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1. Podstawowe informacje o gminie
1.1. Wstęp
Szanowni Mieszkańcy!!!
Raport o stanie gminy za 2018 rok - został przygotowany po
raz pierwszy. Obowiązek sporządzenia takiego raportu wynika z art.
28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji, są źródłem informacji
o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod względem
gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa oraz
zarządzania gminą. Raport przedstawia dane o budżecie gminy o dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu urzędu, zrealizowanych i planowanych zadaniach do
wykonania. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres
funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Kocierzew Południowy
i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.
Myślę, że zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich lat stanowią efekt wytężonej
pracy, są zauważone i docenione przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych
środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji.
Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra
i stabilna. Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe jakie zamierzaliśmy
zrealizować w kadencji 2014-2018 zostały wykonane w pełnym zakresie.
Osobiście uważam, że wiele udało się zrobić, dzięki bardzo dobrej współpracy wielu ludzi.
Jednak wiem, że dużo jest jeszcze do zrobienia i wiele pomysłów do zrealizowania, szczególnie w
zakresie infrastruktury szkolnej, wodociągowej i drogowej, a także różnych inicjatyw mieszkańców,
którzy będą od 2020 roku mogli zgłaszać inicjatywy w ramach Funduszu Sołeckiego.
Dziękuję za ten miniony czas, za pomysły, zaangażowanie, dbałość o nasze wspólne dobro
i naszą małą Ojczyznę. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kocierzew Południowy
Agnieszka Wojda

4

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok

1.2. Charakterystyka gminy
Gmina Kocierzew Południowy zlokalizowana jest na terenie województwa
łódzkiego, w powiecie łowickim. Od południa sąsiaduje z gminami Łowicz i Nieborów,
a od północy z Kiernozią i Iłowem. Zachodnia strona graniczy z gminą Chąśno. Według
danych GUS powierzchnia gminy wynosi 94 km2 i obejmuje 19 sołectw: Boczki
Chełmońskie, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko,
Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Konstantynów, Lenartów, Lipnice,
Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Różyce-Żurawieniec, Sromów, Wejsce,
Wicie (Źródło: www.kocierzewpoludniowy.pl).

Gmina Kocierzew Południowy na tle kraju, województwa łódzkiego i powiatu łowickiego
(Źródło: www.powiat.lowicz.pl)
Gminę Kocierzew Południowy zamieszkuje 4 308 osób, w tym 2 121 kobiet
i 2 187 mężczyzn, co ogółem stanowi 5,4% ludności powiatu łowickiego (stan na 31 XII
2018).
Stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2%. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi
6,7%, a dla województwa wynosi 6,6%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w
gminie Kocierzew Południowy wynosiła 60, w tym 50% stanowiły kobiety, 50%
mężczyźni.
Największą powierzchnię w gminie Kocierzew Południowy zajmują użytki rolne,
które stanowią ok. 94% ogólnej powierzchni całej gminy. Grunty leśne oraz
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zadrzewione i zakrzewione szacuje się na poziomie 3% całej powierzchni. Powierzchnia
sumaryczna pozostałych gruntów (gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, gruntów
pod wodami, nieużytków) nie przekracza 2 % ogólnej powierzchni gminy.
Sieć dróg w gminie Kocierzew Południowy jest rozbudowana i zapewnia dobre
połączenie między sołectwami. Obecnie łączna długość dróg ogólnodostępnych wynosi
187 km, w tym 67 km to drogi powiatowe, 29 km to drogi gminne, zaś 91 km to drogi
gruntowe ogólnodostępne.
Zabudowa poszczególnych wsi równomiernie pokrywa cały obszar gminy i jest
dosyć jednorodna. Dominuje zabudowa zagrodowa czyli zabudowa mieszkaniowa
z budynkami wykorzystywanymi do celów rolniczych. Wszędzie tereny zwartej
zabudowy mają zagwarantowane połączenia drogowe przez drogi o nawierzchni
bitumicznej.
Wiodącą funkcją gminy jest funkcja rolnicza. Przesądzają o tym:
•

rolniczy charakter gospodarki gminy, wyrażający się między innymi, dużym
(nawet jak na warunki rolniczego rejonu, jakim jest powiat łowicki) udziałem
użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów; 94% gruntów gminy to
użytki rolne;

•

duży udział gruntów dobrych klas bonitacyjnych, II -IV ;

•

rolniczy charakter zabudowy osadniczej;

•

stosunkowo liczna obecność w terenach zabudowy wiejskiej dużych obiektów
hodowli zwierząt gospodarskich.

Poza funkcją rolniczą gmina pełni takie funkcje jak: mieszkaniowa, usługowa.
1.3. Władze lokalne
Rok 2018 był rokiem przełomowym, w związku z wyborami samorządowymi, które
odbyły się 21.10.2018 r. Rada Gminy Kocierzew Południowy poprzedniej VII Kadencji,
licząca 15 radnych, w roku 2018 podjęła 52 uchwały, obradując na IX sesjach w składzie:
1. Tadeusz Trakul (Wejsce, Konstantynów) – Przewodniczący Rady Gminy
2. Marek Borkowski (Boczki Chełmońskie) – I Wiceprzewodniczący
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agnieszka Michalak (Kocierzew Południowy) – II Wiceprzewodniczący
Mirosław Bieguszewski (Jeziorko)
Waldemar Woliński (Płaskocin)
Sylwia Gładka (Lipnice)
Henryk Gruziel (Łaguszew)
Grzegorz Bartłoszewski (Gągolin Południowy)
Liliana Marzec (Osiek)
Janusz Staniszewski (Różyce-Żurawieniec)
Wojciech Łukawski (Gągolin Północny, Gągolin Zachodni)
Stanisław Wróbel (Ostrowiec, Sromów)
Andrzej Siekiera (Kocierzew Północny)
Józef Siekiera (Wicie, Lenartów)
Waldemar Szachogłuchowicz (Różyce)
Łącznie w Kadencji 2014 -2018 Rada Gminy podjęła 242 uchwały.

Rada Gminy Kocierzew Południowy obecnej VIII Kadencji również liczy 15
radnych, w 2018 roku podjęła 20 uchwał obradując na III sesjach, w następującym
składzie:
1. Marek Borkowski (Boczki Chełmońskie) – Przewodniczący Rady Gminy
2. Wojciech Milczarek (Ostrowiec, Sromów) – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Jadwiga Wróbel (Wicie, Lenartów) – II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Mirosław Bieguszewski (Jeziorko)
5. Beata Gładka (Płaskocin)
6. Sylwia Gładka (Lipnice)
7. Henryk Gruziel (Łaguszew)
8. Monika Kapusta (Gągolin Południowy)
9. Aleksy Kosmala (Osiek)
10.Grzegorz Kupiec (Różyce-Żurawieniec)
11.Tadeusz Łukawski (Gągolin Północny, Gągolin Zachodni)
12.Agnieszka Michalak (Kocierzew Południowy)
13.Andrzej Siekiera (Kocierzew Północny)
14.Tadeusz Trakul (Wejsce, Konstantynów)
15.Adam Woliński (Różyce)

Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
▪
▪
▪
▪

Komisja rewizyjna
Komisja gospodarki i finansów
Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych
Komisja skarg, wniosków i petycji
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Od nowej Kadencji Rady Gminy sesje są nagrywane i transmitowane. Nagrania
można znaleźć na stronie internetowej gminy i je odtworzyć.
Wójtem Gminy Kocierzew Południowy od 08.12.2014 roku jest Agnieszka Wojda,
która jest również Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Wójt Gminy jest członkiem
Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, który zrzesza 629
gmin z całej Polski, a także członkiem Rady Decyzyjnej w Lokalnej Grupie Działania
„Ziemia Łowicka”, którą tworzy 8 gmin powiatu łowickiego.
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności reprezentowanie Urzędu na
zewnątrz, podejmowanie czynności w sprawach w zakresie prawa pracy i wyznaczanie
innych osób do podejmowania tych czynności, wykonywanie uprawnień zwierzchnika
służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, przyjmowanie ustnych oświadczeń
woli spadkobiercy, upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej, wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa
oraz uchwały Rady Gminy.
Urząd Gminy Kocierzew Południowy, jest jednostką organizacyjną, której
przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, w zakresie realizacji uchwał
rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy obejmuje następujące stanowiska pracy:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Stanowisko ds. kancelaryjno-administr., ocen oddziaływania na środowisko
Stanowisko ds. ochrony środowiska i funduszy europejskich, usuwania azbestu
Stanowisko ds. funduszy europejskich, zamówień publicznych, usuwania drzew
i krzewów, promocji i turystyki
Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego
Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i odpadów komunalnych oraz
obsługa finansowa Gminnej Spółki Wodnej na mocy porozumienia zawartego
22.03.2000 r. pomiędzy zarządami Gminy i GSW
Stanowisko ds. płac i rozliczeń płacowych
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
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•
•
•
•
•

Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, LZS, OSP
Stanowisko ds. obsługi rady gminy, organizacyjnych, kadr i oświaty
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stypendia socjalne
Stanowisko ds. bezpieczeństwa, porządku publicznego, ewidencji ludności
i rozliczeń płacowych

Łącznie zatrudnionych jest w Urzędzie 17 osób.
W urzędzie odbywają się również staże dla osób kierowanych z Powiatowego
Urzędu pracy, a także praktyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W 2018 roku
w Urzędzie 7 osób odbyło praktyki.
Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Sołtysi uczestniczą w sesjach
Rady Gminy i ściśle współpracują z Urzędem. W 2018 roku tą funkcję pełnili:
Lp. Nazwisko i imię sołtysa

Sołectwo

1.

Adela Dąbrowska

Kocierzew Południowy

2.

Bogdan Pawlina

Kocierzew Północny

3.

Janusz Pietrzak

Różyce-Żurawieniec

4.

Krzysztof Koniutis

Konstantynów

5.

Stanisław Stańczyk

Osiek

6.

Zbigniew Wróbel

Ostrowiec

7.

Tadeusz Trakul

Wejsce

8.

Jan Siekiera

Wicie

9.

Waldemar Majcher

Gągolin Zachodni

10.

Mirosław Rześny

Boczki Chełmońskie

11.

Aneta Bura

Gągolin Południowy

12.

Jacek Bury

Gągolin Północny

13.

Józef Wróbel

Jeziorko

14.

Jan Stańczyk

Lipnice

15.

Tomasz Siejka

Płaskocin

16.

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

Sromów

17.

Wojciech Marat

Lenartów

18.

Marzena Bogusz

Łaguszew

19

Katarzyna Marczak

Różyce
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1.4. Udział w związkach i stowarzyszeniach
Gmina Kocierzew Południowy jest członkiem:
• Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Zebranie założycielskie odbyło
się w dniu 11 lutego 2000 r. Delegatem na Walne Zebranie Członków jest Wójt
Gminy Agnieszka Wojda.
• Związku Międzygminnego „Bzura”, do którego przystąpiono Uchwałą nr XI/54/07
z dnia 31.10.2007 r. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi Wójt Gminy
Agnieszka Wojda, w przypadku jej braku radny Marek Borkowski.
• Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”, do której przystąpiono Uchwałą
nr IX/42/15 z dnia 26.05.2015 roku. Wójt Gminy Agnieszka Wojda jest członkiem
Rady Decyzyjnej, Sekretarz Gminy Zbigniew Żaczek członkiem zarządu.
• Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, do którego przystąpiono
Uchwałą XIV/65/15 z dnia 30.11.2015 roku. Wójt Gminy Agnieszka Wojda jest
delegatem w Związku oraz pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń wyniosły łącznie 36 005,66 zł.
Dla Związku Międzygminnego BZURA, który stara się o budowę Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych przekazano kwotę
na wydatki inwestycyjne 47 971,00 zł. Od 2011 roku do 2018 roku łącznie przekazano
534 361,30 zł.

1.5. Wykonywanie zadań własnych i zleconych
1.5.1. Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, które
nastąpiły na terenie gminy. Od 1 marca 2015 r. rejestracji dokonuje się w Rejestrze Stanu
Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego jest prowadzony w
Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego
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zastępca. Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia można pobierać w
dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu dokonuje się migracji aktu
stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego.
Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość zawarcia ślubu cywilnego poza lokalem
urzędu stanu cywilnego na terenie gminy Kocierzew Południowy. Gmina stanowi
bowiem okręg rejestracji stanu cywilnego. Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w
związek małżeński poza lokalem USC pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1 000 zł.
Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez
administrację rządową.
Dodatkowo Urząd Stanu
Cywilnego organizuje
uroczystości związane z
Jubileuszami Długoletniego
Pożycia Małżeńskiego.
Uroczystości te organizowane są
raz w roku i cieszą się dużą
sympatią Jubilatów oraz ich
rodzin. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubilaci otrzymują odznaczenia "Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawane przez Prezydenta RP.
W 2018 roku medale otrzymało 9 małżeństw.
1.5.2. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy
do zadań własnych gminy. Zakres zadań ujęty jest w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym co roku przez Radę Gminy.
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Dużą rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym
odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która inicjuje
zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ponadto
realizuje określone ustawowo zadanie prowadzenia procedury zobowiązania do leczenia
odwykowego.

Do GKRPA działającej przy Urzędzie Gminy można zgłaszać osoby,

mające problemy alkoholowe. To na Komisji spoczywa obowiązek podejmowania
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Do zadań GKRPA w ramach
instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:
• przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu,
• zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu
odwykowemu,
• kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie
diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra)
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego,
• złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęciu postępowania w sprawie
zobowiązania do leczenia odwykowego.
1.5.3. Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych
Wydawanie

i

cofanie

zezwoleń

na

sprzedaż

i/lub

podawanie

napojów

alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych oraz pobieranie opłat za
korzystanie z tych zezwoleń regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z ustawą, limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kocierzew
Południowy ustalane są uchwałą Rady Gminy.
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W 2018 roku podejmowane były dwie uchwały dotyczące punktów sprzedaży,
ponieważ pierwszą należało poprawić: Uchwała nr XLI/222/18 z dnia 6 lipca 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Kocierzew Południowy, Uchwała nr XLII/228/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Kocierzew Południowy
W 2018 roku na terenie Gminy Kocierzew Południowy funkcjonowało 10 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 10 prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 9 prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa) oraz 9 prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 %
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W 2018 roku wydano łącznie 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 4 zezwolenia na sprzedaż
napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 4 zezwolenia na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 4 zezwolenia na
sprzedaż napojów zwierających powyżej 18 % alkoholu.
Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 20 zezwoleń na jednorazową
sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano także 22 decyzje wygaszające zezwolenia.
W 2018 roku wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły
48 021,72 zł. Poniesiono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie
36 592,35 zł. Były to wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenie GKRPA, za naukę gry
na instrumentach dętych, zakup programu, porady psychologiczne, zaliczka na opinie
biegłych, wpis sądowy, konkurs plastyczny organizowany przez GOPS, szkoły, opłaty
pocztowe, zakup wyposażenia, spektakle profilaktyczne i widowiska.
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1.5.4. Stypendia, dofinansowania i pomoc materialna dla uczniów
W 2018 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLII/230/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży. Na podstawie tej uchwały na koniec roku szkolnego uczniowie naszych
szkół będą mogli otrzymać stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.
W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano
łącznie kwotę 10 750,00 zł na pomoc socjalną dla 34 dzieci z 11 rodzin, średnia pomoc na
jedno dziecko wyniosła 316,18 zł. Liczba wydanych decyzji – 56.
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019 wydatkowano kwotę 45 198,03 zł.
1.5.5. Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć
kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (czynszem) ze względu na niskie
dochody. Od 2002 r. obowiązuje w tym zakresie nowa ustawa o dodatkach
mieszkaniowych z dnia 10.07.2001 r. W roku 2018 o dodatek mógł ubiegać się każdy
mieszkaniec gminy, który spełniał jednocześnie trzy kryteria ustawowe. W ww. zakresie
nie został złożony żaden wniosek, a tym samym nie wydana została żadna decyzja
przyznająca prawo do dodatku mieszkaniowego.
1.5.6. Promocja gminy
Wydatki związane z promocją wyniosły 33 267,51 zł. Kwotę 10 790,00 zł
przeznaczono na zaprojektowanie oraz wykonanie zegara słonecznego i donicy przy UG
upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Kwotę 22 477,51 zł przeznaczono
na zakup artykułów promocyjnych takich jak: kubki reklamowe, breloki, torby papierowe,
wieszaki na torebkę, długopisy, krówki mleczne z herbem Gminy, ulotki itp. oraz
dofinansowanie różnych uroczystości i konkursów.
2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy
2.1. Demografia
Gminę Kocierzew Południowy zamieszkuje 4 308 osób, w tym 2 121 kobiet
i 2 187 mężczyzn, co ogółem stanowi 5,4% ludności powiatu łowickiego (stan na 31 XII
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2018). Społeczeństwo Gminy stanowi 61,0% ludzi w wieku produkcyjnym. Od wielu lat
systematycznie liczba mieszkańców gminy maleje.
Od 2000 roku do 2018 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 527 osób.
Tendencję przedstawia poniższy wykres:

Liczba mieszkańców
Gminy Kocierzew Południowy w latach 2000 - 2018
4900
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Wpływ na liczbę mieszkańców ma liczba urodzeń, zgonów i migracja. W roku 2018
urodziły się 42 osoby, a zmarło 49. W kilku poprzednich latach liczba urodzeń i zgonów
kształtowała się następująco:

Największa liczba urodzeń miała miejsce w 2016 roku – 64 osoby i był to jedyny
rok w ciągu ostatnich 5 lat, kiedy więcej było urodzeń niż zgonów.
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Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach gminy przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo

Liczba
Powierzchnia [km2]
ludności

Gęstość zaludnienia
[osoby/km2]

Boczki Chełmońskie

372

9,26

40,17

Gągolin Południowy

310

4,84

64,05

Gągolin Północny

125

2,94

42,52

Gągolin Zachodni

83

2,58

32,17

Jeziorko

251

6,64

37,80

Kocierzew
Południowy

383

6,46

59,29

Kocierzew Północny

264

5,37

49,16

Konstantynów

60

2,14

28,04

Lenartów

131

2,73

47,99

Lipnice

203

4,65

43,66

Łaguszew

217

5,11

42,47

Osiek

341

7,04

48,44

Ostrowiec

120

1,88

63,83

Płaskocin

221

4,66

47,42

Różyce

327

6,34

51,58

Różyce - Żurawieniec

149

3,78

39,42

Sromów

140

3,37

41,54

Wejsce

327

6,42

50,93

Wicie

284

7,06

40,23

4308

93,27

46,19

Razem
2.2. Budżet Gminy

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota
planowana 17 415 758,49 zł po stronie dochodów i 17 170 758,49 zł po stronie wydatków.
Planowana nadwyżka budżetu to kwota 245 000,00 zł.
2.2.1. Dochody budżetu
Dochody za 2018 rok zrealizowano w kwocie 17 424 882,79 zł, co stanowi 100,05%
dochodów planowanych. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wykonano w kwocie 16 623 316,61 zł, tj. 96,81% w stosunku do planowanych.
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Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu
28 grudnia 2017 roku – uchwałą Nr XXXV/185/17.
1) Dochody własne wykonano w kwocie 2 044 454,20 zł, co stanowi 99,35% planu.

Składają się na nie wpływy z: podatku od nieruchomości od osób fizycznych
i prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od
osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób
fizycznych i prawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty
skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatku od czynności
cywilnoprawnych, wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego
użytkowania, odsetek bankowych, usług, opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego, różnych opłat i dochodów (rozliczenia z lat
ubiegłych), tytułu kar za korzystanie ze środowiska, tytułu opłat za zajęcie pasa
ruchu drogowego, odsetek od zaległości podatkowych oraz opłat lokalnych,
kosztów upomnień, a także dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.
2)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
wykonano w kwocie 5 220 958,39 zł, co stanowi 99,23% planu. W ramach zadań
zleconych gmina otrzymała dotacje na: wypłatę podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego, który był wykorzystany do produkcji rolnej oraz na
obsługę wypłat tego podatku, zadania USC, dowody osobiste, prowadzenie
i aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zakup podręczników
i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne, wypłatę
świadczeń wychowawczych oraz na obsługę ich wypłat, na składkę zdrowotną
opłacaną za osoby pobierające świadczenia rodzinne, wypłatę świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę wypłaty tych
świadczeń, realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych
(Karta Dużej Rodziny), wypłatę świadczeń „300+” oraz na obsługę wypłaty tych
świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

3)

Dotacje celowe z budżetu państwa i innych j s t na realizację własnych zadań
bieżących gminy wykonano 438 497,86 zł, tj. 99,08% planu. W ramach tych dotacji
gmina otrzymała środki na: modernizację drogi Kocierzew Południowy –
Kocierzew Północny, realizację zadań własnych w zakresie wychowania
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przedszkolnego, ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe i stałe oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz stypendia socjalne dla
uczniów.
4)

Dotacje na realizację różnych projektów 1 189 000,74 zł.

W 2018 roku pozyskano kwotę 57 765,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację następujących projektów:
„Kocierzewska atmosfera dech zapiera” realizowanego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie
Południowym oraz „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kocierzew Południowy w 2018 roku”.
Kwotę 9 696,27 zł – tytułem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego na realizację dwóch małych projektów: „Wspólna akcja –
Integracja wsi Płaskocin” oraz „Nasza świetlica – nasze miejsce spotkań w sołectwie
Łaguszew”.
Gmina otrzymała także dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie
662 970,54 zł, w tym:
-

85 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację
zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Łaguszewie”

-

296 450,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej na odcinku 1022 m.b.
i drogi powiatowej na odcinku 890 m.b. w miejscowości Jeziorko” dotację z Powiatu
Łowickiego w kwocie 133 360,00 zł, z budżetu Województwa Łódzkiego dotację
w kwocie 163 090,00 zł.

-

131 719,60 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizowaną w 2017 roku
inwestycję pn. „Modernizacja drogi Nr 2716E na odcinku Kocierzew Północny –
Lipnice” z budżetu Województwa Łódzkiego.

-

149 800,94 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.

Dotacje na projekty z udziałem środków unijnych w kwocie 458 568,93 zł,
przeznaczone były na realizację następujących projektów:
- „Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach” - 314 441,77 zł.
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- „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej
w Kocierzewie Południowym” – 6 130,48 zł.
- „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie
Południowym” – 86 456,68 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na w/w
projekt w 2017 roku.
- „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym” - 51 540,00 zł.
5) Część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w kwocie 3 642 326,00 zł.
6) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 298 714,00 zł.
7) Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 96 164,00 zł.
8) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano

w kwocie 1 494 767,60 zł, co stanowi 105,86 % planu.
Szczegółowe kwoty dochodów budżetowych znajdują się w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok.
Strukturę procentową dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:

Dochody własne gminy
- 2 044 454,20 zł

9%

12%

Dotacje celowe z budżetu
państwa na zad. zlec. i własne
- 5 659 456,25 zł
Dotacje na projekty zrealizowane
-1 189 000,74 zł

19%

32%

21%
7%

Subwencja oświatowa
-3 642 326,00 zł
Subwencja wyrównawcza i
równoważąca
- 3 394 878,00 zł
Udziały w podatku doch. od os.
fiz. i prawn.
- 1 494 767,60 zł
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2.2.2. Wydatki budżetu
Łączne wydatki budżetu w 2018 roku wyniosły 16 623 316,61 zł, w tym:
- wydatki bieżące 14 907 052,35 zł, stanowiące 89,68% budżetu
- wydatki majątkowe 1 716 264,26 zł, stanowiące 10,32% budżetu
Wydatki budżetu gminy można podzielić na trzy części, które obrazują kwoty jakie
Gmina przeznacza na jej funkcjonowanie:
1) na wydatki związane z oświatą kwota 5 616 730,70 zł, co stanowi 34% wydatków

tj. na funkcjonowanie trzech szkół,
2) szeroko rozumianą pomoc społeczną w kwocie 5 159 389,11 zł, co stanowi 31%

wydatków,
3) oraz pozostałe wydatki w kwocie 5 847 196,80 zł co stanowi 35% wydatków.

Wydatki budżetu gminy
5 847 196,80
Oświata i
wychowanie
Pomoc społeczna i
Rodzina

5 159 389,11

Pozostałe wydatki

5 616 730,70

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe wraz z oddziałami
przedszkolnymi: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym i Publiczna Szkoła
Podstawowa w Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkoła Podstawowa w Kocierzewie
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Południowym prowadzona przez Gminę. Rok 2018 jest ostatnim rokiem funkcjonowania
Gimnazjum w Kocierzewie Południowym i Łaguszewie.
Łącznie wydatki w dziale Oświata i wychowanie wyniosły 5 616 730,70 zł.

Oświata i wychowanie
4 279 001,09

Wykres przedstawia wydatki
związane z oświatą w podziale
na grupy wydatków, z których

1 027 877,81

wynagrodzenia i pochodne

182 809,68

127 042,12

stanowią 76,18%:

ś wi adczenia na
rzecz os ób
fi zycznych

wyna grodzenia i za da nia s tatutowe
pochodne

wyda tki
ma jątkowe

W ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, wyodrębnia się 13 rozdziałów,
w których przedstawia się wydatki na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki
pomocy społecznej,

usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, pobyt osób

w Domu Pomocy Społecznej, świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny
i rodziny zastępcze. Łącznie na pomoc społeczną wydano 5 159 389,11 zł.
Wykres

Pomoc społeczna i Rodzina
4 428 874,21

przedstawia

podział tych środków na grupy
wydatków, z których największe
w

309 814,78

świadczenia na wynagrodzenia i
rzecz osób
pochodne
fizycznych

161 752,95

258 947,17

zadania
statutowe

wydatki
majątkowe

kwocie

4 428 874,21

zł

stanowią świadczenia na rzecz osób
fizycznych

(zasiłki

i

inne

świadczenia) tj. 86%.

21

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok

Do pozostałych wydatków budżetu określonych w działach zaliczamy:
010 - dotacje dla spółki wodnej, izb rolniczych, zwrot akcyzy,
600 - wydatki związane z utrzymaniem dróg,
700 - wydatki związane z gruntami i nieruchomościami,
710 – utrzymanie cmentarza wojennego,
750 - wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej, samorządowej, rady gminy
i promocji gminy,
751 - zorganizowanie wyborów samorządowych,
754 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
757 - odsetki od kredytów,
851 - wydatki związane z realizację programu zwalczania narkomanii i alkoholizmu,
854 - pomoc materialna dla uczniów,
900 – gospodarka odpadami i oświetlenie uliczne,
921 - dotacja dla biblioteki, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku
926 – wydatki związane ze sportem oraz dotacje dla klubów sportowych.
Łącznie wydano kwotę 5 847 196,80 zł:
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2.3. Kondycja finansowa gminy
Planowane zadłużenie gminy zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok z dnia
28 grudnia 2017 roku to kwota 2 995 526,00 zł. Faktyczne zadłużenie na koniec okresu
sprawozdawczego wyniosło 1 392 730,00 zł. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia
2018 roku do wykonanych dochodów ogółem za rok budżetowy 2018 wyniósł 7,99%,
wskaźnik spłat wyniósł 2,55%.
Zaciągnięty i zaplanowany w budżecie na 2019 rok kredyt, planowany jest do
spłaty do 2025 roku.
Dzięki

pozyskaniu

dofinansowania

na

realizowanie

zadań

bieżących

i inwestycyjnych z wielu źródeł w ostatnich kilku latach, udaje się realizować
zaplanowane

w

budżecie

inwestycje,

a

jednocześnie

spłacać

systematycznie

zadłużenie, które spowodowane było zaciągnięciem kredytów w 2013 – 2015 roku na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zadłużenie w latach 2014 – 2018 przedstawia się następująco:

Zadłużenie gminy w latach 2014 - 2018
3 274 946
2 691 000

2 183 374
1 392 730

1 836 502

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018
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Na modernizację dróg gminnych w latach 2016 – 2018 w miejscowościach Jeziorko
495 m (2016 r.), Lipnice 2983 m (2017 r.), Jeziorko 1912 m (2018 r.), Kocierzew Płd. 690 m
(2018 r.) wydano 1 276 231,13 zł. W 2018 roku 690 811,35 zł. Uzyskano dofinansowanie
z następujących źródeł:
Powiat
Łowicki

314 381,00

Urząd
Urząd
Wojewódzki Marszałkowski

192 430,00

346 238,64

Środki
własne

423 181,49

Razem

1 276 231,13

W latach 2015 – 2016 wydano na różnego rodzaju projekty, które zostaną bardziej
szczegółowo opisane w dalszych częściach raportu kwotę 6 883 499,59 zł.

Nazwa
Projekt „Przydomowe oczyszcz.
ścieków …” 164 szt.
Projekt „Album promocyjny
gminy…”

2015

Razem

37 810,84

37 810,84
247 607,73

32 500,00

247 607,73
639 518,63

639 518,63

16 197,46

16 197,46

9 800,00

932 192,23

974 492,23

90 812,10

90 812,10

157 809,68

157 809,68

12 300,00

12 300,00
13 667,43

Unieszkodliwienie azbestu

13 667,43

108 034,25

21 490,55

36 573,64

166 098,44

32 200,00

28 078,87

27 835,00

29 234,59

117 348,46

4 000,00

18 000,00

200 000,00

51 434,20

273 434,20

14 017,99

16 306,79

30 324,78

942 527,06

1 314 363,23

6 883 499,59

Granty sołeckie (Różyce,
Kocierzew Płd., Łaguszew,
Płaskocin)
Razem pozostałe

2018

4 106 077,61

Projekt „Poprawa jakości
kształcenia...”
Projekt „Lokalny Program
Rewitalizacji”
Projekt „Termomodernizacja
budynku …w Boczkach”
Projekt „Budowa siłowni
zewnętrznej przy GBP …”
Modernizacja sali gimnastycznej
w Łaguszewie
Projekt „Plan gospodarki
niskoemisyjnej”
Zagospodarowanie terenu przy
UG,GBP,SP

Dotacje dla OSP

2017

4 106 077,61

Projekt „Inwestycja w sukces…”

Edukacja ekologiczna w szkołach

2016

4 180 088,45

446 520,85
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Na wyżej wymienione zadania otrzymano dofinansowanie z różnych źródeł:

Ministerstwo
Urząd
SprawiedliWojewódzki
wości

Urząd
RPO, PROW WFOŚiGW
Marszałkowski
2 495 419,27

4 106 077,61

30 105,91

7 704,93

37 810,84

230 182,73

17 425,00

247 607,73

432 283,37

207 235,26

639 518,63

14 577,46

1 620,00

16 197,46

393 052,21

431 639,08

974 492,23

51 540,00

39 272,10

90 812,10

72 809,68

157 809,68

6 150,00

6 150,00

12 300,00

7 914,00

5 753,43

13 667,43

141 937,00

24 161,44

166 098,44

102 501,00

14 847,46

117 348,46

22 000,00

200 546,22

273 434,20

18 824,85

11 499,93

30 324,78

2 338 825,87

6 883 499,59

85 000,00

50 887,98

50 887 ,98

149 800,94

Razem

1 298 161,34

149 800,94

312 497,00

Środki
własne

125 824,85

3 647 160,95

570 999,00

Dochody gminy na przełomie lat rosną szczególnie w związku ze zwiększonymi
dotacjami na świadczenia wychowawcze i rodzinne, jednak dochody własne (z tytułu
podatków i opłat) zwiększają się niewiele.

25

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok

W związku ze zwiększonymi dochodami rosną również wydatki gminy,
szczególnie wydatki bieżące.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina na rachunku bieżącym nie ma zobowiązań
wymagalnych ani należności długoterminowych.
Gmina nie posiada rachunku dochodów własnych. Jednostki budżetowe
funkcjonujące na terenie gminy również nie posiadają rachunku dochodów własnych.
Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych znajdują się w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok.
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2.4. Oświata
W 2018 roku udało się przeprowadzić kilka zmian o charakterze organizacyjnym,
które pozwoliły na uporządkowanie systemu oświaty w szkole prowadzonej przez gminę.
Zmiany polegały na likwidacji punktu przedszkolnego działającego w Zespole Szkół
Publicznych, w jego miejsce powstały oddziały przedszkole utworzone przy szkole
podstawowej. Po likwidacji punktu, rozwiązano Zespół Szkół Publicznych im. Bohaterów
walk nad Bzurą 1939 roku. W związku z przeprowadzonymi zmianami, od 1 września
2018 roku dzieci rozpoczęły naukę w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą
1939 roku w Kocierzewie Południowym, z utworzonymi oddziałami przedszkolnymi. Od
1 września również stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Agnieszka Maliszewska, która
wygrała konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Kocierzew Południowy, do 31 sierpnia
funkcję tę pełniła p. Jolanta Kowalik.
We wrześniu 2018 roku naukę w Szkole Podstawowej w Kocierzewie
Południowym rozpoczęło 36 uczniów w Gimnazjum, 221 w Szkole Podstawowej oraz 93
w oddziałach przedszkolnych tj. łącznie 350 uczniów. Zatrudnienie wśród kadry
pedagogicznej wyniosło 32,5 etatu tj.

34 osoby oraz 12 pracowników obsługi na 12

etatach.
Na terenie Gminy Kocierzew Południowy działają dwie szkoły prowadzone przez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy. W szkole
Podstawowej w Gągolinie Południowy we wrześniu 2018 roku naukę rozpoczęło 50
uczniów oraz 20 w oddziałach przedszkolnych tj. łącznie 70 uczniów. W szkole
zatrudnia się 15 nauczycieli

10,84 etatu oraz 4 pracowników obsługi na 3,4 etatu.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej jest Mirosława Haczykowska.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie naukę rozpoczęło 17 uczniów
w Gimnazjum, 51 w Szkole Podstawowej oraz 31 w oddziałach przedszkolnych
tj. łącznie 99 uczniów.

W szkole zatrudnia się 23 nauczycieli

13,47 etatu oraz

4 pracowników obsługi na 3,6 etatu. Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w
Łaguszewie jest Marcin Kosowski.
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Łącznie na terenie gminy do szkół uczęszcza 519 uczniów, zatrudnionych jest
72 nauczycieli na 56,81 etatach oraz 20 pracowników obsługi na 19 etatach.
Gmina Kocierzew Południowy realizuje obowiązek dowozu uczniów do szkół na
terenie gminy oraz zapewnia refundację rodzicom wydatków związanych z dowożeniem
dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczących się
w szkołach lub ośrodkach poza gminą. Dowóz autobusami zgodnie z zawartą umową
wyniósł 226 113,60 zł, a za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek
oświatowych poza teren naszej gminy wypłacono kwotę 28 909,41 zł.
Jeżeli do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę uczęszcza dziecko
objęte wychowaniem przedszkolnym, niebędące jej mieszkańcem, gmina, której
mieszkańcem jest dziecko pokrywa koszty wychowania przedszkolnego, na podstawie
otrzymanej noty obciążeniowej. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 28 001,36 zł.
Inwestycje wykonane w budynku szkoły w Kocierzewie Płd., pozwoliły wykonać
kilka wymogów wskazanych przez Państwową Straż Pożarną tj. klatki schodowe
z systemem oddymiania, poprawa wentylacji, a także pozwoliły wyposażyć placówkę
w nowoczesne urządzenia.
W 2019 roku wykonane zostaną prace budowlane w szkole w Łaguszewie, które
wynikają również z zaleceń PSP dotyczących dróg ewakuacyjnych w budynku.
Dobudowana zostanie klatka schodowa o prawidłowych parametrach oraz droga
przeciwpożarowa. Ponieważ są to dość kosztowne inwestycje, remont tego budynku
wykonuje się etapami. Ocieplona została sala gimnastyczna, teraz wykonany zostanie
front wraz z klatką schodową, pozostanie jeszcze część budynku, którą należało będzie
ocieplić i wymienić część okien, tak aby cały budynek został odnowiony.
W 2019 roku opracowana zostanie również dokumentacja dobudowy klatki
schodowej w szkole w Gągolinie Płd. W kolejnych latach należało będzie ją wykonać.
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2.4.1. Działalność Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie
Południowym jest szkołą, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kocierzew
Południowy.
Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe, pracownię fizyko-chemiczną, dwie
pracownie przyrodnicze, pracownię matematyczną, języka polskiego i artystyczną.
Uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych klasach lekcyjnych, a lekcje wychowania
fizycznego odbywają na dużej sali gimnastycznej. Mogą korzystać z zasobów biblioteki
oraz z opieki na świetlicy szkolnej. Szkoła oferuje uczniom jednodaniowe obiady
w stołówce szkolnej.
W szkole działa Samorząd Uczniowski, 27 Łowicka Drużyna Wielopoziomowa
Nin’hil, kółko redakcyjne Gazetki Szkolnej Echo Szkoły, prowadzona jest kronika szkolna,
koła zainteresowań, a także chór, szkoła posiada swoją stronę internetową.
Programy w szkole:
„Program dla szkół”, w ramach którego do szkoły dla uczniów klas I – V były i nadal są
dostarczane nieodpłatnie owoce
i

warzywa

oraz

produkty

mleczne, celem wykształcenia
wśród dzieci trwałego nawyku
spożywania zdrowej żywności
(w roku szkolnym 2017/2018
i

kontynuacja

w

roku

szk.

2018/2019),

„Szkolny Klub Sportowy” to projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
organizowany w szkołach przy pomocy dyrektorów i nauczycieli WF. Zajęcia odbywały
się i nadal odbywają się w 2 grupach, 4 razy w tygodniu. Zajęcia SKS podnoszą sprawność
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ruchową uczniów, pozwalają skutecznie przygotowywać się do zawodów sportowych
i osiągać w nich sukcesy; cieszą się wśród uczniów dużą popularnością.
Realizowane w szkole projekty:
1. „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej
w Kocierzewie Południowym”. Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia
ogólnego SP w Kocierzewie Płd., ukierunkowane na podniesienie u 56 uczniów
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego
podejścia do 23 uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
podniesienie jakości kształcenia w placówce, poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesne
pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, organizację zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe uczniów i ukierunkowanych na indywidualizację pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności
20 nauczycieli w terminie od 01.10.2016r. do 31.07.2018r.
2. Projekt ekologiczny „Kocierzewska atmosfera dech zapiera”. W ramach projektu,
którego podsumowanie – rozstrzygnięcie i wręczenie nagród za udział w konkursach,
miało miejsce 01.06.2018 r. w Dzień Dziecka. Odbyło się również wiele innych działań:
• wycieczka do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
spacer z przewodnikiem po ogrodzie zoologicznym, do Bełchatowa, do
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, do pasieki,
• warsztaty – „Uwaga, alarm antysmogowy” prowadzone przez trenerów z Ośrodka
Działań Ekologicznych w Łodzi,
• „Dzieci nie palą śmieci” – klasowy konkurs na największą ilość zebranych surowców
wtórnych,
• „STOP zanieczyszczeniu powietrza” – klasowy konkurs na gazetkę ścienną,
• „Dbamy o czyste powietrze wokół
nas” – rodzinny konkurs na plakat,
• „EKOBIEG PO ZDROWIE” pod
hasłem „Spalam kalorie nie odpady”
– olimpiada sportowa na wesoło
promująca aktywny odpoczynek na
świeżym powietrzu.
• Przedstawienie
ekologiczne
w wykonaniu klasy II.
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3.

Rozpoczęcie projektu ekologicznego „Cicha woda brzegi rwie…”, w ramach

którego zaplanowano m.in. następujące działania:
• wycieczka do Puszczy Mariańskiej i Mszczonowa
• warsztaty ekologiczne „Wpływ rolnictwa na wodę”,
• rodzinny konkurs fotograficzny,
• konkurs plastyczny na znak graficzny „Oszczędzaj wodę”,
• klasowy konkurs „Czysta woda zdrowia doda” na wykonanie ulotki/plakatu na
temat zdrowotnych właściwości czystej wody,
• konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej „Zwierzęta żyjące w rzekach
i jeziorach w Polsce”,
• sprzątanie doliny rzecznej w Kocierzewie Południowym,
• Eko – Dzień Dziecka. Olimpiada zdrowia – zawody sportowe na wesoło.
4.

Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” skierowany do
dzieci w wieku 5-6 lat i nastawiony na realizację następujących celów:
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu
papierosowego),
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
• zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

5.

„Trzymaj formę”- to Ogólnopolski Program Edukacyjny, którego celem jest
edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór
jednostki. Program jest realizowany w szkole w grupie uczniów klas V – VIII i III
gimnazjum.
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6.

„Akademia

Bezpiecznego

Puchatka” -

Ogólnopolski

Program

Edukacyjny

skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną
z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz
w Internecie.
7.

Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej, adresowany do młodych
dziewcząt w klasach VII-VIII i III gimnazjum, realizowany na lekcjach biologii.
Głównym celem programu jest zapobieganie wadom wrodzonym u dzieci poprzez
upowszechnienie przyjmowania kwasu foliowego przez kobiety.

8.

Ogólnopolski Program „Żyj smacznie i zdrowo” realizowany w roku szkolnym
2017/2018

w klasach IV - VI, którego celem było kształtowanie u uczniów

właściwych

nawyków żywieniowych oraz

promowanie wśród młodzieży

zdrowego stylu życia.
Od września 2018 r. prowadzona jest
w szkole innowacja pedagogiczna „Pomagać,
to obowiązek, czy satysfakcja?”, realizowana
w klasach: Va i VIb na lekcjach oraz jako
zajęcia

dodatkowe.

Jej

celem

jest

uwrażliwienie uczniów na zło i krzywdę,
poszerzenie wiedzy o różnych zagrożeniach
i

ich

skutkach,

udzielania

nabycie

pierwszej

umiejętności
pomocy

przedmedycznej oraz wsparcia w wielu sytuacjach życiowych, poznanie sposobów
postępowania w sytuacjach kryzysowych, wdrażanie do współdziałania i szybkiego
podejmowania decyzji, umiejętne wykorzystywanie w praktyce szkolnej i pozaszkolnej
wiedzy teoretycznej.
Rok
100–lecia

2018

to

rok

odzyskania

Jubileuszu

przez

Polskę

Niepodległości i wyjątkowych obchodów
Święta Szkoły, noszącej imię Bohaterów
walk nad Bzurą 1939 roku, połączonych z
45

–

tą

rocznicą

powstania

Gminy

Kocierzew Południowy.
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Uroczystości rozpoczęły się już 13 września przed Urzędem Gminy Kocierzew
Południowy, gdzie odbyło się

zamontowanie Kapsuły Czasu w towarzystwie

przedszkolaków z naszej szkoły. Do kapsuły zostały włożone m. in. prace konkursowe
uczniów Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym: Macieja Durmaja i Patrycji
Siekierskiej -

eseje pisane nt. „Moja Mała Ojczyzna – Gmina Kocierzew Południowy

w 2063 roku”.
14

września

obchody rozpoczęto

2018

r.

właściwe

zbiórką uczestników

i wszystkich zaproszonych gości
wojskowej
Dywizjonu

asysty

honorowej

Rakietowego

oraz
z

37.

Obrony

Powietrznej z Sochaczewa na placu przed
remizą, skąd następnie ruszono na cmentarz wojenny, gdzie odczytano Apel Pamięci. Po
przejściu pod Urząd Gminy odbyło się
odsłonięcie

pamiątkowej

tablicy

na

postumencie Zegara Słonecznego, w którym
umieszczono

Kapsułę

Czasu,

tablicy,

upamiętniającej 100 – lecie odzyskania przez
Polskę

Niepodległości.

Kolejny

punkt

programu to Msza Św. i program artystyczny
w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Obchody Święta Szkoły we wrześniu zapoczątkowały w szkole szereg późniejszych
działań, związanych z 100 – ną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
➢ 25 września 2018r. w nagrodę za piękne przygotowanie obchodów Święta Szkoły 26
uczniów z klas V – VIII oraz III gimnazjum zostało zaproszonych przez p. Dyrektor
Delegatury w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi do udziału
w uroczystym koncercie „Niepodległe Nutki”. Koncert odbył się w teatrze Capitol
w Warszawie.
➢ 5 października uczniowie klasy Vb i VIab uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych przez Kampinoski Park Edukacji Patriotycznej na temat : „Zostań
partyzantem na jeden dzień”.
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➢ 18 października w sposób wyjątkowo uroczysty świętowano Dzień Papieski, który
został
zaakcentowany patriotycznym happeningiem - przemarszem przez
Kocierzew Północny.
➢ od 5 do 9 listopada w szkole odbyły się:
• gra terenowa „Drogi do Niepodległości”,
• pogadanki na temat odzyskania przez Polskę Niepodległości na lekcjach historii,
• rysowanie kolorowanek „Trzy stolice Polski” w klasach młodszych,
• konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną w klasach starszych,
• wykonanie patriotycznych wypieków,
• pisanie
życzeń
dla
Niepodległej na lekcjach języka
polskiego,
• Wieczór Poezji Patriotycznej,
• bicie rekordu dla Niepodległej
śpiewanie
Mazurka
Dąbrowskiego o godz. 11.11.
• układanie przez ubrane na
biało – czerwono dzieci żywej
flagi,
➢ Na początku listopada nagrodę odebrały nasze uczennice: Julia Woźniak, Maja
Czubak, Martyna Brzozowska, Milena Sieczkowska, Zofia Nowińska, które zajęły I
miejsce w Powiatowym
Konkursie Piosenki
Patriotycznej „Dla Tej, co
Niepodległa” w grupie
wiekowej – szkoły
podstawowe.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym uczestniczą w wielu
akcjach, np. Pogotowie św. Mikołaja – zbiórka środków czystości, zbiórka makulatury
i zakrętek od butelek, ogólnopolska zbiórka baterii, zbiórka karmy dla zwierząt,

Góra

grosza, Jałmużna wielkopostna, paczki dla dzieci potrzebujących pomocy materialnej, WOŚP,
Choinki Jedynki, Dzień Myśli Braterskiej (24.02.2018 r.).
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Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, biorąc udział w wielu
szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnopolskich konkursach oraz w

okręgowych,

powiatowych wojewódzkich zawodach sportowych SZS i LSZ. Oto lista konkursów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiada Wiedzy Religijnej,
Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Dla tej, co Niepodległa”,
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego,
Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „Spójrzmy na historię inaczej”,
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”,
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”,
Gminny i Powiatowy Konkurs Recytatorski,
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Popisz się talentem”,
Gminny konkurs na esej nt. „Moja Mała Ojczyzna – Gmina Kocierzew
Południowy w 2063 roku”,
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy organizowany przez Szkołę Pijarską,
Konkurs poezji miłosnej w języku polskim, angielskim, rosyjskim,
Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego, Matematyki, Języka Angielskiego,
Historii, Fizyki, Informatyki, Chemii.
Szkolny i Powiatowy Konkurs Czytelniczy,
Konkurs Wiedzy o Rosji.
10

maja

2018

uczestniczyli

r.

uczniowie

w

spotkaniu

z pisarką Kaliną Jerzykowską.
W

roku

szkolnym

2017/18

odbyły się w szkole warsztaty
z

pracownikiem

ZUS

oraz

koncert profilaktyczny Wiesława
Blachy Błażkiewicza.
We wrześniu 2018 r. nawiązana
została

współpraca z Fundacją Edukacyjną Siłaczka i szkoła przystąpiła

do

projektu „Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych” II edycja, będącego wsparciem realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r., w ramach którego odbył się
cykl

spotkań

szkoleniowo-warsztatowych

dotyczących konstruktywnego

rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej.
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2.4.2. Działalność szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy
Władzami Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, spośród których
wyłoniony jest Zarząd, w składzie: Prezes Marzena Bogusz, Wiceprezes Paweł Wojda,
Sekretarz Justyna Bartłoszewska. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący
Tomasz Siejka, Zastępca Dariusz Dobrzyński oraz Sekretarz Waldemar Majcher.
W 2018 r. nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia w związku z rezygnacją
z pełnienia funkcji prezesa oraz sekretarza przez dotychczasowe osoby (Monikę Kapustę
oraz Beatę Gładką).
1. Stowarzyszenie do dnia 31.12.2018 r. r. realizowało w Publicznej Szkole Podstawowej
w

Łaguszewie

projekt

pn.

„Edu+

-

podniesienie

standardów

nauczania

w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie” zgodnie z umową nr RPLD.11.01.02-10B055/16 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach
RPO WŁ na lata 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia
ogólnego. Trzem nauczycielom zostały sfinansowane studia podyplomowe w celu
podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Okres realizacji projektu
01.03.2017 – 31.12.2018. Łączna wartość projektu 286.319,23 zł w tym wnioskowane
dofinansowanie 265.422,13 zł, wkład własny 20.897,10 zł. W ramach tego projektu
zakupione zostały min. laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablica interaktywna, ekran
dotykowy, wykonana została infrastruktura sieciowo-usługowa oraz wyposażone
zostały pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Ponadto
przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki,
chemii, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego, biologii,
geografii, informatyki oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
2.

W 2018 r. zrealizowany został w całości Program Edukacji Ekologicznej pn.
„Powietrze – zagrożony żywioł” – realizowany w Gimnazjum i oddziałach
przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie. W ramach tegoż
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projektu szkoła otrzymała dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 8.881,00 zł, która
została wydana na zakup pomocy dydaktycznych, zorganizowanie wycieczki do
Bełchatowa, przeprowadzenie warsztatów oraz na zakup nagród dla dzieci
uczestniczących w konkursie ekologicznym.
3.

Dnia 07.09.2018 r. została podpisana umowa na realizację Programu Edukacji
Ekologicznej pn. „Woda wokół nas” w Szkole Podstawowej w Gągolinie
Południowym” dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi. Planowana wartość
dofinansowania to 26.986,00 zł, co stanowi 90% wartości kosztu całkowitego zadania.
Projekt zrealizowany zostanie w 2019 r.

4.

W 2018 roku Stowarzyszenie zrealizowało również projekt pn. „Kierunek
Integracja” dofinansowany ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Łowicka”, którego celem było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców. W
ramach tego Stowarzyszenie otrzymało 3.000,00 zł, które zostały wykorzystane na
zakup mebli oraz zorganizowanie integracyjnego spotkania wraz z uczczeniem
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zorganizowanie imprezy
lokalnej „Dzień Warzywa” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

5.

W 2018 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, na działce gminnej,
powstała

siłownia

zewnętrzna

w

ramach

projektu

zrealizowanego

przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.
W 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, na których zostało podjęte 10 uchwał oraz 2 posiedzenia Zarządu, na
których podjęto 4 uchwały. Odbyło się również posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w celu
przeprowadzenia

kontroli

działalności

finansowej

i

działalności

merytorycznej

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkół
prowadzonych przez Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę.
Na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie zatrudniało jedną osobę na podstawie umowy
zlecenie w celu prowadzenia spraw finansowo-księgowych szkół prowadzonych przez
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stowarzyszenie. Na ten cel wydatkowano 5 700,00 zł brutto. Ponadto w 2018 r. wypłacone
zostało wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dwóm osobom zarządzającym projektem
Edu+... oraz wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne. Na ten cel
wydano 37 276,56 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5 377,28 zł.
W roku sprawozdawczym Zespół Szkół Stowarzyszenia otrzymał dotację z gminy
Kocierzew Południowy w łącznej wysokości 1 630 327,00 zł. Jest to o 171 359,00 zł więcej
w porównaniu do roku poprzedniego (2017).

Wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Gągolinie Płd. uczestniczy w konkursach
przedmiotowych i artystycznych, zajmując w nich liczące się miejsca na różnych
szczeblach. W 2018 roku uczniowie zdobyli następujące nagrody i wyróżnienia:
•

1 nagroda i 3 wyróżnienia w XIX Powiatowym Przeglądzie Dziecięcej Twórczości
Plastycznej 2017;

•

I miejsce w IX edycji powiat. konkursu – Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa 2017;

•

II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim; 2x1 miejsce w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim;

•

wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;

•

2 x I miejsce i 3 wyróżnienia w Gminnym Konkursie Recytatorskim ( Recytujemy
Polskich Autorów);

•

2 wyróżnienia w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy wypadkom zapobiegamy”;

•

IV miejsce w etapie wojewódzkim VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy wypadkom zapobiegamy”;

•

I miejsce w wojew. konkursie plastycznym „Zdrowe płuca masz - jeśli o nie dbasz”;

•

II miejsce w etapie okręgowym konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo pożarowe
na co dzień”;

•

4 dyplomy uznania za napisanie opowiadania, które zostało opublikowane
w książce „Świat przyszłości” – zbiór najlepszych opowiadań i felietonów szkół
podstawowych województwa łódzkiego”;
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W szkole wypracowano szereg własnych rozwiązań organizacyjnych, których
celem jest kreowanie postaw altruistycznych. Działa tu wolontariat, który wykorzystując
otwartość i troskę o drugiego człowieka niesie bezinteresowną pomoc. Wolontariusze
wraz z opiekunami zorganizowali następujące akcje: „Spraw, aby dzieci z

Syrii

przetrwały zimę” (Ogólnopolska akcja edukacyjno–pomocowa), ,,Tytka Charytatywna”
(zbiórka artykułów spożywczych i chemii gospodarczej, które przekazaliśmy do biura
CARITAS w Łowiczu), „WIELKA MISIOWA AKCJA” (zebranie maskotek, które posłużą
służbom ratowniczym do udzielenia wsparcia psychologicznego, zminimalizowania
stresu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach). Pomaga się również
zwierzętom. W ramach akcji ,,Razem dla kotów” zebrano karmę, którą przekazano do
schroniska „Cztery Łapy” w Łowiczu. Szkoła brała udział w akcji „Go#Blue” w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jak również w akcji „Podziel się
czymś słodkim kolego”, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.
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Prężnie

działa

Samorząd

Uczniowski,

kieruje

społecznością

uczniowską,

reprezentuje i działa w jej interesie. Na terenie szkoły przeprowadza się wiele akcji m.in.
„Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra Grosza”, „Śniadanie daje moc”. W trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów wdrażane są programy profilaktyczne „Czyste
powietrze wokół nas”, „Zadbaj o swoje płuca”, „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”.
Troszcząc się o naszą planetę podejmuje się szereg działań ekologicznych, m.in.:
„Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.

Kultywowane są szkolne tradycje. Na stałe w kalendarz imprez i uroczystości
wpisane są: „Ślubowanie kl. I”, „Jasełka”, „Zabawa choinkowa”, „Dzień Seniora”, „Dzień
Rodziny”, a także uroczystości patriotyczne i wiele innych.
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie, również uczestniczą
w wielu konkursach, wycieczkach i imprezach o różnym zasięgu.

• Indywidualne Biegi Przełajowe – miejsca na podium : Kuba Wojda, Igor Woliński,
Kornel Woliński x 3; Hubert Łukawski, Wiktoria Wojda x 3, Anna Gruziel
• II miejsce w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt w Bolimowie
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• III miejsce w finale powiatowym w piłce plażowej dziewcząt

(gimnazjum)

w Łowiczu
• III miejsce w finale powiatowym w piłce siatkowej chłopców

(gimnazjum)

w Łowiczu
• I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych w Kutnie
• I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach LZS w Piłce Halowej Chłopców
w Zdunach
• II i V miejsce w wojewódzkim konkursie LOP w Skierniewicach
• II miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu gminy w kategorii
gimnazjalistów
• Wyróżnienie dla Dominiki Łażewskiej w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
• Wysokie wyniki gimnazjalistów z egzaminu gimnazjalnego z matematyki,
przedmiotów przyrodniczych i j. niemieckiego

Imprezy szkolne
• Dzień Seniora
• Dzień Jabłka
• Szkolne obchody 100
rocznicy odzyskania
Niepodległości
• Wycieczka do Bełchatowa
• Wycieczka do Dęblina
• Wycieczka do Zaździerza
• Rajd szlakiem Puszczy
Bolimowskiej

Szkolne przedstawienia
• Świt wolności z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
• Jabłko niezgody i inne historyjki z okazji Dnia Jabłka
• U(ch)walenie konstytucji 3 Maja z okazji święta 3 Maja
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2.5. Pomoc społeczna
Realizacją

zadań pomocy społecznej w gminie zajmuje

się Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w którym aktualnie zatrudnionych jest
5 osób: kierownik, dwóch pracowników socjalnych i dwóch pracowników do świadczeń
rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
I. Formy udzielania pomocy społecznej:
1. Pomoc materialna w formie:
• zasiłków stałych, 35 świadczeń 18 899,48 zł,
•

okresowych, 12 świadczeń 3 279,64 zł,

•

zasiłków celowych, zasiłki celowe specjalne , zdarzenia losowe , remonty 39 świadczeń 16 739,75 zł.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych dla 1 osoby, stanowi kwotę 10 568,90 zł,
3. Opłata za pobyt w DPS trzech osób – 89 205,16 zł,
4. Pomoc w zakresie dożywiania 44 dzieci w szkole - 6 688,00 zł,
5. Udzielanie porad i wsparcia psychologicznego w formie pracy socjalnej - 34 osoby.
Z wymienionych form w roku 2018

korzystało 73 rodzin

na łączną kwotę:

145 380,93 zł. Wydano 86 decyzji administracyjnych pozytywnych , nie wydano decyzji
negatywnej .
Mieszkańcy Gminy korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 tj. z bezpłatnych produktów żywnościowych z Banku Żywności. W 2018 roku
wydano 25 skierowań dla 65 osób, które spełniały kryteria.
II. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Ogółem na świadczenia rodzinne i inne zasiłki i dodatki wydatkowano kwotę
1 208 892,55 zł. W okresie sprawozdawczym na 391 dzieci wypłacono

4002 zasiłków

rodzinnych na kwotę 452 203,22 zł. W tym samym okresie wypłacono także dodatki do
zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 185 568,84 zł. Ponadto 69 osobom wypłacono 742
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zasiłki pielęgnacyjne, na kwotę 117 422,08 zł,
wypłacono 185

świadczenie pielęgnacyjne 16 osobom

świadczeń pielęgnacyjnych, na kwotę 273 245,00 zł,

jednorazową

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 38 osobom - 38 świadczeń na kwotę
38 000,00 zł, specjalny zasiłek

dla opiekuna 2 osobom – 15 świadczeń na kwotę

8 000,00 zł, zasiłek dla opiekuna 1 osobie – 12 świadczeń na kwotę 6 440,00 zł, wypłacono
świadczenie rodzicielskie dla 8 osób – 47 świadczeń na kwotę 34 503,70 zł, a także
wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego

8 osobom dla 9 dzieci – 85

świadczeń na kwotę 32 500,00 zł.
Za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla
opiekuna, niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów, odprowadzono składkę na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS i KRUS. Wypłacono 80 świadczeń na kwotę
25 620,39zł. Koszty obsługi wypłat ww. świadczeń wyniosły 35 389,32 zł.
Na wymienione świadczenia wydano 249 decyzji pozytywnych, 19 decyzji przyznającej
świadczenie wg zasady ,,złotówka za złotówkę’’ i 46 decyzji odmownych .
W 2018 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy zamieszkiwało 4 dłużników
alimentacyjnych. Z każdym przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano
oświadczenia majątkowe.
We współpracy z komornikami w roku 2018 roku odzyskano od dłużników
alimentacyjnych kwotę - 9 471,48 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa odsetki
– 8 002,01 zł. Pozostała kwota 1 469,47 zł jest podzielona proporcjonalnie 60% budżet
państwa - 881,79 zł i dochód gminy 40% - 587,79 zł .
III. Świadczenie wychowawcze
W ramach programu „Rodzina 500 plus” wydatkowano łącznie 3 117 088,65 zł,
wypłacono 6 155 świadczeń dla 588 dzieci z 383 rodzin na kwotę 3 070 384,50 zł. Na koszty
obsługi wydatkowano kwotę 46 704,15 zł. Na wymienione świadczenia wydano 297 decyzji
pozytywnych, 17 decyzji odmownych i 54 decyzje odmawiające prawa do świadczenia na
pierwsze dziecko.
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IV. Karty Dużej Rodziny
W roku 2018 wydano 46 kart tradycyjnych, niektóre osoby otrzymały też karty
elektroniczne i było ich 31. Na realizację zadnia z budżetu państwa przeznaczona była
kwota 100,63 zł.
V. ,,Dobry Start ”
W ramach programu ,,Dobry Start” wypłacono 170 500,00 zł.

Świadczenie

wypłacono w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci uczących się do 20 roku
życia, a dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia.
Jednorazowe świadczenie po 300 zł wypłacono dla 550 dzieci z 349 rodzin na kwotę
165 000,00 zł i na koszty obsługi 5 500,00zł .
VI. Przeciwdziałanie

przemocy realizowane jest zgodnie z ,,Gminnym

Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018–2022” - uchwała nr XXXVII/207/18 Rady Gminy Kocierzew Płd.
z dn. 27 marca 2018 roku i zmienionej uchwałą nr XLII/231/17 z dn. 31 sierpnia 2018 r.
Celem głównym programu jest wprowadzenie szeregu działań mających na celu
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych
w udzielaniu pomocy

osobom doświadczających przemocy oraz podejmowanie

odpowiednich działań wobec sprawców przemocy.
W ramach programu działa Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem
Wójta Gminy Kocierzew Południowy nr 9/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, który zajmuje
się

m.in. procedurą ,,Niebieskich Kart”.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele

Policji, służby zdrowia, pedagodzy szkolni i nauczyciele, przedstawiciele Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni GOPS. Obecnie w skład
Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 9 osób .Osobowy skład zespołu ulegał zmianie,
ale przedstawicielstwo wymienionych instytucji jest stałe i obowiązkowe.
W roku 2018 Zespół Interdyscyplinarny pracował z dwoma rodzinami. Odbył
sześć posiedzeń , z których sporządzone są protokoły z załączoną listą obecności. W celu
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wspomagania

osób doznających przemocy, a także wspomaganie osób zagrożonych

przemocą , z problemami rodzinnymi, czy też z problemem uzależnionych zatrudniony
jest psycholog. Pomocą psychologiczną objętych było 22 osoby.
VII. Wspieranie rodziny realizowane jest zgodnie z ,,Gminnym Programem
Wspierania Rodziny

na lata 2017-2019” przyjętym uchwałą XXIX/151/17 z dn.

27 kwietnia 2017 r.
Głównym celem programu jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji związanych z opieką i wychowywaniem: rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich w prawidłowym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo –wychowawczych.
W roku 2018 trójka dzieci z terenu gminy umieszczonych jest w rodzinie zastępczej
spokrewnionej. Gmina poniosła z tego tytułu następujące koszty 12 237 zł.
VIII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Kwotę 13 269,96 zł (100 % dotacja z budżetu państwa) wydatkowano na opłacenie
składki od świadczenia pielęgnacyjnego za dziesięć
specjalny

zasiłek pielęgnacyjny

osób i jedną osobę otrzymującą

(94 świadczenia) na kwotę 11 634,12 zł oraz kwotę

1 635,84 zł na opłacenie składki zdrowotnej za trzy osoby (32 świadczenia) pobierające
zasiłek stały.
IX. Koszty utrzymania Ośrodka
Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie
Południowym wydatkowano kwotę 232 972,22 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:
wynagrodzenia i pochodne dla trzech etatów, a od sierpnia jeszcze jeden etat (0,5 do
świadczeń rodzinnych i 0,5 etatu do Klubu Senior+), kwotę 202 447,02 zł, zakup m.in.
druków, artykułów biurowych, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i inne kwotę 30 525,20 zł.
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2.6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Na terenie Gminy działa 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym
typu „S” – 7 jednostek, typu „M” – 7 jednostek. Do OSP należy łącznie 725 członków, w
tym 42 członków wspierających, 43 honorowych. W jednostkach działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze zrzeszające 24 dziewcząt i 36 chłopców.
Jednostki OSP Boczki i OSP Wicie należą do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego .
Obecnie po przeszkoleniu podstawowym jest 55 członków, z tego w: OSP Boczki –
27, OSP Lipnice – 1, OSP Różyce – 2, OSP Różyce-Żurawieniec – 1, OSP Wicie – 24
Na wyposażeniu jednostek są następujące pojazdy posiadające łącznie 16,9 tysięcy litrów
wody: OSP Boczki - Star 244 GBAM 2.5/16+8, Star 266 GBA 2,5/20; OSP Gągolin Płn. - Ford
Transit GLM-8; OSP Jeziorko - Żuk GLM-8; OSP Kocierzew Płd. - Ford Transit GLM-8;
OSP Lipnice - Lublin II GLB 0,4/16; OSP Różyce - Star 244 GBM 2,5/8; OSP Wicie - Scania
P370 GCBA 5/32, Mercedes-Benz GBA 4/18, Renault Master GLM-8.
Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. W
2018 jednostki brały udział w 54 akcjach ratowniczo-gaśniczych, członkowie także brali
udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Straży w
Łowiczu :
- szkolenie podstawowe – 5 osób
- szkolenie kierowca-konserwator – 1 osoba
- szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 osoby
- szkolenie/ćwiczenie ”WYPADEK” – 4 osoby
- szkolenie/ćwiczenie „GAZ” - 5 osób
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W ramach podnoszenia wyszkolenia organizowane są co roku zawody sportowopożarnicze. W 2018 roku, wzięło w nich udział: 13 drużyn męskich grupa „A” – 104
osoby, 3 drużyny żeńskie grupa „C” – 27
osób, 4 drużyny MDP chłopcy - 36 osób
oraz 3 drużyny MDP dziewczęta – 27 osób.

Taki poziom działania i wyposażenia jest
możliwy, dzięki zabezpieczeniu corocznie w
budżecie Gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych środków pieniężnych, w
roku 2018 wykorzystanie środków dla jednostek OSP wyniosło 130 913,18 zł.
Na terenie gminy w 2018 roku odbyły się 2 uroczystości jubileuszowe:

90-lecie OSP Wicie

100-lecie OSP Płaskocin

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która jest obowiązkowo ustalana w każdym
roku budżetowym, poniesiono wydatki w kwocie 1 774,18 zł przeznaczone na zakup
odzieży ochronnej, rękawic, małej dezynfekcji, tablicy informacyjnej, masek ochronnych w
związku z zagrożeniem ASF-em.
W ramach współpracy z Policją raz w roku, Komendant Powiatowy Policji
przedkłada Radzie Gminy informację na temat bezpieczeństwa na terenie gminy.
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2.7. Sport
Na terenie gminy działają obecnie dwa kluby sportowe prowadzące sekcje piłki
nożnej: Ludowy Klub Sportowy „FENIX” Boczki Chełmońskie, który powstał w 1971 r.
Prezesem jest Stanisław Michalak, Wiceprezesem Piotr Boczek, Skarbnikiem Marek
Michalak, Trenerem jest Marek Borkowski.
Klub prowadzi 3 drużyny piłki nożnej: Seniorów B klasa – 32 osoby, Dziewczęta – 16 osób,
Młodzieżówka chłopcy - 16 osób. Z dotacją Gminy w 2018 roku, w wysokości – 30 000 zł.
Ludowy Klub Sportowy KORONA Wejsce, który powstał w 2008 r.
Prezesem jest Michał Dobrzyński, Skarbnikiem Sebastian Stańczak, trenerem jest Michał
Dobrzyński.
Klub prowadzi obecnie 2 drużyny piłki nożnej: Seniorów A klasa – 24 osoby
(wycofana po rundzie wiosennej), Seniorów B klasa - 29 osób. Z dotacją Gminy w 2018
roku, w wysokości – 40 000 zł.
Ponadto cyklicznie na terenie gminy organizowane są następujące imprezy sportowe:
• amatorska liga piłki siatkowej odbywająca się w okresie jesienno-zimowym ,
• turniej amatorów tenisa stołowego, który odbywa się podczas ferii zimowych,
• turniej amatorów piłki nożnej odbywający się w czasie wakacji szkolnych .
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W wyżej wymienionych turniejach borą udział głównie dzieci i młodzież szkolna,
chociaż są wyjątki w tenisie stołowym oraz w piłce nożnej gdzie poza oldboyami grają
również sołtysi i radni reprezentujący sołectwa naszej gminy.

Boisko sportowe w Boczkach Chełmońskich jest jedynym boiskiem będącym
własnością

gminy. W 2019 roku

zostanie opracowana dokumentacja projektowa na

pobudowanie na nim budynku szatni dla zawodników, którą będzie można pobudować
w kolejnych latach.
Boisko w Wejscach nadal jest użytkowane przez klub sportowy, na mocy
podpisanej w 2017 roku umowy, jednak wiemy, że właściciel nie jest zainteresowany jej
przedłużaniem, więc w najbliższym czasie należy stworzyć warunki do rozgrywek dla
członków klubu Korona Wejsce. W tym celu prowadzone będą prace, aby powstało boisko
przy szkole w Łaguszewie, a szkoła stała się zapleczem dla klubu, w zakresie szatni,
pryszniców czy treningów na sali gimnastycznej.
Boisko w Ostrowcu, w jednej trzeciej może być użytkowane przez gminę. Umowa z
właścicielami gruntów na dzierżawę, kończy się 30.06.2019 roku.
Ta część boiska zostanie odgrodzona i nadal będzie mogła być użytkowana przez
mieszkańców.
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2.8.

Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym jest samorządową
instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
Organizatora.
niestandardowe

Wypełniając
Gminna

działalność

Biblioteka

statutową

służy

oraz

mieszkańcom

podejmując
gminy

przez

działania

upowszechniając

i promując czytelnictwo, prowadząc działalność edukacyjną, informacyjną oraz
kulturalno-oświatową.

Sieć

biblioteczną

tworzy

Gminna

Biblioteka

Publiczna

w Kocierzewie Płd. i Filia Biblioteczna w Boczkach Chełmońskich.
Podstawowym
i

przechowywanie

z uwzględnieniem

zadaniem
materiałów

biblioteki

jest

bibliotecznych,

gromadzenie,

zakup

nowości

opracowanie
wydawniczych

poszczególnych grup czytelniczych. Udostępnianie zbiorów

czytelnikom oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
W zasobach biblioteki znajduje się 21 782 szt. książek. W 2018 roku zakupiono 432
szt. za kwotę 10 254 zł, w tym z dofinansowania z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4 000 zł.
Liczba czytelników w 2018 roku wyniosła 421 osoby. Wypożyczono na zewnątrz
9 196 książek, a na miejscu udostępniono 456 książek.

Działalność kulturalna prowadzona jest w budynku w Kocierzewie Płd., a także
w Boczkach Chełmońskich. Budynek w Boczkach został wyremontowany w 2018 roku,
a w 2019 roku został zagospodarowany teren wokół niego.
W budynku w Kocierzewie Płd. należało będzie w przyszłości przeprowadzić
remont sali konferencyjnej, schodów zewnętrznych, ponieważ jest on bardzo często
wykorzystywany nie tylko przez gminę, bibliotekę, ale wiele innych instytucji i samych
mieszkańców, więc w konsekwencji po prostu trzeba będzie go odnowić.
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Wykaz imprez i uroczystości współorganizowanych przez GBP.
Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi bogatą działalność o charakterze
kulturalnym i edukacyjnym. Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród
mieszkańców naszej gminy polega na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych
organizowanych przez bibliotekę. Są to spotkania cykliczne, bądź okolicznościowe.
Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia
artystycznego poprzez uczestnictwo w uroczystościach, konkursach, koncertach,
pokazach oraz poprzez udział w różnorodnych zajęciach stałych i warsztatowych.

• 6 styczeń – Koncert Noworoczny
Dziecięcego Zespołu Ludowego
„Kocierzewiacy”

• 12 stycznia – Koncert Olgi Bończyk ,,Wieczór nie tylko z poezją”

•
•

13 styczeń - spotkanie noworoczne
20 stycznia – „Dzień Babci i Dziadka w Gminie Kocierzew Południowy ”

•

28 stycznia – Udział w koncercie noworocznym „Koderki i jego goście”

•

05 luty – warsztaty taneczno-wokalny z instruktorem M. Mielczarskim z
Włocławka

•

06 luty – wyjazd z grupą dzieci do kina do Łowicza

•

07 luty – warsztaty gwarowe prowadzone przez twórczynię ludową Agnieszką
Frątczak

•

spotkanie z dietetykiem – adresowane dla klubu seniora

•

28 luty – wyjazd do kina Skierniewice na film ,,Sztuka Kochania”
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•

03 marzec spotkanie z okazji ,,Dnia Kobiet”,

•

03 marzec pomoc w organizacji

i udział Biblioteki oraz RZPiT ,,Boczki

Chełmońskie” w promocji publikacji ,,Stanisław Madanowski – Ksinzok spod
Łowicza”
•

05 marzec – współorganizacja wyjazdu Pań do teatru do łodzi na spektakl
,,Pikantni”,

•

09 marzec – organizacja wyjazdu do teatru w płocku na spektakl ,,Ludzie
inteligentni”

•

24 marzec współorganizacja wyjazdu Kół Gospodyń Wiejskich na Targi Rolniczo –
Ogrodnicze do Nadarzyna.

•

19 marzec - warsztaty ozdób wielkanocnych dla seniorów

• 11 kwietnia – spotkanie autorskie ze
Zbigniewem Kołbom – „Krioterapia” /
adresaci dorośli mieszkańcy gminy
• 20 kwietnia - wyjazd z grupą dzieci do
Gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo u
Noego”w Piaskach

• 03 maja – współorganizacja ,,Gminnego
Dnia Strażaka”
•

Tydzień Bibliotek

•

Udział Biblioteki w Ogólnopolskiej akcji ,,Z książką na walizkach”(tydzień
Bibliotek- od 08.05.2018 r.)

•

konkurs plastyczny

• 10 maja spotkanie autorskie z Kaliną
Jerzykowską
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• 21 maja - przedstawienie teatralne dla dzieci „Zajęcza chatka”

• 23 maja – Gminny Konkurs
Recytatorski

• 24 maja - udział z Dziecięcym
Zespołem Ludowym „Kocierzewiacy”
w „Święcie szkoły” w Gągolinie Płd.

•

25 maja – Organizacja Dnia Matki i
koncert zespołu „Kocierzewiacy” dla Mam członków zespołu

•

26 maja – Gminny Dzień Matki w Łaguszewie /współorganizacja imprezy lokalnej

54

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok

•

01 czerwca - współorganizacja
Południowym

„Gminnego Dnia Dziecka” w Kocierzewie

• 03 czerwca – Wyjazd z zespołem
„Kocierzewiacy” do Płocka na koncert

• 09 czerwca – wyjazd z grupą dzieci do Parku w Arkadii i do „Stajni u Kowala”
w Nieborowie, spotkanie integracyjne z dziećmi z regionu zielonogórskiego

•

•

12 czerwca – spotkanie z twórcami
ludowymi z terenu gminy i zdjęcia do
kapsuły czasu

24 czerwca - I Rodzinny Rajd
Rowerowy – z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodległości przez
Polskę
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•

25 czerwca – rozstrzygnięcie
konkursu literackiego na esej „Moja
gmina Kocierzew Płd. jaka będzie
w 2063 roku czyli za kolejne 45 lat”

•

27-28
czerwiec
–
zajęcia
warsztatowe w Uniejowie oraz
pobyt na basenach.
Skontrum księgozbioru w Gminnej
Południowym.

•

•

Bibliotece

Publicznej

w

Kocierzewie

24 lipiec - udział Kół Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych oraz Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Boczki Chełmońskie” w Żniwach Łowickich w Skansenie
Maurzyce.

•

24- 25 lipiec – warsztaty teatralne w
Radziejowicach,
udział
kapeli
ludowej w spektaklu ,,Wesele” pod
kierunkiem
reżysera
Andrzeja
Seweryna

•
•

25-29 sierpnia – wyjazd na Dziecięcy Festiwal Folkloru do Ełku
14 września – obchody Święta Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Płd. i 45-lecia
powstania Gminy Kocierzew Południowy – wmurowanie Kapsuły Czasu

•

16 września – II Rodzinny Rajd
Rowerowy

•

04 październik – zwiedzanie
Muzeum Rodziny
Brzozowskich w Sromowie z
klubem seniora
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•

06 października – sesja zdjęciowa w Muzeum Rodziny Brzozowskich w Sromowie
do kalendarza wydawanego z okazji 30-lecia działalności zespołu dziecięcego

•

07 października – wyjazd na obchody
„Święta chleba” do Warszawy, zwiedzanie
Biblioteki Rolniczej w Warszawie

•

10 października – obchody I
rocznicy Klubu Seniora „Złota
Jesień” organizacja wycieczki do
Nieborowa – zwiedzanie pałacu w
Nieborowie

•

29 października – Teatr dla dzieci
„Królewna Śnieżka i krasnoludki” – GBP

•

29 październik – teatr dla dzieci „Łakocie dla Jasia i Małgosi”- Szkoła Podstawowa
w Łaguszewie

• 03 listopada – wyjazd grupy
śpiewaczej na przegląd śpiewaczy
do Gminy Wodzierady /koncert
promujący
Gminę
Kocierzew
Południowy.

• 24 listopad – spotkanie andrzejkowe Klubu Seniora „Złota Jesień”
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• 28 listopad – lekcja biblioteczna dla klasy IV –„Katalogi biblioteczne rodzaje
i zastosowanie”

• 10 grudnia – obchody 50-lecia pożycia
9 par małżeńskich – koncert Zespołu
Śpiewaczego „Księżanki”

• 13 grudnia – warsztaty z robienia stroików
bożonarodzeniowych

• 17 grudnia – warsztaty kulinarne dla klas „0”
– pieczenie pierników bożonarodzeniowych
„Pomocnicy Świętego Mikołaja”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym tworzy warunki do
działalności zespołów, a także innych inicjatyw. Instytucja współpracuje z twórcami
ludowymi oraz z 14 Kołami Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie gminy.
Wymienieni twórcy zajmują się takimi dziedzinami jak: hafciarstwo, wycinankarstwo,
bibułkarstwo, rzeźbiarstwo, gawędziarstwo i przyśpiewki ludowe.
W strukturze Biblioteki działają:
• Zespół Śpiewaczy ,,Księżanki”
• Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”
• Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”
• Klub Seniora ,,Złota Jesień”.
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2.9. Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych
Projekty wnioskowane przez Gminę
W 2018 roku Gmina Kocierzew Południowy wnioskowała o dofinansowanie 14 projektów ze źródeł zewnętrznych:
Lp

Instytucja
dotująca

Nazwa programu

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

Otrzymano
dofinansowanie

1

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Infrastruktura Domów Kultury 2018

Przebudowa i modernizacja
Domu Ludowego w Boczkach
Chełmońskich

Całkowity koszt zadania:
864 727,60
Dofinansowanie:
500 000,00 (57,82%)

NIE

2

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinasowanie
zadań w zakresie rozwoju infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.

Modernizacja sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w
Łaguszewie

Całkowity koszt zadania:
168 211,50
Dofinansowanie:
85 000,00 (50,53%)

TAK

3

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich

Wspólna akcja – Integracja wsi
Płaskocin

Całkowity koszt zadania:
9 000,00
Dofinansowanie:
5 000,00 (55,56%)

TAK

4

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich

Nasza świetlica – nasze miejsce
spotkań w sołectwie Łaguszew

Całkowity koszt zadania:
7 614,00
Dofinansowanie:
5 000,00 (65,67%)

TAK

5

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich

Świetlica wiejska sercem wsi
Osiek

Całkowity koszt zadania:
7 790,00
Dofinansowanie:
5 000,00 (64,18%)

TAK (rezygnacja
sołectwa)

6

WFOŚiGW w
Łodzi

Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach
na rok szkolny 2018/2019

Program Edukacji Ekologicznej
pn. „Cicha woda brzegi rwie…”
realizowany w Szkole
Podstawowej w Kocierzewie Płd.

Całkowity koszt zadania:
29 935,00
Dofinansowanie:
26 935,00 (89,98%)

TAK
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7

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Łodzi

Zadania z dziedziny gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi-azbest

Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kocierzew
Południowy w 2018 roku

Całkowity koszt zadania:
47 359,49
Dofinansowanie:
42 623,00 (90,00%)

TAK

8

Łódzki Urząd
Wojewódzki w
Łodzi

Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Modernizacja drogi gminnej
Kocierzew Południowy –
Kocierzew Północny

TAK

9

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Łodzi

Ochrona powietrza

Pożyczka „Termomodernizacja i
remont Domu Ludowego w
Boczkach.”

Całkowity koszt zadania:
240.537,94
Dofinansowanie:
192.430,00 (79,99%)
Całkowity koszt zadania:
440 130,49
Dofinansowanie:
354 487,00 (80,54%)

10

Łódzki Urząd
Wojewódzki w
Łodzi

Realizacja zadania obejmującego przygotowanie i
przeprowadzenie działań związanych z
obchodami setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości

Godność, wolność, niepodległość

Całkowity koszt zadania:
11 756,00
Dofinansowanie:
9 356,00 (79 58%)

NIE

11

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości
zdrowotnej mieszkańców

Dzień Zdrowia w Gminie
Kocierzew Południowy

Całkowity koszt zadania:
16 713,81
Dofinansowanie:
15 000,00 (89,75%)

12

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną
mieszkańców

Piknik Ekologiczny w Gminie
Kocierzew Południowy

Całkowity koszt zadania:
16 686,77
Dofinansowanie:
15 000,00 (89,89%)

13

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Infrastruktura Domów Kultury 2019

Kultura pod chmurką wokół
Centrum Kultury w Boczkach
Chełmońskich

Całkowity koszt zadania:
325 483,71
Dofinansowanie:
260 000,00 (79,88%)

NIE
(brak
dofinansowania
dla wniosku
LGDZŁ)
NIE
(brak
dofinansowania
dla wniosku
LGDZŁ)
NIE

NIE (wycofany)
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14

Towarzystwo
Rozwoju Gminy
Płużnica

E-aktywni mieszkańcy województwa kujawskopomorskiego i łódzkiego

Gmina Kocierzew Południowy dla
rozwoju kompetencji cyfrowych
mieszkańców regionu

Całkowity koszt zadania:
84 000,00
Dofinansowanie:
84 000,00 (100%)

TAK

Projekty w ramach współpracy z innymi podmiotami z terenu gminy
Współpraca z jednostkami zlokalizowanymi na terenie Gminy Kocierzew Południowy przy wnioskowaniu o
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych:

Lp

Instytucja
dotująca

Jednostka
wnioskująca

Nazwa programu

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

Otrzymano
dofinansowanie

1

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

OSP Kocierzew

Rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej
PROW 2014-2020

Rozwój infrastruktury kulturalnoedukacyjnej poprzez wymianę
dachu na budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kocierzewie
Południowym

Całkowity koszt zadania:
78 745,68
Dofinansowanie:
50 322,00 (63,90%)

TAK

2

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

OSP Wejsce

Rozwój infrastruktury kulturalnoedukacyjnej poprzez modernizację
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wejscach

Całkowity koszt zadania:
78 745,68
Dofinansowanie:
50 322,00 (63,90%)

NIE

3

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

OSP Jeziorko

Rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej
PROW 2014-2020
Promowanie obszaru objętego
LSR
PROW 2014-2020

Turniej sołectw o puchar Wójta
Gminy Kocierzew Południowy

Całkowity koszt zadania:
88 041,99
Dofinansowanie:
50 838,00 (57,74%)

TAK

4

WFOŚiGW w
Łodzi

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie
Kocierzew Płd.

Edukacja Ekologiczna w
szkołach i przedszkolach na
rok szkolny 2018/2019

Program Edukacji Ekologicznej pn.
„Woda żywi i pracuje” realizowany
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Łaguszewie

Całkowity koszt zadania:
11 355,00
Dofinansowanie:
10 200,00 (89,83%)

NIE
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5

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie Na
Edukacja Ekologiczna w
Rzecz Rozwoju
szkołach i przedszkolach na
Oświaty w Gminie
rok szkolny 2018/2019
Kocierzew Południowy

Program Edukacji Ekologicznej pn.
„Woda wokół nas” realizowany w
Szkole Podstawowej w Gągolinie
Południowym

Całkowity koszt zadania:
29 986,00
Dofinansowanie:
26 986,00 (90,00%)

TAK

6

Ministerstwo
Sportu i
Turystyki

LZS Boczki

Klub 2018

Program „Klub” 2018

Całkowity koszt zadania:
11 120,00
Dofinansowanie:
10 000 (89,93%)

TAK

7

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie
Kocierzew Płd.

Działaj Lokalnie

Kierunek integracja

Całkowity koszt zadania:
3 846,60
Dofinansowanie:
3 000 (77,99%)

TAK

8

Lokalna Grupa
Działania Ziemia
Łowicka

OSP Boczki

Doposażenie funkcjonujących
na terenie LGD zespołów
ludowych, organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń

Doposażenie Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie

Całkowity koszt zadania:
18 624,34
Dofinansowanie:
16 666,00 (89,49%)

TAK

9

Związek
Harcerstwa
Rzeczpospolitej

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie
Kocierzew
Południowy

Konkurs grantowy Łódzkiego
Akceleratora Obywatelskiego

Bliżej teatru w Łaguszewie

Całkowity koszt zadania:
4 993,00
Dofinansowanie:
4 993,00 (100%)

NIE

10

Santander Bank
Polska

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie
Kocierzew
Południowy

Tu Mieszkam, Tu Zmieniam

Bliżej teatru w Łaguszewie

Całkowity koszt zadania:
8 882,00
Dofinansowanie:
7 000,00 (78,81%)

NIE
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Realizacja projektów dofinansowanych
Gmina
1. Umiem pływać 2018
W okresie od 13.09.2018 r. do 22.11.2018 r. uczniowie klas II
uczęszczali na zajęcia nauki pływania na basenie „Orka” w
Sochaczewie. Łącznie zrealizowanych było 20 godzin zajęć dla 45
uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Kocierzew
Południowy.
Zajęcia odbywały się w ramach projektu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” realizowanego wraz z Wojewódzkim
Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe w Łodzi w ramach programu Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Na realizację projektu Gmina Kocierzew Południowy otrzymała z Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w Łodzi dofinansowanie w kwocie 11 700 zł.

2. Sala gimnastyczna SP Łaguszew
W dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa
między
Gminą
Kocierzew
Południowy
a Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.
„Modernizacja
sali
gimnastycznej
przy
Szkole
Podstawowej w Łaguszewie” w ramach udzielania pomocy
finansowej
jednostkom
samorządu
terytorialnego
województwa łódzkiego w formie dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej.
Całkowita wartość zadania: 168 211,50 zł
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 85 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 83 211,50 zł
Zadanie
przewidywało
modernizację
sali
gimnastycznej
przy
Szkole
Podstawowej
w Łaguszewie. W ramach zadania został
wykonany między innymi następujący zakres
prac:
•
•

ocieplenie ścian budynku na zewnątrz
wykonanie elewacji
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•
•
•
•
•

zamontowanie
parapetów
zewnętrznych i wymiana okna
wymiana posadzek na schodach
zewnętrznych
cyklinowanie i lakierowanie podłogi
malowanie ścian
wykonanie opaski wokół budynku z
kostki betonowej

3. OSP Płaskocin
Dnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między
Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Płaskocin zrealizowany
został projekt „Wspólna akcja – Integracja wsi Płaskocin” o wartości całkowitej 9 000,00
zł – polegający na remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w budynku OSP Płaskocin
oraz organizacji 100-lecia OSP.
W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek
Województwa Łódzkiego w trakcie
wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie
Południowym wręczył sołtysowi wsi
Płaskocin czek na realizację projektu.
„Projekt współfinansowany z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego”
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4. OSP Łaguszew

Dnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między
Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Łaguszew zrealizowany
został projekt „Nasza świetlica – nasze miejsce spotkań w sołectwie Łaguszew”
o wartości całkowitej 7 614,00 zł – polegający na remoncie świetlicy wiejskiej w budynku
OSP Łaguszew oraz organizacji imprezy integracyjnej.
W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty
w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Łaguszew czek
na realizację projektu.
„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

5. Droga Kocierzew Płd. –Kocierzew Płn.
Gmina Kocierzew Południowy zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę na modernizację
drogi gminnej na odcinku Kocierzew Południowy – Kocierzew Północny w ramach
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie
192 430,00 zł.
Całkowita wartość wyniosła 261 493,92 zł.
Zadanie polegało na remoncie nawierzchni
jezdni drogi gminnej na odcinku 690 metrów
oraz remoncie poboczy, przebudowie
skrzyżowania z drogą powiatową i ustawieniu
oznakowania drogi.
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Inne podmioty
1. Klub 2018
Ludowy Klub Sportowy „FENIX” Boczki Chełmońskie otrzymał dofinansowanie
w kwocie 10 000,00 zł w ramach Programu „KLUB” finansowanego ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Realizowane zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć szkoleniowych dla dzieci
i młodzieży w okresie od czerwca do listopada 2018 roku, ukierunkowanych na naukę
i doskonalenie umiejętności piłkarskich.
Wsparciem w ramach programu „KLUB” objętych zostało 15 zawodników piłki nożnej.
Dodatkowo zakupiony został sprzęt sportowy:
▪
▪
▪

siatka na piłkochwyty
piłki
stroje sportowe do gry w piłkę nożną.

2. OSP Kocierzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzewie Południowym z dniem 25.10.2018r. przystąpiła
do realizacji zadania:
„Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej poprzez wymianę dachu na budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym”
Zadanie dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Ziemia Łowicka”
Całkowita wartość zadania: 78 745,68 zł
Dotacja z PROW: 50 322,00 zł (63,90%)
Zakres rzeczowy zadania polega na wymianie dachu na budynku OSP w Kocierzewie
Południowym.
Termin zakończenia realizacji zadania – 31.08.2019 r.
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3. OSP Jeziorko - Turniej sołectw

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorku z dniem 25.10.2018r. przystąpiła do realizacji
zadania: „Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy”
Zadanie dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Ziemia Łowicka”
Całkowita wartość zadania: 88 041,99zł
Dotacja z PROW: 50 838,00 zł (57,74%)
Zakres rzeczowy zadania polega na organizacji wydarzenia integracyjnego pn. „Turniej
sołectw”.
W ramach projektu planuje się:
−
−
−
−
−
−

Organizację imprezy (zatrudnienie Wodzireja, wynajem sceny i nagłośnienia)
Zakup nagród dla uczestników turnieju
19 tablic informacyjnych dla sołectw
Zakup strojów sportowych dla uczestników projektu
Zakup medali, pucharów
Zakup nagród rzeczowych

Liczba uczestników turnieju wyniesie 190 osób.
Termin zakończenia realizacji zadania – 30.09.2019 r.
Kontynuacja projektów kilkuletnich
1. Senior +
W dniu 3 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy Kocierzew
Południowy podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na
realizację zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie
i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020 Edycja 2018.
Całkowita wartość zadania wynosi: 364 761,00 zł
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego: 150 000,00 zł
Środki własne: 214 761,00 zł
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W ramach zadania został utworzony Klub „Senior+” w Boczkach Chełmońskich,
zostały przebudowane i zaadaptowane wnętrza budynku, zakupiony został sprzęt
multimedialny oraz niezbędne wyposażenie kuchni i sali spotkań.

2. Termomodernizacja Domu Ludowego w Boczkach Chełmońskich

W dniu 10.10.2018 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą
Kocierzew Południowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont
Domu Ludowego w Boczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020.
Kwota otrzymanej dotacji wynosi: 393 052,21 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 712 590,75 zł.
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Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję
zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
co pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na życie
i zdrowie ludności.
W ramach inwestycji wykonano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych
i ścian na gruncie, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
podłogi na gruncie, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła, prace
towarzyszące.

3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kocierzewie Płd.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
Gmina Kocierzew Południowy zrealizowała projekt pn. „Budowa siłowni
zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w
Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Celem operacji było podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury oświatowo –
edukacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.
Koszt całkowity zadania to 90 812,10 zł. Dnia 9 listopada 2017 została podpisana
z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowaniu w wysokości 51 540,00 zł
(tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania). Środki pochodzą z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostała kwota to wkład własny gminy.
Zadanie obejmuje utwardzenie terenu, montaż oświetlenia zewnętrznego,
wykonanie ogrodzenia, przygotowanie podłoża oraz montaż placu zabaw oraz czterech
urządzeń do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej.
Inwestycja została wykonana w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
„Ziemia Łowicka”.
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3. Infrastruktura techniczna
3.1. Komunikacja publiczna, drogi
W gminie Kocierzew Południowy podstawowym środkiem przewozowym
w zakresie transportu zbiorowego jest autobus. Zapewnia on przede wszystkim
codzienny dojazd dzieci i młodzieży do szkół.
Przejazd autobusem - transportem publicznym do Łowicza jest bardzo
ograniczony. Odbywa się on dwa razy dziennie, tylko w miesiącach roku szkolnego.
W wakacje nie ma żadnego połączenia autobusowego z ośrodkami miejskimi
znajdującymi się w najbliższej okolicy.
Sieć dróg w gminie Kocierzew Południowy jest rozbudowana i zapewnia dobre
połączenie między sołectwami. Obecnie łączna długość dróg ogólnodostępnych wynosi
187 km, w tym 67 km to drogi powiatowe, 29 km to drogi gminne, zaś 91 km to drogi
gruntowe ogólnodostępne.
Co roku wyrównuje się w miarę potrzeb drogi gruntowe. W 2017 roku wyrównano
ok. 15 km dróg gruntowych, a w 2018 roku ok. 9,6 km.
Na zimowe utrzymanie dróg ogłaszany jest przetarg i podpisywana umowa
z wyłonionym wykonawcą.
Wycinka poboczy przy drogach gminnych zlecana jest dwa razy w roku, w maju,
a także w sierpniu. Wycinka krzaków przydrożnych najczęściej wykonywana jest
jesienią lub wiosną.
Oświetlenie uliczne na terenie wszystkich sołectw włączane jest w m-cu wrześniu,
a wyłączane w kwietniu i świeci w godz. od ok. 18–20 do ok. 22-23, ponieważ zegary są
automatyczne, więc włączają się różnie w zależności od warunków atmosferycznych –
np. zachmurzenia. Jedynie w centrum miejscowości Kocierzew Południowy i przy drodze
powiatowej w Boczkach Chełmońskich oświetlenie jest włączone cały rok przez całą noc.
Koszty energii i konserwacji w 2018 roku wyniosły 128 330,62 zł.
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W 2018 roku zostały wykonane dwa odcinki dróg – jeden z Kocierzewa
Południowego do Kocierzewa Północnego, a drugi we współpracy ze Starostwem
Powiatowym i przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w miejscowości
Jeziorko, o długości ok. 2 km. Mieszkańcy zgłaszają kolejne odcinki, które należy
przebudowywać lub remontować.
W 2018 roku wykonana została dokumentacja projektowa na wykonanie
przebudowy mostu na rzece Witoni, w Kocierzewie Południowym. Przebudowa powinna
być zrealizowana w 2019 roku, a jej kosztorys opiewa na kwotę ok. 300 tys. zł. Na w/w
inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
W 2019 roku planuje się wykonać kolejne odcinki dróg z Kocierzew Płd. do RóżycŻurawieńca, a także cały odcinek przez Różyce-Żurawieniec, w przypadku uzyskania
dofinansowania. Na obydwa odcinki złożone zostały wnioski o dofinansowanie.
3.2. Wodociągi i kanalizacja
Gmina Kocierzew Południowy jest zaopatrywana w wodę z dwóch ujęć wód
podziemnych korzystających z zasobów czwartorzędowego i trzeciorzędowego poziomu
wodonośnego. Ujęcia wraz ze stacjami uzdatniania wody zlokalizowane są w Kocierzewie
Południowym i granicach wsi Sromów (ujęcie oznaczone nazwą „Płaskocin”). Ujęcie
w Kocierzewie Płd., korzysta z 2 studni i ujęcie wody w Płaskocinie wody również
eksploatuje 2 studnie. Wodę dostarczają do poszczególnych siedlisk sieci wodociągowe
obejmujące wszystkie pasma i ośrodki zabudowy na obszarze gminy. Funkcjonują tutaj
dwa, odrębne (nie powiązane ze sobą) układy sieci komunalnych:
•

południowy, zasilany z ujęcia „Płaskocin”, obejmujący swym zasięgiem Łaguszew,
Płaskocin, Sromów, Ostrowiec, Gągolin Południowy, Gągolin Zachodni, Gągolin
Północny i Boczki, a także Skowrodę, Chąśno, Chąśno II,

•

północny, zasilany z ujęcia w Kocierzewie Południowym, a obsługujący wszystkie
pozostałe miejscowości gminy oraz wsie Chąśno, Kranków i Błędów.
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W programie rozwoju gminnego systemu zaopatrzenia w wodę zakłada się
budowę nitki wodociągowej łączącej ujęcia wody „Płaskocin” i ujęcia w Kocierzewie. 86%
siedlisk zamieszkania na obszarze gminy zaopatruje się w wodę z sieci komunalnych.
Każde siedlisko w gminie posiada możliwość przyłączenia się do tej sieci. Łączna długość
czynnej sieci wodociągowej wynosi 112,4 km.
W 2019 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie tego
łącznika, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.
Na wykonanie odcinka sieci wodociągowej będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie, tak
aby można było wykonać tą inwestycję w kolejnych latach. Takie rozwiązanie, w czasach
gdy dość często mamy suszę, pozwoli zabezpieczyć mieszkańców przed brakiem wody,
szczególnie, że studnie, które są eksploatowane przez stacje uzdatniania wody, mają już
kilkadziesiąt lat i również należy mieć na uwadze ich zdolność poboru wody.
Ścieki powstające na terenie gminy Kocierzew Południowy to prawie wyłącznie
ścieki

o

charakterze

bytowo-gospodarczym.

Nie

ma

tutaj

dużych

zakładów

produkcyjnych, których działalność skutkowałaby emisją liczących się ilości ścieków
przemysłowych.
Gmina Kocierzew Południowy nie posiada zbiorczego systemu odprowadzania
ścieków. Obecnie na terenie gminy pracują cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków,
przy obiektach użyteczności publicznej. Jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
ścieków o wydajności 20 m³/d, zlokalizowana przy szkole w Kocierzewie Płd.
Oczyszczalnia obsługuje kompleks szkolny czyli Szkołę Podstawową w Kocierzewie
Południowym oraz jeden budynek mieszkalny wielorodzinny. Łączna długość sieci
kanalizacyjnej ma długość 0,3 km. Pozostałe oczyszczalnie znajdują się przy Urzędzie
Gminy, Szkole Podstawowej w Gągolinie Płd. i Publicznej Szkole Podstawowej
w Łaguszewie.
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Na terenie gminy powszechny jest system odprowadzania ścieków do zbiorników
czasowego ich gromadzenia, a następnie przewożenia do oczyszczalni ścieków
w Łowiczu.
Funkcjonują także przydomowe oczyszczalnie ścieków, których liczba wynosi 627
(stan na 31.12.2018). W celu sprawnego ich funkcjonowania wykonywane są przeglądy
eksploatacyjne oczyszczalni ścieków, przeglądy zanieczyszczeń, badanie ścieków,
usuwanie awarii po okresie gwarancyjnym oraz wywóz nieczystości płynnych. Koszty
jakie Gmina poniosła w 2018 roku na w/w czynności wynoszą łącznie 179 934,53 zł, z tego:
•

przeglądy eksploatacyjne oczyszczalni i zanieczyszczeń – 69 864,00 zł,

•

badanie ścieków – 6 555,90 zł,

•

usuwanie awarii po okresie gwarancyjnym – 14 184,37 zł,

•

wywóz nieczystości płynnych – 89 330,26 zł.

3.3. Energetyka i telekomunikacja
Na terenie gminy Kocierzew Południowy nie występują sieci i urządzenia gazu
przewodowego. Rozpowszechniona jest forma zaopatrzenia w przenośne butle gazowe.
Dystrybucję wspomaga gęsta sieć punktów wymiany butli, ulokowanych w siedliskach
rolniczych, w wielu miejscowościach gminy.
Obecnie wszystkie gospodarstwa domowe w gminie Kocierzew Południowy są
zelektryfikowane. Zaopatrzenie w energię elektryczną obszaru gminy oparte jest
w następujące urządzenia i sieci:
- główny punkt zasilania położony w Łowiczu – GPZ – Sochaczewska
- podstawową linię średniego napięcia wychodzącą z GPZ – Łowicz – Sochaczewska ku
północy, do wsi Konstantynów (utrzymując do wysokości wsi Kocierzew kierunek
przebiegu zgodny z trasą drogi nr 2707E)
- linię energetyczną średniego napięcia będącej odgałęzieniem takiej linii łączącą GPZ
Łowicz z GPZ-em w Sochaczewie
- 46 stacji transformatorowych 15kV/04kV. Stacje transformatorowe pokrywają obszary
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zabudowy dosyć jednolicie.
Wymienione powyżej urządzenia i sieci posiadają rezerwę możliwości dostarczania
energii odbiorcom, a zaopatrzenie w energię elektryczną nie stanowi problemu
„progowego” dla rozwoju miejscowości. Przez południowo – wschodni kraniec gminy
przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV i 110 kV. Nie koliduje ona jednak z zabudową
wiejską.
Źródłem energii do ogrzewania budynków mieszkalnych są lokalne paleniska
piecowe z instalacjami centralnego ogrzewania; w budynkach starszych pomieszczenia
ogrzewane są bezpośrednio paleniskami piecowymi. Głównym czynnikiem grzewczym
jest węgiel i produkty węglopochodne. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie Propan-Butan.
Obecnie przez cały teren gminy przeprowadzone są linie telefoniczne. Stan
zagospodarowania

terenu

gminy

w

sferze

telekomunikacyjnej

przedstawia

się

następująco:
- Rozwinięta sieć kablowa oparta o łącznice w Łowiczu i centrale telefoniczne
w Kocierzewie Południowym, Boczkach Chełmońskich i Gągolinie Południowym.
- Główny kabel telefoniczny i światłowodowy biegnący z Łowicza wzdłuż drogi nr 38301
do ośrodka w Kocierzewie Południowym.
Ponadto przez południowe krańce gminy, tj. wzdłuż drogi łączącej Gminę Kocierzew
z Gminą Nieborów biegnie główny kabel telekomunikacyjny międzymiastowy. Cała
gmina znajduje się również w zasięgu cyfrowej telefonii komórkowej różnych systemów
oraz dostępny jest w niej Internet dostarczany dwoma drogami: radiową i kablową.
W 2018 roku wybudowano nową sieć światłowodową w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa i doprowadzono światłowód do Szkoły Podstawowej
w Kocierzewie Południowym oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie.
W ramach w/w programu projektowana jest sieć światłowodowa w kolejnych
miejscowościach na terenie gminy.
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3.4. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy Kocierzew Południowy ochronę zdrowia zapewniają:
•

Ośrodek Zdrowia w Kocierzewie Południowym NZOZ ,,Partner” s.c.

•

Gabinet Stomatologiczny w NZOZ ,,Partner”s.c.

4. Gospodarka komunalna
4.1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r.
Mienie komunalne gminy stanowią własne środki trwałe znajdujące się na terenie
gminy oraz w Urzędzie Gminy i

jednostkach organizacyjnych gminy, a także

w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wartość zaksięgowanych środków w grupowym podziale wynosi:

39 797 621,70 zł.

Obiekty komunalne są zagospodarowane następująco:
1. Grunty komunalne obejmują 54 działki zabudowane i niezabudowane o łącznej
powierzchni 16,9216 ha. Działki zabudowane służą celom zgodnym z przeznaczeniem
obiektów lub są zagospodarowane przez część sołectw.
Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 22 sierpnia 2018
roku została dokonana nieodpłatna darowizna nieruchomości oznaczonych numerami
21/1 o pow. 0,22 ha, wartości 900,00 zł oraz działki nr 21/2 o pow. 0,50 ha, wartości
2 242,00 zł, położonych w Gągolinie Południowym na rzecz Gminy Kocierzew
Południowy.
2. Wodociągi gminne: od 1 listopada

2012 roku do 31 października 2017 roku

eksploatację i konserwację wodociągów na terenie Gminy powierzono firmie
„CEWOKAN” Sp. z o.o. z Łowicza, ul. Małszyce 1 c. W dniu 31 października 2017 roku
zawarto umowę z ww. firmą mieszczącą się obecnie przy ul. Sochaczewskiej 52, 99-400
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Łowicz na kolejny okres eksploatacji od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2020
roku.
3. Linia energetyczna z transformatorem w Płaskocinie, zasilająca ujęcie wody,
oświetlenie uliczne w Kocierzewie Południowym (przy cmentarzu), a także
w Boczkach Chełmońskich przy drodze powiatowej Łowicz – Kocierzew i oświetlenie
uliczne we wsi Boczki Delcin - są własnością komunalną gminy.
4. Drogi publiczne gminne zajmują powierzchnię 25,1885 ha.
Wartość dróg wzrosła o kwotę 251 984,65 zł w związku z modernizacją drogi
w Jeziorku.
Drogi wewnętrzne (gruntowe) zajmują powierzchnię 52,15 ha.
5. Środki transportowe to samochody pożarniczo – gaśnicze i ratunkowe ochotniczych
straży pożarnych działających na terenie Gminy oraz kosiarka samojezdna do cięcia
trawy w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym oraz w LZS
Ostrowiec. Wartość środków transportowych zmniejszyła się o kwotę 6 800,00 zł
w związku z odpisaniem ze stanu kosiarki samojezdnej z koszem w Szkole
Podstawowej w Kocierzewie Płd. ze względu na zużycie i liczne uszkodzenia.
6. Większość budynków komunalnych stanowią obiekty użytkowe, w których mieszczą
się: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym, Publiczna Szkoła Podstawowa w
Łaguszewie, Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym, Urząd Gminy,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury
w Boczkach Chełmońskich. Prowadzona jest również ewidencja budynków remiz OSP.
W roku sprawozdawczym zwiększyła się wartość budynków i budowli w związku
z modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie o kwotę
157 772,78 zł, termomodernizacją i remontem Centrum Kultury w Boczkach (GOK)
o kwotę 960 965,59 zł, budową siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym o kwotę 90 812,10 zł
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oraz zmniejszyła się o kwotę 2 504,70 zł w związku z rozebraniem starego ogrodzenia
przy GBP w Kocierzewie Południowym.
Budynki z pomieszczeniami mieszanymi, tj. mieszkalnymi i użytkowymi położone
w Kocierzewie Południowym oraz mieszkania w budynkach szkolnych w Gągolinie
Południowym i Kocierzewie Południowym były wynajęte i Gmina uzyskała z tego
tytułu dochód w wysokości 32 418,73 zł.
• Kocierzew Południowy 79A budynek mieszkalno - socjalno - usługowy - lokal
mieszkalny o powierzchni

użytkowej 52,00 m2,

mieszkanie posiada instalacje

wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania - wolne;
• Kocierzew Południowy „Dom Nauczyciela” – 2 lokale

mieszkalne

o łącznej

powierzchni użytkowej 130,00 m2, mieszkanie posiada instalacje wodociągową,
kanalizacyjną i centralnego ogrzewania - zajęte;
• Gągolin

Południowy „Szkoła Podstawowa” – 2 lokale

mieszkalne

o łącznej

powierzchni użytkowej 115,00 m2, mieszkanie posiada instalacje wodociągową,
kanalizacyjną i centralnego ogrzewania – jeden lokal zajęty;
• lokal użytkowy – sklep z częściami do maszyn rolniczych składający się z dwóch
pomieszczeń i jednego pomieszczenia socjalnego,
• lokal użytkowy – wulkanizacja - powierzchnia 74, 53 m2 , składający się z czterech
pomieszczeń użytkowych i jednego pomieszczenia socjalnego.
7. Oczyszczalnie ścieków:

na terenie Gminy jest 627 przydomowych oczyszczalni

ścieków (POŚ) oraz oczyszczalnie ścieków przy szkołach w Gągolinie Południowym,
Kocierzewie Południowym i Łaguszewie, budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie
Południowym o łącznej wartości 13 155 378,51 zł.
8. Urządzenia techniczne stanowiące mienie komunalne gminy to zestawy komputerowe
w Urzędzie Gminy, szkołach, GOPS-ie, sprzęt stomatologiczny w gabinecie
dentystycznym

przy

NZOZ

w

Kocierzewie

Południowym

i

urządzenia

gastronomiczne w stołówce szkolnej w Kocierzewie Południowym. Zmiana wartości
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nastąpiła w związku z odpisaniem zużytych pieców w Publicznej Szkole Podstawowej
w Łaguszewie oraz zużytego i niespełniającego wymogów technicznych sprzętu
komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy na ogólną wartość 47 874,18 zł.
9. Rów odwadniający, którego wartość nie uległa zmianie i wynosi 33 422,79 zł, znajduje
się w Gągolinie Południowym.
10. Inne środki trwałe to urządzenia kopiujące w szkołach, Urzędzie Gminy i Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, a także sprzęt nagłaśniający wraz z zamontowaną kotarą
na sali gimnastycznej,

specjalistyczne urządzenia do pracy z dziećmi z wadami

wymowy lub z niedosłuchem w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.
Wartość wynosi: 97 694,29 zł.
4.2. Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów
Na terenie gminy Kocierzew Południowy nie ma składowiska odpadów
komunalnych, ani innego obiektu unieszkodliwiania tego rodzaju nieczystości. Na rzecz
Gminy zbiórkę i zagospodarowanie odpadami realizuje Tonsmeier Centrum, Sp. z o.o.
Oddział w Kutnie. Zbiórką są objęci wszyscy mieszkańcy gminy, a odbiór odpadów
odbywa się bezpośrednio z nieruchomości bądź z wyznaczonego punktu selektywnej
zbiórki odpadów w przypadku np. opakowań wielkogabarytowych. Od 2019 roku
odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców raz w roku, bezpośrednio
z posesji, w terminach określonych w harmonogramie.
Odbiorem odpadów zostały objęte 3 podstawowe frakcje odpadów:
1. Papier, tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe (zbierane do
worków żółtych)
2. Szkło (zbierane do worków zielonych)
3. Pozostałe Odpady (pojemnik, worek czarny).
Część odpadów może być oddawana w trakcie roku do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Boczkach Chełmońskich.
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Odbiór odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości odbywał się
zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/183/17 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia
28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z częstotliwością:
1. zmieszanych odpadów komunalnych – raz na cztery tygodnie
2. selektywnie zebranych odpadów komunalnych z wyjątkiem szkła – raz na cztery
tygodnie
3. selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze szkła – raz na kwartał.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zobowiązali się do zbiórki
odpadów w sposób selektywny uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadów
w wysokości: 7 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
a właściciele oddający odpady komunalne zmieszane uiszczały opłatę wyższą
w wysokości: 14 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą daną nieruchomość, stosownie
do treści uchwały Nr XI/49/15 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 27 sierpnia 2015
r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie
gminy Kocierzew Południowy. Stawki te obowiązywały do 31 stycznia 2018 roku.
Od 1 lutego 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocierzew Południowy
nr XXXV/182/17 z dnia 28 grudnia

2017 r. weszły w życie nowe stawki za odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych: tj. 9 zł od osoby, w przypadku gdy odpady
komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny i 18 zł od osoby,
w przypadku gdy odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Od 1 stycznia 2019 roku te stawki wynoszą odpowiednio 14,50 zł i 29 zł.

80

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 rok

Wzrost cen za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów jest niezależny od gminy.
Całe dochody z tytułu uzyskanych wpłat przeznaczone są na zapłatę dla firmy
zbierającej odpady, która wyłaniana jest w drodze przetargu nieograniczonego.
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
398 216,71 zł, a zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 44 128,43 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. Wysłano ich
w ilości 305 szt. na kwotę 37 755,86 zł.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat ilość odpadów komunalnych znacząco wzrosła.
W porównaniu do roku 2011, liczba ta wzrosła o prawie 415 ton tj. 631,8 ton w roku 2018.
Podobnie wysoki wzrost nastąpił w odniesieniu do ilości odpadów komunalnych
przypadających na 1 mieszkańca gminy – z 48,7 kg w 2011 r. do 147,1 kg w 2018 r.

Tab. Ilość odpadów zebranych w gminie Kocierzew Południowy w latach 2011-2018
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5. Struktura działalności gospodarczej
Rolnictwo
Dominującymi gałęziami rolnictwa na terenie gminy są: hodowla trzody chlewnej,
kurcząt i bydła mlecznego oraz uprawa m.in. truskawek, bobu, kukurydzy i zbóż. Rozwija
się również sadownictwo i warzywnictwo.
W gminie Kocierzew Południowy podobnie jak w innych gminach powiatu
łowickiego o stanie gospodarki rolnej decyduje sektor użytków prywatnych. Na ten sektor
własności składają się głównie własności gruntowe osób fizycznych zorganizowane
w indywidualne gospodarstwa rolne.
Jednym z elementów zainwestowania w zakresie rolnictwa, a odnoszącym się
wprost do polepszenia warunków przestrzeni rolniczej, są melioracje. Na terenie gminy
Kocierzew Południowy stopień zaspokojenia potrzeb w tym zakresie jest prawie pełny.
Biorąc pod uwagę fakt, iż okres amortyzacji poszczególnych urządzeń melioracyjnych
wynosi 30-50 lat, a grunty gminy drenowane były w różnych latach - stany tych urządzeń
w poszczególnych obszarach mogą być różne. Być może w terenach gdzie prace
melioracyjne zrealizowano pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat
siedemdziesiątych, należy się liczyć z koniecznością podjęcia w najbliższym czasie prac
odtworzeniowych. Urządzenia melioracyjne są objęte działalnością Gminnej Spółki
Wodnej w Kocierzewie Południowym.
W związku z działalnością rolniczą do gminy za 2018 r. wpłynął podatek rolny
i leśny w kwocie 717 579,11 zł.
W podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej
wyniosła

120 577,68 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów 35 690,29 zł, zaległości wynoszą

28 069,73 zł. W podatku leśnym: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą
183,30 zł.
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W podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: zaległości wynoszą
50 505,60 zł. Uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości budynki
mieszkalne oraz budynki gospodarcze na nieruchomościach powstałych z podziału
gospodarstw rolnych osób fizycznych wg stawki lokalnej na kwotę 153 237,29 zł oraz
zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ładu,
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia
statutowej działalności w zakresie kultury i sportu w wysokości 90 292,58 zł.
Wystawiono 1541 decyzji wymiarowych na podatek rolny, od nieruchomości
i leśny, 90 decyzji zmieniających, 66 postanowień w sprawie wymiaru podatku rolnego,
21 wezwań do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości,
leśnego.
Przyjęto i sprawdzono pod względem formalno- prawnym 138 informacji w sprawie
podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.
Przeprowadzono aktualizację użytków rolnych

dla obrębu Sromów, Wicie,

Wejsce, Kocierzew Południowy i Kocierzew Północny tj. dla 765 podatników podatku
rolnego, od nieruchomości i leśnego.
Przyjęto, sprawdzono i zaksięgowano 56 deklaracji od osób prawnych.
Zaksięgowano 279 wpłat osób prawnych, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.
Wystawiono 394 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
Sporządzono 9 umów dzierżawy gospodarstwa rolnego.
Przyjęto 1026 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wydano decyzje w tym zakresie .
Zaksięgowano

6225 dowodów wpłat dot. podatku rolnego, od nieruchomości,

leśnego. Wydano 10 decyzji w prawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
15 decyzji w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie/powiększenie
gospodarstwa rolnego.
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Wystawiono 20 tytułów wykonawczych od zaległego podatku rolnego, od
nieruchomości i leśnego. Wystawiono 134 upomnień na zaległy podatek rolny, od
nieruchomości i leśny.
Gospodarka pozarolnicza
Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 168 podmiotów gospodarczych.
Dominujące działy gospodarki narodowej w rynku pracy to: działalność, edukacja, handel
i usługi, rolnictwo, administracja publiczna, ochrona zdrowia i opieka socjalna.
Do ważniejszych zakładów, firm i przedsiębiorstw prowadzących nierolniczą
działalność na terenie gminy (również tych z siedzibami poza gminą) należą:
•

Hantverkarpoolen

Agnieszka

Pońska,

Zakład

Prefabrykacji

Konstrukcji

Drewnianych
•

Lecznica Weterynaryjna dla Zwierząt S.C w Kocierzewie Południowym

•

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Kocierzew Południowy

•

Delikatesy Centrum – dyskont

•

DINO – dyskont

W związku z różną działalnością prowadzoną przez mieszkańców gmina uzyskała
dochód z tytułu podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej w kwocie:
- od budynków
- od gruntów

180 930,79 zł
56 507,93 zł

6. Zagospodarowanie przestrzenne
Politykę przestrzenną Gminy wyrażają dwa rodzaje dokumentów planistycznych:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy zostało przyjęte przez Radę Gminy Kocierzew Południowy
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uchwałą Nr V/17/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku. W/wym. dokument stanowi drugą
edycję studium. Zastąpił pierwotne studium gminy, którego zakres określiła obowiązująca
wówczas ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999
r. Nr 15 poz. 139, z późn.zm.), i które Rada Gminy Kocierzew Południowy przyjęła
uchwałą Nr XXII/108/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.
Przesądzając w studium o kierunkach zmian w strukturze przestrzennej gminy
i

w

przeznaczeniu

terenów

oraz

o

kierunkach

i

wskaźnikach

dotyczących

zagospodarowania oraz użytkowania terenów – przesądza się jednocześnie o treści
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których obowiązywanie ma
wymiar powszechny. Plany miejscowe są aktami prawa miejscowego i ich sporządzenie
poza niewielkimi wyjątkami, nie jest obowiązkowe. Wszystkie inwestycje budowlane
podejmowane na obszarach obowiązywania planów miejscowych muszą respektować
ustalenia tychże planów.
Natomiast trzecim z instrumentów kształtujących przestrzeń gminy, są decyzje
administracyjne określające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na
obszarach pozbawionych planów miejscowych. Wyróżnia się dwa rodzaje decyzji:
„o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” oraz „o warunkach zabudowy”.
Wydawane są zawsze na wniosek Inwestora dla ściśle określonego rodzaju inwestycji,
sytuowanej w ściśle określonym miejscu. Jeśli zostaną spełnione warunki określone
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i nie jest to sprzeczne
z przepisami odrębnymi – nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Samorząd nie ma wpływu na warunki wykonania
zabudowy w terenach nie objętych planami miejscowymi, nie ma możliwości kreowania
ładu i estetyki przestrzeni.
W art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rozstrzyga się, jakie ustalenia winny się znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
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Łączna powierzchnia gruntów objętych planami miejscowymi wynosi ok. 1903
ha, co stanowi 20% powierzchni gminy. Istotne dla oceny postępów w opracowywaniu
planów miejscowych jest fakt, że niemal wszystkie tereny położone w granicach
wyznaczonych

zasięgiem

istniejącej

zabudowy

wiejskiej

objęte

są

planami

miejscowymi i zdecydowana większość zmian dokonywanych w zabudowie
i zagospodarowaniu terenów gminy odbywała się, w ostatnich latach na warunkach
zawartych w planach miejscowych.
W ciągu ostatnich lat było podjętych kilkanaście uchwał w sprawie różnych
pojedynczych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Zdecydowana większość wniosków, jakie wpłynęły do Wójta Gminy Kocierzew
Południowy o zmianę ustaleń planu miejscowego lub o sporządzenie planu miejscowego
mają

charakter

jednostkowy,

ograniczony

do

pojedynczych

nieruchomości

i ukierunkowany na realizacje ściśle określonych zamierzeń inwestycyjnych. Wnioski
te były i są systematycznie realizowane.
Wszystkie uchwały dotyczące studium i planów miejscowych - do 2016 roku
zostały zawarte w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przyjętej przez
Radę Gminy w Uchwale Nr XXII/113/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych.

W 2017 i 2018 roku zostały podjęte kolejne uchwały:
• Uchwała nr XXX/154/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w

zakresie

trasy

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1
• Uchwała nr XXX/155/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi
Kocierzew
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• Uchwała nr XXXVI/192/18 z dnia 23 .01.2018 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Łaguszew)
• Uchwała nr XXXVI/193/18 z dnia 23.01.2018 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Osiek)
• Uchwała nr XLI/226/18 z dnia 6.07.2018 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Boczki,
Kocierzew, Osiek)
• Uchwała nr XLIII/234/18 z dnia 28.09.2018 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi
Boczki, Lenartów, Kocierzew.
7. Ochrona środowiska
7.1. Powietrze atmosferyczne
Ocenę jakości powietrza w województwie łódzkim wykonano w 2 strefach: Strefie
Łódzkiej i Aglomeracji Łódzkiej. Gmina Kocierzew Południowy zlokalizowana jest
w obrębie Strefy Łódzkiej. W gminie w nieznacznym stopniu przekroczony jest poziom
ozonu, którego głównymi źródłami są piece centralnego ogrzewania i komunikacja
samochodowa i rolnicza.
7.2. Gleby
43% użytków rolnych gminy stanowią grunty dobrej jakości – II, III, IIIa i IIIb
klasy bonitacyjnej. 39% to grunty średniej jakości- klasy IV, IVa i IVb. Stwarza to bardzo
korzystne warunki do uprawy zbóż, ziemniaka i buraka. Rozwija się również
warzywnictwo i sadownictwo. W obrębie doliny rzeki Witoni występują czarne i szare
ziemie.
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7.3. Wody podziemne
Obszar gminy położony jest według podziału hydroregionalnego Polski (PIG
Warszawa

1991)

na

skraju

regionu

hydrogeologicznego

zwanego

południowomazowieckim, a stanowiącego południowo-zachodnią część makroregionu
wschodniego Niżu Polskiego.
Charakterystyczne dla południowomazowieckiego regionu hydrogeologicznego jest
występowanie trzech pięter wodonośnych o zasięgu regionalnym:
•

piętra wodonośnego kredy górnej - paleocenu,

•

piętra wodonośnego oligoceńsko – mioceńskiego (trzeciorzędu),

•

piętra wodonośnego czwartorzędu.

W gminie Kocierzew Południowy dla potrzeb komunalnych ujmowane są wody z piętra
czwartorzędowego i trzeciorzędowego.
Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej,
regionalnych i lokalnych. Na terenie gminy Kocierzew Południowy w ostatnich latach
badań nie przeprowadzano.
7.4. Wody powierzchniowe
Sieć rzeczna na obszarze gminy jest uboga - o małej gęstości i małych przepływach.
Największym ciekiem wodnym jest rzeka Witonia, jeden z nielicznych lewobrzeżnych
dopływów Bzury. Jej źródła położone są na terenie gminy Kocierzew - w granicach wsi
Osiek i Różyce-Zastruga. Nie jest ona objęta siecią monitoringu wód płynących, toteż
nieznana jest jej klasa czystości. Drugą rzeką jest Struga płynąca przez Boczki
Chełmońskie, Płaskocin i Sromów.
Wszystkie pozostałe naturalne cieki wodne przepływające przez teren gminy to
również bezpośrednie lub pośrednie dopływy rzeki Bzury. Są to niewielkie i nieliczne
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bezimienne cieki, włączone do rozbudowanego na terenie gminy, systemu melioracji
gruntów.
Niebezpieczeństwo pogorszenia lub utrzymania złej jakości wód ze strony
czynników umiejscowionych na terenie gminy, wynika z intensywnego rolniczego
wykorzystania gruntów, z braku kompleksowych rozwiązań gospodarki wodnościekowej, w mniejszym zakresie, z niewłaściwej gospodarki odpadami. Narasta
zagrożenie dla środowiska wodno- gruntowego (także wód powierzchniowych) wskutek
powiększającej się liczby dużych ośrodków produkcji zwierzęcej typu fermowego.
7.5. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Na terenie gminy nie występują obszary podlegające prawnej ochronie w formach
przewidzianych ustawą o ochronie przyrody (Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl). Na tle
wybitnie rolniczego krajobrazu gminy szczególną rolę należy niewątpliwie przypisać
dolinie rzeki Witonii. Zachowanie jej walorów jako lokalnego ciągu ekologicznego winno
znajdować odzwierciedlenie w gospodarce przestrzennej gminy. Z najistotniejszych zasad
ochrony,

które

można

realizować

poprzez

stanowienia

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, byłyby: zakaz zabudowy w obszarach przydennych
doliny,

preferowanie

dolesień

w

obszarach

przykrawędziowych

doliny,

zakaz

wprowadzania zmian stosunków wodnych (z wyjątkiem retencji wód).
Szata roślinna gminy jest mało urozmaicona; składa się na nią roślinność pól, łąk
i sadów przy szczątkowym udziale lasów. Z uwagi na bardzo długie tradycje rolnicze
obszar ten dawno temu został pozbawiony lasów i w zasadzie nie występują tu większe
kompleksy leśne. Wskaźnik lesistości gminy Kocierzew Południowy wynosi tylko 2%.
W zagospodarowaniu gminy należy wyłączyć lasy jako miejsca lokalizacji inwestycji nie
związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.
W 2018 roku zostało złożonych do Urzędu Gminy 99 zgłoszeń i wniosków o
usunięcie drzew, na ich podstawie zostało usuniętych łącznie 476 roślin.
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Różnicując drzewa ze względu na ich rodzaje z terenu Gminy zniknęły: 44 brzozy,
12 dębów, 21 grabów, 51 jesionów, 4 kasztanowce, 9 klonów, 2 lipy, 41 olch, 31 robinii, 17
świerków, 156 topól, 36 wiązów, 52 wierzby.
7.6. Hałas
W przypadku gminy Kocierzew Południowy, na której terenie nie występują drogi
kategorii krajowej i wojewódzkiej, linie kolejowe ani lotniska, można mówić o znikomym
oddziaływaniu hałasu komunikacyjnego na ludzi i środowisko. Nasila się on głównie
w okresach prac polowych, kiedy to emitowany jest przez maszyny rolnicze.
Źródła hałasu o charakterze przemysłowym w gminie Kocierzew Południowy nie
występują.
7.7. Utylizacja wyrobów zawierających azbest
W związku z Uchwałą Rady Gminy nr XIX/97/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy”, gmina co
roku prowadzi zbiórkę azbestu od mieszkańców i przekazuje go do utylizacji.
Zbiórka jest prowadzona w przypadku dofinansowania zadania przez WFOŚiGW
w Łodzi.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych
Kwota
dofinansowania
z WFOŚiGW w
Łodzi

Środki
własne

Ilość
podmiotów

Ilość
Mg

Rok

Wartość

2016

108 034,25

91 829,00

16 205,25

92

289,947

2017

23 083,95

18 467,00

4 616,95

29

91,342

2018

47 359,49

42 623,00

4 736,49

37

134,544

Razem

178 477,69

152 919,00

25 558,69

158

515,83
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8. Dokumenty strategiczne
Gmina Kocierzew Południowy posiada następujące dokumenty strategiczne:
1) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kocierzew Południowy, który jest spójny
z kierunkami i celami rozwoju Gminy zawartymi w innych dokumentach.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kocierzew Południowy – politykę przestrzenną Gminy wyrażają dwa rodzaje
dokumentów

planistycznych:

zagospodarowania

studium

przestrzennego

uwarunkowań

gminy

oraz

i

kierunków

miejscowe

plany

zagospodarowania przestrzennego.
3) Plan gospodarki niskoemisyjnej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany dalej
PGN, Plan) stanowi dokument strategiczny tworzony na poziomie gminy, który ma
przyczynić się do osiągniecia celów, założonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli zagadnień
determinujących kierunki rozwoju zarówno Polski jak i Europy). Oprócz korzyści
w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy. Założone
w nim działania mają bowiem na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie
kosztów energii.
Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kocierzew Południowy są
zgodne z zapisami zawartymi w Planie. Jednym z celów strategicznych PGN jest:
ograniczenie do roku 2020 emisji dwutlenku węgla w stosunku do roku bazowego.
Wśród działań mających pomóc w redukcji emisji wymienić należy m.in.:
termomodernizację budynków. Została ona wymieniona wśród planowanych
przedsięwzięć w obu wyżej wymienionych dokumentach.
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4) Plan Rozwoju Lokalnego gminy Kocierzew Południowy na lata 2016-2020.
Plan opracowany Rozwoju Lokalnego Gminy Kocierzew Południowy na lata
2016-2020 został opracowany dla stworzenia możliwości realizacji najważniejszych celów
rozwojowych gminy. Głównym zadaniem Planu jest zaprogramowanie działań
samorządu w dłuższej perspektywie czasowej. PRL ma się przyczynić do realizacji
strategicznych inwestycji w gminie poprzez koncentrację i optymalizację wykorzystania
środków własnych gminy oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych środków
z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kocierzew Południowy są
zgodne z zapisami zawartymi w Planie. Generalnym celem, jaki powinna sobie stawiać
gmina, jest zagwarantowanie stabilnego, trwałego rozwoju, jak również stworzenie
mieszkańcom odpowiednich warunków życia oraz zapewnienie szans na przyszłość.
Wśród celów szczegółowych rozwoju Gminy znajdują się: unowocześnienie obiektów
usługowych użyteczności publicznej, rozwój infrastruktury technicznej, utrzymanie
jakości życia mieszkańców na poziomie powszechnie akceptowalnym i zapewniającym
odpowiedni standard, dążenie

do

zmniejszenia migracji mieszkańców poprzez

zapewnienie im źródeł utrzymania na miejscu. Bardzo ważnym aspektem rozwoju jest
również odpowiednia polityka przestrzenna. Związana jest ona z zabezpieczeniem
interesów społeczeństwa, jak również z zachowaniem pewnej równowagi w rozwoju. Pod
tymi pojęciami należy rozumieć takie cele jak m.in. ochrona środowiska przyrodniczego
czy też ochrona dziedzictwa kulturowego.
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