Raport o stanie Gminy Pabianice
za rok 2021

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005), Wójt Gminy Pabianice przedkłada poniższy raport o stanie
Gminy Pabianice za rok 2021.
Raport został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne
referaty Urzędu Gminy w Pabianicach oraz informacje przekazane przez jednostki organizacyjne
Gminy Pabianice.

Spis treści
I. Wstęp.................................................................................................................................................3
II. Część główna...................................................................................................................................6
1. Realizacja polityk, programów i strategii.........................................................................................6
1.1. Strategia rozwoju gminy...........................................................................................................6
1.2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych...................................................6
1.3. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe....................7
1.4. Program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i
przydomowych oczyszczalni ścieków.............................................................................................8
1.5. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z
terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021..................................................................................9
1.6. Program budowy mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.................10
1.7. Wymiana pokryć dachowych z eternitu – dotacje na transport i utylizację eternitu..............10
1.8. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.......11
1.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pabianice.................................................................................................................13
1.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych......................14
1.11. Gminny Program Wspierania Rodziny.................................................................................16
1.12. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
.......................................................................................................................................................21
1.13. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Pabianice........................................................................................................................................22
2. Sprawy obywatelskie i organizacyjne............................................................................................23
2.1. Sprawy obywatelskie..............................................................................................................23
2.2. Sprawy organizacyjne.............................................................................................................25
2.2.1. Sprawy administracyjne..................................................................................................25
2.2.2. Realizacja uchwał Rady Gminy Pabianice.....................................................................27
3. Finanse Gminy Pabianice...............................................................................................................28
3.1. Dochody Gminy Pabianice.....................................................................................................28
3.2. Wydatki Gminy Pabianice......................................................................................................30
3.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa............................................................................................33
3.4. Fundusz sołecki.......................................................................................................................34
3.5. Pozyskane środki zewnętrzne.................................................................................................35
4. Drogi, oświetlenie uliczne, transport publiczny i planowanie przestrzenne..................................37
4.1. Drogi i oświetlenie uliczne.....................................................................................................37
4.1.1. Drogi...............................................................................................................................37
4.1.2. Oświetlenie uliczne.........................................................................................................41
4.2. Transport publiczny................................................................................................................42
4.3. Planowanie przestrzenne.........................................................................................................42
5. Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami...................................................................46
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.................................................................................................46
5.1.1. Sieć wodociągowa...........................................................................................................46
5.1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej...............................................................................................46
5.2. Gospodarka odpadami............................................................................................................46
5.3. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, stan
jakości powietrza...........................................................................................................................48
1

5.4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.............................................................................50
5.5. Przedsiębiorcy.........................................................................................................................51
6. Oświata, kultura, sport i zabytki.....................................................................................................52
6.1. Oświata...................................................................................................................................52
6.1.1. Szkoły podstawowe.........................................................................................................52
6.1.2. Wychowanie przedszkolne..............................................................................................55
6.1.3. Opieka nad dziećmi do lat 3............................................................................................55
6.2. Kultura....................................................................................................................................55
6.3. Sport........................................................................................................................................56
6.3. Zabytki....................................................................................................................................57
7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.................................................................................................58
8. Działalność Gminnego Domu Kultury w Bychlewie.....................................................................59
9. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach............................................69
10. Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach............................................................71
III. Priorytetowe zadania w kolejnych latach.....................................................................................74

2

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 2021, podobnie jak 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. W konsekwencji do końca
2021 r. w sferze publicznej obowiązywały różnego rodzaju, o zróżnicowanej intensywności
ograniczenia i obostrzenia sanitarne.
Gmina Pabianice w związku z w/w stanem epidemicznym zgodnie z wytycznymi Wojewody
Łódzkiego przedsięwzięła przez cały okres pandemii 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.),
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- przygotowano i zabezpieczono miejsca na terenie gminy Pabianice, które zostały przeznaczone
dla osób skierowanych na kwarantannę,
- 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.
Poniższy raport jest sprawozdaniem z realizacji w 2021 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. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pabianice na lata 2018-2024
została przyjęta uchwałą nr LIV/491/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. Jest
ona wieloletnim dokumentem strategicznym, którego celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców Gminy Pabianice oraz eliminowanie problemów społecznych, w tym
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. Dzięki realizacji działań zawartych w
przedmiotowym dokumencie możliwy stanie się wzrost poziomu integracji społecznej
mieszkańców gminy. Dokument ten jest skupiony na rozwiązywaniu problemów społecznych w
Gminie Pabianice. W jego ramach zostały zdiagnozowane i określone problematyczne obszary
życia mieszkańców gminy. Jego przygotowanie pozwoliło określić politykę społeczną na najbliższe
lata, dzięki czemu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na terenie Gminy jest o wiele bardziej
efektywne. Działania są więc lepiej przygotowane, skoordynowane i zarządzane.
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Przedmiotowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pabianice na
lata 2018-2024 została opracowana w związku z obowiązkiem wskazanym w Art. 17 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie, z którym do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Na potrzeby przedmiotowego dokumentu przeprowadzona została kompletna diagnoza
sytuacji społecznej w Gminie Pabianice, która zawiera istotne dla prowadzenia polityki społecznej
dane statystyczne. Ponadto w Strategii zawarto także kierunki niezbędnych działań, które
przyczyniają się do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców gminy. W strategii zawarto także
informacje dotyczące jej korelacji z innymi dokumentami o charakterze ponadnarodowym,
krajowym, regionalnym, a także lokalnym. Jest to istotne ze względu na fakt, iż często cele zawarte
w poszczególnych dokumentach przenikają się, co stwarza możliwość osiągnięcia ich wielotorowo,
a to dodatkowo może wzmocnić ich trwałość. Przygotowywanie, a następnie realizacja
dokumentów strategicznych, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów społecznych jest
szczególnie istotna na obszarach wiejskich, gdzie mieszkańcy często nie radzą sobie ze swoimi
problemami, będąc zamkniętymi i odizolowanymi od kontaktu z innymi mieszkańcami, co
przekłada się na niewielką integrację społeczną, a to z kolei może mieć istotny wpływ na
pojawienie się lub nasilenie zjawiska wykluczenia społecznego.
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;
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•

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 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
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 1 marca do dnia 30 czerwca 2021 r. Na ten cel zaplanowano
kwotę 240.000,00 zł. To o 80.000,00 zł więcej niż rok wcześniej.
Poniższa tabela obrazuje zakres realizacji Programu w roku 2020 w odniesieniu do roku 2019 i
2018.
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
2021 r.

2020 r.

2019r.

2018r.

Kwota dotacji

205.439,90 zł

153.525,15 zł

147.041,67 zł

172.711,88 zł

Kwota deklarowanych
kosztów budowy

419.228,26 zł

316.584,84 zł

301.634,37 zł

359 561,38 zł
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Liczba
zakwalifikowanych
wniosków

30

25

22

27

Przyłącza do kanalizacji sanitarnej
2021 r.

2020 r.

2019 r.

2018 r.

Kwota dotacji

5.229,96 zł

16.895,35 zł

48.973,75 zł

88.814,35zł

Kwota deklarowanych
kosztów budowy

10.581,60 zł

28.918,50 zł

99.360,00 zł

156 765,40 zł

2

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. Tendencja zniżkowa wynika z tego, iż większość
mieszkańców w miejscowościach, gdzie powstała sieć kanalizacji sanitarnej przyłączyła swoje
nieruchomości do sieci.

1.5.
Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw
domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
Gmina Pabianice konsekwentnie dąży do zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów
cieplarnianych do atmosfery poprzez wdrażanie programów pomocowych dla mieszkańców. W
roku 2021 były to: Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw
domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 oraz Program budowy mikroinstalacji
prosumenckich w Gminie Pabianice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Pierwszy z Programów 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.
Program realizowany jest z udziałem środków pozyskanych przez Gminę Pabianice z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki.
Wysokość dofinansowania to 2.997.000,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczona będzie dla
mieszkańców, którzy są odbiorcami końcowymi tej pomocy. Uzyskane środki pozwolą na
dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 666 kWe.
To prowadzić będzie do uzyskania corocznie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w wielkości nie mniejszej niż 449 MWh, co przyczyni się do obniżenia poboru energii
9

wyprodukowanej w źródłach konwencjonalnych, a tym samym pozwoli na obniżenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery między innymi dwutlenku węgla w ilości ok. 450 ton rocznie.
Zgodnie z Programem Gmina Pabianice udziela dotacji celowej na dofinansowanie zadania
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych zaliczanych do instalacji prosumenckich 10panelowych o minimalnej mocy 3 kWp lub 20-panelowych 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. Do dalszego rozpatrywania zakwalifikowano 170 wniosków.
45 wniosków umieszczone zostały na liście rezerwowej – do dalszego procedowania w przypadku,
gdyby zostały wolne środki. Umowy zostały podpisane z 82 osobami na 10 paneli oraz 87 osobami
na 20 paneli, przy czym 1 osoba anulowała umowę.
Realizacja inwestycji przez mieszkańców była przewidziana do 31.08.2021 r., a jej
rozliczenie - do dnia 20.09.2021 r. Zgodnie z założeniami wszystkie 168 osób, które zawarło
umowy z Gminą rozliczyło inwestycje w przewidzianym powyżej terminie.
1.6. Program budowy mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Gmina Pabianice w 2021 r. przystąpiła do projektu realizowanego przy współfinansowaniu
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.1
Odnawialne źródła energii – ZIT pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie
Pabianice”.
Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje zakup, dostawę
i montaż 115 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice.
Całkowita wartość projektu przed rozstrzygnięciem postepowania przetargowego wynosi
3.259.910,43 zł, dotacja 1.950.000,00 zł, co stanowi 65% kwoty wydatków kwalifikowlanych.
Projekt niniejszy obejmuje montaż instalacji o mocach: 3,6 kW i 7,2 kW. Udział własny
mieszkańca stanowić będzie 35% wartości netto projektu, którego ostateczny koszt określi
rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia to 31.12.2022 r.
Zamontowane instalacje przez 5 lat od otrzymania przez Gminę Pabianice płatności
końcowej będą stanowiły własność Gminy Pabianice i przez ten czas będą użyczone do bezpłatnego
użytkowania właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach zostaną
przekazane właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych.
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.
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W budżecie Gminy na rok 2021 na realizację tego zadania zarezerwowana została kwota
14.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel łączną kwotę 10.708,77 zł, co stanowi wykonanie na
poziomie 76,49 % w stosunku do planu. Z dofinansowania skorzystały 4 osoby.
Jednak najważniejszą informacją dla mieszkańców powinien być fakt, iż łączna ilość
usuniętego eternitu to 16,8 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.
Rada Gminy Pabianice w/w Program przyjęła Uchwałą Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy z
dnia 26 listopada 2020 r. Celem głównym Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe obszary, w ramach, których
odbywała się współpraca w roku 2021 to:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
2. wypoczynek dzieci młodzieży,
3. kultura,
4. integracja europejska,
5. pomoc społeczna,
6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
7. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa,
8. promocja i edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze
finansowym i pozafinansowym.
Współpraca o charakterze pozafinansowym realizowana w roku 2021 r. polegała głównie na
konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi Rocznego Programu Współpracy.
Współpraca o charakterze finansowym zgodnie z Programem miała polegać na przekazaniu
środków na:
•

zadania z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 90.000,00 zł,

•

zadania w ramach kultury na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10.000,00 zł,
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•

zadania w ramach upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na podstawie art.19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
10.000,00 zł.
Pomimo powyższego w 2021 roku z uwagi na sytuację pandemiczną Wójt Gminy Pabianice

nie ogłosił Otwartego Konkursu Ofert na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku
Publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w ramach wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży.
W II półroczu 2021 r., organizacje pozarządowe, które zamierzały zorganizować
wypoczynek letni mogły skorzystać z możliwości współfinansowania w ramach trybu tzw. „małych
grantów”, który szczegółowo określa art. 19 a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostatecznie, w ramach powyższego trybu udało się
zrealizować obóz wypoczynkowo- sportowy w dniach 7-14 sierpnia w miejscowości Mrągowo w
kwocie 9.409,30 zł przez Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew. W obozie udział wzięło
20 uczestników z terenu Gminy Pabianice.
Natomiast w ramach trybu określonego w art. 19 a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Folklor ma Sens zrealizowało
zadanie publiczne pn. „Bohaterowie Wrześniowego Nieba 1939-III/6 Dywizjon Myśliwski”.
Stowarzyszenie na realizację przedmiotowego projektu otrzymało dotację w wysokości 10.000,00
zł w ramach, której został wykonany mural z wizerunkiem Jana Dzwonka. Ponadto w ramach
przedmiotowego

zadania

przeprowadzono

promocję

w

lokalnych

mediach,

portalach

społecznościowych i zorganizowano uroczyste odsłonięcie muralu połączone z piknikiem dla
mieszkańców oraz podziękowaniami dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektu.
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;
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, Janowice;
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie, Gorzew;
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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;
4. edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
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5. propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności
psów i kotów;
6. zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.
Łączny koszt realizacji Programu w 2021 r. wyniósł 211.797,00 zł, czyli o 52.648,50 zł
mniej niż w poprzednim roku i o 79.278,86 zł mniej niż w roku 2019. Poniższy wykres unaocznia
przyczynę spadku kosztów związanych z realizacją Programu w 2021 r. w stosunku do roku 2019 i
2020, w którym również zauważalny był już spadek kosztów związanych z realizacją Programu.
Realizacja zadań określonych w Programie
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Najwyższy udział w wydatkach na realizację Programu mają koszty utrzymania zwierząt w
schronisku, dlatego im mniejsza liczba psów w schronisku tym koszty są niższe. Następne w
kolejności koszty, które mają wpływ na wydatki to transport zwierząt rannych i uczestniczących w
wypadkach, usługi świadczone na rzecz zwierząt właścicielskich, jak kastracje, sterylizacje i
czipowanie oraz całodobowa pomoc weterynaryjna, a w najmniejszym stopniu dokarmianie kotów
wolnożyjących.
1.10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XLII/279/2021 Rady Gminy
Pabianice z dnia 26 lutego 2021 r.
Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego,
wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia
alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci.
Celami szczegółowymi natomiast są:
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1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych;
2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży;
3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
4. wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego;
6. zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Pabianice.

Działanie

Wskaźniki realizacji celu

1.1. Zakup materiałów
edukacyjnych dla pacjentów
i terapeutów w placówce

Zakup materiałów
edukacyjnych, materiałów
GOPS
do prowadzenia terapii,
Pabianice
testów dla pacjentów oraz
doposażenie gabinetu
terapeutycznego w sprzęt tv,
uchwyt do powieszenia tv
oraz radio/cd
Szkoły nie zgłosiły
GOPS
zapotrzebowania na
przeprowadzenie zajęć.

2.1.Zajęcia z dziećmi
przejawiającymi problemy
wychowawcze, prowadzone w
kontakcie indywidualnym i/lub
grupowym (umowa zlecenie)
2.2.Terapia psychologiczna
z dziećmi skierowanymi przez
Gminny Zespół do spraw
opiekuńczo-wychowawczych
oraz Zespół Interpersonalny ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (refundacja kosztów)
2.3.Prowadzenie lokalnych
działań informacyjnoedukacyjnych na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, w tym
przemocy wobec dzieci, a także
możliwości uzyskania pomocy i

Instytucja
realizująca
zadanie

Budżet

4.203,11 zł

0

Terapią objęto 1 dziecko ze
SP.Piątkowisko – 5 godzin
terapii
600 zł

Zakupiono książki
edukacyjne dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych do 4
bibliotek z terenu gminy
Pabianice, oraz 20 szt

GOPS

2.930 zł
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miejsc, które taką pomoc
świadczą

abonamentu rocznego na
profilaktyczne czasopismo
„Małe Charaktery”
3.1.Prowadzenie na terenie szkół -Warsztaty profilaktyczne
rekomendowanych i autorskich
dla uczniów x 8
programów profilaktycznych dla - Szkolenia na nauczycieli
dzieci i młodzieży.
x1
Liczba uczniów – 462
3.2.Włączenie się w
ogólnopolskie kampanie
edukacyjne dotyczące
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
organizowanie konkursów
profilaktycznych, udział
młodzieży w przestawieniach
profilaktycznych

3.3. Szkolenie dla osób
zajmujących się w gminie
Pabianice rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz
dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego (koszt
szkolenia, delegacji)
6.1. Sfinansowanie badań
psychiatrycznych i
psychologicznych osób, wobec
których wszczęto postępowanie
w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu oraz opłata sądowa

S.P.Piątkowisko –
przedstawienie
profilaktyczne – 112
uczniów
Szkoła zorganizowała 4
konkursy.
SP.Petrykozy – dwa
przedstawienia
profilaktyczne – klasy 0VIII
S.P.Pawlikowice – dwa
przedstawienia
profilaktyczne – 81
uczniów
S.P.Bychlew – 1 konkurs
1 osoba z Zespołu
Interdyscyplinarnego, 2
osoby z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Postępowania zostały
wszczęte wobec 4 osób

Wszystkie
szkoły z
terenu gminy
Pabianice
GOPS
Szkoły z
terenu
Gminy
Pabianice

GOPS

GOPS

15.117 zł

14.382,50
zł

1.177,00 zł

20,00 zł

Łączna kwota planowanych wydatków na realizację programu wynosiła 67.000,00 zł, z
czego wydatkowano kwotę: 38.429,61 zł.
1.11. Gminny Program Wspierania Rodziny
Realizując obowiązek wynikający z art. 176 pkt 1 ustawy, Rada Gminy Pabianice, Uchwałą
Nr V/47/ 2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata
2019-2021. Program zawiera diagnozę sytuacji demograficznej i społecznej mieszkańców Gminy
Pabianice, określa cele i beneficjentów programu, sposób finansowania, realizatorów, monitoring i
ewaluację oraz podstawowe zadania do realizacji tj.: zabezpieczenie potrzeb bytowych rodzin,
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zapobieganie uzależnieniom, udzielanie specjalistycznego poradnictwa, profilaktykę. Program jest
zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pabianice na lata 20182024.
Realizacją Programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Poniższa tabela obrazuje realizację celów programu w 2021 r.
Cel I. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin
Zakres wsparcia

Nazwa zadania

Wskaźniki realizacji
celu

a. wieloletni rządowy
Program wspierania
finansowego gmin w
zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 20192023

- liczba dzieci i
młodzieży, którym
opłacono posiłki - 10

Instytucja realizująca
zadanie

GOPS w Pabianicach

- liczba rodzin
korzystających z
zasiłków celowych
na zakup posiłku lub
żywności - 10
- liczba posiłków dla
dzieci i młodzieży 820

1. Zaspokojenie
potrzeb związanych z
zapewnieniem
wyżywienia

- liczba zasiłków
celowych na
dożywianie – 2

b. Program
operacyjny pomoc
żywnościowa 20142020

- liczba rodzin,
którym wydano
skierowanie na
odbiór żywności - 35

- Stowarzyszenie
Brata Alberta

- liczba osób w
rodzinie - 71

2. Zapewnienie
kosztów utrzymania
mieszkania

3.Zapewnienie
odzieży i obuwia

a. dodatek
mieszkaniowy

- liczba gospodarstw
domowych - 0

Referat Urzędu
Gminy Pabianice

b. dodatek
energetyczny

- liczba gospodarstw
domowych - 0

Referat Urzędu
Gminy Pabianice

a. wydawanie
odzieży

- liczba wydanych
skierowań - 0

GOPS w
Pabianicach/PCK
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dostosowanych do
pór roku

4.Zakup leków

b. zasiłki celowe na
zakup odzieży i
obuwia

- liczba wydanych
decyzji - 0

a. zasiłki celowe na
dofinansowanie do
zakupów leków

- liczba rodzin - 5

a. pomoc materialna
dla uczniów o
charakterze
socjalnym

- liczba dzieci
którym przyznano
stypendium szkolne 5

5.Pomoc na wydatki
związane z realizacją
obowiązku szkolnego b. dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku
szkolnego

6.Realizacja gminnej
Karty Rodziny
Wielodzietnej

GOPS w Pabianicach

- liczba osób, którym
udzielono wsparcia 0
GOPS w Pabianicach

- liczba wydanych
decyzji- 8

GOPS w Pabianicach

- liczba dzieci,
którym przyznano
zasiłek szkolny - 0
- liczba świadczeń 326

c. świadczenie
„Dobry start”

Nie ma tej formy
wsparcia

a. dopłata do
kosztów dostawy
Internetu domowego
dla posiadaczy
Wojewódzkiej Karty
Rodzin
Wielodzietnych

Nie ma tej formy
wsparcia

b.udzielenie
jednorazowego
świadczenia z tytułu
urodzenia dziecka
dla posiadaczy
Wojewódzkiej karty
Rodzin
Wielodzietnych

- liczba rodzin 5
- liczba świadczeń 5

GOPS w Pabianicach

GOPS w Pabianicach

18

Cel II. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny
Zakres wsparcia

Nazwa zadania

Wskaźniki realizacji
celu

Instytucja realizująca
zadanie

1.Edukacja prawna,
zaspokajanie potrzeb
z zakresu
nieodpłatnej pomocy
prawnej na etapie
przedsądowym,
wzrost świadomości
prawnej w zakresie
zadań realizowanych
przez OPS

a. poradnictwo
prawne

- liczba porad -5

GOPS Pabianice

a. podnoszenie
kwalifikacjiszkolenia

Ilość szkoleń - 3

Powiatowy Urząd
Pracy w Pabianicach

b. aktywizacja
zawodowa poprzez
wykonywanie prac
społecznieużytecznych

- liczba osób - 0

GOPS w Pabianicach

a. zapewnienie
rodzinom opieki i
wsparcie asystenta
rodziny oraz pomocy
psychologicznej

- liczba rodzin objęta
wsparciem asystenta
rodziny - 5

b. zapewnienie
rodzinom wsparcia
przez rodziny
wspierające

- liczba rodzin
wspierających, z
którymi zawarto
umowy - 0

GOPS w Pabianicach

c. warsztaty
podnoszące
umiejętności
opiekuńczowychowawcze

- liczba uczestników0

załączniki

2.Przeciwdziałanie
bezrobociu

3.Wsparcie roli
rodzica w budowaniu
zasobów
wychowawczych
oraz w budowaniu
dobrych wzorców w
rodzinie

- liczba osób, które
podjęły zatrudnienie
na umowę o pracę - 0

GOPS w Pabianicach

- liczba rodzin
objętych wsparciem
psychologa - 0

Uchwała rady gminy
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d. przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

- liczba wszczętych
procedur Niebieskiej
Karty - 7

Zespół
Interdyscyplinarny w
Pabianicach/ GOPS
w Pabianicach/
Placówki oświatowe/
Komenda Policji

W obszarze pracy z rodziną, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, Ośrodek zapewniał w
ramach realizacji gminnych programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i
przemocy w rodzinie - poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek zapewniał nieodpłatną pomoc prawną
w zakresie prawa rodzinnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
przydzielano asystenta rodziny, po spełnieniu wymogów i na zasadach określonych w art. 11
ustawy. W 2021 roku w Ośrodku zadania wykonywał jeden asystent rodziny, w oparciu o umowę o
świadczenie usług oraz trzech pracowników socjalnych, zatrudnionych w oparciu o umowę o
pracę. Pracownicy nie łączyli pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego, co zgodne jest
z art. 17 ustawy. W 2021 r. pod opieką asystenta rodziny pozostawało łącznie 5 rodzin.
Bieżącą pracę z rodzinami potrzebującymi wsparcia, a także zadania asystenta rodziny
i pracowników socjalnych oraz sposób wykonywania pracy i jej dokumentacji w tym zakresie
uregulowano zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 5.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodzinnego
w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Do obligatoryjnych elementów dokumentacji pracy z rodziną przeżywającą
trudności, zgodnie z przyjętą procedurą, należą: wniosek pracownika socjalnego o objęcie usługą
asystenta rodziny, zgoda rodziny na podjęcie współpracy z asystentem, zasady współpracy rodziny
z asystentem, diagnoza rodziny, plan pracy z rodziną, comiesięczne oceny realizacji planu, rejestr
pracy z rodziną w formie papierowej oraz w systemie POMOST, sprawozdanie półroczne z pracy
asystenta z rodziną, a także podsumowanie końcowe z pracy asystenta z rodziną. Praca asystenta
realizowana jest „w terenie” od poniedziałku do piątku, lecz jeden dzień w tygodniu jest on również
dostępny w siedzibie Ośrodka.
Kierownik Ośrodka na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Pabianice Nr 40/2019 z dnia 27
maja 2019 roku. została upoważniona do zawierania i rozwiązywania umów z osobami pełniącymi
funkcję rodziny wspierającej. Pomimo przeprowadzonej przez Ośrodek kampanii informacyjnej na
terenie Gminy oraz w lokalnych mediach, w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności o
funkcji i zadaniach rodzin wspierających (ulotki, komunikaty w lokalnej telewizji, ogłoszenia
w internecie, na terenie gminnych budynków użyteczności publicznej) żadna z rodzin nie zgłosiła
się do pełnienia rodziny wspierającej.
Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy, do zadań własnych gminy należy współfinansowanie
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym. W 2021 roku pięcioro dzieci z terenu Gminy Pabianice przebywało w pieczy
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zastępczej (w pieczy rodzinnej). Gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej w wysokości odpowiednio 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w
pieczy rodzinnej. Wydatki na ten cel wyniosły 23.172,73 zł.
1.12. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
został przyjęty uchwałą Nr XLV/386/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2017 r. w
sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017 – 2022 dla gminy Pabianice oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Cele programu są następujące:
1. Zwiększenie świadomości społecznej w temacie przemocy w rodzinie i sposobów jej
przeciwdziałania oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych. Realizacja powyższego
obejmuje:
•

Upowszechnianie wśród mieszkańców informacji dotyczących instytucji, do których mogą
zgłaszać się ofiary i sprawcy;

•

Promowanie aktywnych postaw osób będących świadkami przemocy w rodzinie poprzez
upowszechnianie informacji;

•

Promowanie aktywnych postaw osób doświadczających przemocy w rodzinie w zakresie
konstruktywnego przeciwstawiania się zjawisku i poszukiwania pomocy w rozwiązywaniu
problemu;

•

Działania edukacyjne w kierunku nabycia umiejętności radzenia sobie z agresją i
rozwiązywaniem konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

•

Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowanych i zgłaszanych przez
szkoły.

2. Redukcja negatywnych konsekwencji dla ofiar przemocy w rodzinie. Realizacja
powyższego obejmuje:
•

Terapia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

•

Prowadzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie lub jej
doświadczających,

•

Zapewnianie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w formie miejsc w
całodobowych ośrodkach wsparcia.

3. Korygowanie funkcjonowania osób stosujących przemoc. Realizacja powyższego obejmuje:
•

Monitorowanie zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie;
21

•

Podejmowanie działań mających na celu separowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

•

Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie;

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja powyższego obejmuje:
•

Organizowanie szkoleń dla osób pracujących z osobami doświadczającymi i stosującymi
przemoc w rodzinie (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych);

•

Organizowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie
rozpoznawania wczesnych symptomów występowania zjawiska przemocy w rodzinie;

•

Organizowanie szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zakłada się, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 –
2022” będzie miał charakter interdyscyplinarny i realizowany będzie przez wszystkie instytucje
zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i ograniczania przemocy w rodzinie.
W roku 2021 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 7 „Niebieskich Kart”, tj.:
•

2 od Policji,

•

3 – Pomoc Społeczna,

•

2 – oświata.

W stosunku do lat poprzednich to znaczny spadek, ponieważ w roku 2018 było 17
„Niebieskich Kart”, w roku 2019 – 5, a w 2020 r. – 9.
Powołano 6 grup roboczych, przy czym w roku 2021 rozpatrywano również 13 spraw
będących kontynuacją z 2020 roku. Łącznie odbyły się 22 spotkania.
W 4 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej karty” z powodu ustania zjawiska
przemocy w rodzinie.

1.13. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Pabianice
Program został przyjęty uchwałą Nr XXIII/157/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 lipca
2008 r. i uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2008 dotyczącej przyjęcia „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” z dnia
27 stycznia 2010 r.
Zgodnie z jego założeniami właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci to
jeden z najważniejszych problemów edukacyjnych, dlatego Gmina Pabianice pragnie realizować
strategie promocji dzieci i młodzieży najzdolniejszej. Bowiem promocja zdolnych uczniów daje
znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne.
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Cele programu obejmują:
1. Stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów
osiągających dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
2. Powstawanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
3. Obejmowanie patronatu nad imprezami o charakterze ponadgminnym organizowanymi
przez placówki oświatowe z terenu Gminy Pabianice.
4. Przyznawanie nagród dla finalistów i laureatów konkursów oraz najlepszych uczniów.
Działając w duchu przyjętego Programu w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 84 uczniom
nagrody pieniężne w łącznej kwocie 21.100,00 zł.
2. Sprawy obywatelskie i organizacyjne
2.1. Sprawy obywatelskie
Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Pabianice zameldowanych na pobyt stały i czasowy na koniec
roku 2021 wyniosła 7758 osób, w tym:
•

3970 kobiet,

•

3788 mężczyzn.

Liczba ludności Gminy Pabianice w 2021 roku zwiększyła się o 219 osób, czyli o 2,82%
w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany jest przewagą osób dokonujących
zameldowania pobytu stałego nad osobami wymeldowującymi się. Nie ma natomiast większego
znaczenie liczba zgonów i urodzeń, ponieważ były one porównywalne. Urodziło się 80 dzieci, które
zostały zameldowane w Gminie, a w tym samym czasie zgonów zanotowano 83.
Dynamikę zmian liczby mieszkańców w ostatnich latach obrazuje poniższy wykres.
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Przyrost naturalny w Gminie Pabianice wyniósł -3, natomiast współczynnik przyrostu
naturalnego wyniósł -0,38 promila. W stosunku do współczynnika przyrostu naturalnego dla kraju,
który wynosił -7,4 promila na koniec roku 2021, jest to bardzo dobry wynik.
Dokonując analizy przyczyn tendencji wzrostowej odnośnie liczby mieszkańców Gminy
można wymienić takie 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. Ostatnie lata pandemii przyniosły też skutek społeczny w postaci
niechęci do przebywania w dużych skupiskach osób i przenoszenia się na tereny wiejskie.
Z ekonomicznego punktu widzenia istotne dla Gminy jest również to, iż większość
mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym oraz dzieci, co uwidacznia poniższy wykres.

MIESZKAŃCY WG EKONOMICZNYCH GRUP
WIEKU

23%

16%

PRZEDPRODUKCYJNY
(0-17 LAT)
PRODUKCYJNY (1860/65 LAT)
POPRODUKCYJNY
(POWYŻEJ 60/65 LAT)

61%

2.2. Sprawy organizacyjne
2.2.1. Sprawy administracyjne
Urząd Gminy w Pabianicach w 2021 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;
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6. samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych;
7. radca prawny.

Informacje ogólne:
•

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Pabianicach w 2021 r. wpłynęło 7773 pisma.
Sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych przepisami prawa.

•

Wpłynęło 87 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;

•

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 2021 do Wójta Gminy Pabianice skierowano 1 petycję.

Rankingi
W rankingu samorządowców przeprowadzonym przez gazetę „Rzeczpospolita” w kategorii
„gminy wiejskie” Gmina Pabianice zajęła w 2021 r. 519 miejsce w rankingu na 1533 gminy, z
liczbą punktów: 31,10. Wśród okolicznych gmin wiejskich to drugi wynik. Gmina Ksawerów zajęła
122 miejsce, Gmina Dłutów – 648 miejsce, Gmina Dobroń – 877 miejsce, a Gmina Lutomiersk
zajęła 1264 miejsce1.
W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” oceniano efekty działań miast i gmin w
zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy
1

https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021/gw
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zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania. W edycji roku 2021 maksymalnie
można było uzyskać 107 punktów.
Ponadto w roku 2021 po raz pierwszy regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zorganizował Ranking Gmin Województwa Łódzkiego we
współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i
promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach
rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na
prawach powiatu.
Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Gmina Kleszczów, drugie - Gmina Sulmierzyce, trzecie
– Gmina Ksawerów, czwarte – Gmina Pabianice, a piąte miejsce zdobyła Gminie Nowosolna.

2.2.2. Realizacja uchwał Rady Gminy Pabianice
W roku 2021 Rada Gminy Pabianice odbyła 17 posiedzeń, w tym 6 sesji nadzwyczajnych
zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w przypadku pilnej potrzeby. Rada podjęła łącznie 105
uchwał. Grupy zagadnień, których dotyczyły przyjęte uchwały obrazuje wykres.
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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.
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Łódzki Urząd Wojewódzki w 10 przypadkach na 105 podjętych uchwał przez Radę Gminy
zawiadomił o wszczęciu postępowania co do ich zgodności z prawem. W konsekwencji
powyższego:
•

w 3 przypadkach podjęto uchwały naprawcze;

•

w 1 przypadku Wojewoda uchylił uchwałę na wniosek Urzędu Gminy;

•

w 6 przypadkach wyjaśnienia Urzędu Gminy zostały uznane przez Wojewodę.

Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki w 1 przypadku wskazał uchybienie, które nie miało
charakteru rażącego naruszenia prawa. Wskazano na konieczność właściwego działania na
przyszłość.
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 2021 Komisja zajmowała się czterema wnioskami,
które nie zostały uwzględnione, czterema petycjami – w 3 przypadkach Rada Gminy stwierdziła
brak kompetencji do rozstrzygania, a jedna petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi
na jej treść, która była tożsama z treścią poprzednio złożonej petycji. Wszystkie cztery skargi, które
zostały wniesione do Rady Gminy zostały uznane za bezzasadne.

3. Finanse Gminy Pabianice
Budżet Gminy Pabianice na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr
XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. Jednak w ciągu 2021 r.
dokonano łącznie 92 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Pabianice oraz zarządzeniami 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 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości
61.501.966,96 zł. zł, co stanowi 99,63 % zaplanowanej po zmianach w budżecie kwoty;

•

wydatki Gminy Pabianice w 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 57.008.161,60 zł,
co stanowi 89,31 % zaplanowanej po zmianach w budżecie kwoty;

•

wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 4.493.805,36 zł.
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Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 4.706.238,12 zł i dotyczył
długoterminowego kredytu zaciągniętego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na
okres od dnia 04.12.2019 r. do 31.12.2022 r. (1.488.875,10 zł) oraz pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (3.217.363,02 zł).
3.1. Dochody Gminy Pabianice
Wykonanie Dochodów na koniec 2021 r. wyniosło 61.501.966,96 zł. To wzrost o 12,43 % w
stosunku do 2020 r. Biorąc przy tym pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy, to wykonanie
dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło: 7.927,55 zł, czyli o 9,88 % więcej niż
w roku poprzednim.
Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących w
2021 r. wyniosło 58.972.892,78 zł, a wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2.529.074,18 zł.
Dochody bieżące
Poniższy wykres wskazuje na źródła pozyskania dochodów bieżących oraz ich udział
procentowy w tych dochodach.

7%
28%

17%

23%

wpływy z podatków i
opłat
dotacje i dochody
celowe
udziały w PIT i CIT
subwencja ogólna
pozostałe dochody

24%

Największy udział w budżecie Gminy Pabianice w dochodach bieżących miały dochody
własne, czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych takich jak:
•

podatek od nieruchomości – 11.244.690,02 zł;

•

podatek rolny – 405.132,67 zł;

•

podatek leśny – 56.576,88 zł;

•

podatek od środków transportowych – 560.831,56 zł;

•

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
– 89.651,54 zł;
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•

podatek od spadków i darowizn – 214.066,67 zł;

•

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.259.764,25 zł;

•

wpływy z opłaty skarbowej – 33.263,00 zł;

•

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.480,27 zł;

•

wpływy z opłat lokalnych – 2.776.542,14 zł.

Dochody majątkowe
Na dochody majątkowe składają się:
•

dotacje i środki na inwestycje – 95,05 % udziału w dochodach majątkowych;

•

dochody z majątku - 3,43 % udziału w dochodach majątkowych;

•

pozostałe dochody - 1,52 % udziału w dochodach majątkowych.

Dokonując analizy powyższych danych w kontekście liczby mieszkańców Gminy Pabianice
na koniec 2021 r. to dochody bieżące na 1 mieszkańca wyniosły 7.061,55 zł, a dochody majątkowe
- 325,96 zł.
3.2. Wydatki Gminy Pabianice
Wykonanie wydatków na koniec 2021 r. wyniosło 57.008.161,60 zł. To wzrost o 13,92 % w
stosunku do 2020 r. Biorąc przy tym pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy, to wykonanie
wydatków ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło: 7.348,31 zł, czyli o 11,42 % więcej
niż w roku poprzednim.
Podobnie jak dochody, wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wykonanie
wydatków bieżących w 2021 r. wyniosło 49.881.102,12 zł, a wykonanie wydatków majątkowych
wyniosło 7.127.059,48 zł.
Wydatki bieżące
Wartości procentowe zrealizowanych w 2021 r. wydatków bieżących według działów
klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.
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Główne kierunki wydatków Gminy w 2021 r. były następujące:
Dział
010
400
600
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

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

Wykonanie (w zł)
238.583,02
940.078,33
2.138.547,35
315.221,38
60.589,95
4.343.626,57
1.437,00
420.351,97
27.383,74
0,00
17.173.903,50
2.700.075,89
1.156.420,71
102.197,80
447.503,68
13.233.081,00
4.774.080,63
1.450.239,79
357.779,81
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Z analizy wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że
największy udział w budżecie Gminy Pabianice w 2021 r. stanowią wydatki przeznaczone na
realizację zadań w dziale: oświata i wychowanie (34,43%) oraz rodzina (26,53%).
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.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne
W roku 2021 wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 7.127.059,48 zł.
Największe wydatki majątkowe poniesione w roku 2021 dotyczyły działu: gospodarka komunalna i
ochrona środowiska (50,70 %), transport i łączność (21,84 %), oraz rolnictwo i łowiectwo (14,80
%).
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska największe środki zostały
przeznaczone na dotacje udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. na Program wsparcia budowy instalacji
prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice na kwotę
2.977.057,50 zł.
W ramach inwestycji drogowych największe nakłady poniesione zostały na zadania:
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 318 w Rydzynach tzw. Biesaga” – 389.478,70 zł;
„Modernizacja drogi w Żytowicach dz. nr ew.173 – 73.695,00 zł; „Remont drogi wewnętrznej
Janowice-Huta Janowska – 135.566,79 zł.
W dziale rolnictwo i łowiectwo najwięcej środków poniesiono na rozbudowę sieci
wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – 914.287,73 zł.
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Wydatki majątkowe wg rozdziałów przedstawia poniższy wykres.
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Dokonując analizy powyższych danych w kontekście liczby mieszkańców Gminy Pabianice na
koniec 2021 r. to wydatki bieżące na 1 mieszkańca wyniosły 6.429,64 zł, a wydatki majątkowe 918,67 zł.
3.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Zadłużenie Gminy Pabianice na koniec 2021 roku wyniosło 4.706.238,12 zł i w stosunku do
roku 2020 wzrosło o ok. 21%. Wzrost zadłużenia Gminy Pabianice jest wynikiem wysokiej
aktywności inwestycyjnej Gminy. Nowe zobowiązanie zaciągnięto m.in. na realizację Programu
wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy
Pabianice. W stosunku do zrealizowanych dochodów zadłużenie stanowi 7,65%. Poziom
wygenerowanej w 2021 roku nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również
w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o
finansach publicznych.
Dane dotyczące zadłużenia na podstawie ostatniej aktualnej zmiany WPF w 2021 r.
Opis
Faktyczna obsługa zadłużenia
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)
Maksymalna obsługa zadłużenia
Zachowanie relacji z art. 243

2021

2022

2023

2024

6,37%

6,36%

3,04%

2,51%

6,10%

6,25%

4,38%

2,95%

19,01%

18,20%

22,34%

23,20%

Tak

Tak

Tak

Tak
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Zapas na płatność

5 666 152,11 5 291 823,73 7 739 196,20 8 889 026,43

Kształt WPF Gminy Pabianice na podstawie ostatniej aktualnej zmiany WPF w 2021 r.

3.4. Fundusz sołecki
Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok realizowane w ramach funduszu sołeckiego
poszczególnych sołectw zostały wykonane na poziomie 83,40 % i wyniosły 539.688,70 zł. Wydatki
te stanowią 0,88 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez Gminę w 2021 r.
Grupy wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższy wykres.
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Z analizy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wynika, że w strukturze
tych wydatków największy udział mają środki przeznaczone na transport i łączność – 36 %. W
ramach tego działu środki przeznaczono na drogi gminne m.in. zakupiono kruszywo drogowe, znak
aktywny, zamontowano progi spowalniające czy wykonano dokumentacja na budowę drogi.
Drugie w kolejności były wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną, tj. 20 % środków funduszu
sołeckiego. Środki te wydatkowano głównie na doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
czy zakup piłkochwytów. Niemal równie wysokie – 19 % wydatków poniesiono na działalność
kulturalną, co obejmowało wydatki na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, a także ich
wyposażenie oraz imprezy integracyjne dla mieszkańców. Z kolei 17 % wydatków ze środków
funduszu sołeckiego zostało przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. W ramach
gospodarki gruntami i nieruchomościami środki wydatkowano na zagospodarowanie działek
gminnych, ogrodzenie działki w Kudrowicach, zakup garażu dla sołectwa Petrykozy - Petrykozy
Osiedle, czy zakupy tablic informacyjnych dla poszczególnych sołectw.
Poniżej znajdują się przykłady realizacji funduszu sołeckiego.

Skwer przed świetlicą w Woli Żytowskiej zagospodarowany przez mieszkaki sołectwa w ramach
funduszu sołeckiego

Zagospodarowanie działki gminnej w Kudrowicach
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3.5. Pozyskane środki zewnętrzne
Gmina Pabianice stara się co roku wykorzystywać wszelkie możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, które się pojawiają. W roku 2021 pozyskano łącznie 2.721.220,00 zł.
Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne, na które Gmina Pabianice pozyskała w
roku 2021 środki zewnętrzne ze wskazaniem ich źródła oraz udziału tych środków w ogólnej
wartości zadania.
Nazwa zadania

Nazwa Programu

„Przebudowa drogi

Fundusz Dróg

gminnej Rydzyny, tzw.

Samorządowych

Wartość
Kwota
% udział
zadania (zł) dofinansowa dofinanso
nia (zł)
wania
389.438,70

194.719,00

50 %

73.185,00

21.470,00

29,33 %

Środki budżetu
Województwa Łódzkiego
przeznaczone na
dofinansowanie zadań
własnych gminy w
zakresie realizacji małych
projektów lokalnych
realizowanych na terenach
wiejskich w ramach
naboru „Sołectwo na plus”

22.693,55

10.000,00

44 %

Środki budżetu
sołectwa Konin-Majówka Województwa Łódzkiego
przeznaczone na
poprzez wspólną pracę
dofinansowanie zadań
przy zagospodarowaniu
własnych gminy w
zakresie realizacji małych
terenu przy świetlicy
projektów lokalnych
wiejskiej”
realizowanych na terenach
wiejskich w ramach
naboru „Sołectwo na plus”

11.060,68

9.981,00

90,24 %

„Biesaga”, dz. nr 318”
„Modernizacja (zmiana

Środki budżetu

nawierzchni) drogi

Województwa Łódzkiego

gminnej w Żytowicach”

pochodzące z tytułu
wyłączenia z produkcji
gruntów rolnych

„Zakup altany wraz z
wyposażeniem w
Kudrowicach”

„Integracja mieszkańców
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„Zakup ciągnika wraz z

środki Wojewódzkiego
osprzętem do utrzymania Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
zieleni przydrożnej na
Wodnej w Łodzi w formie
terenie Gminy Pabianice” pożyczki
„Budowa mikroinstalacji środki Europejskiego
prosumenckich w Gminie Funduszu Rozwoju
Pabianice”
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IV
Gospodarka
Niskoemisyjna, Działanie
IV.1 Odnawialne źródła
energii, Poddziałanie
IV.1.1 Odnawialne źródła
energii – Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne.

535.050,00

535.050,00

3.259.910,43 1.950.000,00

100 %

65 %

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,
W roku 2021 skupiono się na opracowaniu dokumentacji projektowych dróg, których
wykonanie planowane było w kolejnym roku. Wykonano następujące dokumentacje projektowe:
1. dokumentacja projektowa przebudowy drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i
ścieżką rowerową – 38.000,00 zł;
2. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice
I - Terenin – 59.040,00 zł;
3. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka
Pabianicka - Gorzew – 79.950,00 zł;
4. dokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej nr 108275E we Władysławowie –
22.000,00 zł;
5. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 208263E w Górce Pabianickiej na
odcinku od DK nr 71 do drogi gminnej nr 108262E – 62.000,00 zł;
6. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 108276E w Hermanowie na
odcinku od ul. Skrajnej do drogi gminnej nr 108278E – 80.000,00 zł;
7. dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 108278E w Hermanowie –
40.155,40 zł.
Pozostałe zadania inwestycyjne Gminy Pabianice zrealizowane w 2021 r. w dziale
„transport i łączność” były następujące:
1. przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 318 w Rydzynach tzw. Biesaga – 389.478,70 zł;

37

2.

remont drogi wewnętrznej Janowice-Huta Janowska – 135.566,79 zł;

3. modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 173 w Żytowicach – 73.685,00 zł.

Gmina Pabianice zrealizowała także kilka mniejszych zadań, takich jak:
1. zakup i montaż wiat przystankowych - 2 szt. w Jadwininie, 1 szt. w Woli Żytowskiej
Zadanie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz poprawiło estetykę
otoczenia;

Wiata przystankowa w Woli Żytowskiej
2. zakup i montaż progów zwalniających - 3 komplety w Rydzynach, 2 komplety w
Hermanowie, 2 sztuki w Bychlewie na ścieżkach rowerowych. Zadanie zdecydowanie
poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym szczególnie pieszych;
3. malowanie (odnowienie) znaków poziomych cienkowarstwowo - ok. 7000 m2;
4. wykonanie remontów cząstkowych – zużyto 118 ton preparatu;
5. utwardzenie kostką 3 sztuk wiat przystankowych;
6. ustawienie znaku aktywnego w Gorzewie.
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Ponadto, w roku 2021 utwardzono kruszywem drogowym drogi gminne w miejscowościach:
1. Porszewice - 48 ton,
2. Jadwinin - 90 ton,
3. Rydzyny - 42 tony,
4. Gorzew - 6 ton,
5. Szynkielew i Petrykozy - 100 ton,
6. Piątkowisko - 120 ton,
7. Górka Pabianicka - 6 ton
8. Świątniki - 84 tony,
9. Kudrowice - 18 ton,
10. Janowice - 30 ton.
Łącznie to 544 tony.
Istotnym zakupem z punktu widzenia sprawności wykonywanych prac na drogach był zakup
w roku 2021 ciągnika marki New Holland T6.125 wraz z osprzętem: wysięgnikiem
wielofunkcyjnym, głowicą koszącą, piłą do cięcia gałęzi i odmularką do rowów. Zakup został
dofinansowany środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 535 050,00 zł. Z własnych środków zakupiono również
równiarkę drogową za 47.847,00 zł. Zakupy powyższych maszyn usprawnią działania służb
drogowych Urzędu.

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. W 2021 r. Gmina przekazała dotację celową Powiatowi Pabianickiemu w
kwocie 25.000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej
nr 3314E w miejscowości Porszewice.
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Łączny koszt inwestycji drogowych wyniósł 1.531.763,57 zł.
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 2021 r. na 1 km dróg gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i krajowych leżących na terenie Gminy Pabianice przypadało 9,8
punktów świetlnych.
W latach 2020, 2021 i 2022 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
dzień 16.05.2022 r. 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 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. Budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy
jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do
zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną sektora publicznego.
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Oświetlenie w Pawlikowicach

Oświetlenie w Hermanowie

4.2. Transport publiczny
Na terenie Gminy Pabianice w 2021 r. funkcjonował transport zbiorowy w postaci sieci
autobusowej finansowany z budżetu gminy na podstawie porozumienia międzygminnego z miastem
Pabianice. 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 linie busowe, które są
dofinansowane przez Gminę Pabianice. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że Gmina Pabianice
nie jest organizatorem tego transportu. Do linii tych należą:
•

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

•

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

•

linia Pabianice-Szynkielew-Górka Pabianicka-Petrykozy-Kudrowice-Konin

•

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

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

PKS Bełchatów,

•

PKS Łódź,

•

PKS Radomsko,

•

Dyliżans Bus.
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Na ten cel wydatkowano łączną kwotę: 1.137.636,19 zł.
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 2021 r. obowiązywało 40 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, których wykaz przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
2

Nr uchwały
XX/166/96
III/15/98

Data uchwalenia
19.11.1996 r.
26.11.1998 r.

3

VIII/63/99

30.06.1999 r.

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

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

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

26

LII/468/2018

26.02.2018 r.

Obszar
Pawlikowice, Piątkowisko
Okołowice, Porszewice
Bychlew, Jadwinin, Janowice,
Pawlikowice, Rydzyny
Porszewice
Hermanów
Rydzyny
Porszewice
Rydzyny
Pawlikowice
gmina Pabianice
Piątkowisko
Kudrowice
Pawlikowice
Kudrowice
Szynkielew
Porszewice
Bychlew
Konin
Piątkowisko
Świątniki
Bychlew
Porszewice
Szynkielew
Bychlew
Szynkielew
Bychlew, Hermanów, Władysławów,
Terenin
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

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
XLII/280/2021

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.
26.02.2021 r.
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XLII/281/2021

26.02.2021 r.
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LII/340/2021

29.09.2021 r.
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LII/341/2021

29.09.2021 r.

Jadwinin
Piątkowisko
Petrykozy Osiedle
Porszewice
Piątkowisko
Górka Pabianicka
Szynkielew
Porszewice
Bychlew
Pawlikowice, Jadwinin, Rydzyny
Bychlew
Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka,
Okołowice, Świątniki, Szynkielew,
Żytowice, Janowice, Wysieradz
Porszewice
Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny,
Hermanów

W 2021 r. Rada Gminy Pabianice zatwierdziła cztery nowe miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bychlewa, Rydzyn, Gorzewa, Górki Pabianickiej,
Okołowic, Świątnik, Szynkielewa, Żytowic, Janowic, Wysieradza, Porszewic, Pawlikowic,
Kudrowic i Hermanowa. Łączna powierzchnia obszarów, dla których przyjęto nowy plan wyniosła
ponad 360 ha.
Duże zmiany demograficzne, które miały miejsce w ostatnich latach w gminie Pabianice
spowodowały konieczność rozbudowy i budowy nowych obiektów szkolnych. Rosnąca liczba
mieszkańców wymaga przygotowania odpowiedniego zaplecza usług publicznych. W tym celu
Rada Gminy Pabianice przyjęła w zeszłym roku zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który to rozszerzył obszar przeznaczony pod usługi oświaty w Bychlewie. Zmiana
planu pozwoliła zarezerwować teren znajdujący się na zachód od szkoły podstawowej pod budowę
nowego przedszkola.

43

W 2021 r. przyjęto również zmianę planu, która uruchomiła nowe tereny inwestycyjne w
sąsiedztwie dużych przedsiębiorstw firmy „Włodan” oraz firmy „Greek Trade” w Porszewicach.
Obszar zmieniony charakteryzował się uregulowanym stanem prawnym nieruchomości oraz bardzo
dogodnym położeniem bezpośrednio przy drodze krajowej 71. Wprowadzona zmiana korzystnie
wpłynie na rozwój gminy Pabianice zwiększając podaż terenów inwestycyjnych.

W roku 2021 skupiono się również na aktualizacji ustaleń obowiązujących planów i
dostosowania ich do warunków zmieniającego się otoczenia. Wprowadzono m.in. dwie ogromne
korekty obszarów aktualizując przebieg dróg ekspresowych S8 i S14. Budowa przedmiotowych
dróg została zrealizowana w ramach decyzji ZRID, których przebieg istotnie odstawała od założeń
planu miejscowego przyjętego w 2004 r. Wprowadzone zmiany pozwoliły dostosować przebieg
dróg do ich rzeczywistej lokalizacji w miejscowości Rydzyny, Gorzew oraz Szynkielew.
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W 2021 r. zakończono wszystkie prowadzone procedury planistyczne zmian aktów
planistycznych, w związku z powyższym wraz z końcem ubiegłego roku dokonano obligatoryjnej
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pabianice. Przeprowadzone analizy
pozwoliły opracować nową strategię kierunków polityki przestrzennej, która wyrażona została w
wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych.
5. Ochrona środowiska i gospodarka nieruchomościami
5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
5.1.1. Sieć wodociągowa
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 w 2021 r.
to 119,99 km. Przybyło 1,69 km sieci – w Pawlikowicach, Piątkowisku i Woli Żytowskiej.
Wykonano 93 sztuki nowych przyłączy do sieci.
W zakresie inwestycji szczególnie istotna była rozbudowa sieci wodociągowej w
Kudrowicach dz. 155 za kwotę 209.000,00 zł, w ramach której powstał system podbicia ciśnienia
wody na terenie wsi Kudrowice. Dzięki jego powstaniu uda się zapobiegać sytuacji spadku
ciśnienia i braku wody w miesiącach wiosenno-letnich.
Łączna ilość sprzedanej wody w roku 2021 wyniosła 409.600 m3.
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 2021 r. wyniosła 22,28 km sieci, wykonano 32 przyłącza. Przybyło 0,41 km sieci w
Piątkowisku. W związku z powyższym długość sieci przedstawia się następująco:
1. 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej w miejscowościach
Bychlew i Jadwinin z 240 przyłączami;
2. 14 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Piątkowisko i
Kudrowice z 376 przyłączami.
Łączna ilość odebranych ścieków wyniosła 51.500 m3.
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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 2021 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.
Łączny koszt wydatków poniesiony na system gospodarki odpadami w 2021 r. to
3.217.068,66 zł , czyli o 25 % więcej niż w roku poprzednim. Niestety, system ten nie bilansuje się.
Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na kwotę 930.293,33 zł.
Od 1 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r. obowiązywała stawka 22 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. Jednak z uwagi na wzrost kosztów
ponoszonych za usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przez firmę wyłonioną w
drodze przetargu koniecznym stało się wprowadzenie podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W konsekwencji od 1 kwietnia 2021 r. do końca roku obowiązywały
odpowiednio 30 zł i 60 zł.
Odpady były zbierane i odbierane w podziale na 5 obowiązkowych frakcji, tj. papier, metale
i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji i odpady zmieszane.
Na terenie gminy Pabianice w 2021 r. działał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, tzw. PSZOK zlokalizowany w Pabianicach przy ul. Łaskiej 13. Ponadto w lipcu
gmina zorganizowała objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
W 2021 r. bezpośrednio od mieszkańców gminy, w terminach ustalonych harmonogramem,
odebrano łącznie 3458,90 t. To wzrost w stosunku do 2020 r. o 469 t, przy czym trzeba pamiętać,
że wzrosła również liczba mieszkańców Gminy.
Strukturę zebranych odpadów w 2021 r. przedstawia wykres.
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odpady zmieszane
odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z papieru i
tektury
odpady biodegradowalne
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe

Z kolei łączna ilość odpadów zebranych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w 2021 r. wyniosła 495,559 t.
Biorąc pod uwagę powyższe dane można wskazać szacunkową ilość odpadów
przypadających na 1 mieszkańca. Na koniec roku 2021 na 1 mieszkańca zamieszkującego teren
gminy przypadało ok. 194 kg zmieszanych odpadów komunalnych oraz ok. 251 kg selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych (w tym z PSZOK). W porównaniu z rokiem 2020 jest to wzrost
masy odebrany zmieszanych odpadów komunalnych o 9 kg oraz spadek o 51 kg masy odpadów
zbieranych selektywnie (w tym PSZOK).

5.3. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska, stan
jakości powietrza
Rolnictwo
Gmina Pabianice ma charakter rolniczy. Głównym kierunkiem uprawy w 2021 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 2021 rolnikom udzielana była pomoc publiczna z
tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
47

produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy
Pabiance. Złożono 464 wnioski. Łączna kwota zwrotu wyniosła 225.776,94 zł.
Leśnictwo
Łączna powierzchnia lasów znajdujących się na terenie Gminy Pabianice wyniosła w 2021 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 2021 przeprowadzone zostały łącznie 52 polowania zbiorowe, których celem było m.in.
dokonanie odstrzału sanitarnego zwierzyny łownej, głównie dzików, zlecone przez Ministerstwo
Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.
1.
Przeprowadzono 190 postępowań w sprawie wydania zaświadczeń lub decyzji w sprawie
wycinki drzew.
2.
Prowadzono 7 postępowań
uwarunkowaniach, przy czym:

3.

w

sprawie

wydania

•

1 postępowanie zakończono wydaniem postanowienia;

•

3 postępowania zakończone wydaniem decyzji;

•

2 postępowania trwają nadal.

decyzji

o

środowiskowych

Prowadzono 1 postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

4.
Przeprowadzono 10 postępowań w sprawie zalegania odpadów w miejscach do tego nie
przeznaczonych.
Stan jakości powietrza
Mieszkańcy Gminy Pabianice od roku 2019 mają możliwość monitorowania na bieżąco
stanu jakości powietrza. Czujniki jakości powietrza zainstalowano na szkołach na terenie gminy.
Mierzą one w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i
najważniejsze parametry pogodowe dające informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są
umieszczone.
Wyniki pomiarów prezentowane są bezpośrednio na czujnikach, za pomocą kolorowych
diod oraz przesyłane są przez Internet gdzie można je śledzić na stronie www.airly.eu, w aplikacji
Airly na urządzenia mobilne oraz w aplikacji Gmina Pabianice dedykowanej dla mieszkańców
gminy Pabianice.
Czujniki dostarczają mieszkańcom informacji o jakości powietrza, które mogą służyć do
planowania aktywności na zewnątrz osobom uprawiającym różnego rodzaju czynności związane z
wysiłkiem fizycznym oraz grupom, dla których zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie
szkodliwe, tj.: dzieci, osoby starsze, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, czy
układu krążenia.
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Czujniki monitorujące jakość powietrza
5.4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gmina Pabianice w roku 2021 r. posiadała w zasobach mienia komunalnego 1.245.592 m 2
powierzchni gruntowej o wartości 9.361.342,70 zł, z czego:
•

nieruchomości zajęte pod działki budowlane wyniosły 174.899 m2 o wartości 1.456.193,87
zł;

•

nieruchomości oddane w trwały zarząd (szkoły, ośrodki zdrowia) wyniosły 59.836 m2 o
wartości 523.410,73 zł;

•

nieruchomości zajęte pod drogi wyniosły 804.909 m2 o wartości 6.599.714,10 zł ;

•

nieruchomości

przekazane

w

użytkowanie

wieczyste

(ogródki

działkowe,

OSP

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.

W ciągu 2021 r. zakres mienia komunalnego Gminy Pabianice zmieniał się w następujący
sposób:
• przybyło 7 nowych działek drogowych o łącznej powierzchni 7.376 m 2, a ich wartość
wyniosła 184.400,00 zł.
Nabycia nowych działek drogowych dokonano na podstawie: decyzji podziałowych.
• przybyły 3 działki budowlane o powierzchni 5.335 m 2 o wartości 219.304,00 zł. Ich nabycie
nastąpiło na podstawie aktu notarialnego.
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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 2021 roku nie nastąpiły zmiany w nazwach dotychczasowych nazw miejscowości, ani ich
granic, nie powstały również nowe miejscowości w Gminie Pabianice. Natomiast od 4 października
do 8 listopada 2021 r. na terenie sołectwa Rydzyny odbyły się konsultacje społeczne, których celem
było uzyskanie opinii Mieszkańców w sprawie nadania nazw siedmiu ulicom na terenie
miejscowości Rydzyny. W wyniku przeprowadzonych konsultacji ustalono nazwy ulic - Dolna,
Górna, Długa, Boczna, Prosta, Potaźnia.
Przeprowadzono 84 postępowania w zakresie podziałów nieruchomości. Wszystkie
zakończyły się decyzjami o ich zatwierdzeniu. Ponadto wpłynęły 3 wnioski o rozgraniczenie
nieruchomości. Jeden zakończono decyzją, drugi po odwołaniu przekazano do SKO, a trzeci jest w
toku.
W 2021 r. nadano 137 numerów porządkowych.
5.5. Przedsiębiorcy
Na terenie Gminy Pabianice w 2021 r. zarejestrowane były 722 podmioty gospodarcze.
Wprowadzono 210 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wpisów o zakończeniu działalności gospodarczej było 17. Z kolei wpisów o założenie działalności
było 38.
Powyższe dane, w kontekście sytuacji pandemicznej, jaka miała miejsce również w roku
2021, napawają optymizmem. W odniesieniu bowiem do roku 2020 nastąpił wzrost liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych o 23 podmioty. Biorąc z kolei pod uwagę łączną ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Pabianice, sytuacja wydaje się być
stabilna.
Największą grupę przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie gminy w 2021 r. stanowili
przedsiębiorcy zajmujący się robotami budowlano-remontowymi, konserwacją i naprawą pojazdów
samochodowych, sprzedażą internetową oraz produkcją odzieży.
Na koniec roku 2021 łączna ilość zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
wydawanych przez Wójta Gminy Pabianice wyniosła 34. 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 2021 r. nie stwierdzono żadnych wykroczeń
ani przestępstw w związku ze sprzedażą alkoholu.
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6. Oświata, kultura, sport i zabytki
6.1. Oświata
Wydatki Gminy na oświatę w 2021 r. wyniosły 17.173.903,50 zł, z czego subwencja
oświatowa wyniosła 8.038.525,00 zł. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2020 o kwotę
1.761.331,52 zł, czyli o 10,25 %.
Poniższa tabela uszczegóławia wydatki poniesione w dziale „oświata i wychowanie” w 2021
r.
Rodzaj wydatku
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Dowożenie uczniów do szkół
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Pozostała działalność

Kwota ( w zł)
12.344.930,68
1.366.246,00
2.376.751,86
560.422,98
8.000,00
54.046,51
115.970,00
267.569,25
112.362,59
109.904,82

6.1.1. Szkoły podstawowe
W 2021 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.
We wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy uczyło się 1060 uczniów.
Liczbę dzieci i oddziałów w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy Pabianice w
roku 2021 w stosunku do 2020 r. i 2019 r. prezentuje poniższa tabela.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
wyszczególnienie

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Liczba dzieci

129

170

172

Liczba oddziałów

8

10

10

51

Szkoła Podstawowa w Bychlewie
Liczba dzieci

245

295

313

Liczba oddziałów

11

14

15

Szkoła Podstawowa w Petrykozach
Liczba dzieci

148

224

250

Liczba oddziałów

9

13

14

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Piątkowisku
Liczba dzieci

263

267

254

Liczba oddziałów

15

15

14

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku Przedszkole w Żytowicach
Liczba dzieci

68

71

71

Liczba oddziałów

3

4

4

Z powyższego zestawienia wynika, że niemal w każdej ze szkół – wyjątek stanowi Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku, co związane jest z likwidacją gimnazjów - wzrosła liczba
dzieci, a co za tym idzie liczba oddziałów.
Dokonując analizy powyższych danych można stwierdzić, że:
•

pokrycie bieżących wydatków oświatowych subwencją oświatową wyniosło 46,8 %;

•

bieżące wydatki oświatowe na ucznia wyniosły 16.201,80 zł;

•

subwencja oświatowa na ucznia wyniosła 7.583,51 zł;

•

dopłata za środków własnych na ucznia wyniosła 8.618,29 zł.

Realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2021 r.
Dowożenie uczniów do szkół
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dzieciom realizującym
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniom szkół podstawowych – podobnie uczniom
niepełnosprawnym.
W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych dowożono dziennie 276 uczniów z
terenu Gminy Pabianice, którym Gmina miała obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i
opieki. Łączna dzienna długość trasy przewozu uczniów wynosiła 85 km. Przewoźnik wyłoniony
został w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto Gmina Pabianice zorganizowała w 2021 r.
dowóz uczniów niepełnosprawnych w sposób następujący:
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•

11 uczniów dowożonych było indywidualnie przez rodziców, którym Gmina Pabianice
udzieliła refundacji kosztów dowozu;

•

5 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było przez przewoźnika wyłonionego w drodze
zapytania ofertowego.

Dożywianie uczniów
•

z dożywiania korzystało średnio 246 uczniów;

•

szkoły korzystały z cateringu;

•

szkoły uczestniczyły w programie „Żółty talerz”, „Owoce, warzywa i produkty mleczne”,
„Program dla szkół”, dzięki któremu dzieci z klas I-V otrzymywały bezpłatnie świeże
owoce.

Pomoc materialna
1. Podręczniki, materiały edukacyjne
Uczniowie szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pabianice korzystają z
dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Na realizację tego zadania
gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną za pośrednictwem Kuratorium
Oświaty, która w roku 2021 wyniosła 111.242,34 zł.
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 2021 r. z budżetu
Gminy Pabianice przeznaczono na zakup w/w materiałów ćwiczeniowych kwotę w wysokości
11.017,92 zł.
2. Pomoc finansowa - stypendia
•

o charakterze motywacyjnym tj. stypendia szkolne za wyniki w nauce i za osiągnięcia
sportowe. W roku 2021 przyznano 189 stypendiów naukowych (za I i II semestr).

•

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 2020/2021 przyznano 84
uczniom nagrody pieniężne w łącznej kwocie 21.100,00 zł.

•

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
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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. Stypendia w 2021 r. otrzymało
5 uczniów z 4 rodzin. Na realizację stypendiów wydatkowano kwotę 2.056,29 zł,
z czego dotacja wyniosła 1.645,03 zł, a środki własne 411,26 zł.

6.1.2. Wychowanie przedszkolne
W Gminie Pabianice funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych
i 4 oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku – w Żytowicach.
Jednak 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. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy dzieci z terenu Gminy
Pabianice uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.
Niestety, koszty ponoszone przez Gminę Pabianice na rzecz innych gmin są wyższe niż
uzyskany zwrot na rzecz Gminy Pabianice. Taka sytuacja jest prawdopodobnie związana z
wykonywaniem pracy zawodowej przez rodziców dzieci przedszkolnych poza terenem gminy oraz
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 szkolnoprzedszkolne z 8-godzinnymi przedszkolami.
6.1.3. Opieka nad dziećmi do lat 3
Gmina Pabianice, realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi do lat 3, od 1 września 2019 r., w oparciu o uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy
Pabianice w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, udziela dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Dotacja udzielana jest
miesięcznie w wysokości 500 zł na każde dziecko będące mieszkańcem gminy Pabianice.
Wykaz podmiotów oraz liczbę dzieci objętych dotacją w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.
Podmiot

Liczba dzieci

Niepubliczny Żłobek „U Lolka”

16

Niepubliczny Żłobek „ISKIERKI”

34

RAZEM:
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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.
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W ramach wydatków Gminy Pabianice w roku 2021 na pozostałą działalność w kulturze
zaangażowano kwotę 80.555,60 zł.
Działania w zakresie kultury nadal realizowane w Urzędzie to głównie działania
wspomagające Gminny Dom Kultury oraz sprawy związane ze 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 2021 na utrzymanie świetlic
wiejskich wydatkowano kwotę w wysokości 129.555,00 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
2021 r. z dofinansowania skorzystały następujące kluby sportowe działające na terenie Gminy:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice.
2. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew.
3. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko.
Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy rozpatrzyła wnioski pod względem
formalnym i merytorycznym na działalność sportową. Ogółem na przydzielenie dotacji komisja
zaopiniowała 130.000,00 zł. Dotacje na realizację działalności sportowej zostały wypłacone w
dwóch transzach w terminach określonych w stosownych umowach. Warunkiem wypłaty II transzy
było zaakceptowania sprawozdania częściowego za I półrocze. Sprawozdania zostały złożone w
terminie i zaakceptowane pod względem formalnym i rachunkowym.
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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 – 65.000,00 zł (sekcja piłki nożnej 50.000,00
zł, sekcja tenisa stołowego 6.000,00 zł, sekcja szachowa 4.000,00 zł, sekcja siatkówki
młodzieżowej 5.000,00 zł);
2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko -50.000,00 zł (sekcja piłki nożnej –
50.000,00 zł);
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice - 15.000,00 zł (sekcja tenisa
stołowego – 15.000,00 zł).
Wydatki zrealizowane w ramach kultury fizycznej i sportu wyniosły 426.996,61 zł.
Największy udział w tych wydatkach miały wydatki poniesione na utrzymanie obiektów
sportowych oraz działalność sportową realizowaną przez kluby sportowe. Na pozostałą działalność
wydatkowano 48.700,69 zł.

Obiekty Sportowe
Na terenie gminy funkcjonują dwa obiekty sportowe: w Piątkowisku i Bychlewie. Na
podstawie umów nieodpłatnego użyczenia na potrzeby realizacji celów statutowych – biorącymi w
użyczenie są Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku oraz Ludowy Klub Sportowy
„Jutrzenka” w Bychlewie.
Organizacje te realizując swój zakres działalności sportowej jednocześnie zajmują się
bieżącym utrzymaniem w/w obiektów, a wydatki inwestycyjne i na bieżące utrzymanie tych
obiektów ponosi Gmina Pabianice.
W roku 2020 na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę w wysokości
179.079,12 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.
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
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6.

Cmentarz rzymsko-katolicki

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
światowej
Dom nr 94

Wysieradz nr ew. działki 118

21.

30.

Górka Pabianicka nr ew. działki 70

Rydzyny

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 wysokim zorganizowaniu, wyposażeniu i
przygotowaniu bojowym. 5 jednostek OSP działa już od ponad 80 lat. Wszystkie Jednostki
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posiadają uregulowany prawny stan własności budynków strażnic jak i gruntów. Łączna liczba
członków OSP wynosi 286, w tym 263 - zwyczajnych, 15 - wspierających i 8 honorowych.
W roku 2021 jednostki OSP brały udział w 223 akcjach ratowniczych:
•

OSP Górka Pabianicka – 43 wyjazdy,

•

OSP Piątkowisko – 44 wyjazdy,

•

OSP Kudrowice – 34 wyjazdy,

•

OSP Rydzyny - 35 wyjazdów,

•

OSP Pawlikowice – 59 wyjazdów,

•

OSP Konin – 3 wyjazdy,

•

OSP Gorzew – 0 wyjazdów,

•

OSP Janowice – 2 wyjazdy,

•

OSP Żytowice – 3 wyjazdy.
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.
Wydatki poniesione w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
wyniosły w 2021 r. 195.833,34 zł, z czego 160.000,00 zł wydatkowano na ochotnicze straże
pożarne. Najważniejsze wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków budżetu gminy Pabianice
były następujące:
•

dofinansowanie do elewacji budynku strażnicy w Górce Pabianickiej – 50.000,00 zł;

•

dofinansowanie do wymiany okien w budynku strażnicy w Górce Pabianickiej – 30.000,00
zł;

•

dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych w budynku OSP Pawlikowice –
30.000,00 zł;

•

dofinansowanie rozbudowy garażu i magazynu na sprzęt ppoż. dla OSP w Pawlikowicach –
50.000,00 zł.

Ponadto każda jednostka otrzymuje środki finansowe na bieżące utrzymanie gotowości
bojowej.
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
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Domu Kultury. Celem powołanej instytucji jest realizowanie zadań własnych Gminy w zakresie
organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury rozpoczął działalność dnia 1 września 2018r. w budynku świetlicy
wiejskiej w Bychlewie, który stanowi własność Gminy Pabianice.
GDK prowadzi działalność w oparciu o:
1. Bibliotekę Główną w Bychlewie:
a) Oddział dla dzieci w Bychlewie,
b) filia w Górce Pabianickiej,
c) filia w Piątkowisku,
d) filia w Żytowicach,
e) punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach;
2) Gminną Orkiestrę Dętą w Górce Pabianickiej;
3) Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”;
4) świetlicę w Woli Żytowskiej.
Ponadto GDK współpracuje ze szkołami Gminy Pabianice, stowarzyszeniami oraz z innymi
domami kultury.
Finansowanie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r. i
2019 r. obrazuje poniższa tabela.
Lp.
1.

Źródło finansowania
Dotacja podmiotowa
zapewniona przez
organizatora
2. Dotacja celowa zapewniona
przez organizatora
3.
Przychód z działalności
statutowej

2021 r.
1.165.200,00 zł

2020 r.
1.098.826,00 zł

2019 r.
1.065.315,98 zł

150.000,00 zł

20.000,00 zł

60.000,00 zł

95.960.00 zł

6.691,80 zł

119.014,00 zł

W ramach dotacji celowej zorganizowano międzynarodowy Festiwal „Polka” – 60.000,00
zł, Gminne Dożynki – 60000,00 zł oraz jubileusz 35-lecia Gminnej Orkiestry Dętej w Górce
Pabianickiej – 30.000,00 zł.
Pomimo sytuacji pandemicznej i nadal obowiązujących w 2021 r. obostrzeń Dom Kultury
zorganizował wiele projektów. Prowadzone były różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i dorosłych,
zarówno w formule online, jak i „na żywo”, m.in.:
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Warsztaty on-line. Dzieci wraz z osobą prowadzącą wykonywały maski w domach.

Walentynkowe warsztaty –online dla dzieci.

Warsztaty online –makrama dla dzieci i dorosłych – cykl po 5 spotkań.

Warsztaty – Kwiaty na Dzień Mamy- stacjonarne (plener)
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Ponadto zrealizowano wiele innych przedsięwzięć, jak konkursy, spotkania, koncerty,
organizacja czasu wolnego dla dzieci, wyjazdy edukacyjno-kulturalne, czy wyjazdy na obozy
taneczne. Poniżej prezentowana jest jedynie nieliczna dokumentacja zdjęciowa realizowanych w
2021 r. działań Gminnego Domu Kultury.

Ostatkowo-onlajnowy Bal Karnawałowy

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona pizza”

61

Gminny Dzień Kobiet –online (Abba)

Święto konstytucji 3 Maja - maszeruj z nami

Gminny dzień dziecka- kino plenerowe
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Kolonie edukacyjno-kulturalne „Z przyrodą i sztuką” Karkonosze- Miłków

Koncert patriotyczny- „Chwała bohaterom” - Śpiewająca rodzina Kaczmarków
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Gminny Konkurs Recytatorski-Wspaniałe wiersze Juliana
Tuwima

Gminny Dom Kultury opiera swoją działalność o świetlicę wiejską w Bychlewie, ale
również o świetlicę w Woli Żytowskiej. W 2021 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. Z obiektu korzystał
Klub dla osób niesamodzielnych „Biedroneczka” prowadzony przez Fundację Idee Społeczne
Fidees.
W 2021 r., z przerwami wynikającymi z ogłoszonej pandemii, w świetlicy w Woli
Żytowskiej odbywały się zajęcia z aerobiku, fitnessu, jogi i zdrowego kręgosłupa. Zostały także
wznowione zajęcia zdrowego kręgosłupa w Pawlikowicach. GDK prowadził również zajęcia
ruchowe: nording-walking dla mieszkańców gminy Pabianice, które odbywały się od marca aż do
końca września.
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.
Działalność Gminnej Orkiestry Dętej w roku 2021 była następująca:
•

uczestniczyła w nagraniu kolęd do koncertu noworocznego „Narodzonemu Chwała”
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•

koncertowała na uroczystościach kościelnych, gminnych i państwowych m.in. na Gminnych
Dożynkach w dniu 12.09.2021 r.

•

uświetniła uroczystość odsłonięcie w Bychlewie muralu poświęconego „Bohaterom
wrześniowego nieba 1939 III/ 6 dywizjon myśliwski”
koncertowała z okazji Święta Niepodległości- 11 listopada w Konstantynowie Łódzkim

•

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Orkiestra była nominowana do plebiscytu Dziennika
Łódzkiego: „Strażacy Roku 2021”, w którym zajęła trzecie miejsce.
W 2021 r. udało się zakupić dla członków Orkiestry nowe instrumenty za kwotę 7.848,50 zł
oraz uzupełnić umundurowanie za kwotę 6.289,94 zł.

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.
Działalność Zespołu w roku 2021 r. był następujący:
•

prezentacją koncertu noworocznego on-line „Narodzonemu Chwała”
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•

koncert na Gminnych Dożynkach

•

Wyjazd zespołu 26.07- 4.08 na festiwal Folklorystyczny Hora din Strabuni do Rumuniimiasto Vaslui

•

członkowie zespołu uczestniczyli w trzydniowych warsztatach tańców spiskich.

W 2021 r. GDK realizował projekt Narodowego Centrum Kultury ETNOPolska 2021
sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskano kwotę w
wysokości 43.000,00 zł. Wkład własny wyniósł 15.000,00 zł. W ramach projektu zakupiono stroje
spiskie i sieradzkie dla zespołu Pieśni i Tańca Bychlewianka.

Biblioteki
GDK prowadzi działalność w zakresie bibliotekarstwa w oparciu o Bibliotekę Główną w
Bychlewie obejmującą: oddział dla dzieci w Bychlewie, filie: w Petrykozach, w Piątkowisku oraz w
Żytowicach, a także Oddział dla dzieci w Bychlewie.
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W 2021 r. biblioteki gminy Pabianice działały według reżimu sanitarnego ogłoszonego przez
Bibliotekę Narodową. Wiązało się to z ograniczonym dostępem do księgozbioru, czasopism oraz
korzystania z internetu w pomieszczeniach bibliotecznych.
W 2020 było zarejestrowanych 646 nowych czytelników, a w 2021 r. - 712, czyli o 9%
więcej.
W ciągu roku wypożyczono 10786 zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, To o ponad 30 %
więcej niż w roku 2020. Na miejscu udostępniono 3254 książki.
Biblioteki gminy Pabianice posiadają 39288 książek. W 2021 r. zakupiono 860 nowych
pozycji za kwotę 19.287,26 zł. Wpłynęły 32 dary przekazane przez GOPS.
Biblioteki posiadają również zbiory specjalne. Są to płyty DVD, audiobooki. Na koniec
2021 r. w bibliotekach znajdowały się 2203 zbiory specjalne. Czytelnicy korzystali również z prasy
prenumerowanej przez biblioteki.
Wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w 2021 r. były następujące:
•

Noc w bibliotece-Magia czary nie do wiary

Panie bibliotekarki przygotowały nocne spotkanie w bibliotece. Były czytane fragmenty powieści,
pojawili się też bohaterowie znanych powieści. Widzowie musieli zgadnąć co to za postać i w jakiej
powieści występuje.
•

Konkurs plastyczny

•

2 spotkania autorskie

67

•

jak co roku w czerwcu odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego –
Najaktywniejszy czytelnik roku. Nagrodami były książki.

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 2021 roku było:
•

przyznawanie
społecznej,

i

wypłacanie

świadczeń

przewidzianych

ustawą

o

pomocy

•

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, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,

•

ustawy o karcie dużej rodziny,

•

organizacja prac społecznie – użytecznych

•

od
listopada
2020
r.
na
podstawie
upoważnienie
Wójta
Gminy
wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu dla osób ubiegających się o dopłaty w
ramach programu Czyste powietrze.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny
wyniosła w 2021 r. 13.233.081,00 zł. Największy udział w tej kwocie mają wydatki poniesione na
wypłatę świadczeń wychowawczych.
Poniższa tabela obrazuje rodzaj świadczeń z podaniem ich ilości oraz wydatkowanych na
nie kwot.
Rodzaj świadczenia

świadczenie wychowawcze 500+
składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych
świadczeń rodzinnych
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
schronisko

Ilość
Kwota wypłaconych
świadczeń/liczba
świadczeń
świadczeniobiorców
20516
10.293.339,27 zł
154
2 osoby

27.530,71 zł
2.549.243,43 zł
9.136,00 zł
68

dom pomocy społecznej

8 osób

zasiłki celowe

23

zasiłki stałe

157

zasiłki okresowe

45

składki zdrowotne

271.550,85 zł
25.389,56 zł
87.009,31 zł
17.704,00 zł
7.804,43 zł

154

usługi opiekuńcze

11 osób

realizacja rządowego programu „pomoc
państwa w zakresie dożywiania”

29 osób

stypendia szkolne

36.128,00 zł
20.608,80 zł
2.056,29 zł

5 osób

wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznym

12 osób

wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
samorządowa karta dużej rodziny
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
jednorazowa zapomoga "za życiem"

-

32.680,00 zł
50.768,73 zł

5

8.000,00 zł

40
1

40.000 zł
4.000 zł

Poniższa tabela prezentuje przyczyny korzystania z pomocy społecznej.

Przyczyna
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezrobocie
Ubóstwo
Alkoholizm
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezdomność
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego

Liczba rodzin
34
30
11
10
8
8
3
2

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Pabianice
w 2021 r. była niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. W mniejszym stopniu
również bezrobocie, ubóstwo oraz alkoholizm. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może
korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie. Aby uzyskać pomoc ze strony
GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po
pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi
wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.
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W 2021 r. ze świadczeń pieniężnych korzystało 37 rodzin, a ze świadczeń niepieniężnych –
20 rodzin. Zarówno w pierwszej, jaki i drugiej kategorii to znaczny spadek w porównaniu do lat
poprzednich, co prezentuje poniższy wykres.
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Warto w tym miejscu wspomnieć, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
realizował w 2021 r. Program operacyjny: Pomoc Żywnościowa, współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W podprogramie 2015, pomoc
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 2021r.
Skorzystało 71 osób z 35 rodzin. Żywność była wydawana przez Stowarzyszenie Brata Alberta oraz
PCK na podstawie listy osób dostarczonych przez GOPS w Pabianicach.
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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.

W 2021 roku struktura opieki zdrowotnej nie uległa żadnym zmianom w stosunku do 2020 r.
i przedstawia się następująco:
•

Poradnia POZ

•

Poradnia Leczenia Uzależnień w Petrykozach

•

Poradnia Stomatologiczna

•

Pracownia Rehabilitacji

•

Medycyna Szkolna

•

Punkt Apteczny
w Pawlikowicach.

(prowadzone

przez

zewnętrzny

podmiot

gospodarczy)

Dodatkowo w ośrodku w Petrykozach od 2011r. funkcjonuje Certyfikowane Centrum
Medycyny Podróży.
W 2021 roku wystąpiły problemy z obsadą personelu lekarskiego, występowały znaczne
trudności w pozyskaniu lekarza pediatry, którego można by zatrudnić w ramach umowy o pracę.
Zatrudniani byli dwaj lekarze specjaliści pediatrzy w ramach godzinowych umów o dzieło.
Fala protestów środowisk medycznych oraz ogromny deficyt lekarzy specjalistów z zakresu
medycyny rodzinnej i pediatrów powoduje sytuację, w której Ośrodek jest zmuszony zatrudniać
w/w lekarzy za kwoty rzędu 190-210 zł za godzinę.
Rok 2021 był wyjątkowo trudny ze względu na pandemię Covid-19, która do połowy roku
powodowała znaczne ograniczenia w dostępności do bezpośredniego kontaktu z poradniami.
Łagodzenie
restrykcji od czerwca 2021 r. stopniowo pozwoliło do powrotu systemu
funkcjonowania ośrodka sprzed pandemii.
Od lutego 2021 w całym kraju rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szczepień.
Poradnia w Petrykozach uzyskała niezbędny certyfikat i została włączona w cykl szczepień.
Przychody ze szczepień wyniosły ok. 70.000,00 zł oraz pozwoliły na wypłatę dodatkowych
wynagrodzeń w formie premii dla pracowników wykonujących szczepienia.
Nieznacznie spadła liczba pacjentów zadeklarowanych do GOZ z 4024 osób w roku 2020 do
4016 osób w 2021 roku.
Rozkład liczby zarejestrowanych pacjentów w kolejnych latach rozpoczynając od roku 2009
obrazuje poniższy wykres.
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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 2021 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 oraz konfliktowi w Ukrainie.
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

Realizacja pierwszego z zadań priorytetowych już się rozpoczęła dzięki temu, że w 2021 r.
zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację dróg gminnych w
miejscowościach Pawlikowice-Terenin, Hermanów, Górka Pabianicka-Gorzew, Górka Pabianicka
tzw. Poduchowna i Władysławów. Dzięki temu Urząd mógł występować o dofinansowanie ze
środków zewnętrznych już w 2021 r. Decyzja o przyznaniu środków dla Gminy Pabianice na
realizację powyższych inwestycji drogowych przyszła na początku 2022 r. Dofinansowanie w
wysokości 11.162.500,00 zł pochodzić będzie ze środków tzw. Polskiego Ładu. Dzięki tak dużemu
dofinansowaniu przebudowanych zostanie pięć dróg wzdłuż, których powstaną ciągi pieszorowerowe 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.
Ponadto planuje się zlecenie wykonania kolejnych dokumentacji projektowych na
rozbudowę dróg gminnych na odcinkach Terenin-Hermanów, Świątniki tzw. Małe oraz w
Jadwininie, a także przebudowę drogi gminnej równoległej do drogi wojewódzkiej nr 485 w
Jadwininie.
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. Starostwo Powiatowe w Pabianicach po raz
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kolejny wystąpiło z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, ponieważ wcześniej
złożone wnioski nie znalazły się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
Ponadto Gmina będzie partycypować w kosztach związanych z zleceniem wykonania dokumentacji
projektowych dwóch dróg w Pawlikowicach.
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 oraz przez cały 2021 rok. Z uwagi na sytuację pandemiczną, a w
związku z tym opóźnieniami w dostawach surowców i materiałów, realizacja inwestycji
zakończona zostanie w drugiej połowie 2022 roku. Na realizację zadania Gmina pozyskała
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142021 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Otrzymane dofinansowanie z UE
wyniesie aż 67%. Wykorzystane będą urządzenia energooszczędne i ekologiczne. Łącznie
powstanie 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. Ponadto intensywną działalność w zakresie
rozbudowy infrastruktury światłowodowej w północnej części gminy prowadzi firma „LutekLan”.
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 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
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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 budowa wodociągu dla mieszkańców
Okołowic, a także bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod
zabudowę jednorodzinną.
Mówiąc o ochronie środowiska należy również wspomnieć o realizacji Programów
pomocowych dla mieszkańców. Od kilku już lat mieszkańcy Gminy Pabianice mogą korzystać z
Programu udzielania dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni
ścieków. Dzięki temu mieszkańcy ponoszą niższe koszty związane z zagospodarowaniem ścieków z
gospodarstw domowych. Rok 2022 r. poświęcony zostanie na opracowanie Programu na kolejny
okres. W zamian mieszkańcy będą mogli pozyskać dofinansowanie z Programu dofinansowania
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych. Gmina Pabianice może poszczycić się tym, że jako jedyna wśród okolicznych gmin
realizuje tego typu programy.
W roku 2022 zrealizowany zostanie również Program budowy mikroinstalacji
prosumenckich, na który Gmina w 2021 r. pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie
realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmie zakup, dostawę i montaż 115
instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych.
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. 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. Ponadto planowana jest
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku.
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. Władze Gminy wyrażają nadzieję, że w roku 2022 r. uda się tego dokonać, o ile
zaistnieje możliwość dostosowania budynków do restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych.
Ponadto, dzięki temu, że w ubiegłym roku zakupiono działkę przy szkole w Bychlewie oraz Rada
Gminy Pabianice przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który to
rozszerzył obszar przeznaczony pod usługi oświaty w Bychlewie, w kolejnych latach podjęte
zostaną starania o budowę przedszkola w Bychlewie. Dzięki powyższym działaniom więcej dzieci
mogłoby pozostać w przedszkolach gminnych z korzyścią dla całej społeczności gminnej.
Niezwykle ważnym aspektem działalności gminy jest rozwijanie aktywności kulturalnej,
która realizowana jest bezpośrednio przez instytucję kultury - Gminny Dom Kultury w Bychlewie.
Ostatnie lata pokazały, że pracownicy tej jednostki posiadają znakomite kompetencje w
animowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych naszych mieszkańców. Niestety przeszkodą w
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realizowaniu zadań statutowych GDK jest skromna i rozproszona baza lokalowa. W kolejnych
latach skupimy się na przygotowaniu, pozyskaniu środków i budowie nowej siedziby GDK,
spełniającej współczesne standardy dla obiektów tego typu. Ponadto zwracamy uwagę na
wieloletnie oczekiwania mieszkańców sołectw Porszewice i Rydzyny w zakresie budowy i remontu
świetlic wiejskich w tych miejscowościach. Obecnie opracowywany jest projekt budowlany
świetlicy w Porszewicach i projekt kompleksowego remontu świetlicy w Rydzynach (z
wykorzystaniem budynku strażnicy OSP). Kolejne lata powinny przynieść realizację tych
inwestycji.
Czytelnicy powyższego raportu dostrzegają zapewne, że plany 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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