochotniczych Straży Pożarnych pomocy w formie dowozu
posiłków lub produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannach na terenie
Gminy,
- wytypowano i przeszkolono przez Państwową Straż Pożarną w Pabianicach strażaków
ochotników z Jednostek OSP z terenu Gminy do zadań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- wprowadzono na terenie Urzędu Gminy w Pabianicach i wszystkich pozostałych Jednostkach
podległych, tryb pracy i środki ochrony osobistej pracowników (maseczki, przyłbice, rękawiczki
jednorazowe, płyny do dezynfekcji), mające na celu zabezpieczeniu pracowników, jak również osób
obsługiwanych przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2,
- wprowadzono instrukcję i procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 w Urzędzie Gminy w Pabianicach,
- objęto nadzorem i udzielano pomocy dostarczając środki ochrony osobistej prywatnym instytucją
opieki nad osobami starszymi z terenu gminy Pabianice,
- zakupiono ze środków budżetu gminy Pabianice maseczki wielokrotnego użytku, które przy
pomocy Jednostek OSP zostały dostarczone do każdego mieszkańca gminy Pabianice,
- zabezpieczono wszystkie miejsca bezpośredniej obsługi petentów poprzez zamontowanie
specjalnych szyb typu „PLEXA” oraz podajników do dezynfekcji rąk.
Ogólna kwota wydatków z zarządzania kryzysowego poniesionych na zadania związane z
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w roku 2020 wyniosła: 88.252,38 zł.
Poniższy raport jest sprawozdaniem z realizacji w 2020 r. założonych celów oraz zadań
Gminy Pabianice pomimo zaistnienia powyżej opisanych warunków.
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II. Część główna
1. Realizacja polityk, programów i strategii
1.1. Strategia rozwoju gminy
Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 - 2023 przyjęta została uchwałą Rady
Gminy Pabianice nr XXVIII/232/2016 dnia 29 sierpnia 2016 r. Jest najważniejszym dokumentem
programowym gminy, określa obszary priorytetowe i cele, które umożliwią rozwój społecznogospodarczy jej obszaru. Cele, jakie stoją przed gminą zostały określone na podstawie analizy stanu
obecnego oraz zestawienia silnych i słabych stron gminy, a także szans, jakie przed nią stoją oraz
potencjalnych zagrożeń.
Strategia powstała z inicjatywy władz lokalnych, dostrzegających potrzebę kompleksowego
rozwoju gminy. Jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki
gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Powstały dokument gwarantuje, że
podejmowane działania wpisują się w wizję regionu i są z nią komplementarne, co z kolei ma
znaczenie przy aplikowaniu o środki unijne. Z uwagi na wieloaspektowość i wielopodmiotowość
Strategii do udziału w jej opracowaniu zaproszono przedstawicieli władz, radnych, pracowników
Urzędu Gminy w Pabianicach, mieszkańców gminy. W trakcie prac nad dokumentem zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne, które pomogły poznać opinie mieszkańców dotyczące
obecnej sytuacji gminy oraz ich zdanie na temat przyszłych działań, jakie gmina powinna podjąć,
by umożliwić jak największy rozwój społeczno–gospodarczy. Dzięki przeprowadzonym
konsultacjom przyjęta polityka rozwoju gminy jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Strategia
powinna przyczynić się do wzrostu atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego, zaktywizować
społeczność lokalną oraz zwiększyć jej poczucie tożsamości z miejscem, które zamieszkują.
Najważniejszym celem strategii jest jednak poprawa warunków życia mieszkańców. Opracowanie
tego dokumentu pozytywnie wpływa na planowanie rozwoju gminy, jak również ułatwia codzienną
działalność i podejmowanie decyzji przez władze gminy. Strategia stanowi ponadto cenne źródło
informacji dla potencjalnych inwestorów o przyjętych i zakładanych przez gminę ścieżkach
rozwoju.
1.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie
wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej nastawionej na wyeliminowanie niskiej
emisji (całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł), ale również poprawę
jakości życia społeczeństwa przy wzroście gospodarczym kraju. Wdrażanie planów gospodarki
niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 r. tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii
Europejskiej (pakiet 3x20), którego głównymi celami są:
•

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

•

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

zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. 1

W roku 2020 obowiązywała jeszcze Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Gminy Pabianice z
dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata
2016 – 2020”, aktualizowana Uchwałą nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 kwietnia
2019 r. w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016
– 2020”.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pabianice jest przedstawienie zakresu
działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny
z dotychczasową polityką energetyczną Gminy Pabianice, jego realizacja wpisuje się w
dotychczasowe funkcje poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek
organizacyjnych gminy. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji
zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji.
Gmina Pabianice konsekwentnie dąży do realizacji założonych celów poprzez wdrażanie
programów pomocowych dla mieszkańców. Obecnie jest to Program dofinansowania kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych
i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania oraz Program wsparcia budowy
instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach
2020-2021. Oba Programy zostaną omówione szerzej w kolejnym podrozdziale.
Również inwestycje realizowane przez samą Gminę Pabianice mają na celu redukcję emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Do takich inwestycji należy wybudowany w 2018r. system
fotowoltaiczny wraz z dostawą kompletnego oprzyrządowania i okablowania oraz przyłączenia
elektrowni PV do sieci wewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody w Żytowicach oraz podobny projekt
zrealizowany w 2019r. w SUW Rydzyny.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane w SUW
Rydzyny

Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoliło na produkcję energii ze źródła
odnawialnego w ilości 40,4 MWh w okresie grudzień 2018 - grudzień 2020, co pozwoliło na
redukcję emisji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2 do atmosfery.
1

K. Świtalska, Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, Gospodarka niskoemisyjna - najważniejsze założenia,
http://www.lobzenica.pl/asp/pliki/20160122_Spotkanie_noworoczne_Burmistrza_Lobzenicy/
gospodarka_niskoemisyjna_lonzenica.pdf [dostęp: 15.04.2020r.]
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Kolejną proekologiczną inwestycją realizującą założenia planu gospodarki niskoemisyjnej
jest zaplanowana na lata 2020-2021 budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pabianice opartego na
energooszczędnych lampach LED. Więcej na ten temat w podrozdziale dotyczącym oświetlenia
ulicznego.
1.3. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne Wójt opracowuje projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a następnie Rada gminy uchwala
założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co
najmniej raz na 3 lata. Rada Gminy Pabianice przyjęła uchwałę nr XIV/133/2015 z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe. Natomiast 19 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr XXI/167/2019 w sprawie
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Pabianice.
Zgodnie z ustawą projekt założeń powinien określać:
•

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;

•

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

•

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego
źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

•

możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej;

•

zakres współpracy z innymi gminami.

Zawartość opracowania „Projekt aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pabianice” odpowiada pod względem
redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo Energetyczne.
1.4. Program dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej
sprawności wytwarzania
Przyjęcie uchwałą Nr LVI/512/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 Programu
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni
lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła
jest konsekwencją realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Celem Programu jest ochrona środowiska poprzez likwidację lokalnych kotłowni lub
palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła, źródło
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proekologiczne. Zgodnie z Programem kotłowniami ze źródłem o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła są:
•

kotłownia gazowa,

•

kotłownia olejowa

•

kotłownia węglowa, ale jedynie dla kotłów V generacji,

•

ogrzewanie elektryczne,

•

kotłownia na biomasę,

•

pompy ciepła (OZE).

Nabór wniosków o dofinansowanie z Programu odbywał się w dwóch etapach. Etap
pierwszy trwający od 17 lutego do 30 kwietnia 2020 r. obejmował złożenie wypełnionego wniosku
oraz załączników, tj. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością oraz kosztorysu. Na
podstawie złożonych wniosków powstała lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu, który
trwał od 18 maja do 30 czerwca 2020 r. i obejmował złożenie pozostałych wymaganych
załączników.
Wysokość dotacji wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania z
zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dotacji, nie może być wyższa niż kwoty wskazane w
Programie w zależności od rodzaju źródła. Do dnia 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło 55 wniosków.
W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2020 roku kwoty 420 000,00 zł na
dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostały zakwalifikowane 33 wnioski na kwotę ponad
410 000 zł. 22 wnioski na kwotę 297 385,83 zł umieszczone zostały na liście rezerwowej – do
dalszego procedowania w przypadku, gdyby zostały wolne środki.
Łączna deklarowana wartość budowy to 814.660,61 zł. Dofinansowania wyniosły od
5.400,00 zł do 27.378,00 zł.
Poniższy wykres prezentuje rodzaje źródeł ciepła, które zostały zastosowane po likwidacji
kotłowni węglowych.
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2
9

6

pompa ciepła
piec na ekogroszek Vgeneracji
piec gazowy
piec na biomasę
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Powyższe dane wskazują, że prawie połowa wnioskodawców preferowała wymianę
kotłowni węglowej na kotłownię tego samego rodzaju, choć o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła. W związku z powyższym w kolejnych latach planuje się aktualizację Programu w kierunku
wyeliminowania możliwości otrzymania dotacji na zakup pieców węglowych V-generacji. Takie
działanie podyktowane jest polityką Państwa nastawioną na poprawę jakości powietrza i zakaz
stosowania węgla w gospodarstwach domowych. Program był przewidziany na lata 2018 – 2020.
Kolejny planowany jest na 2022 r.
Dokonując oceny powyższego Programu należy stwierdzić, że cieszył się i nadal cieszy
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki przyznanym dofinansowaniom zmniejszyła się
liczba przestarzałych, a co za tym idzie najbardziej obciążających środowisko, kotłowni
węglowych. W pierwszej kolejności bowiem dofinansowywanie otrzymywały osoby wymieniające
najstarsze piece.
1.5. Program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i
przydomowych oczyszczalni ścieków
Program dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni
ścieków został przyjęty Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r.
Został on stworzony w celu ochrony środowiska. Dotacją są objęte zadania polegające na:
•

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

•

budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zgodną z normą PN-EN 125663:2016-10 lub nowszą na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej na obszarze, na którym
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nie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego
oraz ich użytkowaniu - eksploatacji zgodnie z wymogami gestora sieci i przepisami ochrony
środowiska, w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy.
Warunkiem ubiegania się o dotację było nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułu
podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym
Wysokość dotacji wynosiła 50% kosztów kwalifikowanych:
•

dla przyłącza kanalizacyjnego, jednak nie więcej niż 123 zł brutto za 1 mb wykonanego
przyłącza;

•

dla przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7.000 zł brutto;

Wysokość dotacji celowej przy budowie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków
ustalona została w formie ryczałtu w kwocie 7.000 zł brutto.
Nabór wniosków trwał od dnia 17 lutego do dnia 30 czerwca 2020 r. Na ten cel
zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.
Poniższa tabela obrazuje zakres realizacji Programu w roku 2020 w odniesieniu do roku 2019 i
2018.
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
2020

2019r.

2018r.

Kwota dotacji

153.525,15 zł

147.041,67 zł

172.711,88 zł

Kwota deklarowanych kosztów
budowy

316.584,84 zł

301.634,37 zł

359 561,38 zł

25

22

27

Liczba zakwalifikowanych
wniosków

Przyłącza do kanalizacji sanitarnej
2020

2019r.

2018r.

Kwota dotacji

16.895,35 zł

48.973,75 zł

88.814,35zł

Kwota deklarowanych kosztów
budowy

28.918,50 zł

99.360,00 zł

156 765,40 zł

4

14

23

Liczba zakwalifikowanych
wniosków

Powyższa tabela wskazuje, że tendencja w zakresie liczby wniosków zakwalifikowanych na
budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków utrzymywała się na podobnym poziomie
w ostatnich latach. Natomiast zauważalny jest znaczny spadek zakwalifikowanych wniosków na
budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

11

1.6.
Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw
domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z
terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/218/2020 Rady
Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy
Pabianice z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021.
Celem udzielanego dofinansowania, zgodnie z Programem, jest ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, a w szczególności redukcja emisji CO2 w związku z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, poprzez zwiększenie udziału wykorzystywanej energii elektrycznej
pochodzącej z odnawialnego źródła energii. Zgodnie z Programem Gmina Pabianice udziela dotacji
celowej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych
zaliczanych do instalacji prosumenckich 10-panelowych o minimalnej mocy 3 kWp lub 20panelowych o minimalnej mocy 6 kWp.
Nabór wniosków w 2020 r. trwał od dnia 24 sierpnia 2020 r. od godz. 9:00 do dnia 30
września 2020 r. do godz. 15:00. Zainteresowanie Programem było ogromne. Do dnia 30 września
2020 roku wpłynęło 296 wniosków. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2021 roku
kwoty 3.000.000,00 zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zakwalifikowano 170
wniosków. 45 wniosków umieszczone zostały na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w
przypadku, gdyby zostały wolne środki. Realizacja inwestycji ma nastąpić do 31.08.2021 r., a
rozliczenie inwestycji - do dnia 20.09.2021 r.
Umowy zostały podpisane z 82 osobami na 10 paneli oraz 87 osobami na 20 paneli.
1.7. Wymiana pokryć dachowych z eternitu – dotacje na transport i utylizację eternitu
Gmina Pabianice stwarza swoim mieszkańcom możliwość pozyskania dofinansowania do
wymiany pokryć dachowych z niebezpiecznego dla zdrowia eternitu. Dofinansowanie przyznawane
jest na transport i utylizację tego materiału.
W budżecie Gminy na rok 2020 na realizację tego zadania zarezerwowana została kwota
30.000 zł. Wydatkowano na ten cel łączną kwotę 12.066,00, co stanowi wykonanie na poziomie
40,22 % w stosunku do planu. Z dofinansowania skorzystało 6 osób.
Jednak najważniejszą informacją dla mieszkańców powinien być fakt, iż łączna ilość
usuniętego eternitu to 21,76 ton.
1.8. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284) Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
Rada Gminy uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania Programu.
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Rada Gminy Pabianice w/w Program przyjęła Uchwałą Nr XIX/161/2019 Rady Gminy z
dnia 25 listopada 2019 r. Celem głównym Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Cele szczegółowe to:
•

poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,

•

integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

•

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

W w/w uchwale ustalono priorytetowe obszary, w ramach, których odbywała się współpraca
w roku 2020, tj:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w szczególności:
a) rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,
b) promocja turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku.
2. wypoczynek dzieci młodzieży; organizacja wypoczynku wyjazdowego i stacjonarnego.
3. kultura:
a) rozwijanie wśród mieszkańców Gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży
świadomości kultury regionalnej oraz pielęgnowanie tradycji narodowych i wiedzy
historycznej,
b) organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych, konkursów, przeglądów i festiwali;
c) zwiększanie dostępu do szeroko pojętej kultury dla dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez
organizowanie wyjazdów do teatrów, filharmonii, muzeów, centrów nauki i techniki
4. integracja europejska: rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w
ramach Unii Europejskiej.
5. pomoc społeczna; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców nowych form edukacji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informatycznych,
b) rozwijanie zainteresowań
doświadczenie.

uczniów

przedmiotami

ścisłymi

poprzez

bezpośrednie

7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
8. Promocja i edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że współdziałanie Gminy z Organizacjami obejmuje
współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. W roku 2020 r. na szczególne
podkreślenie zasługuje współpraca w zakresie działań mających na celu ograniczenie
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rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV-2. Członkowie organizacji społecznych, pozarządowych
włączyli się w akcję szycia maseczek ochronnych, a także ich dystrybucji dla mieszkańców Gminy
Pabianice.
Poniższa tabela obrazuje współpracę o charakterze finansowym – wysokość przekazanych
dotacji wraz ze wskazaniem ilości uczestników w podejmowanych przedsięwzięciach w 2019r. w
porównaniu do roku 2018. Niestety w roku 2020 zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży, a także przewidziane w ramach trybu art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie odbyły się z powodu wprowadzenia z dniem
20 marca 2020 r. stanu epidemii oraz związanymi z nim zakazami i ograniczeniami.
zadanie

2018
wydatki

liczba
uczestników

2019
wydatki

liczba
uczestników

zadania z zakresu organizacji
wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży

73.000 zł

111

90.000 zł

139

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

30.000 zł

ok. 500

30.000 zł

ok. 800

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

20.000 zł

145

20.000

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

9.550 zł

170

*brak zainteresowania ze
strony Organizacji realizacją
zadań

*zadanie realizowane przez
Gminny Dom Kultury
335

Organizacje, zarówno formalne i nieformalne, działające na terenie Gminy Pabianice to:
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „ Nadzieja" Żytowice,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „ Victoria" Bychlew;
3. Stowarzyszenie „ Carpe Diem" Konin;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Żytowicach, Żytowcie;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Górce Pabianickiej, Górka Pabianicka;
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzynach, Rydzyny;
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach, Pawlikowice;
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach, Kudrowice;
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9. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, Janowice;
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie, Gorzew;
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku, Piątkowisko;
12. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko;
13. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew;
14. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice;
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie;
16. Stowarzyszenie „ Pax Tecum";
17. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens";
18. Fundacja „ Razem dla siebie”;
19. Stowarzyszenie „ Mistrzowskie Gołębie Pocztowe Europy”.
Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Pabianice:
1. KGW Konin-Majówka,
2. KGW Janowice,
3. KGW Żytowice,
4. KGW Kudrowice,
5. KGW Wola Żytowska,
6. KGW Górka Pabianicka,
7. KGW Piątkowisko,
8. KGW Pawlikowice,
9. KGW Bychlew,
10.KGW Rydzyny.
1.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Pabianice
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pabianice jest przyjmowany corocznie do dnia 31 marca. Taki obowiązek na gminy
nakłada ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 638).
Zgodnie z postanowieniami Programu ma on na celu:
1. zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
2. zapobieganie oraz zmniejszenie bezdomności zwierząt;
3. zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom dzikim;
15

4. edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
5. propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności
psów i kotów;
6. zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.
Łączny koszt realizacji Programu w 2020 r. wyniósł 264.445,50 zł. Było to o 26.630,36 zł
mniej niż w roku poprzednim.
Realizacja zadań określonych w Programie
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Powyższy wykres uzasadnia przyczynę spadku kosztów związanych z realizacją Programu
w 2020 r. w stosunku do roku 2019. Zarówno koszty utrzymania zwierząt w schronisku, jak i
pozostałe usługi świadczone na rzecz zwierząt właścicielskich były niższe niż w poprzednim roku.
Pozostałe koszty, jak transport zwierząt rannych i uczestniczących w wypadkach, zapewnienie
całodobowej pomocy weterynaryjnej, czy dokarmianie kotów wolnożyjących pozostawał na
podobnym poziomie zarówno w roku 2019, jak i 2020.
1.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty uchwałą nr XXI/165/2019 Rady Gminy
Pabianice z dnia 19 grudnia 2019 r.
Cele wskazane w Programie to:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
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2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Pabianice.
Pandemia wywołana wirusem COVID-19 nie pozwoliła na realizację Programu
Profilaktycznego za 2020r. Plan zakładał wydatki w kwocie 60.600,00 zł, a wykonanie wyniosło
zaledwie 9.654,62 zł.
2. Sprawy obywatelskie i organizacyjne
2.1. Sprawy obywatelskie
Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Pabianice zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec
roku 2020 wyniosła 7539 osób, w tym:
•

3870 kobiety,

•

3669 mężczyzn.

W porównaniu do roku 2019 jest to wzrost o 122 osoby.
Powyższe dane jednoznacznie wskazują na tendencję zwyżkową, która nie jest uzależniona
od ilości urodzeń, ponieważ w roku 2020 urodziło się 68 dzieci, które zostały zameldowane w
Gminie. Było to o 8 urodzeń mniej niż w roku poprzednim. W tym samym czasie zgonów
zanotowano odpowiednio 76 w roku 2020 i 53 w roku 2019.
Przyrost naturalny w Gminie Pabianice wyniósł -8, natomiast współczynnik przyrostu
naturalnego wyniósł -1 promila. Jest to znaczna różnica w stosunku do współczynnika przyrostu
naturalnego dla kraju, który w 2020 r. wynosił -3,1 promila.
Analizując kolejne przyczyny tendencji wzrostowej odnośnie liczby meldujących się na
terenie Gminy Pabianice mieszkańców można wymienić takie przyczyny jak: korzystne położenie
między miastem Pabianice a miastem Łódź, duża ilość terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, polepszająca się infrastruktura drogowa, wodna i kanalizacyjna,
programy dotacyjne dla mieszkańców oraz coraz bogatsza oferta kulturalna. W roku 2020 nie
można zapomnieć o pandemii i skutkach społecznych jakie ze sobą niesie. Mianowice,
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preferencjach społeczeństwa odnośnie niechęci do przebywania w dużych skupiskach osób, czy
chęci posiadania choćby niewielkiej nieruchomości gruntowej, która dawałaby możliwość
spędzenia czasu na wolnym powietrzu bez narażania się na konsekwencje ze strony służb.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jedynie 16% społeczeństwa z terenu Gminy
Pabianice to osoby w wieku emerytalnym (powyżej 60 lat w przypadku kobiet i powyżej 65 lat w
przypadku mężczyzn). Dzieci i młodzież w wieku między 0-18 lat stanowią 23% mieszkańców,
natomiast pozostałe 61% mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym. Sytuacja ta nie zmieniła
się w stosunku do roku 2019.
2.2. Sprawy organizacyjne
2.2.1. Sprawy administracyjne
Urząd Gminy w Pabianicach w 2020 r. składał się z 5 referatów:
1. Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych;
2. Referat Finansowy;
3. Referat Dróg i Planowania Przestrzennego;
4. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami;
5. Referat Oświaty, Kultury i Sportu;
6. samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych;
7. radca prawny.
Informacje ogólne:
•

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Pabianicach wpłynęły 7883 pisma. Sprawy były
załatwiane bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych przepisami prawa.

•

Wpłynęło 80 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

•

Wszelkie informacje były na bieżąco umieszczane i przekazywane:

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

podstawowe informacje,aktualności;

•

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

•

przejrzysty kalendarz wywozu odpadów wraz z przypomnieniami o terminie wywozu;

•

informacje na temat jakości powietrza;
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•

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

Petycje rozpatrywane przez Wójta
Zgodnie z przepisami prawa odbiorcami petycji mogą być m.in. organy władzy
wykonawczej. W samorządach są to wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.
W roku 2020 do Wójta Gminy Pabianice skierowano 2 petycje. Jedna z nich została
pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na jej braki formalne. Z kolei druga jest w trakcie
rozpatrywania.

Rankingi
W rankingu samorządowców przeprowadzonym przez gazetę „Rzeczpospolita” w kategorii
gminy wiejskie Gmina Pabianice zajęła w 2019 r. 484 miejsce na 1548 ocenianych gmin w Polsce,
otrzymując łączną punktację 10,29.2 W 2020 r. było to miejsce 421 na 1485 ocenianych gmin w
Polsce z liczbą punktów 27,503. Pierwsze miejsce zajęła Gmina Kleszczów w województwie
łódzkim z liczbą 71,06 pkt, zaś 1485 miejsce zajęła Gmina Joniec w województwie mazowieckim z
liczbą punktów 11,20.
Ocenie podlegały trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość
środowiskowa oraz jakość zarządzania i współpracy.
2.2.2. Realizacja uchwał Rady Gminy Pabianice
W roku 2020 Rada Gminy Pabianice przyjęła łącznie 90 uchwał. Grupy zagadnień, których
dotyczyły przyjęte uchwały obrazuje wykres.

2
3

Pełna lista rankingowa: https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow-2019-gminy-wiejskie
Pełna lista rankingowa: https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow-2020-gminy-wiejskie
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zagadnienia

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

Wojewoda Łódzki w zakresie zgodności z prawem;

•

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w zakresie spraw finansowych.

Łódzki Urząd Wojewódzki jedynie w odniesieniu do dwóch uchwał na 90 podjętych przez
Radę Gminy zawiadomił o wszczęciu postępowania co do ich zgodności z prawem. W przypadku
jednej z nich Rada Gminy przyjęła uchwałę naprawczą, w jednym przypadku Wojewoda stwierdził
nieważność uchwały.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nie miała żadnych uwag, co do legalności
podjętych przez Radę uchwał.
Powyższe fakty wskazują na wysoki poziom działań legislacyjnych podejmowanych przez
Urząd Gminy oraz Radę Gminy.

Skargi, wnioski, petycje
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym skargi, wnioski i petycje są rozpatrywane przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W roku 2020 Komisja zajmowała się czterema petycjami,
które wpłynęły do właściwości Rady Gminy Pabianice. W każdym przypadku Komisja
wypracowała projekt rozstrzygnięcia przedłożony Radzie Gminy dla poszczególnych spraw
zgłoszonych w petycjach.
Rozstrzygnięcia w sprawach zgłoszonych w petycjach w roku 2020 były następujące:
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•

w jednym przypadku Rada Gminy nie poparła inicjatywy zgłaszanej przez osobę składającą
petycję,

•

w drugim przypadku Rada Gminy nie uwzględniła petycji,

•

trzecia petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na jej braki formalne,

•

czwarta petycja wpłynęła do Urzędu Gminy w Pabianicach w grudniu 2020 r. Jej
rozstrzygnięcie przypadło na styczeń 2021 r. W tym przypadku Rada Gminy uznała, że nie
jest kompetentna w sprawie i przekazała petycję zgodnie z właściwością.

Skarg na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice w roku 2020 nie było.
3. Finanse Gminy Pabianice
Budżet Gminy Pabianice na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą
XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. Jednak w ciągu 2020 r.
wielokrotnie dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany budżetu dokonywane
były w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy Pabianice i zarządzenia Wójta Gminy Pabianice.
Zmiany związane były ze zmianą kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, z
przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, ze
zmianą dochodów własnych.
Wprowadzone zmiany spowodowały, że:
•

dochody budżetu Gminy Pabianice w 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości
53.860.046,39 zł, co stanowi 99,44 % zaplanowanej po zmianach w budżecie kwoty
54.161.354,08 zł,

•

wydatki Gminy Pabianice w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 49.070.530,13 zł,
co stanowi 89,78 % zaplanowanej po zmianach w budżecie kwoty 54.656.354,08 zł,

•

wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 4.789.516,26 zł.

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z
wynosi 3.888.875,10 zł i dotyczy długoterminowego kredytu zaciągniętego w Rejonowym Banku
Spółdzielczym w Lututowie na okres od dnia 04.12.2019 r. do 31.12.2022 r. W roku 2020 zostały
spłacone raty w wysokości 2.200.000,00 zł.
Tabela Nr 1 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2020 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1.

Dochody

54.161.354,08 53.860.046,39

99,44

2.

Wydatki

54.656.354,08 49.070.530,13

89,78

3.

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

-495.000,00

4.789.516,26

-

-

-

-

-
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- kredytem

-

495.000,00
Wypracowana w 2020 r. nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi wyniosła 7.909.096,03 zł.
Tabela Nr 2 - Dane wyliczone na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w oparciu
o sprawozdania NDS
Składniki finansowe
2019 rok
wynikające
z art. 242 ustawy o
Plan
Wykonanie
finansach publicznych
(zł)
(zł)
Dochody bieżące
53.560.851,85
53.187.784,16
Wydatki bieżące
49.198.443,12
45.278.688,13
Różnica pomiędzy
dochodami i wydatkami
4.362.408,73
7.909.096,03
bieżącymi
3.1. Dochody Gminy Pabianice
Z danych finansowych wynika, że ponadplanowe dochody zostały osiągnięte z tytułu zwrotu
z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, ze sprzedaży wody z wodociągów gminnych, z renty
planistycznej, podatku od środków transportowych, z podatku dochodowego od osób prawnych
Wysokie wykonanie dochodów własnych gminy tj. na poziomie 99,85 % planu, powoduje,
że dochody te stanowią najważniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy tj. 35,37 % . Na
pozostałe dochody własne składają się wpływy z podatku od nieruchomości, pozostałe podatki i
opłaty lokalne, wpływy z usług dot. sprzedaży wody i kanalizacji, opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i inne dochody własne.
Planowane i wykonane dochody Gminy Pabianice za 2020 r. według źródeł ich pozyskania
przedstawia wykres nr 1.
Wykres Nr 1 – Dochody według źródeł ich pozyskania
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Dochody wg źródeł
pozyskania
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Udziały w Subwencja Dotacje ce- Dotacje ce- Dotacje ce- Dotacje UE Środki z
dochodach ogólna z
lowe na
lowe na
lowe na
państwobudżetu
budżetu
zadania
zadania
zadania
wych funpaństwa
państwa
zlecone zlecone własne duszy ce§2010
§2060
§2030
lowych
Plan

Wykonanie

Dynamikę poszczególnych dochodów w ogólnym ich wykonaniu przedstawia wykres Nr 2,
który uwzględnia podział pozostałych dochodów własnych na podatek od nieruchomości oraz
pozostałe podatki i opłaty lokalne.
Procentowy udział podatku od nieruchomości w ogólnej kwocie wykonanych dochodów kształtuje
się na poziomie 20,06 % i stanowi istotną pozycję w budżecie gminy.
W przedstawionej strukturze uwzględniony został podział dochodów na grupy dochodów: dotacje,
subwencje, udziały w dochodach budżetu państwa, podatek od nieruchomości oraz podatki i opłaty
lokalne.

Wykres Nr 2 – Wykonanie dochodów za 2020 r.
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Wykonanie dochodów
22,59 % udziały w dochodach budżetu
państwa

15,79 % podatki i opłaty lokalne

25,91 % dotacje
20,06 % podatek od nieruchomości

15,65 % subwencje
udziały w dochodach budżetu państwa
subwencje
podatki i opłaty lokalne

podatek od nieruchomości
dotacje

Tabela Nr 3 przedstawia dochody Gminy Pabianice według źródeł ich pozyskania ze
szczególnym uwzględnieniem pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych tj. dotacji, środków z
funduszy celowych, środków z UE.
Tabela Nr 3 – Dochody Gminy Pabianice za 2020 r. według źródeł ich pozyskania
Lp.

Rodzaj dochodów

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

Procentowy udział
poszczególnych
rodzajów dochodów
w dochodach ogółem

1.
2.

Dochody własne gminy
Udziały w dochodach budżetu
państwa

19.076.273,58
12.401.188,00

19.046.885,98
12.165.766,04

99,85
98,10

35,37
22,59

3.

Subwencje z budżetu państwa

8.430.519,00

8.430.519,00

100,00

15,65

4.

Dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
(§ 2010)
Dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
zlecone gminom związane z
realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiące
pomoc państwa w wychowaniu
dzieci (§ 2060)
Dotacje celowe z budżetu
państwa na własne zadania
bieżące gminy (§ 2030)
Środki z Funduszu Dróg

3.229.279,42

3.174.571,66

98,31

5,89

9.653.053,00

9.646,215,97

99,93

17,91

550.458,56

531.807,15

96,61

0,99

343.025,00

343.025,00

100,00

0,64

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

Samorządowych (§ 6350)
Środki z WFOŚiGW na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji (§ 6280)
Dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach UE
(§§ 2059, 6259)
Dotacje z UE
na realizację projektów
(§§ 2057, 6257, 2001)
Razem:

0

71.760,00

0,13

7.742,81

6.447,33

83,27

0,01

469.814,71

443.048,26

94,30

0,82

54.161.354,08

53.860.046,39

99,44

100,00

3.2. Wydatki Gminy Pabianice
Wydatki Gminy Pabianice za 2020 r. w wysokości 49.070.530,13 zł zostały wykonane na
poziomie 89,78 % planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 45.278.688,13 zł zostały
zrealizowane na poziomie 92,03 % planu a wydatki majątkowe w wysokości 3.791.842,00 zł na
poziomie 69,47 % planu.
Wydatki majątkowe stanowią 7,73 % a wydatki bieżące 92,27 % ogólnej kwoty zrealizowanych
przez gminę wydatków.
Wykres Nr 3 – Wydatki Gminy Pabianice za 2020 r.

Wydatki Gminy Pabianice

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

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

Wydatki majątkowe

Wydatki na programy z udziałem środków UE

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0
Wykonanie

5000000

10000000

15000000

20000000

Plan

Wykonanie zaplanowanych na 2020 r. wydatków budżetu Gminy Pabianice w
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 4 oraz wykres Nr 5.

Tabela Nr 4 – Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2019 r.
Dział
Nazwa
Plan
010
Rolnictwo i łowiectwo
1 714 388,89
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
916 004,00
energię elektryczną, gaz i wodę
600
Transport i łączność
3 923 513,51
700
Gospodarka mieszkaniowa
641 172,98
710
Działalność usługowa
302 000,00
750
Administracja publiczna
4 362 418,55
751
Urzędy naczelnych organów
55 298,00
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i
771 037,48
ochrona przeciwpożarowa
757
Obsługa długu publicznego
250 000,00
758
Różne rozliczenia
613 000,00
801
Oświata i wychowanie
16 396 831,4
4
851
Ochrona zdrowia
2 458 412,38
852
Pomoc społeczna
1 376 884,00
853
Pozostałe zadania w zakresie
194 859,44
polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
508 377,00

Wykonanie
1 123 649,38
860 114,95

%
65,54
93,90

3 008 905,16
523 836,04
65 345,55
4 155 599,20
54 278,87

76,69
81,70
21,34
95,26
98,16

619 568,56

80,36

66 832,75
0,00
15 412 571,9
8
2 395 637,46
1 086 351,81
132 257,29

26,73

442 983,70

87,14

94,00
97,45
78,90
67,87

26

855

Rodzina

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

921
926

12 760 901,0
0
5 417 938,77

12 684 698,3
2
4 824 848,18

99,40

1 596 316,64

1 295 281,75

81,14

397 000,00

317 769,18

80,04

89,05

Z analizy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział
w budżecie Gminy Pabianice w 2020 r. stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań w
dziale: oświata i wychowanie (31,41 % ogółu wydatków) oraz rodzina (25,85 %).
Realizacja zadań oświatowych obejmuje działalność szkół podstawowych w Bychlewie,
Pawlikowicach i Petrykozach oraz zespołu szkolno – przedszkolnego w Piątkowisku, a także
działalność oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych i przedszkola w
Żytowicach.
W dziale rodzina wydatki dotyczą przede wszystkim wypłacanych świadczeń
wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych
realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
W oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2020 r. ustalone zostały
wskaźniki finansowe przedstawione w Tabeli Nr 5, które obrazują sytuację finansową Gminy
Pabianice.
Tabela Nr 5 - Wskaźniki finansowe za 2020 r.
WSKAŹNIKI FINANSOWE
WB1 - Udział dochodów bieżących w dochodach
ogółem
WB3 - Udział nadwyżki operacyjnej w
dochodach ogółem
WB4 - Udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem
WB5 - Obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
WB6 - Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów
ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem
WB7 - Wskaźnik samofinansowania, wyliczony
jako stosunek sumy nadwyżki operacyjnej i
dochodów majątkowych do wydatków
majątkowych
WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA
WL2 - Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
WL3 - Zobowiązania ogółem na mieszkańca
WL4 - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne na mieszkańca
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ
WZ1 - Udział zobowiązań ogółem w dochodach

98,75
14,68
7,73
37,47
14,68
226,31

1048,95
515,76
515,76
7,22
27

ogółem
WZ2 - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na
projekty unijne w dochodach ogółem
WZ3 - Obciążenie dochodów ogółem obsługą
zadłużenia
WZ6 - Obciążenie dochodów bieżących
wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia
WZ7 - Udział zobowiązań wymagalnych w
zobowiązaniach ogółem
WU1 - Udział zobowiązań wymagalnych wobec
ZUS, KRUS, NFZ w dochodach ogółem
WU2 - Udział zobowiązań wymagalnych wobec
ZUS, KRUS, NFZ w zobowiązaniach ogółem

7,22
0
84,19
0
0
0

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice na 2020
r. kształtuje się na poziomie 69,47 %. Wydatki majątkowe stanowią 7,73 % zrealizowanych przez
gminę wydatków.
Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy w 2020 r. przedstawia Tabela nr
7.
Tabela nr 7 – Wydatki inwestycyjne Gminy Pabianice za 2020 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01010
6050

Treść

6300

% wykonania
planu

1 422 234,47

872 939,80

61,38

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 422 234,47

872 939,80

61,38

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.
661/15 i 662/1 w Piątkowisku
Projekt budowy sieci wodociągowej Gorzew - Okołowice
Projekt i budowa systemu zwiększenia ciśnienia
wody we wsi Kudrowice w pasie drogi powiatowej
Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie
wsi Szynkielew
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Żytowice
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku,
dz. Nr ew. 338/8

1 422 234,47

872 939,80

61,38

412 234,47

412 234,47

100,00

65 000,00

32 150,00

49,46

75 000,00

36 285,00

48,38

95 000,00

83 820,00

88,23

50 000,00

37 491,13

74,98

75 000,00

73 873,80

98,50

555 000,00

122 145,40

22,01

95 000,00

74 940,00

78,88

Zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW
Żytowice
Transport i łączność
60014

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydzyny

600

Plan po
zmianach

1 676 739,28

1 178 566,51

70,29

Drogi publiczne powiatowe

281 000,00

157 380,14

56,01

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

281 000,00

157 380,14

56,01

38 463,00

0,00

0,00

147 537,00

102 091,64

69,20

Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej
nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice
Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)
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Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko Kudrowice, gmina Pabianice
60016
6050

6060

700
70005

95 000,00

55 288,50

58,20

Drogi publiczne gminne

1 395 739,28

1 021 186,37

73,16

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Rydzyny - Budowa drogi gminnej Biesaga dz.
Nr 318 - dokumentacja
Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin (dokumentacja projektowa)
Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew (dokumentacja projektowa)
Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa, od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
Remont drogi gminnej Nr 108269E w Szynkielewie
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez
Szynkielew I
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Górka Pabianicka - Zakup 2 wyświetlaczy
prędkości wraz z montażem na drodze gminnej w
sołectwie Górka Pabianicka
Gospodarka mieszkaniowa

1 369 739,28

997 324,37

72,81

25 507,28

17 712,00

69,44

70 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

595 265,00

463 178,00

77,81

106 000,00

105 288,00

99,33

362 967,00

301 146,37

82,97

110 000,00

110 000,00

100,00

26 000,00

23 862,00

91,78

26 000,00

23 862,00

91,78

268 000,00

219 630,00

81,95

268 000,00

219 630,00

81,95

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

243 000,00

219 630,00

90,38

30 960,59

24 960,59

80,62

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6050

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Projekt rekultywacji działki nr ewid. 296 we wsi Rydzyny
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Kudrowice - Zakup działki pod budowę placu
zabaw i siłowni zewnętrznej dla społeczności wsi
Kudrowice

750
75023
6050

6060

FS Piątkowisko - Zakup altany na działkę gminną
nr 672/29 w Piątkowisku
Wykup gruntów
Administracja publiczna

27 000,00

26 800,00

99,26

185 039,41
66 000,00

167 869,41
63 733,63

90,72
96,57

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

66 000,00

63 733,63

96,57

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Montaż klimatyzacji na parterze budynku urzędu
gminy
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

48 314,43

96,63

50 000,00

48 314,43

96,63

16 000,00

15 419,20

96,37

16 000,00

15 419,20

96,37

162 361,02

118 382,82

72,91

20 000,00

19 383,00

96,92

20 000,00

19 383,00

96,92

20 000,00

19 383,00

96,92

142 361,02

98 999,82

69,54

43 360,62

0,00

0,00

43 360,62

0,00

0,00

Zakup urządzeń telekomunikacyjnych wraz z montażem i uruchomieniem systemu (wymiana centrali
telefonicznej)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75405

Komendy powiatowe Policji
6170

75412

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej
Ochotnicze straże pożarne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Pawlikowice - dobudowa garażu na ciężki samochód pożarniczy w OSP w Pawlikowicach

29

6060

6230

758
75818
6800
801
80101
6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
FS Żytowice - zakup i montaż systemu wentylacyjno - wywiewnego w budynku OSP w Żytowicach

18 000,40

17 999,82

100,00

18 000,40

17 999,82

100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

81 000,00

81 000,00

100,00

Dotacja dla OSP w Górce Pabianickiej na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku strażnicy

25 000,00

25 000,00

100,00

Dotacja dla OSP w Kudrowicach na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w strażnicy OSP

11 000,00

11 000,00

100,00

Dotacja dla OSP w Pawlikowicach na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP
Różne rozliczenia

45 000,00

45 000,00

100,00

236 000,00

0,00

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

236 000,00

0,00

0,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

236 000,00

0,00

0,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

236 000,00

0,00

0,00

Oświata i wychowanie

82 644,00

42 644,00

51,60

Szkoły podstawowe

82 644,00

42 644,00

51,60

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku

82 644,00

42 644,00

51,60

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

42 644,00

42 644,00

100,00

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej
SP Bychlew - zagospodarowanie szatni z prysznicami na salę lekcyjną
Ochrona zdrowia

851
85195
6230

32 000,00

32 000,00

100,00

Pozostała działalność

32 000,00

32 000,00

100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

32 000,00

32 000,00

100,00

32 000,00

32 000,00

100,00

Dotacja na zakup respiratora dla Pabianickiego
Centrum Medycznego Sp. Z o.o.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90015
6050

1 383 539,19

1 140 691,74

82,45

Oświetlenie ulic, placów i dróg

673 539,19

571 860,42

84,90

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

399 320,27

297 641,50

74,54

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice

60 866,50

60 866,50

100,00

FS Petrykozy - budowa oświetlenia przy drodze
gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka

13 453,77

13 453,77

100,00

FS Petrykozy - wykonanie projektu oświetlenia
przy drodze gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka

10 000,00

7 380,00

73,80

12 000,00

12 000,00

100,00

120 000,00

71 416,23

59,51

25 000,00

14 391,00

57,56

35 000,00

25 830,00

73,80

88 000,00

75 699,00

86,02

35 000,00

16 605,00

47,44

FS Rydzyny - Przebudowa oświetlenia ulicznego
w Rydzynach
Oświetlenie drogi gminnej Nr 108258E na odcinku
Petrykozy - Górka Pabianicka
Oświetlenie drogi gminnej w Gorzewie
Oświetlenie drogi gminnej w Pawlikowicach II do
wiaduktu
Przebudowa oświetlenia ulicznego w Pawlikowicach i Rydzynach
Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Janowicach
I

30

6057

6059

90019

6230

921
92109
6060

926
92695
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice

233 086,08

233 086,08

100,00

233 086,08

233 086,08

100,00

41 132,84

41 132,84

100,00

41 132,84

41 132,84

100,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

710 000,00

568 831,32

80,12

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

710 000,00

568 831,32

80,12

Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

260 000,00

168 870,50

64,95

Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne

420 000,00

387 894,82

92,36

Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje
na transport i utylizację eternitu

30 000,00

12 066,00

40,22

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

38 393,00

37 184,00

96,85

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

38 393,00

37 184,00

96,85

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38 393,00

37 184,00

96,85

FS Jadwinin-Władysławów - Zabudowa tarasu
przy świetlicy w Jadwininie oraz zakup ławek i stołów na wyposażenie

20 210,00

20 210,00

100,00

FS Konin-Majówka - Kompleksowa usługa wykonania dodatkowych drzwi z wyjściem na taras w
świetlicy w Koninie (zakup drzwi tarasowych, prace budowlane i wykończeniowe)

10 783,00

10 455,00

96,96

FS Konin-Majówka - Projekt budowlany (projekt
otworu drzwi tarasowych, projekt wiaty - zadaszenia tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej, projekt
placu zabaw i siłowni trexerowej)

7 400,00

6 519,00

88,09

Kultura fizyczna

90 000,00

86 069,50

95,63

Pozostała działalność

90 000,00

86 069,50

95,63

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w
miejscowości Bychlew, Gmina Pabianice

90 000,00

86 069,50

95,63

45 000,00

43 034,75

95,63

45 000,00

43 034,75

95,63

5 457 910,96

3 791 842,00

69,47

Utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w
miejscowości Janowice, Gmina Pabianice

Razem

Największe wydatki majątkowe poniesione w roku 2020 dotyczą działu: transport i łączność
(31,08 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (30,08 %) oraz rolnictwo i łowiectwo
(23,02 %).
W ramach inwestycji drogowych największe nakłady poniesione zostały na zadania:
„Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa, od ul. Stadionowej do
skrzyżowania przy pos. 57/2 – 563/21” - 463.178,00 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr
108257E przez Szynkielew I” – 301.146,37 zł.
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska największe środki zostały
przeznaczone na dotacje udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
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realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków (168.870,50 zł), na dofinansowanie wymiany starych pieców
węglowych na nowe proekologiczne (387.894,82 zł) oraz na wymianę pokryć dachowych z eternitu
(12.066,00 zł). Ogółem gmina udzieliła dotacji dla mieszkańców gminy na kwotę 568.831,32 zł.
Ponadto na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”, które będzie
realizowane również w roku 2021, poniesione zostały nakłady w wysokości 335.085,42 zł, z czego
ze środków europejskich 233.086,08 zł.
Strukturę wydatków majątkowych planowanych i wykonanych w 2020 r. według
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 6, a wykres nr 7 - strukturę
wykonania inwestycji według rodzajów działalności.
Wykres Nr 6 - Nakłady na inwestycje w 2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Nakłady na inwestycje w 2020 r.
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0

Rolnic- Transport Gospo- Admini- Bezpie- Oświata i Ochrona Gospotwo i i łączność darka
stracja czeństwo wycho- zdrowia darka
łowiecmiesz- publiczna publiczne wanie
komutwo
kaniowa
i ochrona
nalna i
przeciwochrona
pożarowa
środowiska
Plan

Kultura i Kulrura
ochrona fizyczna
dziedzictwa narodowego

Wykonanie

Wykres nr 7 – Wykonanie inwestycji według rodzaju działalności
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Wykonanie inwestycji

place zabaw i siłownie zewnętrzne
świetlice wiejskie
2%
1%

dotacje z budżetu gminy
15%
wodociągi i kanalizacja
23%
drogi powiatowe
4%

oświetlenie uliczne
15%

szkoły podstawowe
1% gospodarka gruntami i nieruchomościami
6%
ochrona zdrowia
1%
ochotnicze straże pożarne urząd gminy
3%
2%

drogi gminne
27%

komendy powiatowe policji
1%

wodociągi i kanalizacja
drogi gminne
urząd gminy
ochotnicze straże pożarne
ochrona zdrowia
dotacje z budżetu gminy
place zabaw i siłownie zewnętrzne

drogi powiatowe
gospodarka gruntami i nieruchomościami
komendy powiatowe policji
szkoły podstawowe
oświetlenie uliczne
świetlice wiejskie

3.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2020 – 2024 została przyjęta
Uchwałą Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. Integralną częścią
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WPF jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich obejmujący lata 2020 – 2024. Realizacja
programów i przedsięwzięć aktualizowanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Pabianice w
roku 2020 przedstawiona została w tabeli nr 6.
Tabela Nr 6 – Wykonanie programów i przedsięwzięć WPF za 2020 r.
Lp. Nazwa i cel
Limit 2020
Wykonanie
2020

1
2
3

Wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami
realizowanymi z udzielam środków UE
Wydatki bieżące

473 831,36

413 422,04

199 612,44

139 203,12

Realizacja projektu PRACUŚ

139 471,44

116 567,29

60 141,00

22 635,83

274 218,92
274 218,92

274 218,92
274 218,92

1 003 615,21

497 842,15

752 748,71
266 280,00

436 975,65
245 825,20

165 000,00

110 939,26

23 468,71

23 468,69

293 000,00

56 742,50

5 000,00

2 460,000

250 866,50
20 000,00

60 866,50
0,00

100 000,00

0,00

70 000,00

0,00

60 866,50

60 866,50

Erasmus + Akcja 2 „Partnerska współpraca
szkół”
Wydatki majątkowe
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice
Wydatki na programy, projekty lub
zadania pozostałe
Wydatki bieżące
Dowóz uczniów do szkół – realizacja zadań
oświatowych
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
Program wsparcia budowy instalacji
prosumenckich na potrzeby gospodarstw
domowych z terenu Gminy Pabianice
Wydatki majątkowe
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o
salę gimnastyczną wraz z doposażeniem
klasopracowni językowej
Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na
odcinku Górka Pabianicka – Gorzew
(dokumentacja projektowa)
Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na
odcinku Pawlikowice I – Terenin
(dokumentacja projektowa)
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice
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3.4. Fundusz sołecki
Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok realizowane w ramach funduszu sołeckiego
poszczególnych sołectw zostały wykonane na poziomie 79,72 % i zostały wykazane w Tabeli nr 8,
która przedstawia przedsięwzięcia wskazane we wnioskach uchwalonych przez zebrania wiejskie, z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Pabianice w trakcie 2020 roku.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią 0,91 % wszystkich wydatków zrealizowanych
przez gminę w 2020 r.
Tabela Nr 8 – Wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 r.
Dział
400

Rozdział Treść
Plan
Wykonanie
%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
5 000,00
0,00 0,00
elektryczną, gaz i wodę
40002

600
60016

700
70005

Dostarczanie wody
Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z
przeznaczeniem na: wymiana zasuw odcinających wodę do posesji - wodociąg w
Woli Żytowskiej
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: poprawę bezpieczeństwa
na drogach gminnych w sołectwie Hermanów poprzez rozwój infrastruktury pasa
drogowego
Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na: zakup
kruszywa drogowego przeznaczonego na
drogi gruntowe w Jadwininie
Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na: zakup
kruszywa na drogę w Janowicach na odcinku od drogi powiatowej do dawnego
sklepu
Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: zakup kruszywa i kompleksową naprawę dróg gminnych w miejscowości Porszewice
Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:
pasy spowalniające skrzyżowanie Hermanów-Terenin i Terenin-Pawlikowice

5 000,00

0,00 0,00

103 175,47
103 175,47
16 440,42

89 242,19 86,50
89 242,19 86,50
16 440,42 100,00

3 480,52

3 480,52 100,00

6 000,00

6 000,00 100,00

17 467,00

17 467,00 100,00

8 280,25

4 280,25 51,69

4 280,25

4 280,25 100,00

zabezpieczenie rowów poprzez wyłożenie
jumb wzdłuż wsi Terenin

4 000,00

0,00 0,00

Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:

25 507,28

17 712,00 69,44

budowę drogi gminnej Biesaga dz. nr 318
- dokumentacja

25 507,28

17 712,00 69,44

Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z
przeznaczeniem na: zakup 2 wyświetlaczy prędkości wraz z montażem na drodze gminnej w sołectwie Górka Pabianicka
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:

26 000,00

23 862,00 91,78

206 988,67
206 988,67
19 500,00

171 039,67 82,63
171 039,67 82,63
17 500,00 89,74
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zakup i postawienie magazynu w sołectwie Bychlew

10 000,00

8 200,00 82,00

utwardzenie terenu pod magazyn w sołectwie Bychlew

9 500,00

9 300,00 97,89

Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na:

8 000,00

3 980,00 49,75

zakup tablic ogłoszeniowych szt. 2 (Gorzew 9, Okołowice 9A)

4 000,00

3 980,00 99,50

zamontowanie tablic z numerami posesji Gorzew 3, Gorzew 5, Gorzew 13

4 000,00

Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: utwardzenie podłoża przy
tablicach ogłoszeniowych i skrzynkach na
listy przez położenie kostki brukowej na
terenie sołectwa Hermanów
Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na: zakup lustra drogowego i 5 tablic informacyjnych
na potrzeby sołectwa
Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na:

4 000,00

4 000,00 100,00

2 000,00

351,78 17,59

10 280,31

1 326,93 12,91

0,00 0,00

zakup i ustawienie tablicy - mapy sołectwa Janowice - Huta Janowska

5 280,31

zakup i ustawienie 2 szt. tablic ogłoszeniowych sołectwa Janowice - Huta Janowska

5 000,00

1 326,93 26,54

10 000,00

7 960,00 79,60

3 000,00

1 660,50 55,35

26 334,10

26 253,03 99,69

Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: tablice ogłoszeniowe 4
szt. (po 2.500) na potrzeby sołectwa
Fundusz Sołectwa Petrykozy - Petrykozy Osiedle, z przeznaczeniem na: opracowanie, wykonanie i montaż tablicy historycznej na potrzeby sołectwa
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:

0,00 0,00

zagospodarowanie terenu na działce nr
627/29 w Piątkowisku

8 869,03

8 869,03 100,00

zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla potrzeb sołectwa

4 000,00

3 980,00 99,50

zakup kosiarki i kosy spalinowej dla działki gminnej nr 672/29 w Piątkowisku

4 750,00

4 704,00 99,03

utwardzenie terenu pod altanę i wjazd na
działce gminnej nr 672/29 w Piątkowisku

8 715,07

8 700,00 99,83

Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: oczyszczenie i wyrównanie działki gminnej nr 111/19, 111/20,
111/22 obręb Porszewice
Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: uporządkowanie cmentarza
ewangelickiego w Rydzynach - odkrzaczanie
Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: tablice informacyjne szt.
5 x 2.500,00 dla sołectwa Szynkielew
Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:

6 000,00

2 460,00 41,00

5 000,00

5 000,00 100,00

12 500,00

9 950,00 79,60

16 413,67

16 147,00 98,38

zazielenienie działki gminnej w miejscowości Świątniki

1 000,00

1 000,00 100,00

zakup wyposażenia altanki na potrzeby
mieszkańców sołectwa

4 413,67

4 200,00 95,16
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wykonanie oświetlenia na działce gminnej
nr 99/13 obr. 23

754
75412

801
80101

11 000,00

10 947,00 99,52

Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:

9 000,00

7 390,00 82,11

zakup tablicy ogłoszeń w Tereninie przy
posesji nr 27

3 000,00

1 990,00 66,33

zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Terenin

6 000,00

5 400,00 90,00

Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z
przeznaczeniem na:
zakup i montaż tablic informacyjnych dla
wsi Wola Żytowska - 3 szt.

7 000,00

6 319,84 90,28

6 000,00

5 970,00 99,50

zagospodarowanie skweru położonego
na działkach 140, 135 - obręb 25 - Wola
Żytowska

1 000,00

349,84 34,98

Fundusz Sołectwa Żytowice - Wysieradz, z przeznaczeniem na:

10 000,00

8 980,00 89,80

wykonanie tablic informacyjnych z mapą
sołectwa Żytowice - Wysieradz - zakup i
montaż (2 szt.)

5 000,00

3 980,00 79,60

malowanie elewacji budynku starej szkoły
w Żytowicach

5 000,00

5 000,00 100,00

Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: zakup działki pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla
społeczności wsi Kudrowice
Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: zakup altany na działkę
gminną nr 672/29 w Piątkowisku
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

30 960,59

24 960,59 80,62

27 000,00

26 800,00 99,26

72 521,48

28 969,82 39,95

Ochotnicze straże pożarne
Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z
przeznaczeniem na: zakup ubrań specjalnych FHR 008MAX A Gold i węży tłocznych do pomp pożarniczych dla OSP Górka Pabianicka
Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na: zakup
wyposażenia do pomieszczeń socjalno gospodarczych w strażnicy OSP Janowice
Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: dobudowę garażu na
ciężki samochód pożarniczy w OSP w
Pawlikowicach
Fundusz Sołectwa Żytowice - Wysieradz, z przeznaczeniem na: zakup i montaż systemu wentylacyjno-wywiewnego w
budynku strażnicy OSP w Żytowicach
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia dla
Szkoły Podstawowej w Bychlewie
Fundusz Sołectwa Petrykozy - Petrykozy Osiedle, z przeznaczeniem na: modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. H. Ch.Andersena w Petrykozach

72 521,48
6 160,46

28 969,82 39,95
6 000,00 97,40

5 000,00

4 970,00 99,40

43 360,62

0,00 0,00

18 000,40

17 999,82 100,00

14 000,00
14 000,00
10 000,00

13 548,00
96,77
13 548,00 96,77
9 548,00 95,48

4 000,00

4 000,00 100,00
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900
90015

921
92109

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 807,58

32 833,77 80,46

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: wymianę lamp sodowych
na ledowe w Szynkielewie
Fundusz Sołectwa Petrykozy - Petrykozy Osiedle, z przeznaczeniem na:

40 807,58
5 353,81

32 833,77 80,46
0,00 0,00

23 453,77

20 833,77 88,83

wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Petrykozy - Górka Pabianicka

10 000,00

7 380,00 73,80

budowę oświetlenia przy drodze gminnej
Petrykozy - Górka Pabianicka

13 453,77

13 453,77 100,00

Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: przebudowę oświetlenia
ulicznego w Rydzynach
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 000,00

12 000,00 100,00

119 814,01

112 614,46 93,99

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: zakup krzeseł do świetlicy
wiejskiej w Bychlewie
Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:
zakup ławek zewnętrznych/ogrodowych
wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w
Hermanowie

64 113,00
5 500,00

62 531,20 97,53
5 472,50 99,50

9 000,00

8 783,60 97,60

2 500,00

2 500,00 100,00

dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w
Hermanowie (malowanie ścian, naprawy
sprzętów)

5 000,00

4 800,00 96,00

utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej
w Hermanowei i na zewnątrz

1 500,00

1 483,60 98,91

10 790,00

10 661,10 98,81

zabudowę tarasu przy świetlicy w Jadwininie oraz zakup ławek i stołów na wyposażenie

7 290,00

7 161,10 98,23

zakup namiotu w celu wyposażenia świetlicy w Jadwininie

1 600,00

1 600,00 100,00

zakup kosy spalinowej na wyposażenie
świetlicy w Jadwininie

1 900,00

1 900,00 100,00

430,00

430,00 100,00

20 210,00

20 210,00 100,00

18 183,00

16 974,00 93,35

10 783,00

10 455,00 96,96

Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:

Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z
przeznaczeniem na: zakup materiałów i
narzędzi ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy w Koninie
Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na: zabudowę
tarasu przy świetlicy w Jadwininie oraz
zakup ławek i stołów na wyposażenie
Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z
przeznaczeniem na:
kompleksową usługę wykonania dodatkowych drzwi z wyjściem na taras w świetlicy w Koninie (zakup drzwi tarasowych,
prace budowlane i wykończeniowe)
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92195

projekt budowlany (projekt otworu drzwi
tarasowych, projekt wiaty - zadaszenia tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej, projekt placu zabaw i siłowni trexerowej)

7 400,00

6 519,00 88,09

Pozostała działalność
Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:
zakup kuchni dla potrzeb mieszkańców
sołectwa Bychlew

55 701,01
18 334,10

50 083,26 89,91
18 071,97 98,57

8 000,00

7 999,99 100,00

oświetlenie obelisku znajdującego się na
terenie sołectwa Bychlew

6 334,10

6 273,00 99,04

zakup ławek dla potrzeb mieszkańców sołectwa Bychlew

2 000,00

1 999,98 100,00

zakup ekspresu do kawy dla potrzeb
mieszkańców sołectwa Bychlew

2 000,00

1 799,00 89,95

Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na:

9 226,91

5 167,99 56,01

zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego
na potrzeby sołectwa

5 226,91

5 167,99 98,87

spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa

4 000,00

0,00 -

Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: zakup namiotu imprezowego, stolików, ławek i przenośnego grila
na potrzeby sołectwa Szynkielew
Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: zabawę karnawałową dla
mieszkańców sołectwa Świątniki
Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z
przeznaczeniem na: zakup namiotu dla
potrzeb mieszkańców sołectwa Wola Żytowska
RAZEM

15 000,00

14 265,30 95,10

7 000,00

7 000,00 100,00

6 140,00

5 578,00 90,85

562 307,21

448 247,91 79,72

Wykres nr 8 przedstawia strukturę wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z
uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej.
Wykres Nr 8 – Wydatki funduszu sołeckiego według działów klasyfikacji budżetowej
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Z przedstawionej analizy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wynika,
że w strukturze tych wydatków największy udział mają środki przeznaczone na gospodarkę
gruntami i nieruchomościami - 38,16%, działalność kulturalną -25,12 %, drogi gminne – 19,91 %.
W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami środki wydatkowano na
zagospodarowanie działek gminnych, zakup działki w Kudrowicach, zakup altany dla wsi
Piątkowisko czy zakupy tablic informacyjnych dla poszczególnych sołectw. W ramach działalności
kulturalnej wydatki zostały poniesione na remonty i bieżące utrzymanie świetli wiejskich, a także
ich wyposażenie. W ramach środków przeznaczonych na drogi gminne m.in. zakupiono kruszywo
drogowe, wyświetlacze prędkości, zamontowane zostały progi spowalniające czy wykonana
dokumentacja na budowę drogi.
3.5. Pozyskane środki zewnętrzne
Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne, na które pozyskane zostały środki
zewnętrzne w roku 2020.

Nazwa zadania

„Budowa miejsc rekreacji

Nazwa Programu

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

PROW na lata 2014-2020 196.395,72

124.966,00

63,63

w miejscowościach
Piątkowisko i Hermanów
w Gminie Pabianice”
„Rozbudowa budynku

Rządowego Funduszu

5.700.000,00 1.750.000,00 30,71
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Szkoły Podstawowej im.

Inwestycji Lokalnych

Marii Skłodowskiej-Curie
w Pawlikowicach o salę
gimnastyczną wraz z
doposażeniem
klasopracowni językowej ”
„Przebudowa drogi

Rządowego Funduszu

941.298,86

469.106,00

49,84

gminnej Rydzyny, tzw.

Rozwoju Dróg (dawniej

Biesaga dz. nr 318”

Fundusz Dróg
63.468,00

60.000,00

94,54

44.944,20

44.944,20

100

„Lepsza komunikacja w projekt zrealizowany przy 10.000,00
sołectwie Janowice - Huta udziale dotacji celowej z
Janowska” – zakup 4
budżetu Województwa
tablic informacyjnych
Łódzkiego przeznaczonej
na dofinansowanie zadań
własnych gminy w
zakresie realizacji małych
projektów lokalnych

10.000,00

100

„Warsztatów haftu
łowickiego”.

23.000,00

100

Samorządowych)
Zakup 24 szt. laptopów dla w ramach projektu
uczniów i nauczycieli z „Zdalna Szkoła”
terenu Gminy Pabianice
„Zakup 18 szt. laptopów
dla uczniów z rodzin

ramach projektu „Zdalna
szkoła +”

wielodzietnych z terenu
Gminy Pabianice”

W ramach współpracy ze 23.000,00
Stowarzyszeniem Folklor
Ma Sens polegającej na
przygotowaniu
dokumentacji aplikacyjnej
pozyskano
dofinansowanie poprzez
LGD „BUD-UJ RAZEM”
w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
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przez społeczność”
objętego PROW na lata
2014-2020
Organizację rajdu
rowerowego po terenie
Gminy Pabianice oraz
organizacja imprezy
„Łączymy pokolenia w
rytmie folkloru”.

W ramach współpracy ze 21.900,00
Stowarzyszeniem Folklor
Ma Sens polegającej na
przygotowaniu
dokumentacji aplikacyjnej
pozyskano
dofinansowanie poprzez
LGD „BUD-UJ RAZEM”
w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność”
objętego PROW na lata
2014-2020

21.900,00

100

4. Drogi, oświetlenie uliczne, transport publiczny i planowanie przestrzenne
4.1. Drogi i oświetlenie uliczne
4.1.1. Drogi
Infrastruktura drogowa i oświetleniowa to z punktu widzenia mieszkańca gminy jedne z
najistotniejszych dziedzin funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego właśnie
władze Gminy Pabianice corocznie dokładają starań by stan dróg oraz oświetlenia się poprawiał.
Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo i komfort jazdy uczestników ruchu oraz samych
mieszkańców.
Ogólny stan dróg znajdujących się na terenie Gminy jest dobry. Niemniej, mając powyższe
na względzie Gmina Pabianice corocznie inwestuje w remonty, modernizacje i budowy dróg
gminnych oraz partycypuje w kosztach remontów, budów dróg powiatowych znajdujących się na
jej terenie.
Infrastruktura drogowa w Gminie Pabianice wygląda następująco:
• długość dróg gminnych: 70 km,
➢ o nawierzchni asfaltowej – 48 km;
➢ o nawierzchni betonowej - 3 km;
➢ o nawierzchni tłuczniowej – 5 km;
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➢ o nawierzchni gruntowej – 16 km.
• długość dróg powiatowych: ok. 34 km,
• długość dróg wojewódzkich: 3,5 km,
• długość dróg krajowych: 9 km,
• długość dróg szybkiego ruchu: 14,5 km,
• długość ścieżek rowerowych: 3,8 km,
• długość chodników: 6,8 km,
Zadania inwestycyjne Gminy Pabianice realizowane w 2020r. w dziale „transport i
łączność” były następujące:
1. wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Biesaga dz. nr 318 – 17.712,00
zł;
2. rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonanie dokumentacji projektowej drogi
gminnej na odcinku Pawlikowice I – Terenin – planowana kwota to 59.040,00 zł;
3. rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonanie dokumentacji projektowej drogi
gminnej na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew - planowana kwota to 79.950,00 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej w Piątkowisku ul. Cynkowa. W ramach realizacji zadania
przebudowana została droga gminna nr 108281E – ulica Cynkowa w miejscowości
Piątkowisko. Wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z
kruszywa łamanego, dokonano regulacji studzienek na sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i
gazowej, utworzona została jezdnia o nawierzchni asfaltowej i wykonano utwardzone
kruszywem pobocza. Ponadto odmulono rowy przydrożne, co zapewni sprawny spływ wód
opadowych do zbiorczego rowu. Całkowita wartość zadania to 416.310,30 zł, kwota
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 208.155,00 zł, kwota wkładu własnego
Gminy Pabianice: 208.155,30 zł.

ul. Cynkowa w Piątkowisku
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5. Remont drogi gminnej w Szynkielewie – 105.288,00 zł. Zadanie to polegało na remoncie
drogi na odcinku 500 m, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni o
szerokości 4,50 m na podbudowie z kruszywa oraz wykonano pobocza utwardzone o
szerokości 30 cm.
6. Rozbudowa drogi gminnej przez Szynkielew I. W ramach realizacji zadania przebudowana
została droga gminna nr 108257E w miejscowości Szynkielew I. Wykonane zostały roboty
przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, położona została nowa
nawierzchnia asfaltowa i wykonano utwardzone kruszywem pobocza. Całkowita wartość
zadania to 269.740,57 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych:
134.870,00 zł, a kwota wkładu własnego Gminy Pabianice: 134.870,57 zł.

Droga gminna przez Szynkielew I

7. wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Hermanowie – planowana
kwota to 110.000,00 zł.
8. utwardzenie poboczy na fragmencie drogi gminnej w Hermanowie I wraz z montażem
progów zwalniających. Pobocza utwardzono na odcinku o długości 630 m na szerokości 50
– 70 cm po obu stronach jezdni. Pobocza utwardzono warstwą asfaltobetonu o grubości 7
cm. Ustawiono barierę ochronną przy przepuście drogowym.
Gmina Pabianice zrealizowała także kilka mniejszych zadań, takich jak:
1. zakup i montaż 10 szt. wiat przystankowych. Zadanie przyczyniło się do poprawy
bezpieczeństwa na drogach oraz poprawiło estetykę otoczenia.
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2. zakup i montaż 11 szt. progów zwalniających na drogach gminnych. Zadanie zdecydowanie
poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym szczególnie pieszych.
Ponadto, w
miejscowościach:

roku

2020

utwardzono

kruszywem

drogowym

drogi

gminne

w

1. Piątkowisko – 130 t;
2. Hermanów – 110 t;
3. Petrykozy Osiedle – 49 t;
4. Porszewice – 150 t;
5. Rydzyny – 150 t;
6. Górka Pabianicka – 75 t.
Na terenie Gminy Pabianice znajdują się także drogi powiatowe o łącznej długości ok. 34
km. Gmina każdorazowo partycypuje w kosztach realizacji zadań powiatowych w wysokości 50%
wartości inwestycji.
Dotacje celowe przekazane Powiatowi Pabianickiemu w 2020r. na realizację inwestycji
drogowych były następujące:
1. remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew (rekonstrukcja) –
102.091,00 zł;
2. remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice – 55.288,50 zł.
W roku 2020 łączny koszt inwestycji drogowych wyniósł 2.057.252,89 zł, z czego
157.380,14 zł przekazane zostało Powiatowi Pabianickiemu.
4.1.2. Oświetlenie uliczne
Na terenie gminy Pabianice znajduje się łącznie 1145 punktów świetlnych. Są one
usytuowane zarówno przy drogach publicznych, jak i wewnętrznych. Własność tych punktów
przedstawia się następująco:
•

punkty należące do PGE: 793 szt.;

•

punkty należące do gminy: 352 szt.

W tym miejscu nadmienić należy, że wszystkie punkty świetlne należące do gminy mają
zamontowane oprawy oświetleniowe LED, które są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Z
kolei PGE corocznie, zgodnie z umową, ma obowiązek dokonywać wymiany bądź dowieszenia
zgodnie z wnioskiem Gminy Pabiance 10 opraw oświetleniowych.
Biorąc pod uwagę powyższe dane można wskazać, że w 2020 r. na 1 km dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych leżących na terenie Gminy Pabianice przypadało 9,8
punktów świetlnych.
W ciągu 2020r. wykonano następujące zadania w zakresie oświetlenia ulicznego:
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1. budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 108258E na odcinku Petrykozy-Górka
Pabianicka – 92.250,00 zł;
2. przebudowa oświetlenia ulicznego w Pawlikowicach i Rydzynach – 87.699,00 zł;
3. oświetlenie drogi gminnej w Gorzewie – 14.391,00 zł;
4. oświetlenie drogi gminnej w Pawlikowicach II do wiaduktu – 25.830,00 zł;
5. przedłużenie oświetlenia ulicznego w Janowicach I – 16.605,00 zł.
Poza powyższymi inwestycjami i bieżącym utrzymaniem oświetlenia w 2020 r., realizowana
była obszerna inwestycja, na którą Gmina Pabiance otrzymała dofinansowanie. Wniosek na
inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021, Oś Priorytetowa IV
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona Powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona
Powietrza – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przeszedł pozytywną ocenę i był częściowo
zrealizowany w 2020 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Wartość projektu to
3.147.108,59 zł, z czego dofinansowanie UE wyniesie 2.115.225,00 zł, czyli 67% wartości
inwestycji.
W 2020 r. wykonano pięć odcinków oświetlenia, na które Gmina posiadała dokumentacje
projektowe, tj. w Woli Żytowskiej, w Piątkowisku – ul. Cynkowa i Parkowa oraz dwa odcinki w
Rydzynach. Było to łącznie 77 punktów oświetleniowych. Rozpoczęto również prace projektowe,
które zakończone zostaną budową pozostałych odcinków oświetlenia w 2021 r. w Gorzewie,
Hermanowie, Pawlikowicach, Szynkielewie, Porszewicach, Kudrowicach oraz Jadwininie, a także
jeden odcinek w Piątkowisku i jeden w Rydzynach. Prace były i będą prowadzone zarówno na
drogach powiatowych, gminnych, jak i na 13 odcinkach dróg wewnętrznych. Wykorzystane będą
urządzenia energooszczędne i ekologiczne (oprawy LED). Łącznie powstanie 250 szt. nowych
punktów świetlnych będących własnością gminy.
4.2. Transport publiczny
Na terenie Gminy Pabianice w 2020 r. funkcjonował transport zbiorowy w postaci sieci
autobusowej finansowany z budżetu gminy. Linie obsługiwane przez MZK w Pabianicach to:
1. linia nr 261 - Pabianice - Szynkielew - Petrykozy - Górka Pabianicka;
2. linia nr 262 - Pabianice - Piątkowisko - Kudrowice;
3. linia nr 265 - Pabianice - Bychlew - Pawlikowice;
4. linia nr 260 - Pabianice - Kudrowice - Górka Pabianicka.
Po terenie gminy kursowały również autobusy PKS oraz prywatne przewozy busami. Część
jest dofinansowywana z budżetu Gminy.
Linie busowe dofinansowane przez gminę:
•

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

•

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

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

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

PKS Bełchatów,

•

PKS Łódź,

•

PKS Radomsko,

•

Dyliżans Bus.

Z uwagi na ogłoszony 13 marca 2020 r. lockdown prywatne linie busowe były zmuszone do
zawieszenia swojej działalności do czerwca 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r. komunikacja busowa
powróciła na trasy, jednak z ograniczeniami dotyczącymi ilości przewożonych pasażerów oraz w
reżimie sanitarnym. Ograniczenia dotyczyły również pozostałych przewoźników świadczących
swoje usługi na terenie Gminy Pabianice.
4.3. Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne jest działaniem ciągłym, wspomagającym proces podejmowania
decyzji dotyczących przyszłości. Polityka przestrzenna polega na koordynowaniu sposobu
gospodarowania przestrzenią przez społeczeństwo oraz podmioty gospodarcze w obrębie
wyznaczonych terenów. Polityka przestrzenna stwarza warunki do racjonalnego organizowania
przestrzeni, egzekwowania ładu przestrzennego i eliminowania (bądź łagodzenia) konfliktów
przestrzennych. Efektem procesu planowania przestrzennego są określone dokumenty planistyczne
(studium oraz plany miejscowe), które na różnym poziomie funkcjonowania władz publicznych
pełnią różnorodne funkcje. Akty planowania przestrzennego tworzą niejako system regulacji,
którego podstawowym celem jest usprawnianie funkcjonowania lokalnej gospodarki przestrzennej
oraz zapewnienie ładu przestrzennego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na terenie gminy Pabianice na koniec 2020 r. obowiązywało 36 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, których wykaz przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2

Nr uchwały
XX/166/96
III/15/98

Data uchwalenia
19.11.1996 r.
26.11.1998 r.

3

VIII/63/99

30.06.1999 r.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

XX/188/2000
XXV/230/2001
XXXI/285/2001
XXXI/286/2001
XXXIV/311/2002
XXXIV/312/2002
XX/134/2004
XLIX/405/2014
XLIX/406/2014
XLIX/407/2014

27.10.2000 r.
27.04.2001 r.
28.11.2001 r.
28 .11.2001 r.
26.04.2002 r.
26.04.2002 r.
28.04.2004 r.
28.04.2014 r.
28.04. 2014 r.
28.04.2014 r.

Obszar
Pawlikowice, Piątkowisko
Okołowice, Porszewice
Bychlew, Jadwinin, Janowice,
Pawlikowice, Rydzyny
Porszewice
Hermanów
Rydzyny
Porszewice
Rydzyny
Pawlikowice
gmina Pabianice
Piątkowisko
Kudrowice
Pawlikowice
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LIV/461/2014
LVI/462/2014
XIV/139/2015
XVII/158/2015
XVII/159/2015
XVII/160/2015
XXIX/246/2016
XXIX/247/2016
XXXI/281/2016
XXXVIII/341/2017
XLVII/435/2017
XLVII/436/2017

29.09.2014 r.
29. 09.2014 r.
30.11.2015 r.
30.12.2015 r.
30.12.2015 r.
30.12.2015 r.
26.09.2016 r.
26.09.2016 r.
28.11.2016 r.
24.04.2017 r.
27.11.2017 r.
27.11.2017 r.

26

LII/468/2018

26.02.2018 r.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LII/469/2018
LIV/501/2018
LIV/502/2018
LX/538/2018
LXIII/572/2018
XVII/140/2019
XVII/141/2019
XXV/192/2020
XXVIII/211/2020
XXVIII/210/2020

26.02.2018 r.
27.04.2018 r.
27.04.2018 r.
27 .08.2018 r.
17.10.2018 r.
28.10.2019 r.
28.10.2019 r.
24.02.2020 r.
25.05.2020 r.
25.05.2020 r.

Kudrowice
Szynkielew
Porszewice
Bychlew
Konin
Piątkowisko
Świątniki
Bychlew
Porszewice
Szynkielew
Bychlew
Szynkielew
Bychlew, Hermanów, Władysławów,
Terenin
Jadwinin
Piątkowisko
Petrykozy Osiedle
Porszewice
Piątkowisko
Górka Pabianicka
Szynkielew
Porszewice
Bychlew
Pawlikowice, Jadwinin, Rydzyny

W 2020 r. Rada Gminy Pabianice zatwierdziła trzy nowe miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Porszewic, Bychlewa oraz Pawlikowic, Jadwinina i
Rydzyn.
Postępujące procesy suburbanizacji ościennych miast, z którymi sąsiaduje gminy Pabianice
przyczyniają się do dużej emigracji ludności miejskiej na tereny wiejskie. Zakończone procedury
zmiany przeznaczenia terenów w miejscowościach Porszewice oraz Bychlew przyczyniły się do
zwiększenia

dostępności

przeznaczonych

pod

terenów

budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne. Zmiana
przeznaczenia

terenów

Pawlikowicach,
Rydzynach

Jadwininie
miała

uruchomienia

nowych

inwestycyjnych
rozszerzenia

na

strefy

w
oraz
celu
terenów

w ramach
przemysłowo-

produkcyjnej. Przebieg drogi ekspresowej S8 oraz bliskie sąsiedztwo magazynów firmy Amozon
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będzie skutkować efektem tak zwanego mnożnika inwestycyjnego, który przyczyni się do napływu
nowych inwestorów, chętnych do prowadzenia swojej działalności gospodarczej na terenie gminy
Pabianice. Wprowadzone zmiany korzystnie wpłyną na rozwój gminy Pabianice zwiększając podaż
terenów inwestycyjnych.
5. Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
5.1.1. Wodociągi
Na terenie gminy Pabianice znajdują się trzy wodociągi, z których dostarczana jest woda z
trzech stacji uzdatniania wody, tj.:
•

wodociąg Rydzyny,

•

wodociąg Górka Pabianicka,

•

wodociąg Żytowice.

Łączna długość sieci wodociągowych znajdujących się na terenie gminy Pabianice to 117,06 km.
Przybyło 1,34 km sieci.
Inwestycje w zakresie wodociągów zrealizowane w 2020 r. były następujące:
▪ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rydzyny, gm. Pabianice, działka o nr ewid.
73/3 wraz z urządzeniami odcinającymi, hydrantami ppoż - Długość sieci – PVC
110 – 707,8 m;
▪ rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Szynkielew, gm. Pabianice, działka o nr
ewid. 214/2 - Długość sieci – PVC 110 – 154,10 m. , PEHD 110 – 117,60;
▪ rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Żytowice, gm. Pabianice, działka o nr ewid.
332/31 - Długość sieci – PVC 110 – 121,0 m.
5.1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to jeden z obszarów działania gminy mający na celu
ochronę środowiska poprzez eliminowanie potencjalnych zagrożeń zanieczyszczenia gruntu, wód
gruntowych i wód powierzchniowych jakie stanowią istniejące szamba służące gromadzeniu
ścieków z gospodarstw domowych.
Realizując powyższe założenia Gmina Pabianice rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Jej
długość w 2020 r. wyniosła 21,87 km. W związku z powyższym długość sieci przedstawia się
następująco:
1. 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej w miejscowościach
Bychlew i Jadwinin;
2. 12,92 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Piątkowisko i
Kudrowice.
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5.2. Gospodarka odpadami
Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, od 1 lipca 2013 r. gmina Pabianice realizuje obowiązek gospodarowania odpadami
komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
gminy Pabianice. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do podpisania
umów na wywóz odpadów bezpośrednio z firmami wywozowymi, wpisanymi do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Pabianice,
prowadzonego przez wójta gminy Pabianice.
W 2020 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich
zagospodarowanie były realizowane przez EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.
Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana na rok od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
W 2020 r. odpady były zbierane i odbierane w podziale na 5 obowiązkowych frakcji, tj.
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji.
Na terenie gminy Pabianice w 2020 r. działał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, tzw. PSZOK zlokalizowany w Pabianicach przy ul. Łaskiej 13. W punkcie
przyjmowane były następujące odpady:


papier



metal



tworzywa sztuczne;



opakowania wielomateriałowe;



szkło;



bioodpady stanowiące odpady komunalne;



przeterminowane leki;



chemikalia;



zużyte baterie i akumulatory;



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;



meble i inne odpady wielkogabarytowe;



zużyte opony (do rozmiaru 1250 x400);



odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;



odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w objętości do 5 m3
rocznie na jedną nieruchomość;



odpady tekstyliów i odzieży.
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W lipcu 2020 r. gmina zorganizowała również objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Rok 2020 dla gminy Pabianice był bardzo dynamiczny pod względem wprowadzanych
zmian w zorganizowanym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku ze
wzrostem ilości odpadów odbieranych z terenu Gminy Pabianice, znacznym wzrostem kosztów
ponoszonych za usługę odbioru i transportu odpadów przez firmę wyłonioną w drodze przetargu
koniecznym stało się wprowadzenie podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Mając na uwadze powyższe wprowadzono uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania wprowadzone nowe stawki opłaty. Od 1 kwietnia 2020
r. stawka opłaty wynosiła 22,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
stawka opłaty podwyższonej wynosiła 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Jednocześnie, od 1 kwietnia 2020 r. zmieniony został Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Pabianice, którym wprowadzono m.in. możliwość kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Właściciele
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi uzyskali możliwość
zwolnienia w części stanowiącej 10 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
zdecydowali się na kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie
można było uzyskać po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wypełnieniu oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu
bioodpadów (nowy wzór deklaracji został przyjęty uchwała od 1 kwietnia 2020 r.).
Na dzień 31.12.2020 r. ilość nieruchomości, dla których złożono deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2607, co w przełożeniu na mieszkańców daje
liczbę 7320 osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.
W 2020 roku bezpośrednio od mieszkańców gminy, w terminach ustalonych harmonogramem,
odebrano łącznie 2989,8 Mg odpadów komunalnych.
Ilość odpadów odebraną z terenu gminy w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Ilość odpadów odebrana z terenu gminy w 2020 r.
Kod
odpadów
20 03 01
15 01 06
15 01 07
15 01 01
20 02 01
20 01 99
20 03 07

Rodzaj odpadu

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i tektury
Odpady ulegające biodegradacji
Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny(popiół)
Odpady wielkogabarytowe

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[t] 2020 r.
1352,8485
293,5709
187,8660
23,3834
871,0750
0,00
261,1000
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Suma:
Łączna masa odpadów budowlano rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych
z wyłączeniem odpadów budowlano rozbiórkowych

2989,8438
0,00
2989,8438

Tabela 2. Ilość odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w 2020 r.

Kod
odpadów
15 01 02
17 01 07

15 01 07
15 01 01
20 01 21
20 02 01
20 03 07
20 01 27*

Rodzaj odpadu

Opakowania z tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i tektury
Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze
i
żywice
zawierające
substancje niebezpieczne

Razem

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych
[t] 2020 r.
0,26
181,04
10,20
44,16
0,02
39,94
314,44
0,96
591,02

Biorąc pod uwagę powyższe dane można wskazać szacunkową ilość odpadów
przypadających na 1 mieszkańca. Na koniec roku 2020 na 1 mieszkańca zamieszkującego teren
gminy przypadało ok. 185 kg zmieszanych odpadów komunalnych oraz ok. 304 kg selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych (w tym z PSZOK). W porównaniu z rokiem 2019 jest to wzrost
odbioru odpadów zmieszanych o 15 kg oraz wzrost o 71 kg odpadów zbieranych selektywnie
(w tym PSZOK).
Z kolei koszty poniesione przez gminę Pabianice w związku z organizacją odbioru odpadów
komunalnych, odzyskiem, recyklingiem oraz ich unieszkodliwianiem kształtowały się następująco:
a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym odbiór z PSZOK): 2.322.985,97 zł;
b) Wynajem powierzchni na PSZOK: 73.800,00 zł;
c) Obsługa administracyjna (wynagrodzenia pracowników, szkolenia pracowników, prowizja
sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe): 95.624,12 zł.
Suma kosztów: 2.492.410,09 zł
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W roku 2020 wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wynosiły:
•

kwota wymagalna wynikająca ze złożonych deklaracji: 1.988.619,08 zł, w tym zaległości od
początku istnienia systemu na kwotę 149.317,52 zł;

•

kwota, która wpłynęła do budżetu gminy: 1.530.439,09 zł.

Powyższe dane wskazują, że system nie bilansuje się. Niedobór w wysokości 961.971,00 zł został
pokryty z budżetu Gminy.

5.3. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, stan
jakości powietrza
Rolnictwo
Gmina Pabianice ma charakter rolniczy. Głównym kierunkiem uprawy w 2020 r. była
uprawa zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz traw. Hodowla opierała się na trzodzie chlewnej i bydle
mlecznym.
Gospodarstwa rolne znajdujące się na terenie Gminy Pabianice są rozdrobnione. Rzadko
zdarzają się duże gospodarstwa z gruntami znajdującymi się w jednym kompleksie.
Największą powierzchnię zajmują grunty orne oraz użytki zielone. Z kolei najmniej gruntów
przeznaczonych jest pod sady.
Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2020 rolnikom udzielana była pomoc publiczna z
tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy
Pabiance. Złożono 498 wniosków. Łączna kwota zwrotu wyniosła 238.190,61 zł
W zakresie rolnictwa w roku 2020 kontynuowano postępowanie w sprawie domniemanego
zanieczyszczenie środowiska przez producentów w miejscowości Bychlew i Jadwinin, które
wszczęte zostało w 2019. Ostatecznie wydano trzy odrębne decyzje administracyjne w tych
sprawach, w wyniku czego zobowiązano właścicieli gospodarstw rolnych do wykonania
określonych czynności.
Leśnictwo
Łączna powierzchnia lasów znajdujących się na terenie Gminy Pabianice wyniosła w 2020
r. 1164 ha. Z tego 95% to lasy publiczne – 1120 ha. Lesistość gminy wynosi około 13 %.
Łowiectwo
Na terenie Gminy Pabianice są cztery obwody łowieckie: Rogacz, ZŁOM, OHZ i Słowik. W
roku 2020 przeprowadzonych zostało łącznie 35 polowań zbiorowych, których celem było m.in.
dokonanie odstrzału sanitarnego zwierzyny łownej, głównie dzików, zlecone przez Ministerstwo
Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.
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Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w 2020 r.
1.
Przeprowadzono 138 postępowań w sprawie wydania zaświadczeń lub decyzji w sprawie
wycinki drzew, w tym:
•

postępowania zakończone decyzją administracyjną: 14;

•

zaświadczenia: 124.

2.
Przeprowadzono 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla:
•

Przeniesienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Grupowej Oczyszczalni
Ścieków w Łodzi;

•

Odmowa wszczęcia postępowania
uwarunkowaniach dla P4 Sp. z o.o.;

•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploracji złoża kruszywa naturalnego
„Porszewice I”;

•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploracji złoża kruszywa naturalnego
„Porszewice II”;

•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploracji złoża kruszywa naturalnego
„Okołowice II”

•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakładu „GREEK-TRADE”;

•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakładu „WŁODAN”.

dla

wydania

decyzji

3.

Wydano 1 klasyfikację akustyczną dla terenów inwestycyjnych.

4.

Wydano 7 postanowień w sprawie uzgodnień geologicznych.

o

środowiskowych

5.
Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych w
miejscowości Pawlikowice – Rodzinny, Ogród Działkowy „Słoneczna Polana”.
6.
Przeprowadzono 6 postępowań w sprawie dofinansowania utylizacji eternitu – 6
zakończonych dofinansowaniem i rozliczonych.
7.
Przeprowadzono 3 postępowania w sprawie zalegania odpadów w miejscach do tego nie
przeznaczonych.
Stan jakości powietrza
Mieszkańcy Gminy Pabianice w roku 2020, podobnie jak w 2019 r. mieli możliwość, i nadal
mają, monitorowania na bieżąco stanu jakości powietrza. Czujniki jakości powietrza zainstalowano
na szkołach na terenie gminy. Mierzą one w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych
PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe dające informację o jakości
powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone.
Wyniki pomiarów prezentowane są bezpośrednio na czujnikach, za pomocą kolorowych
diod oraz przesyłane są przez Internet gdzie można je śledzić na stronie www.airly.eu, w aplikacji
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Airly na urządzenia mobilne oraz w aplikacji Gmina Pabianice dedykowanej dla mieszkańców
gminy Pabianice.
Czujniki dostarczają mieszkańcom informacji o jakości powietrza, które mogą służyć do
planowania aktywności na zewnątrz osobom uprawiającym różnego rodzaju czynności związane z
wysiłkiem fizycznym oraz grupom, dla których zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie
szkodliwe, tj.: dzieci, osoby starsze, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, czy
układu krążenia.

Czujniki monitorujące jakość powietrza
5.4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gmina Pabianice w roku 2020 r. posiadała w zasobach mienia komunalnego 1 232 975 m2
powierzchni gruntowej o wartości 8.958.014,70 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku 2019 o
74 368 m2 i o 982.862,00 zł z czego:
•

nieruchomości zajęte pod działki budowlane wyniosły 169 564 m2 o wartości 1.236.889,87
zł;

•

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

•

nieruchomości zajęte pod drogi wyniosły 797 627 m2 o wartości 6.415.690,10 zł;

•

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

•

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

•

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

•

środki transportu – autobus szkolny.

OSP

W ciągu 2020r. zakres mienia komunalnego Gminy Pabianice zmieniał się w następujący
sposób:
•

przybyło 26 nowych działek drogowych w Bychlewie, Górce Pabianickiej, Jadwininie,
Kudrowicach, Piątkowisku, Rydzynach, Szynkielewie i Żytowicach o łącznej powierzchni,
która wyniosła 50 660 m2 , a ich wartość wyniosła 796.502,00 zł.
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Nabycia nowych działek drogowych dokonano na podstawie:
1. zawartych aktów notarialnych - 14 nieruchomości;
2. decyzji Wojewody Łódzkiego (komunalizacja) - 7 nieruchomości;
3. decyzji podziałowych - 5 nieruchomości.
•

przybyło 6 działek budowlanych w Janowicach, Kudrowicach i Żytowicach na łączną
powierzchnie 23 708 m2 o wartości 186.360,00 zł

Nabycia nowych działek dokonano na podstawie:
1. zawartych aktów notarialnych - 2 nieruchomości;
2. postanowienia sądów o przekazaniu nieruchomości w przypadku braku spadkobierców - 4
nieruchomości.

Decyzje podziałowe, o rozgraniczenie nieruchomości oraz w zakresie nadawania lub zmiany
nazw ulic, zmiany granic miejscowości
Do zadań gminy należy wydawanie decyzji podziałowych, o rozgraniczenie nieruchomości
oraz w zakresie nadawania lub zmiany nazw ulic, zmiany granic miejscowości.
W 2020 roku nie nastąpiły zmiany w nazwach dotychczasowych nazw miejscowości, ani ich
granic, nie powstały również nowe miejscowości w Gminie Pabianice. Nastąpiły natomiast zmiany
w nazwach ulic w miejscowości Bychlew- nazwano 4 ulice - ul. Generała Aleksandra
Arkuszyńskiego, ul. Sosnowa, ul. Doliny Pabianki, ul. Nowa.
Przeprowadzono 56 postępowań w zakresie podziałów nieruchomości. Wszystkie
zakończyły się decyzjami o ich zatwierdzeniu, przy czym została wydana 1 decyzja zmieniająca.
Ponadto wpłynął 1 wniosek o rozgraniczenie nieruchomości. Aktualnie sprawa jest w toku.
W 2020 r. nadano 197 numerów porządkowych.
5.5. Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy Pabianice zarejestrowanych było w 2020 r. 699 podmiotów
gospodarczych. Wprowadzono 294 wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Wpisów o zakończeniu działalności gospodarczej było 22. Z kolei wpisów o
założenie działalności było 33.
Powyższe dane, w kontekście sytuacji pandemicznej, napawają ostrożnym optymizmem. W
odniesieniu bowiem do roku 2019 nastąpił wzrost zarejestrowanych na terenie Gminy Pabianice
podmiotów gospodarczych o 36 nowych przedsiębiorców. Wpisów o zakończeniu działalności było
również mniej niż w roku 2019 o 8 wpisów. Można zatem zakładać, że przedsiębiorcy, których
działalność była zarejestrowana na terenie Gminy Pabianice w większości przetrwali trudny okres
jakim był rok 2020.
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Największą grupę przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie gminy w 2020 r. stanowili
przedsiębiorcy zajmujący się robotami budowlanymi, konserwacją i naprawą pojazdów
samochodowych, sprzedażą internetową oraz produkcją odzieży.
W tym miejscu należy również zauważyć, że na koniec roku 2020 łączna ilość zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawanych przez Wójta Gminy Pabianice wyniosła
31. Za korzystanie z zezwoleń gmina pobiera opłatę każdego roku w 3 ratach, których wielkość jest
zależna od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim na podstawie
oświadczeń składanych przez przedsiębiorców do końca stycznia każdego roku.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w 2020 r. nie stwierdzono żadnych wykroczeń
ani przestępstw w związku ze sprzedażą alkoholu.
6. Oświata, kultura, sport i zabytki
6.1. Oświata
6.1.1. Szkoły podstawowe
W 2019 r. na ternie Gminy Pabianice funkcjonowały 4 placówki oświatowe, które są
jednocześnie jednostkami budżetowymi. Były to:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach.
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie.
3. Szkoła podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach.
4. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.
Wydatki Gminy na oświatę w 2020 r. wyniosły 15.412.571,98 zł, z czego 7.454.955,00 zł.
We wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy uczyło się 1027 uczniów.
Liczbę dzieci i oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy Pabianice w roku
2020 w stosunku do 2019 prezentuje poniższa tabela.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
wyszczególnienie

2019r.

2020r.

Liczba dzieci

129

170

Liczba oddziałów

8

10

Szkoła Podstawowa w Bychlewie
Liczba dzieci

245

295

Liczba oddziałów

11

14

Szkoła Podstawowa w Petrykozach
Liczba dzieci

148

224

Liczba oddziałów

9

13
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Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Piątkowisku
Liczba dzieci

263

267

Liczba oddziałów

15

15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku Przedszkole w Żytowicach
Liczba dzieci

68

71

Liczba oddziałów

3

4

Z powyższego zestawienia widać, że znacznie wzrosła liczba oddziałów w większości szkół,
a tym samym liczba dzieci.
Gminne placówki oświatowe realizują różnorodne programy edukacyjne, których celem
jest wspieranie i rozwój dzieci i młodzieży w różnych obszarach. Poniżej prezentowane są niektóre
z nich zrealizowane w 2020 r.:
•

„Erasmus +”,

•

„Kod do przyszłości”,

•

„Bezpieczny Puchatek”,

•

„Czytam z klasą- lekturki z pod chmurki”,

•

„Przygotujmy lepszy świat”,

•

„Turystyczna szkoła”,

•

„Żyj zdrowo, kolorowo”,

•

„Narodowe czytanie 2020”,

•

„Cyfrowa przyszłość”,

•

„Szlachetna paczka”,

•

Mała książka-wielki człowiek”,

•

„Pierwsza pomoc”,

•

„Od grosika do złotówki”,

•

„Ekipa Chrumasa”,

•

„Dziel się uśmiechem”,

•

„Przyjaciele Zippiego”,

•

„Szkolna interwencja”,

•

„Żółty talerz”,

•

Akcja #RazemNaŚwięta,

•

Dzień „Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania”,

•

„Owoce w szkole”,
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•

„Szklanka mleka”,

•

„Aktywna tablica”.

W szkołach funkcjonują również koła zainteresowań cieszące się dużą popularnością wśród
dzieci i młodzieży, między innymi: koło taneczne, koło redakcyjnie gazetki szkolnej „Coś bez
nazwy”, koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej, szkolne koło Sportowe, szkolne koło Wolontariatu,
koło Caritas, koło teatralne i wokalne oraz koła przedmiotowe typu: matematyczne, plastyczne,
chemiczne, językowe, informatyczne.
Uczniowie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pabianice korzystają z
dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Na realizację tego zadania
gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną za pośrednictwem Kuratorium
Oświaty.
Kwotę udzielonej dotacji oraz ilość zakupionych podręczników przedstawia poniższa tabela:
Lp. Wyszczególnienie
Kwota rozliczone dotacje
1.
podręczniki lub materiały edukacyjne
62.099 zł
2.
materiały ćwiczeniowe
27.397,92 zł
3.
refundacja kosztów poniesionych w roku szkolnym
0 zł
2019/2020 na zapewnienie podręczników, materiałów
edukacyjnych lub ćwiczeniowych
RAZEM:
89.496,92 zł
Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową
810
Łączna liczba szkół objętych dotacją celową
4
Ponadto corocznie, na podstawie wniosków dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie
Gminy Pabianice, przeznaczane są z budżetu Gminy dodatkowe środki finansowe na zakup
materiałów ćwiczeniowych, które nie są objęte dotacją budżetu państwa. W 2020 r. z budżetu
Gminy Pabianice przeznaczono na zakup w/w materiałów ćwiczeniowych kwotę w wysokości
9.199,00 zł.
Uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Pabianice przyznawana jest pomoc
materialna w następujących formach:
1. o charakterze motywacyjnym tj. stypendia szkolne za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe.
Szczegółowy wykaz przyznanych w 2020 r. stypendiów przedstawia poniższa tabela.
Semestr

Liczba uczniów,
którym przyznano
stypendia naukowe

Liczba uczniów,
którym przyznano
stypendia sportowe

Razem

Kwota (w zł)

I

43

46

89

8.900,00

II

93

35

128

12.800,00
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2. za wysokie osiągnięcia w nauce. Nagroda przyznawana corocznie przez Wójta Gminy
Pabianice, w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Pabianice”. W roku szkolnym 2019/2020 przyznano 68
uczniom nagrody pieniężne w łącznej kwocie 18 200 zł.
3. o charakterze socjalnym, to pomoc w formie zasiłku szkolnego lub stypendium szkolnego,
który może otrzymać uczeń, przejściowo znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne,
może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym. Na realizację w/w zadania gmina otrzymuje dotację celową z
budżetu państwa oraz dofinansowuje zadanie ze środków własnych w wysokości ok.
23,60% realizacji zdania. Rozliczenie pomocy materialnej w formie stypendium dokonane
jest w okresach styczeń - czerwiec oraz wrzesień - grudzień.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielona w 2019 r. przedstawia się następująco:
Rok
szkolny

Liczba
uczniów

Czasookres

Dotacja w zł

Gmina w zł Razem w zł

2018/2019 19

I - VI

10.534,00

3.556,00

14.090,00

2019/2020 16

IX - XII

5.065,60

1.266,40

6.332,00

15.599,60

4.822,40

20.422,00

objętych
pomocą

Razem:

Realizując obowiązek w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice, w 2020 r. zgodnie z dyspozycją art. 122
ustawy Prawo oświatowe, Gmina Pabianice realizowała wnioski pracodawców o zwrot kosztów
kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Na realizację tego zadania Gmina Pabianice otrzymuje środki z Funduszu Pracy za pośrednictwem
Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Ponadto na podstawie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w oparciu o wnioski
rodziców, Gmina Pabianice zorganizowała w 2020 r. dowóz uczniów niepełnosprawnych w sposób
następujący:
•

9 uczniów dowożonych było indywidualnie przez rodziców , którym Gmina Pabianice
udzieliła refundacji na łączną kwotę 34.891,36 zł według umów, natomiast rzeczywiście
wydano 9.372,20 zł.

•

6 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było przez przewoźnika wyłonionego w drodze
zapytania ofertowego. Koszt dowozu wyniósł w 2020 r. 106.200,00 zł/ brutto.

Z kolei zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe zorganizowano dowóz uczniów do
szkół podstawowych na terenie Gminy Pabianice. W roku szkolnym 2019/2020 dowóz realizowany
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był prze Firmę „AUTOKARCZYK”. Przewoźnik wyłoniony został w drodze przetargu
nieograniczonego. Dowóz obejmował 5 tras. Dziennie dowożonych było średnio 238 uczniów,
łączna długość trasy wynosiła 85 km. Koszt dowozu wyniósł 325.000,00 zł brutto.

6.1.2. Wychowanie przedszkolne
W Gminie Pabianice funkcjonują 4 oddziały przedszkolne w czterech szkołach
podstawowych. Nie wszystkie dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczają do tych placówek. W
sytuacji, gdy mieszkaniec gminy jest wychowankiem przedszkola w innej gminie, dokonuje się
rozliczeń finansowych między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym tabela przedstawia wykaz gmin i
kwotę zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w 2020 r. na rzecz Gminy Pabianice.
gmina zobowiązana do zwrotu:
Dłutów
Dobroń
Konstantynów Łódzki
Lutomiersk
Wodzierady
Miasto Pabianice
Miasto Łódź
RAZEM:

kwota zwrotu:
19.572,12 zł
34.874,58 zł
7.947,26 zł
6.761,94 zł
20.995,34 zł
74.963,84 zł
3.677,60 zł
168.792,68 zł

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

Kwota zwrotu:
776.702,82 zł
458.455,89 zł
30.703,35 zł
58.503,25 zł
15.426,98 zł
2.462,01 zł

Gmina Dłutów
Gmina Lutomiersk

5.046,51 zł
1.701,82 zł

RAZEM:
1.349.002,63 zł.
Nietrudno zauważyć, że zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli
na terenie innych gmin jest znacznie wyższy niż uzyskany zwrot na rzecz Gminy Pabianice. Taka
sytuacja jest związana z wykonywaniem pracy zawodowej przez rodziców poza terenem gminy.
Prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest również brak przedszkola na terenie Gminy Pabianice.
Z tego też względu jednym z priorytetów na najbliższe lata jest utworzenie takiej jednostki oraz
przekształcenie szkół w zespoły szkolno-przedszkolne z 8-godzinnymi przedszkolami.
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6.1.3. Opieka nad dziećmi do lat 3
Gmina Pabianice, realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi do lat 3, od 1 września 2019 r., w oparciu o uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy
Pabianice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, udziela dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Dotacja udzielana jest
miesięcznie w wysokości 500 zł na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Pabianice.
Wykaz podmiotów oraz liczbę dzieci objętych dotacją w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.
Podmiot

Liczba dzieci

Niepubliczny Żłobek „U Lolka”

13

Niepubliczny Żłobek „ISKIERKI”

34

RAZEM:
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6.1.4. Dożywianie i żywienie
Szkoła Podstawowa w Bychlewie
W styczniu 2020 r. z posiłków finansowanych przez GOPS korzystało 7 uczniów szkoły. W
całym roku 2020 przy współpracy z PCK szkoła realizowała projekt „Żółty talerz”, który miał na
celu poprawę jakości i kaloryczności obiadów w szkole. W programie wzięło udział 52 uczniów.
Dodatkowo szkoła brała udział w programach: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.
Dzieci przez cały rok mogły korzystać z ciepłych napojów, które były finansowane przez
Radę Rodziców.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły miały zapewnioną herbatę do drugiego śniadania.
W szkole były dostępne obiady w formie cateringu do wyboru przez rodziców: zupa lub drugie
danie. Szkoła brała udział w „Programie dla szkół - Mleko i owoce”.
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Piątkowisku
W szkole w klasach I-III dzieci miały zapewnioną herbatę. Uczniowie klas I-VI otrzymywali
darmowe mleko oraz warzywa i owoce. W szkole istniała możliwość wykupienia obiadów, które
były dostarczane do szkoły przez firmę cateringową.
Szkoła Podstawowa w Petrykozach
W szkole istniała możliwość wykupienia obiadów, które były dostarczane do szkoły przez
firmę cateringową. Ponadto Szkoła brała udział w programie „Program dla szkół” czyli warzywa,
owoce i produkty mleczne dla wszystkich uczniów klas I-V. Wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki
otrzymywali ciepłą herbatę do drugiego śniadania.
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6.2. Kultura
W roku 2018 została utworzona jednostka organizacyjna – Gminny Dom Kultury, który
przejął większość zadań realizowanych dotychczas przez Urząd Gminy w Pabianicach. Działalność
GDK będzie omówiona w dalszej części raportu.
W ramach wydatków Gminy Pabianice w roku 2020 na pozostałą działalność w kulturze
zaangażowano kwotę 55.067,76 zł, którą stanowiły wydatki na zakup:
a) materiałów i wyposażenia 40.330,26 zł. W tym punkcie mieszczą się wydatki zrealizowane w
ramach funduszów sołeckich między innymi: zakup namiotów, ławek, stołów, sprzętu
nagłośnieniowego, kuchni gazowej, grilla.
b) zakup usług – 14.737,50 zł. Były to usługi montażu urządzeń, usługi gastronomiczne, usługi
transportowe.
Działania w zakresie kultury nadal realizowane w Urzędzie to głównie działania
wspomagające Gminny Dom Kultury oraz sprawy związane z świetlicami wiejskimi.
Na terenie Gminy Pabianice funkcjonuje 5 świetlic wiejskich w następujących sołectwach:
Konin- Majówka, Wola Żytowska, Hermanów, Jadwinin-Władysławów oraz Bychlew. Wszystkie
świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Pabianice. Świetlica wiejska w Bychlewie oraz w Woli
Żytowskiej zostały użyczone na potrzeby realizacji celów statutowych Gminnemu Domowi Kultury
z siedzibą w Bychlewie. Świetlice użytkowane są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy
Pabianice, które określa zasady funkcjonowania obiektów w tym: administrowania przez osoby
upoważnione, zasady ich udostępniania i wynajmu, zakazy i nakazy obowiązujące korzystających z
nich osób.
Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie
aktywności mieszkańców działających na rzecz lokalnych społeczności, wspieranie inicjatyw
lokalnych, prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.
Ze świetlic wiejskich korzystają organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową
na terenie gminy Pabianice.
W ramach wydatków budżetu gminy Pabianice w roku 2020 na utrzymanie świetlic
wiejskich wydatkowano kwotę w wysokości 136.355,22 zł, na którą składały się koszty składek na
ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup
energii, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, opłaty, składki, wydatki na zakupy
inwestycyjne.
Część wydatków poniesionych na świetlice wiejskie było zrealizowane w ramach środków
funduszu sołeckiego wyodrębnionego przez poszczególne sołectwa.
6.3. Sport
Jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Gmina Pabianice realizując ten obowiązek przyjęła uchwałę nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice
z dnia 31 marca 2011 roku, która określa warunki i tryb finansowania tego zadania własnego. W
2020 r. z dofinansowania skorzystały następujące kluby sportowe działające na terenie Gminy:
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1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice.
2. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew.
3. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko.
Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy rozpatrzyła wnioski pod względem
formalnym i merytorycznym na działalność sportową. Ogółem na przydzielenie dotacji komisja
zaopiniowała 110 000 zł. Dotacje na realizację działalności sportowej zostały wypłacone w dwóch
transzach w terminach określonych w stosownych umowach. Warunkiem wypłaty II transzy było
zaakceptowania sprawozdania częściowego za I półrocze. Sprawozdania zostały złożone w terminie
i zaakceptowane pod względem formalnym i rachunkowym.
Poniżej znajduje się wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje, zrealizowały
przedmiotowe zadania i rozliczyły przyznane środki w terminie. Były to:
1. Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Bychlew – 55.000 zł (sekcja piłki nożnej 42.500 zł,
sekcja tenisa stołowego 8.500 zł, sekcja szachowa 4.000 zł);
2. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piątkowisko – 35.000 zł (sekcja piłki nożnej – 35.000 zł);
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” Pawlikowice – 13.429 zł (sekcja tenisa stołowego
– 11.629 zł, sekcja młodzieżowa tenis i szachy – 1.800 zł)
W ramach pozostałej działalności w sporcie wydatkowano kwotę w wysokości 107.263,31
zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych
(usługa transportowa – dowóz na zawody, basem, wynajem pływalni), opłaty, składki, wydatki
inwestycyjne (budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości Bychlew i Janowice).

Obiekty Sportowe
Na terenie gminy funkcjonują dwa obiekty sportowe: w Piątkowisku i Bychlewie. Na
podstawie umów nieodpłatnego użyczenia na potrzeby realizacji celów statutowych – biorącymi w
użyczenie są Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku oraz Ludowy Klub Sportowy
„Jutrzenka” w Bychlewie.
Organizacje te realizując swój zakres działalności sportowej jednocześnie zajmują się
bieżącym utrzymaniem w/w obiektów, a wydatki inwestycyjne i na bieżące utrzymanie tych
obiektów ponosi Gmina Pabianice.
W roku 2020 na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę w wysokości
106.705,87 zł, którą stanowiły koszty: składek na ubezpieczenia, wynagrodzeń bezosobowych,
opłat za energię, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz inne
składki i opłaty.
6.3. Zabytki
Na terenie Gminy Pabianice znajdują się zabytki zewidencjonowane w gminnej ewidencji
zabytków. Poniższa tabela zawiera w/w wykaz.
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Lp.

Obiekt

Adres

1.

Dom nr 22

Bychlew

2.

Dom nr 25

Bychlew

3.
4.

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

5.

Dom parafialny (organistówka)

Górka Pabianicka

6.

Cmentarz rzymsko-katolicki

Górka Pabianicka nr ew. działki 70

7.

Cmentarz ewangelicko-augsburski Kudrowice nr. ew. działki 337

8.
9.

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

10.

Park podworski

Piątkowisko

11.

Willa

Piątkowisko

12.

Park wiejski przy willi

Piątkowisko

13.

Cmentarz ewangelicko augsburski

Piątkowisko nr ew. działki 516

14.

Dom „Lipy”

Porszewice

15.

Willa podmiejska dom Steinerta

Porszewice

16.

Dom „Jaskółka”

Porszewice

17.

Dom „Jutrzenka”

Porszewice

18.

Dom „Zgoda”

Porszewice

19.

Dom „Orlęta”

Porszewice

20.

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

22.

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

23.

Dom nr 59

Rydzyny

24.

Dom nr 62

Rydzyny

25.

Zagroda nr 94

Rydzyny

26.

Budynek gospodarczy

Rydzyny

27.

Młyn wraz z zagrodą

Szynkielew

28.

Młyn

Szynkielew

29.

Cmentarz ewangelicko augsburski
z kwaterą wojenną z I wojny

Wysieradz nr ew. działki 118

21.

Rydzyny
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30.

światowej
Dom nr 94

Rydzyny

7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Na terenie Gminy Pabianice funkcjonuje 9 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z tych 9 Jednostek OSP aż 5 jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, najwięcej wśród
gmin naszego powiatu, co świadczy o naszym zorganizowaniu, wyposażeniu i przygotowaniu
bojowym. Obecnie w jednostkach OSP jest 422 członków zwyczajnych, 53 wspierających i 17
honorowych, razem 492 członków OSP. 5 jednostek OSP działa już od ponad 80 lat. Wszystkie
Jednostki posiadają uregulowany prawny stan własności budynków strażnic jak i gruntów.
Jednostki OSP w Gminie Pabianice posiadają 21 samochodów. Są to:
•

Samochodów lekkich 11 szt.

•

Samochodów średnich 4 szt.

•

Samochodów ciężkich 6 szt.

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

OSP Górka Pabianicka – 40 wyjazdów,

•

OSP Piątkowisko – 37 wyjazdów,

•

OSP Kudrowice – 19 wyjazdów,

•

OSP Rydzyny - 13 wyjazdów,

•

OSP Pawlikowice – 48 wyjazdów,

•

OSP Konin – 5 wyjazdów,

•

OSP Gorzew – 0 wyjazdów,

•

OSP Janowice – 1 wyjazd,

•

OSP Żytowice – 3 wyjazdy.

Wydatki poniesione w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wyniosły w 2020 r. 496.813,18 zł. Najważniejsze wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy
Pabianice przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1.

2.

Jednostka
OSP
Górka
Pabianicka

Kudrowice

Cel i przeznaczenia środków

Kwota w zł

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- wykonanie klimatyzacji w budynku strażnicy
- zakup pilarki

78.822,00
25.000,00
2.500,00

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w

14.997,00
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Jednostce,
- wymiana bram garażowych w strażnicy.
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- remont pomieszczeń w budynku strażnicy,
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- przebudowa i dostosowanie wejścia
ewakuacyjnego dla potrzeb niepełnosprawnych

11.000,00

3.

Piątkowisko

4.

Janowice

5.

Konin

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,

3.471,00

6.

Rydzyny

20.045,00

7.

Gorzew

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce.

8.

Żytowice

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- wykonanie systemu wentylacji wraz z
klimatyzacją w budynku strażnicy,
- zakup aparatów powietrznych szt. 2.
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej w
Jednostce,
- rozbudowa budynku strażnicy,
- zakup sprzętu i umundurowania strażackiego,
- remont garaży i pomieszczeń socjalnych w
budynku strażnicy

3.334,00
17.999,00

9.

Pawlikowice

32.270,00
30.780,00
36.427,00
9.000,00

1.498,00

4.000,00
22.095,00
45.000,00
6.000,00
9.000,00

8. Działalność Gminnego Domu Kultury w Bychlewie
Gminny Dom Kultury z siedzibą w Bychlewie został powołany uchwałą Nr LIV/504/2018
Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018r. Jego działalność jest oparta na Statucie Gminnego
Domu Kultury. Celem powołanej instytucji jest realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie
organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury rozpoczął działalność dnia 1 września 2018r. w budynku świetlicy
wiejskiej w Bychlewie, który stanowi własność Gminy Pabianice.
GDK prowadzi działalność w oparciu o:
1. Bibliotekę Główną w Bychlewie:
a) Oddział dla dzieci w Bychlewie,
b) filia w Górce Pabianickiej,
c) filia w Piątkowisku,
d) filia w Żytowicach,
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e) punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach;
2) Gminną Orkiestrę Dętą w Górce Pabianickiej;
3) Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”;
4) świetlicę w Woli Żytowskiej.
Ponadto GDK współpracuje ze szkołami Gminy Pabianice, stowarzyszeniami oraz z innymi
domami kultury.
Finansowanie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie w 2020 r. w odniesieniu do 2019 r.
obrazuje poniższa tabela.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Źródło finansowania
Dotacja podmiotowa zapewniona
przez organizatora
Dotacja celowa zapewniona przez
organizatora
Dotacja z Biblioteki Narodowej na
zakup nowości dla bibliotek
Przychód z działalności statutowej

2020 r.
1.098.826,00 zł

2019 r.
1.065.315,98 zł

20.000,00zł

60.000,00 zł

3.750,00 zł

10.000,00 zł

6.691,80 zł

119.014,00 zł

Wydatki Gminnego Domu Kultury w Bychlewie sfinansowane dotacją na koniec 2020 r.
wyniosły 1.098.826,00 zł.
W komentarzu do powyższej tabeli, zauważalny jest drastyczny spadek przechodów z
działalności statutowej, co jest konsekwencją wprowadzonego w 2020 r. lockdawnu i odwoływania
wszelkich imprez kulturowych, w tym festiwalu „Polka” i dożynek gminnych. W związku z tym nie
została wykorzystana planowana dotacja celowa na organizację powyższych wydarzeń.
Wykorzystano jedynie kwotę 20.000,00 zł jako wkład własny organizatora do projektu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Infrastruktura Domów Kultury”. Jego łączna
wartość wyniosła 65.900,00 zł. Dzięki tym środkom można było zakupić wyposażenie do
pomieszczeń administracyjnych, na potrzeby ZPiT „Bychlewianka” oraz instrumenty muzyczne dla
kapeli Orkiestry Dętej. Był to jeden z dwóch projektów, na które GDK pozyskało dofinansowanie.
Drugim projektem było dofinansowanie międzynarodowego festiwalu „Polka” w wysokości
70.000,00 zł, przyznane w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”, który po ogłoszeniu
pandemii został zmieniony na „Folklor w necie”. W tym projekcie nie było wkładu własnego.
Projekt obejmował realizację w październiku dziesięciu spotkań z ludźmi związanymi z kulturą
ludową, a w listopadzie etno-warsztatów prowadzonych on-line, w ramach, których z
dostarczonych kurierem materiałów dzieci szyły koniki. Na początku grudnia realizowana była
dalsza część projektu – ogólnopolskie etno-warsztaty z malowania skrzyni, prowadzone on-line.
Wydarzenia organizowane przez Dom Kultury w 2020 r. można podzielić na okres przed
ogłoszeniem stanu epidemii i po tym okresie.
W okresie do 12 marca 2020 r. zorganizowane zostały następujące wydarzenia:
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1. ferie stacjonarne dla uczniów gminy Pabianice, a w ramach ferii - wyjazd na Zimowy obóz
taneczny do Białego Dunajca.
Zajęcia zorganizowane w ramach ferii to: warsztaty zimowe z KruKiem - cykl pięciu
spotkań po 2 godziny, których tematem przewodnim było stworzenie własnego imienia-ksywki w
stylu graffiti, zajęcia w świetlicy w Woli Żytowskiej, gdzie zdolna grupa tworzyła m.in. koszulki
dla dziadków z okazji Dnia Babci i dziadka. Dzieci uczestniczyły również w animacjach
tanecznych z instruktorem z Wenezueli. Dzieci uczestniczące w feriach stacjonarnych miały też
okazję wyjazdu na spektakl: „Betlejem Polskie”, który odbył się w siedzibie Państwowego Zespołu
Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach.
W tym samym czasie, 19 stycznia 2020 r., grupa dzieci wyjechała na zimowy obóz
taneczny. Uczestnicy obozu oprócz uczestnictwa w zajęciach tanecznych, mieli zagwarantowane
piesze wędrówki po górach, wycieczkę na Gubałówkę, kulig z ogniskiem, byli w labiryncie w
Zakopanym oraz w termach w Białce Tatrzańskiej.

2. zajęcia pn.: „Kreatywnie z Krukiem”. Była to kontynuacja zajęć z ubiegłego roku. Zajęcia
miały na celu poszerzać granice wyobraźni poprzez nieszablonowe podejście do
klasycznych technik plastycznych oraz odkrywać nowe techniki.
3. zajęcia z języka angielskiego - dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Woli Żytowskiej, dla
dzieci i dorosłych w świetlicy w Bychlewie.
4. nauka gry na pianinie.
5. karnawałowa zabawa taneczna dla osób w wieku 60+.
6. klub 60+, który dopiero zaczynał swoją działalność.
7.

ostatkowy bal dla dzieci zorganizowany w siedzibie GDK w Bychlewie.

8. zajęcia - zdrowy kręgosłup w sali OSP w Pawlikowicach, prowadzone w okresie letnim
przez doświadczonego instruktora. Zajęcia były przeznaczone dla mieszkańców Gminy
Pabianice i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
9. Z okazji Dni Kobiet odbył się koncert znanej polskiej artystki Eleni.
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Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice od dnia 13.03.2020 r. Gminny Dom Kultury oraz
podległe mu jednostki: biblioteki, Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”, Gminna Orkiestra Dęta w
Górce Pabianickiej, świetlica w Woli Żytowskiej wraz z siłownią i sauną zawiesiły swoją
działalność aż do odwołania. Również odwołane zostały wszystkie zajęcia prowadzone przez GDK
w Bychlewie.
W tym momencie rozpoczęła się praca zdalna GDK. Jedynym źródłem dotarcia do
odbiorców stał się internet. W tym okresie prowadzona jest następująca działalność:
1. konkurs dla dzieci: „Moja kartka wielkanocna”. Kartki były dostępne na stronie GDK i
oceniane przez internautów. Wykonawcy kartek, które otrzymały najwięcej głosów
otrzymali nagrody.
2. konkurs plastyczny pn.: „Łowiczanka, krakowianka, a może góralka. Rysuj, maluj i
wygrywaj”.
3. w kwietniu rozpoczęto akcję #czytam na kwarantannie. Po ogłoszeniu informacji na
facebooku napływały filmiki z nagraniami dzieci i dorosłych czytających bajki lub
fragmenty książek.
4. akcja #czytanie bajek on-line przez teatr dla Niepoznaki. Nagrania były udostępniane na
stronie GDK przez 5 dni w tygodniu o godz.18.00.
5. pracownicy szyli maseczki ochronne, które były rozdawane mieszkańcom Gminy.
6. z okazji „Dnia Matki” ogłoszony został konkurs plastyczny, pn.: „Super mama”.
7. W ramach „Dnia Dziecka” zorganizowany został blok zajęć w wykonaniu animatorów ze
Strefy Ruchu, który odbywał się w Internecie.
W okresie letnim, pomimo panującej nadal epidemii, zostały poluzowane przepisy sanitarne.
Dzięki temu zorganizowane zostały niektóre imprezy. Były to:
1. zajęcia w terenie z kijami do nordic-walking. Utworzyły się dwie grupy: jedna w
Bychlewie, druga w Żytowicach.
2. dodatkowe zajęcia z fitnessu przy GDK prowadzone przez instruktora ze Strefy ruchu.
3. wznowione zostały zajęcia ze zdrowego kręgosłupa przy sali OSP w Pawlikowicach.
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4. warsztaty z ceramiki artystycznej dla dzieci w okresie letnim, przy ograniczonej liczbie
uczestników. Było to pięć spotkań. Zajęcia zaczęły się od przygotowania materiału- glinki
ceramicznej, a skończyły gotowym wyrobem pomalowanym według własnego pomysłu i
odpowiednio wypalonym.
5. W lipcu do Bychlewa i Żytowic zawitały zwierzęta z zagrody „Alpaki-cudaki”. Odbyły się
po trzy spotkania. Każde z innym zwierzątkiem. Dzieci mogły iść z nimi na spacer, karmiły
je. Każde spotkanie rozpoczynało się opowieścią o danym zwierzątku. Na koniec był
konkurs, rysowanie, wyklejanie danego zwierzątka.

6. taneczne zajęcia dla dzieci w Żytowicach na placu przy OSP i na boisku przy GDK w
Bychlewie.
7. dla starszej grupy zorganizowane zostały zajęcia z KruKiem. Pojawił się pomysł na mural,
który powstał na budynku gospodarczym przy świetlicy w Bychlewie.

8. pod koniec lipca zorganizowane zostały warsztaty florystyczne dla dzieci.
9. po zasięgnięciu opinii sanepidu oraz po uzyskaniu zgody Wójta we wrześniu zorganizowany
został koncert znanej piosenkarki Krystyny Giżowskiej.
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10. eko-warsztaty dla dzieci. Zapisane osoby odbierały w siedzibie GDK w Bychlewie pakiety
z materiałami na warsztaty. Zajęcia były prowadzone on-line. Z recyklingu dzieci wykonały
wianki.
11. w „Dniu Pluszowego Misia” GDK zakupiło od Teatru Piccolo bajkę „Zakochany miś”.
12. warsztaty- stroik adwentowy;
13. konkurs” Moja kartka Bożonarodzeniowa”, który podzielony był na trzy grupy wiekowe.
Technika dowolna;
14. na Mikołajki przygotowano dla dzieci – Fabrykę Św. Mikołaja. W tym były warsztaty z
Elfem, animacje taneczne i czat z Mikołajem.
Gminny Dom Kultury opiera swoją działalność o świetlicę wiejską w Bychlewie, ale
również o świetlicę w Woli Żytowskiej. W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, istniała
możliwość nieodpłatnego korzystania przez mieszkańców Gminy z obiektu w Woli Żytowskiej, w
którym znajduje się dobrze wyposażona siłownia, sauna, stół do pig-ponga. W 2020 r., z przerwami
wynikającymi z ogłoszonej pandemii, odbywały się tam zajęcia z aerobiku, fitnessu i zdrowego
kręgosłupa oraz zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Ponadto, od lipca w świetlicy
w Woli Żytowskiej odbywały się zajęcia Klubu osób niesamodzielnych, tj. realizowany był projekt
unijny „Pracuś” nadzorowany przez GOPS, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Od września w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej ruszyły zajęcia z jogi. Niestety
zawieszone zostały już w październiku ze względu na ogłoszone obostrzenia. Pozostałe zajęcia
również zostały zawieszone.

Gminna Orkiestra Dęta
Gminna Orkiestra Dęta w Górce Pabianickiej w roku 2019 została włączona do Gminnego
Domu Kultury. Obecnie w skład orkiestry wchodzi 38 muzyków, w tym 2 dyrygentów (dyrygent
główny i jego zastępca). W skład orkiestry wchodzi również 5-osobowy zespół ze szkółki młodego
muzyka, która jest prowadzona przez jednego z dyrygentów. W repertuarze orkiestra posiada 195
utworów.
W marcu została podpisana umowa dotycząca remontu wynajmowanego pomieszczenia w
OSP w Górce Pabianickiej przez Gminną Orkiestrę Dętą. Pomimo pandemii prace zostały
wykonane i pomieszczenie oddano do użytku dnia 1.07.2020r. Remont ten był niezbędny ze
względu na bardzo zły stan pomieszczenia, w którym odbywały się próby Orkiestry. Ściany mokre
od wilgoci, grzyb, stare wiszące kotary, stare rozpadające się szafy oraz panujący zaduch. Nie było
możliwości przechowywania instrumentów i mundurów. Pomieszczenie po remoncie jest bardzo
nowoczesne. Posiada własne ogrzewanie, ma wyciszone ściany, zniknął filar, który dzielił
pomieszczenie, ułożona została nowa podłoga, wydzielono wiatrołap.
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Działalność Gminnej Orkiestry Dętej w roku 2020 była ograniczona. Dzięki luzowaniu
obostrzeń w lipcu Orkiestra mogła wznowić próby w małych grupkach, zgodnie z wymogami
sanitarnymi.

Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”
Zespół Pieśni i Tańca Bychlewianka to grupa folklorystyczna Gminy Pabianice skupiająca w
swoich szeregach zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. W roku 2019 Zespół został
włączony w strukturę Gminnego Domu Kultury w Bychlewie. Obecnie ZPiT „Bychlewianka” liczy
102 osoby w wieku od 4 lat do 40lat, w tym 7 członków kapeli. Osoby zajmujące się Zespołem to:
kierownik Zespołu, kierownik kapeli, choreograf, akompaniator, kostiumolog.
Na początku 2020 r. Zespół był organizatorem koncertu kolęd zorganizowanego w świetlicy
w Bychlewie, w którym udział wzięły wszystkie grupy wiekowe. Już 6 stycznia 2020 r. ZPiT
„Bychlewianka” został zaproszony do wspólnego kolędowania w Pabianickim w Orszaku Trzech
Króli. Koncert odbył się w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach. Oprócz
kolęd zgromadzona publiczność mogła obejrzeć krótki występ Zespołu.

Na

koniec maja członkowie zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” nagrali #hot16challenge2,
celem, którego było wspieranie służby zdrowia.
Niestety, Zespół mógł wznowić próby dopiero w lipcu, ponieważ zostały zluzowane
obostrzenia sanitarne. W małych grupach, przy zachowaniu odstępów, młodsi i starsi członkowie
ćwiczyli. Próby wznowiła również kapela „Bychlewianki”.
W sierpniu kapela ZPiT „Bychlewianka” uczestniczyła w pikniku dla chorej Mai
zorganizowanym przez Akademię Piłki „Jutrzenka”.
Biblioteki
GDK prowadzi działalność w zakresie bibliotekarstwa w oparciu o Bibliotekę Główną w
Bychlewie obejmującą: oddział dla dzieci w Bychlewie, filie: w Górce Pabianickiej (od lipca z
siedzibą w szkole w Petrykozach), w Piątkowisku oraz w Żytowicach, a także punkt biblioteczny w
Szkole Podstawowej w Pawlikowicach.
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W 2020 było zarejestrowanych 646 nowych czytelników. Było mniej w stosunku do roku
2019. Oczywiście spadek czytelnictwa był spowodowany zaistniałą sytuacją (pandemia) i
zamknięciem czasowym bibliotek lub ich działalnością w ograniczonym zakresie.
Łącznie w 2020r było zarejestrowanych 4585 odwiedzin, w tym:
•

w wypożyczalni – 3626;

•

w czytelniach 921, w tym 216 osób skorzystało z internetu.

W ciągu roku wypożyczono 7456 książek na zewnątrz, a na miejscu udostępniono 4078 książki.
Z kolei w punkcie bibliotecznym znajdującym się w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach
było zarejestrowanych 27 czytelników, wypożyczono 64 książki i odnotowano 151 odwiedzin.
Punkt biblioteczny był czynny do 17 marca 2020 r.
Księgozbiór jest corocznie uzupełniany o nowości wydawnicze. W 2020 r. zakupiono 957
nowości, w tym 185 woluminów z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pozyskanej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Biblioteki posiadają również zbiory specjalne. Są to płyty DVD, audiobooki. Na koniec
2020 r.w bibliotekach znajdowały się 2203 zbiory specjalne. W 2020 r zakupiono 30 nowych z
dotacji organizatora. W ciągu roku wypożyczono 228 zbiorów. Nasi czytelnicy korzystali z prasy
prenumerowanej przez biblioteki. Było to 28 czasopism.
Pomimo pandemii, z zachowaniem wymogów sanitarnych i bez wolnego dostępu do
księgozbioru przez czytelników, biblioteki pracowały przez cały 2020 r. Wydarzenia zorganizowane
przez Bibliotekę w 2020 r. były następujące:
•

gminny konkurs recytatorski. Po zgłoszeniu udziału w konkursie, uczestnicy nagrywali
swoje recytacje i przysyłali do GDK lub Biblioteki Publicznej w Bychlewie.

•

w październiku ogłoszony był konkurs z okazji Święta Niepodległości.

9. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji
zadań zleconych gminie oraz zadań własnych.
Zadaniem Ośrodka w 2020 roku było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych
ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń,
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie, ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o
świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawę o karcie dużej rodziny, organizacja prace społecznie –
użytecznych. Od 2018 roku realizacja dodatkowego zdania – Rządowy Program „Dobry Start”.
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W roku 2020 pomocą społeczną objęto 144 osób ze 85 rodzin, co stanowiło 1,9% ogółu
ludności Gminy.
Zadania zlecone
W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku zadania zlecone realizowane były w następującym
zakresie:
1. POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
Od kwietnia 2016r. Ośrodek realizuje zadanie w ramach ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci. Zadanie przekazane Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice.
Na wypłatę świadczeń i bieżące wydatki związane z obsługą zadania wydatkowano kwotę
9.646.215,97 zł, wypłacono 19215 świadczeń dla 1692 dzieci z 1033 rodzin.
2. 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 12 osób i
odprowadzono 121 składek. Na powyższe zadanie wydatkowano 19.758,00 zł.
Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania
opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne z tytułu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za
osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
3. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obraz obsługę wydatkowano łącznie
kwotę 2.354.271,27 zł, w tym 45.000,00 zł wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt.
urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla 45 nowo narodzonych dzieci (w 2019r. becikowe wypłacono
dla 47 dzieci, w 2018r. becikowe wypłacono dla 66 dzieci, w 2017 dla 58 dzieci, w 2016r., dla 65
dzieci).
4. POMOC POSZKODOWANYM W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Nie realizowano.
5. RZĄDOWY PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”
Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. w 2020 roku 21 rodzinom
wielodzietnym wydano 79 Kart Dużej Rodziny, (w 2019 wydano 108 kart 35 rodzinom, w 2018 r.
wydano 102 karty 22 rodzinom, w 2017r. wydano 50 kart dla 14 rodzin ). str. 4
6. RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”
Realizacja na podstawie upoważnienia Wójta gminy Pabianice od lipca 2018r. Świadczenie
przyznano 1048 dzieciom w 745 rodzinach (w 2018 r. 972 dzieciom w 690 rodzinach).
7. WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZINA ZA ŻYCIEM
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Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– brak
Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja
wyniosła 12.398.969 zł. Na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie kwotę 12.349.025,24
zł. Dotacja została wykorzystana w 99,60 %.
Zadania własne były następujące:
•

ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe przyznawano szczególnie z przeznaczeniem na zakup opału i leków. W okresie
dwunastu miesięcy 2020 roku pomocy udzielono 35 rodzinom. Na zasiłki celowe wydatkowano
18.753,00 zł i wypłacono 46 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku celowego wynosiła 436,11 zł.
•

KIEROWANIE I
ADAPTACYJNYM

OPŁATA

ZA

POBYT

W

DZIENNYM

OŚRODKU

W

DZIENNYM

OŚRODKU

W 2020 roku nie skierowano żadnej osoby do DOA.
•

KIEROWANIE I
ADAPTACYJNYM

OPŁATA

ZA

POBYT

W 2020 roku skierowano do Schroniska Brata Alberta w Pabianicach, z którym Ośrodek ma
podpisaną umowę, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 3 osoby. Opłacono pobyt i na kwotę
2.708,00 zł.
•

PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH

W 2020 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto 17 osób niezdolnych do pracy ze względu
na wiek lub niepełnosprawność i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 94.448,97 zł.
Wypłacono 177 świadczeń.
•

PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 14 rodzin, którym przyznano 37 świadczeń i
wydatkowano na ten cel 15.160,00 zł; w tym dotacja wyniosła 9.836,46 zł, a środki własne 5.323,54
zł. Pomoc ta skierowana była przede wszystkich dla osób przewlekle chorych, bezrobotnych, matek
samotnych.
•

OPŁACANIE SKŁADEK ZDROWOTNYCH OD NIEKTÓRYCH WYPŁACONYCH
ŚWIADCZEŃ

Dotacja celowa na kwotę 8.396,49 zł została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne osób
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. 172 składek zdrowotnych od
wypłaconych klientom zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto 17 osób.
•

KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPŁATNOŚĆ ZA
ICH POBYT

W 2020 roku Gmina opłacała pobyt w DPS 8 mieszkańcom przez 82 miesiące. Średni czas opłaty
za pobyt w DPS wyniósł 10 miesięcy.
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Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 243 374,67 zł.
•

REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W 2020 roku tut. Ośrodek zapewniał 9 osobom usługi opiekuńcze, które we własnym zakresie,
bądź rodziny nie były w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
Usługi opiekuńcze były świadczone przez 1.194,5 godzin na kwotę 35 835,00 zł., w tym otrzymana
dotacja 3.232,50 zł Odpłatność od osób, którym dochód przekroczył ustawowe kryterium
dochodowe wyniosła 3.314,50 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 25 osób z 9 rodzin, wydatkowano na ten
cel 4 200,00 zł
Drugą formą pomocy realizowaną w ramach Programu był zakup żywności dla 23 osób z 22 rodzin
na kwotę 16 200,00 zł
Trzecią formą pomocy realizowaną w ramach Programu było bezpłatne dożywianie uczniów w
szkołach gminy Pabianice oraz w szkołach spoza naszej gminy do których uczęszczają dzieci z
terenu Gminy Pabianice, a także dorosłych. Dożywianiem objęto 27 osób, w tym 25 uczniów.
Przyznano 1118 posiłków i wydatkowano na ten cel 8 830,00 zł.
Łącznie na realizację Programu wydatkowano kwotę 29 458,20 zł., z czego dotacja wyniosła 16
104,00 zł, natomiast środki własne gminy 13 354,20 zł.
•

KONTRAKTY SOCJALNE

W 2020 roku pracownicy socjalni objęli pracą socjalną 27 rodzin, w tym z 13 zawarli kontrakty
socjalne.
Kontrakt socjalny jest to rodzaj umowy między pracownikiem socjalnym a klientem, np. w celu
podjęcia pracy, przekwalifikowania się, podjęcia leczenia odwykowego, współpracy z asystentem
rodziny. Pomoc finansowa w tym przypadku uzależniona jest od wywiązania się z zawartej umowy.
•

PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek od czerwca 2011r. na podstawie uchwały Rady Gminy
Pabianice IX/66/2011 z dnia 27.06.2011 roku
Stypendia socjalne przyznawane są na podstawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice wprowadzonym
uchwałą Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 października 2019r. Zgodnie z
Regulaminem pomoc socjalna przyznawana jest w zróżnicowanej wysokości, w zależności od
dochodu na osobę w rodzinie:
Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Pabianice w 2020 roku w formie stypendiów objęto 5 uczniów z 4 rodzin (w 2019 roku 24 uczniów,
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w 2018 roku 32 uczniów, w 2017 roku 36 uczniów). Na realizację stypendiów wydatkowano kwotę
7.539,20 zł, z czego dotacja wyniosła 6.031,36 zł, a środki własne 1.507,84 zł. str. 7
•

REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE – UŻYTECZNYCH

W 2020 roku Ośrodek kontynuował formę aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej i skierował do pracy 4 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzystających z
pomocy społecznej zamieszkujących na terenie gminy Pabianice, nie posiadających prawa do
zasiłku dla bezrobotnych. Z uwagi na pandemię ta forma pomocy została zakończona w miesiąc
kwietniu 2020r.
Na realizację prac społecznie – użytecznych wydatkowano kwotę 3.060,00 zł. Kwota refundacji z
Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 1.224,00 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: :
➢

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 2020r.
skorzystało 75 osób z 34 rodzin. Żywność była wydawana przez Stowarzyszenie Brata Alberta oraz
PCK na podstawie listy osób dostarczonych przez GOPS w Pabianicach.
•

REALIZACJA UCHWAŁY NR XII/97/2019 RADY GMINY PABIANICE Z DNIA 27
CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE PZYJĘCIA SYSTEMU UPRAWNIEŃ DLA ROZIN
W RAMCH WSPARCIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wsparcie obejmuje dopłatę do 4 godz. zajęć z integracji sensorycznej oraz 4 godz. zajęć z logopedii
w miesiącu dla dzieci, które wymagają w tym kierunku terapii. Dodatkowo rodzice dzieci w ramach
przeciwdziałania syndromowi wypalenia korzystają z terapii grupowej. Do czerwca 2019
obowiązywała uchwała obejmująca wsparciem dzieci autystyczne, od września rozszerzono
wsparcie na wszystkie dzieci mające orzeczoną niepełnosprawność i zalecenia w danym zakresie.
Z programu skorzystało 9 dzieci z terenu gminy Pabianice na kwotę 15.690,00 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
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Pabianice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia systemu ulg i uprawnień dla rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice, realizowanych na zasadach określonych w programie na
rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” i obejmuje
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 2020 roku z tytułu urodzenia trzeciego dziecka 14 rodzin, z czego wypłacono w 2020 roku 14
świadczeń na kwotę 22.000,00 zł (w 2019 roku 6 rodzin, w 2018 roku 18 rodzin, w 2017 roku 6
rodzin, w roku 2016 – 3 rodziny).
•

DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCPLINARNEGO

W 2020 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 „Niebieskich Kart” (5 – od Policji, 3 –
Pomoc Społeczna, 1- Służba Zdrowia), w roku 2019 – 5, w roku 2018 – 17, w roku 2017 – 15
Powołano 9 grup roboczych. W omawianym okresie rozpatrywano również 11 spraw będących
kontynuacją z 2019 roku. Łącznie odbyły się 23 spotkania
W 2020 roku w 3 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej karty” z powodu ustania zjawiska
przemocy w rodzinie.
10. Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach jest
jednostką budżetową obejmującą:
•

Ośrodek Zdrowia w Petrykozach;

•

Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach.
Struktura opieki zdrowotnej w obu ośrodkach w roku 2020 przedstawiała się następująco:

•

Poradnia POZ;

•

Poradnia Stomatologiczna;

•

Pracownia Rehabilitacji;

•

Medycyna Szkolna.

Ponadto od października 2019 r. w Pawlikowicach funkcjonował punkt apteczny
prowadzony przez zewnętrzny podmiot gospodarczy.
Dodatkowo w ośrodku w Petrykozach od 2011r. funkcjonuje Certyfikowane Centrum
Medycyny Podróży oraz od 2017 r. Poradnia Leczenia Uzależnień.
W 2020 roku nieznacznie spadła liczba pacjentów zadeklarowanych do GOZ z 4078 w roku
2019 do 4024. Znaczący wpływ na to miał fakt zwiększenia o 46.5% liczby zgonów.
Rozkład liczby zarejestrowanych pacjentów w kolejnych latach rozpoczynając od roku 2009
obrazuje poniższy wykres.
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Okres pandemii w 2020 roku spowodował znaczące zmiany w funkcjonowaniu Gminnego
Ośrodka Zdrowia.
Od połowy marca 2020 r. ograniczona została dostępność wizyt osobistych pacjentów
Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rzecz teleporad. W związku z tym początkowo wystąpiły
problemy z zapewnieniem należytego kontaktu pacjentów z ośrodkami zdrowia w oparciu o
posiadaną liczbę linii telefonicznych oraz personel rejestracji. Od maja i czerwca sukcesywnie
zwiększono liczbę linii telefonicznych o 1 numer w Pawlikowicach i o 2 numery w Petrykozach.
Ponadto w związku z prowadzeniem zdalnego nauczania przesunięto częściowo pielęgniarkę
szkolną do pracy w ośrodku.
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obu ośrodkach przez okres od marca 2020 do
końca roku pracował bez wyłączeń, pomimo iż 3 lekarzy i 2 pielęgniarki w okresie październik grudzień przebyli zakażenie wirusem Sars2.
Ogólna liczba porad udzielanych przez POZ spadła o ok. 10%, lecz główną przyczyną
takiego stanu rzeczy była możliwość wypisywania leków na e-receptach na okres do 1 roku-spadek
w tym sektorze wyniósł 20%.
Prowadzenie teleporad nie wykluczała wizyt osobistych, które winny być poprzedzone
teleporadą i kwalifikacją przez lekarza. Wizyty osobiste stanowiły ok. 6 % porad.
Poradnie stomatologiczne w pierwszym okresie pandemii do 15 kwietnia 2020r. były
wyłączone z pracy, a od 15 kwietnia pracują z niewielkimi ograniczeniami wynikającymi z
konieczności ochrony.
Poradnia Leczenia Uzależnień do końca czerwca pracowała zdalnie, a od dnia 1 lipca 2020r.
pracuje zdalnie i stacjonarnie 3 razy w tygodniu.
Pracownie rehabilitacyjne pracują stacjonarnie od 17 maja 2020 r. z ograniczeniami
wynikającymi z konieczności ochrony.
W okresie pandemii GOZ wydatkował duże kwoty na zakup środków ochrony osobistej
oraz płynów dezynfekcyjnych.
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Ośrodek otrzymał również duże wparcie ze strony Urzędu Gminy i Ministerstwa Zdrowia w
postaci 3000 masek jednowyrazowych, 50 litrów płynów dezynfekcyjnych i 100 przyłbic
ochronnych.
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III. Priorytetowe zadania w kolejnych latach
Misją jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina jest zaspokajanie potrzeb jej
mieszkańców oraz polepszanie warunków ich życia. Taki cel główny przyświeca władzom Gminy
Pabianice w momencie planowania zadań na kolejne lata.
Realizacja tego celu i wybór najważniejszych zadań nie jest proste ze względu na mnogość
problemów i potrzeb. Niemniej, każdego roku zarówno Wójt Gminy Pabianice wraz z całym
aparatem pomocniczym oraz Rada Gminy Pabianice dokładają wszelkich starań by mieszkańcy z
zadowoleniem oceniali podejmowane działania oraz ich efekty.
Przedstawione sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w roku 2020 obrazuje w jak
wielu kierunkach i jak wiele działań zostało zrealizowanych, w szczególności w tak trudnych
warunkach jakimi jest stan epidemiczny. Nie oznacza to jednak, że w kolejnych latach
podejmowane inicjatywy i realizowane przedsięwzięcia będą mniejsze, czy też realizowane z
mniejszym zaangażowaniem. Wręcz przeciwnie. Plany są ambitne i dalekosiężne w każdej
dziedzinie przynależnej do gminy, pomimo niepewności odnośnie rozwoju sytuacji związanej z
epidemią COVID-19.
Władze Gminy priorytetowo traktują zadania w
modernizacje dróg gminnych, w tym budowa chodników i
kanalizacji sanitarnej, rozbudowa budynków szkolnych oraz
rozwiązanie problemu braku przedszkoli, a także realizacja
środowiskowe na terenie Gminy Pabianice.

dziedzinach takich jak remonty i
ciągów pieszo-rowerowych, budowa
budowa obiektów szkolnych, w tym
programów poprawiających warunki

Realizując pierwsze z zadań priorytetowych władze podjęły już konkretne działania.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację dróg gminnych w miejscowości
Pawlikowice-Terenin, Hermanów II, Górka Pabianicka-Gorzew. W miejscach tych planowana jest
również budowa ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z masy bitumicznej. Dzięki tego typu
rozwiązaniom, które zastępują ścieżki rowerowe i chodniki, w krótszym czasie i za mniejsze środki
można stworzyć arterie komunikacyjne dla rowerzystów, jednocześnie podnosząc ich
bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pieszych. Z kolei dzięki zastosowaniu nawierzchni asfaltowej
komfort jazdy rowerzystów zwiększa się. Dokumentacje zostaną ukończone w 2021 r. Na ich
podstawie Urząd będzie mógł występować o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i
realizować inwestycje w najbliższych latach. Ponadto planuje się zlecenie wykonania dwóch
kolejnych dokumentacji projektowych na modernizację drogi gminnej na odcinku TereninHermanów oraz na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Cynkowej w Piątkowisku.
Gmina Pabianice corocznie także współpracuje z Powiatem Pabianickim przy realizacji
inwestycji drogowych. Przejawem dobrej współpracy władz gminnych z władzami samorządu
powiatowego jest partycypacja w kosztach realizowanych inwestycji. Priorytetem na najbliższe lata
jest modernizacja drogi powiatowej w Rydzynach. Niestety wniosek o dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 złożony przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach nie
znalazł się na liście zakwalifikowanych wniosków.
Mówiąc o bezpieczeństwie w kontekście rozwoju infrastruktury należy również wspomnieć
o projekcie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy. Zadanie to było realizowane
częściowo już w roku 2020, ponieważ gmina otrzymała na nie dofinansowanie z Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021 w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Otrzymane dofinansowanie z UE wyniesie aż 67%. Powstały już dwa
odcinki w Rydzynach, dwa w Piątkowisku i jeden odcinek w Woli Żytowskiej. Kolejne będą
budowane w Gorzewie, Hermanowie, Pawlikowicach, Szynkielewie, Porszewicach, Kudrowicach
oraz Jadwininie. Prace będą prowadzone zarówno na drogach powiatowych, gminnych, jak i na 13
odcinkach dróg wewnętrznych. Wykorzystane będą urządzenia energooszczędne i ekologiczne.
Łącznie powstać ma 250 szt. nowych punktów świetlnych.
Kolejną istotną dla mieszkańców kwestią jest dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Pomimo, iż nie jest to zadanie własne gminy, to Urząd Gminy w Pabianicach świadomy potrzeb w
tym zakresie, dokłada wszelkich starań by w miarę swoich możliwości wspomóc realizatora
projektu rozwoju sieci światłowodowej „Polska Cyfrowa” - firmę Toya. Na bieżąco udzielana jest
realizatorowi projektu wszelka pomoc w przypadku wystąpienia jakichś problemów, proponowane
są sposoby ich rozwiązania, czy stosowane są najkrótsze, możliwe terminy. Z informacji
posiadanych przez Urząd wynika, że część miejscowości ma już dostęp do Internetu. Niestety prace
zostały spowolnione z uwagi na sytuację pandemiczną.
Znakiem postępu jest również rozwój sieci gazowej. Podobnie jak w poprzednim przypadku
nie jest to zadanie własne gminy. Niemniej, również w tej dziedzinie przedstawiciele Urzędu
Gminy włączają się w starania by teren Gminy został zgazyfikowany. Podstawowym zadaniem
Gminy jest uzgadnianie projektów gazowych. Robimy wszystko by wspomóc realizację tych
projektów.
Powyższe działania mają nie tylko zaspokajać potrzeby mieszkańców, ale również
uatrakcyjniać Gminę Pabianice w oczach potencjalnych inwestorów. Mają ich również przyciągnąć.
Dlatego też podejmowane są działania polegające na przekształcaniu terenów w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na tereny inwestycyjne, w miejscach gdzie pojawia się
potencjalny inwestor. Przykładem są tereny w Jadwininie i Pawlikowicach w okolicach ronda o
łącznej powierzchni ok. 30 ha. Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego została zakończona.
Przy tym wszystkim trudno nie wspomnieć o rozwoju sieci kanalizacyjnej. Dzięki tego typu
działaniom chroni się środowisko, bowiem eliminowane są potencjalne zagrożenia
zanieczyszczania gruntu, wód gruntowych i wód powierzchniowych jakie stanowią istniejące
szamba służące gromadzeniu ścieków z gospodarstw domowych. W tym obszarze działania gminy
planuje się rozbudowę sieci w latach 2020 – 2021, obejmującą tereny przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lub też o
zwartej zabudowie. W kolejnych latach rozbudowa obejmie miejscowości Hermanów, Terenin,
Władysławów w powiązaniu z istniejącą siecią kanalizacji we wsi Bychlew i Jadwinin, w
miejscowości Kudrowice – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jako rozbudowa
istniejącej sieci oraz w Piątkowisku - tereny przylegające do ul. Cynkowej. Urząd będzie
podejmował starania by pozyskać dofinansowanie z nowej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej. Z kolei w zakresie wodociągów priorytetem jest dostarczanie wody z wodociągu dla
mieszkańców Okołowic, a także bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenach
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
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Mówiąc o ochronie środowiska należy również wspomnieć o realizacji Programów
pomocowych dla mieszkańców. Od kilku już lat mieszkańcy Gminy Pabianice mogą korzystać z
Programu udzielania dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni
ścieków. Dzięki temu mieszkańcy ponoszą niższe koszty związane z zagospodarowaniem ścieków z
gospodarstw domowych. W 2021 r. opracowywany będzie Program na kolejne 3 lata począwszy od
2022 r.
Podobnie ma się w przypadku Programu obowiązującego od roku 2018, tj. Programu
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni
lub palenisk węglowych. Program ten będzie kontynuowany, przy czym konieczna jest jego
aktualizacja w kierunku eliminacji możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła
z paliwa stałego na paliwo stałe. Innymi słowy nie będzie już możliwości uzyskania
dofinansowania na zakup pieca V-generacji opalanego węglem. Dzięki temu z Programu
skorzystają osoby, które faktycznie przyczynią się do zmniejszenia niskiej emisji, a co za tym idzie
polepszenia jakości powietrza.
W roku 2020 Gmina przystąpiła do kolejnego, nowego programu – Programu
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice. Z Programu mogli
skorzystać mieszkańcy, którzy planują wybudować instalację fotowoltaiczną zaliczaną do instalacji
prosumenckich. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Środki finansowe na
udzielanie dotacji pochodzą z pozyskanej przez Gminę pożyczki ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program będzie kontynuowany w
roku 2023.
Biorąc pod uwagę dziedziny takie jak oświata, kultura, czy sport bardzo istotny jest rozwój
młodego pokolenia. Z tego też względu planuje się rozwój infrastruktury szkolnej. Obecnie Gmina
uzyskała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z
doposażeniem klasopracowni językowej” w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W związku z
tym, w latach 2021-2022 planowana jest realizacja powyższej inwestycji. Gmina nadal oczekuje na
informację w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku”. Wniosek został złożony
do Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowa Polska 2020”. Z uwagi na wydłużającą się
procedurę oceny Gmina postanowiła rozpocząć realizację tej inwestycji z wykorzystaniem
własnych środków. Niemniej, jako Wójt wyrażam nadzieję, iż Gmina otrzyma dofinansowanie na
w/w zadanie.
Równie istotny jak rozwój bazy szkolnej, jest rozwój w zakresie przedszkoli. Obecnie na
terenie Gminy Pabianice funkcjonuje jeden zespół szkolno-przedszkolny oraz odziały przedszkolne
w szkołach. Nie zaspokaja to potrzeb młodych mieszkańców gminy, czy też ich rodziców i
opiekunów. Dlatego planuje się zamianę szkół na zespoły szkolno-przedszkolne z 8-godzinnymi
przedszkolami. O ile zaistnieje możliwość dostosowania budynków do restrykcyjnych przepisów, to
jeszcze w roku 2021 szkoły zostaną przekształcone na zespoły szkolno-przedszkolne. Ponadto, w
ciągu najbliższych kilku tygodni roku 2021 sfinalizowany zostanie proces pozyskiwania działki
przy szkole w Bychlewie celem budowy w ciągu kilku przyszłych lat odrębnego przedszkola.
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Dzięki tym działaniom więcej dzieci mogłoby pozostać w przedszkolach gminnych z korzyścią dla
całej społeczności gminnej.
Czytelnicy powyższego raportu dostrzegają zapewne, że pomysły na najbliższą przyszłość
są liczne, wieloaspektowe i mam nadzieję, że również ambitne. Wiele osób zapyta: czy są to plany
realne. Moim zdaniem – jak najbardziej. Środki bowiem zawsze można pozyskać. Wystarczy tylko
chcieć i podjąć wysiłek.
Mam nadzieję, że mieszkańcy Gminy dostrzegają wysiłek, który przedstawiciele władz
samorządowych w Gminie Pabianice wkładają w realizację założonych celów, w szczególnie tak
trudnych i niepewnych czasach, jak obecnie.
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