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1. Podstawowe informacje o gminie
1.1. Wstęp
Szanowni Mieszkańcy!!!
Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy za 2019 rok,
którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Zebrane w nim informacje od pracowników merytorycznych
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji, pozwoliły na
opisanie naszej gminy, w celu poznania jej działalności i możliwości oceny
jej stanu finansowego, który stanowi źródło oceny możliwości dalszego
rozwoju Gminy.
Tak jak w ubiegłym roku, opisana jest sytuacja gminy pod
względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa
oraz zarządzania gminą. Przedstawia dane o budżecie gminy - o dochodach i wydatkach,
funkcjonowaniu urzędu, zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania.
Planowanie budżetu gminy polega na planowaniu kosztów funkcjonowania wszystkich
podległych gminie instytucji w celu realizacji zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie
gminnym, a także realizowaniu inwestycji, których najczęściej chcielibyśmy jeszcze więcej
wykonać, a których realizację uzależniamy od możliwości finansowych budżetu. Większość
inwestycji planujemy przy pozyskaniu środków z zewnątrz, których w 2019 roku udało nam się
otrzymać ok. 2,4 mln zł. Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje sytuacja finansowa
gminy jest bardzo dobra i stabilna. Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne,
oświatowe jakie zamierzaliśmy wykonać realizujemy zgodnie z naszymi planami.
W kolejnym roku naszej wspólnej pracy wraz z mieszkańcami, uważam, że wiele udało się
zrobić, dzięki bardzo dobrej współpracy wielu ludzi.
Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam organizować wszelkie uroczystości gminne, które
są tak ważne dla budowania naszej tożsamości, a także wszystkim mieszkańcom, którzy angażują
się w życie społeczne gminy.
Mamy wiele potrzeb społecznych i inwestycyjnych, które będziemy w następnych latach
realizować. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kocierzew Południowy
Agnieszka Wojda

4

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 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).

Rysunek 1. Gmina Kocierzew Południowy na tle kraju, województwa łódzkiego i powiatu
łowickiego (Źródło: www.powiat.lowicz.pl)
Gminę Kocierzew Południowy zamieszkują 4 264 osoby, w tym 2 110 kobiet
i 2 154 mężczyzn, co ogółem stanowi 5,4% ludności powiatu łowickiego (stan na 31 XII
2019).
Stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,93% i wzrosła w stosunku do 2018 r. o
0,93%. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 4,5% i zmalała w stosunku do roku
poprzedniego o 2,2%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Kocierzew
Południowy wynosiła 45, w tym 60% stanowiły kobiety, 40% 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
Rada Gminy Kocierzew Południowy obecnej VIII Kadencji liczy 15 radnych, w 2019
roku podjęła 62 uchwały obradując na XIII sesjach, w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.

Marek Borkowski (Boczki Chełmońskie) – Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Milczarek (Ostrowiec, Sromów) – I Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Wróbel (Wicie, Lenartów) – II Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mirosław Bieguszewski (Jeziorko)
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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

Sesje Rady Gminy są nagrywane i transmitowane. Nagrania można znaleźć na
stronie internetowej gminy i odtworzyć.
Wójtem Gminy Kocierzew Południowy od 08.12.2014 roku jest Agnieszka Wojda.
Wójt Gminy jest członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej
Polskiej, który zrzesza 637 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.
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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-administracyjnych, 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
Stanowisko ds. płac i rozliczeń płacowych
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
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 2019 roku w
Urzędzie 6 osób odbyło praktyki.
Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.
Sołtysi uczestniczą w sesjach Rady Gminy i ściśle współpracują z Urzędem.
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
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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

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 Dudzińska

Różyce

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.
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Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń wyniosły łącznie 41 629,32 zł.
Dla

Związku

Międzygminnego

BZURA,

który

stara

się

o

budowę

Zakładu

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych przekazano kwotę
na wydatki inwestycyjne 47 135,00 zł. Od 2011 roku do 2018 roku łącznie przekazano
581 496,30 zł.

1.5. Wykonywanie zadań własnych i zleconych
1.5.1. Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w 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 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.TRZEBINIA ZA
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

poza

małżeński

lokalem

USC

pobiera się dodatkową
opłatę

w

wysokości

1 000,00 zł.
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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 2019 roku medale otrzymało 11 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.
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)
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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. Ilość tych punktów określa 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 2019 roku na terenie Gminy Kocierzew Południowy funkcjonowało o jeden
więcej niż 2018 r. tj. 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 11
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz
piwa, 10 prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do
18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 10 prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
W 2019 roku wydano łącznie 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 3 zezwolenia na sprzedaż
napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 3 zezwolenia na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 3 zezwolenia na
sprzedaż napojów zwierających powyżej 18 % alkoholu.
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Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 23 zezwolenia na jednorazową
sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano także 6 decyzji wygaszających zezwolenia.
W 2019 roku wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły
49 431,33 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.
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 2018/2019 uczniowie
naszych szkół otrzymali po
raz pierwszy stypendia za
bardzo

dobre wyniki w

nauce.
Ze Szkoły Podstawowej w
Kocierzewie Płd. otrzymało
19 uczniów, z Publicznej
Szkoły Podstawowej w
Łaguszewie 6 uczniów.
Łącznie wydano 13 600 zł.
W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano
łącznie kwotę 19 177,00 zł na pomoc socjalną dla 25 dzieci z 8 rodzin. Liczba wydanych
decyzji – 43.
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019 wydatkowano kwotę 45 198,03 zł.
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1.5.5. Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć
kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. Dodatki
mieszkaniowe to zadanie własne Gminy. Ich system został wprowadzony ustawą z dnia
02.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 120 poz. 787 z późn. zm.). Od 2002 r. obowiązuje w tym zakresie nowa ustawa o
dodatkach mieszkaniowych z dnia 10.07.2001 r. (Dz. U. 2017 poz. 180 z późn. zm.). 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.
2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy
2.1. Demografia
Gminę Kocierzew Południowy zamieszkują 4 264 osoby tj. o 44 mniej niż w 2018 r.,
w tym 2 110 kobiet i 2 154 mężczyzn, co ogółem stanowi 5,4% ludności powiatu
łowickiego (stan na 31 XII 2019). Społeczeństwo Gminy stanowi 61,0% ludzi w wieku
produkcyjnym. Od wielu lat systematycznie liczba mieszkańców gminy maleje:
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Wpływ na liczbę mieszkańców ma liczba urodzeń, zgonów i migracja. W roku 2019
urodziło się 41 osób, a zmarło 62. 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 od 6 lat, kiedy więcej było urodzeń niż zgonów.
Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach gminy przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo

Liczba
Powierzchnia [km2]
ludności

Gęstość zaludnienia
[osoby/km2]

Boczki Chełmońskie

356

9,26

40,17

Gągolin Południowy

303

4,84

64,05

Gągolin Północny

125

2,94

42,52

Gągolin Zachodni

82

2,58

32,17

Jeziorko

254

6,64

37,80

Kocierzew
Południowy

376

6,46

59,29

Kocierzew Północny

263

5,37

49,16

Konstantynów

60

2,14

28,04

Lenartów

133

2,73

47,99
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Lipnice

202

4,65

43,66

Łaguszew

222

5,11

42,47

Osiek

343

7,04

48,44

Ostrowiec

118

1,88

63,83

Płaskocin

221

4,66

47,42

Różyce

320

6,34

51,58

Różyce - Żurawieniec

146

3,78

39,42

Sromów

139

3,37

41,54

Wejsce

321

6,42

50,93

Wicie

280

7,06

40,23

4 264

93,27

46,19

Razem

2.2. Budżet Gminy
Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota
planowana 19 698 283,63 zł po stronie dochodów i 19 978 283,63 zł po stronie wydatków.
Planowany deficyt budżetu to kwota 280 000,00 zł.
Dochody za 2019 rok zrealizowano w kwocie 19 260 258,05 zł, co stanowi 97,78%
dochodów planowanych. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
wykonano w kwocie 19 090 865,68 zł, tj. 95,56% w stosunku do planowanych.
Budżet gminy na 2019 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 2 327 353,85 zł, co stanowi 100,41% 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
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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 5 868 873,26 zł, co stanowi 99,89% 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 267 122,16 zł, tj. 95,97% planu. W ramach tych dotacji
gmina otrzymała środki na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania
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, a także zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna
tablica”.

4) Dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych w kwocie
100 689 zł.:
• „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” – 20 889,00 zł,
• „Gmina Kocierzew Południowy dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców
regionu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –
79 800,00 zł.
5) Dotacje otrzymane w ramach dochodów bieżących i majątkowych na realizację
różnych projektów wyniosły łącznie 1 446 351,47 zł. Dochody bieżące otrzymano:
17

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 rok

• 24 835,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu ekologicznego: „Cicha woda
brzegi rwie…” realizowanego w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym,
• 20 000,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego na realizację dwóch małych projektów: „90-lecie OSP Lipnice – wsparcie
tożsamości i integracja mieszkańców sołectwa” oraz „Remont świetlicy – odnowa
miejsca spotkań w sołectwie Lenartów”,
• 16 580,00 zł – na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu
terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.
W ramach dochodów majątkowych na planowaną w budżecie kwotę 1 829 439,00
zł, Gmina

otrzymała 1 384 936,47 zł,

tj. 77,52% i przeznaczyła na realizację niżej

wymienionych inwestycji:
•

10 000,00 zł – tytułem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego: „Nasza świetlica – remont
świetlicy wiejskiej w sołectwie Jeziorko”,

•

124 732,03 zł – tytułem dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na
„Modernizację drogi gminnej Kocierzew Południowy – Różyce,

•

255

799,00

zł

–

tytułem

dofinansowania

ze

środków

Funduszu

Dróg

Samorządowych na „Budowę przepustu na rzece Witoni na drodze gminnej w
Kocierzewie Południowym”,
•

915 795,00

zł

–

tytułem

dofinansowania

ze

środków

Funduszu

Dróg

Samorządowych na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości RóżyceŻurawieniec”,
•

78 610,44 zł – tytułem refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację
projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Termomodernizacja i remont Domu
Ludowego w Boczkach”.
6) Część oświatowa subwencji ogólnej wykonana w kwocie 3 834 051,00 zł.
7) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 536 227,00 zł.
8) Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 119 297,00 zł.
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9) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w
kwocie 1 736 014,31 zł, co stanowi 101,08 % planu.
Szczegółowe kwoty dochodów budżetowych znajdują się w sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2019 rok.
Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:

Dochody budżetu gminy za 2019 rok

Udziały w podatku doch. od os. fiz. i os. prawnych
stanowiące 9,01%

1 736 014,31

Subwencja wyrównawcza i równoważąca
stanowiąca 19,11%

3 679 803,00

3 834 051,00

Subwencja oświatowa stanowiąca 19,91%

Dotacje na projekty zrealizowane stanowiące 8,03%

1 547 040,47

Dotacje celowe z budżetu państwa
na zad. zlec. i własne stanowiące 31,86%
Dochody własne gminy stanowiące 12,08%

6 135 995,42

2 327 353,85

2.2.2. Wydatki
Łączne wydatki budżetu w 2019 roku wyniosły 19 090 865,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące 16 202 142,89 zł, stanowiące 84,87% budżetu
- wydatki majątkowe 2 888 722,79 zł, stanowiące 15,13% 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 6 502 704,06 zł, co stanowi 34,06% wydatków

tj. na funkcjonowanie trzech szkół (wyższe w stosunku do 2018 roku o kwotę
885 973,36 zł.)
2) szeroko rozumianą pomocą społeczną w kwocie 5 472 451,65 zł, co stanowi 28,67%
wydatków,
3) oraz pozostałe wydatki w kwocie 7 115 709,97 zł co stanowi 37,27% wydatków.
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WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Pozostałe
wydatki
7 115 709,97
37%

Oświata i
wychowanie
6 502 704,06
34%

Pomoc
społeczna i
Rodzina
5 472 451,65
29%

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
Południowym prowadzona przez Gminę.
Łącznie wydatki w dziale Oświata i wychowanie wyniosły 6 502 704,06 zł.
Poniższy wykres przedstawia wydatki w podziale na grupy wydatków, z których
wynagrodzenia i pochodne stanowią 46,05%:

Oświata i wychowanie
wydatki majątkowe

679 080,81

dotacje

świadczenia na rzecz os. fiz.

zadania statutowe

wynagrodzenia i pochodne

1 820 968,93

140 724,21

867 303,44

2 994 626,67
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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 5 472 451,65 zł. Poniższy wykres przedstawia
podział tych środków na grupy wydatków, z których największe w kwocie 4 917 292,75 zł
stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki i inne świadczenia) tj. 89,86% :

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
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oświetlenie uliczne, 921 - dotacja dla biblioteki, a także zagospodarowanie terenu wokół
budynku oraz 926 – wydatki związane ze sportem oraz dotacje dla klubów sportowych.
Łącznie wydano kwotę 7 115 709,97 zł.

2.2.3. Kondycja finansowa gminy
Planowane zadłużenie gminy zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok z dnia 28
grudnia 2018 roku to kwota 2 263 502,00 zł. Faktyczne zadłużenie na koniec okresu
sprawozdawczego wyniosło 981 258,00 zł. Rok 2019 jest kolejnym, w którym nie
zaciągnięto kredytu.
Wskaźnik kwoty długu na dzień 31 grudnia 2019 roku do wykonanych dochodów
ogółem za rok budżetowy 2019 wyniósł 5,09 %, wskaźnik spłat wyniósł 2,27%.
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.
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Na modernizację dróg gminnych w latach 2016 – 2019 w miejscowościach Jeziorko
495 m (2016 r.), Lipnice 2983 m (2017 r.), Jeziorko 1912 m (2018 r.), Kocierzew Płd. 690 m
(2018 r.), Kocierzew Płd. – Różyce 741 m (2019 r.), Różyce-Żurawieniec 2317 m (2019 r.),
Łaguszew-Sierżniki 590 m (destrukt) (2019 r.), Kocierzew Płd. – Różyce-Żurawieniec
900m (destrukt) (2019 r.), przepust na rzece Witoni (2019 r.) wydano 3 131 251,29 zł. W
2019 roku 1 855 020,16 zł.

Fundusz
Urząd
Dróg
Marszałkowski
Samorządowych

1 171 594,00

124 732,03

Środki
własne

423 181,49

Razem

1 855 020,16

Gmina przeznaczyła również kwotę 60 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu
Łowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Ciąg dróg powiatowych
nr 2707 E odcinek Łowicz – Wicie, 2719 E Błędów – Lenartów, 2713 E Błędów – Łaguszew Łowicz”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W 2019 roku przekazano także kwotę 4 991,83 zł Wojewódzkiej Komendzie Policji
na dofinansowanie zakupu radiowozu.
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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.

W związku ze zwiększonymi dochodami rosną również wydatki gminy,
szczególnie wydatki bieżące, ale rosną również wydatki majątkowe.
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Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 rok.
2.3. Oświata
W roku 2019 Gmina Kocierzew Południowy była organem prowadzącym dla
jednej, szkoły podstawowej. Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kocierzew Południowy, a także inne organy przedstawia się następująco:
1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r. wraz z oddziałami

przedszkolnymi oraz oddziałami gimnazjalnymi,
2) Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym wraz z oddziałami przedszkolnymi,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz

oddziałami gimnazjalnymi.
Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie
Południowym zatrudniała na dzień 31.12.2019 r. 33 nauczycieli w ilości 31,05 etatu oraz 12
pracowników obsługi na 12 etatach. Z dniem 31.08.2019 r. jeden nauczyciel odszedł na
emeryturę, a także z dniem 22.11.2019 r. jeden pracownik obsługi odszedł na emeryturę.
W 2019 r. zatrudniono jedną osobę na stanowisku sprzątaczki.
We wrześniu 2019 roku naukę w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym
rozpoczęło 321 uczniów w 17 oddziałach, z czego 226 uczęszczało do klas I – VIII, a 95 do
oddziałów przedszkolnych.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym jest Agnieszka
Maliszewska.
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Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty
W Gminie Kocierzew Południowy funkcjonują 2 placówki oświatowe prowadzone
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy:
-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie

-

Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym.
Władzami Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. W skład Zarządu

wchodzą: Prezes Marzena Bogusz, Wiceprezes Paweł Wojda, Sekretarz Justyna
Bartłoszewska.
Członkami Komisji Rewizyjnej są: Przewodniczący Tomasz Siejka, Zastępca Dariusz
Dobrzyński, Sekretarz Waldemar Majcher.
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie zaczęła działać z dniem 01.09.2012 r., na
podstawie zezwolenia na założenie szkoły nr 2 z dnia 21.11.2011 r. wydanego przez
Wójta Gminy Kocierzew Południowy. Na dzień 31.12.2019 r. do szkoły uczęszczało 82
uczniów, z czego 53 w oddziałach I – VIII oraz 29 w oddziałach przedszkolnych.
Szkoła zatrudnia 23 nauczycieli w łącznej ilości 14,30 etatu (w tym 8 n-li w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz 15 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie zatrudnia 4 pracowników obsługi tj. 2
sprzątaczki, 1 pracownik biurowy oraz 1 pomoc nauczyciela. Łączny wymiar tych
pracowników to 3,6 etatu. W roku budżetowym w szkole zatrudniony był również
pracownik na umowę o dzieło w celu utrzymania porządku dookoła budynku szkoły
oraz do wykonania prac remontowych.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w

Łaguszewie jest Marcin Kosowski.
2. Szkołę Podstawową w Gągolinie Południowym Stowarzyszenie przyjęło do
prowadzenia z dniem 01.09.2012 r., na podstawie Uchwały Rady Gminy Kocierzew
Południowy Nr XVIII/86/12 w sprawie przekazania do prowadzenie Stowarzyszeniu
na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy Szkoły Podstawowej w
Gągolinie Południowym oraz na podstawie zawartej umowy w sprawie przekazania
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prowadzenia szkoły z dnia 02.07.2012 r. Na dzień 31.12.2019 r. do szkoły uczęszczało
75 uczniów, w dziesięciu oddziałach, z czego 51 w klasach I – VIII, a 24 w oddziałach
przedszkolnych. Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym na dzień 31.12.2019 r.
zatrudniała 15 n-li w łącznej ilości 11,04 etatu (8 nauczycieli w pełnym wymiarze
czasu pracy plus 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy). Zatrudnionych
jest 4 osób obsługi (1 pracownik biurowych, 1 pracownik gospodarczy, 1 sprzątaczka,
1 pomoc nauczyciela). Łączny ich etat wynosi 3,40. Ponadto w szkole zatrudniona była
jedna osoba na umowę zlecenie na wykonanie prac polegających na doprowadzeniu
sieci internet do biblioteki szkolnej. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gągolinie
Południowym jest Mirosława Haczykowska.
W obydwu szkoła zatrudniona jest na umowę zlecenia osoba do obsługi
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Od dnia 01.01.2013 r. działa Zespół Szkół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty
w Gminie Kocierzew Południowy, w skład którego wchodzą szkoły prowadzone
przez Stowarzyszenie. Zespół ten powstał na podstawie art. 90a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty dla celów organizacyjnych – dla sprawnego
funkcjonowania

w/w

szkół,

dla

prowadzenia

wspólnego

administrowania

i utrzymania urządzeń szkolnych, a w szczególności dla wspólnego zarządzania
środkami finansowymi, które otrzymuje Zespół w formie dotacji.
Łącznie na terenie gminy do szkół uczęszcza 478 uczniów i jest ich o 41 mniej niż
w 2018 roku (519 uczniów), zatrudnionych jest 71 nauczycieli (jeden mniej niż 2018
roku) na 56,39 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 229 061,40 zł, a za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek
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oświatowych poza teren naszej gminy wypłacono kwotę 34 446,97 zł, o 5 537,56 zł więcej
niż 2018 roku.
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.
2.3.1. 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, dwie pracownie przyrodnicze,
pracownię

matematyczną,

artystyczną,

historyczną,

językową,

fizyczną

oraz

humanistyczną. Uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych klasach lekcyjnych, gdzie są
tablice multimedialne lub pomoce naukowe. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się
na dużej sali gimnastycznej lub na boiskach szkolnych. Uczniowie mogą korzystać z
zasobów biblioteki oraz z opieki na świetlicy szkolnej. Szkoła oferuje uczniom
jednodaniowe obiady w stołówce szkolnej.
W

szkole

działa

Samorząd

Uczniowski,

wolontariat,

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 oraz Fanpage na Facebooku.
Programy i projekty realizowane w szkole:
Projekt ekologiczny „Cicha woda brzegi rwie…”.
W ramach projektu, którego podsumowanie –
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród za udział w
konkursach, miało miejsce 01.06.2019 r. w Dzień
Dziecka, odbyło się również wiele innych działań
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m.in.: 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.
Rozpoczęcie projektu ekologicznego „Czysto wszędzie, ładnie wszędzie” - zakończenie
nastąpi w terminie późniejszym ze względu na COVID-19. Zaplanowano następujące
działania: warsztaty terenowe w Lesie Łagiewnickim w Łodzi, warsztaty twórcze, podczas
których dzieci samodzielnie udekorują torbę ekologiczną, wykonają biżuterię, rodzinny
konkurs ekologiczny „U nas nic się nie marnuje…”,rodzinny konkurs „Eko-moda
Kocierzewska” i wiele innych.
„Pracownia młodego fizyka” to projekt, w ramach którego wyposażono nową pracownię
fizyczną w meble, sprzęt

multimedialny, pomoce dydaktyczne niezbędne do

prowadzenia zajęć. Zakupiono 15 dwuosobowych stolików i 30 krzesełek, biurko i krzesło
dla nauczyciela oraz dziewięć szafek na pomoce dydaktyczne. Zamontowano tablicę
interaktywną, tablicę zieloną kredową oraz tablicę korkową. Naklejono fototapetę
przedstawiająca wzory fizyczne oraz rysunki doświadczeń z fizyki. Uczestnicy zajęć będą
rozwijać swoje pasje, zainteresowania trudnym przedmiotem jakim jest fizyka i w spoób
aktywny i pożyteczny spędzać czas wolny.
„Aktywna Tablica” – projekt, dzięki któremu
wyposażono
w

dwie

nowoczesne

projektorem

tablice

sale

lekcyjne

interaktywne

ultrakrótkoogniskowym

z

oraz

głośnikami. Zakupione w ramach programu
pomoce dydaktyczne zostały wykorzystane w
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edukacji wczesnoszkolnej oraz do nauczania przedmiotów humanistycznych. W
związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna
sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Nauczyciele dzielą się wiedzą i
umiejętnościami.
„Kod do przyszłości” to projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju
Edukacji Elektronicznej FREE. W ramach projektu:
•

nauczyciele klas 0 – III wzięli udział w 12-godzinnym kursie, na którym poznali
podstawy programowania w ScratchJR, Scratch oraz WeDo,

•

szkoła otrzymała 8 zestawów podstawowych klocków Lego WeDo,

•

dzieci z kl. 0 – III miały zajęcia z programowania robotów (15 spotkań),

•

podsumowaniem projektu był Zlot Młodych Programistów.

„MegaMisja” to program w ramach współpracy z Fundacją ORANGE. Szkoła
zakwalifikowała się i

realizuje ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest

podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli oraz ich uczniów. MegaMisja
daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj
nie obędziemy się bez technologii.
„Informatyka bez granic” to projekt realizowany w ramach współpracy z Politechniką
Łódzką. Uczniowie uczestniczą w wyjazdowych zajęciach z programowania i robotyki,
podczas których m.in. składają i programują drony-poduszkowce czy drukują na
drukarkach 3D. To super przygoda i okazja do "studiowania" na wyższej uczelni będąc
uczniem szkoły podstawowej.
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„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,
„Szkolny Klub Sportowy” to projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
organizowany w szkołach przy pomocy dyrektorów i nauczycieli WF. Zajęcia odbywały
się w 2 grupach, 4 razy w tygodniu. Zajęcia SKS podnoszą sprawność ruchową uczniów,
pozwalają skutecznie przygotowywać się do zawodów sportowych i osiągać w nich
sukcesy; cieszą się wśród uczniów dużą popularnością.
Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” skierowany do dzieci
w wieku 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.
„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
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oparciu odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program jest
realizowany w szkole w grupie uczniów klas V – VIII.
"Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie" – program mający na celu
zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych
zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej woj. łódzkiego.
Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” skierowany dla
uczniów klas IV, mający na celu zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat
zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
„Wielka mapa Polski” – ogólnopolska wymiana pocztówkowa. Celem programu była
wymiana pocztówek pomiędzy szkołami w całej Polsce. Uczniowie pisali pozdrowienia
ze swojej miejscowości, promując swój region, uczyli się adresowania kartek pocztowych.
Na mapie Polski przyczepiali otrzymane pocztówki.
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Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole:
• „Zaprogramuj swój świat – przez zabawę do wiedzy” to innowacja skierowana
do uczniów klas I – III. Ma na celu naukę podstaw programowania oraz rozwijanie
kompetencji cyfrowych, medialnych i informacyjnych. Uczniowie poprzez zabawę
uczą się budowy i programowania robotów Lego WeDo2.0 oraz myślenia
algorytmicznego. Odkrywają fascynujący świat robotyki i zabawek mechanicznych.
Budują wiele ciekawych postaci z klocków Lego WeDo, które wyposażą w silniki,
sensory ruchu i odległości oraz w dźwięk. Uczą się przy pomocy komputera
i odpowiednich aplikacji programować zbudowane przez siebie konstrukcje.
Pozyskują informacje, jak bezpiecznie korzystać z komputera i sieci Internet.
Doskonalą

wiedzę

i umiejętności

w zakresie

posługiwania

się

wybranymi

programami i grami edukacyjnymi.
• W świecie robotów to innowacja, która ma na celu wprowadzenie uczniów z klas
starszych

w

tajniki

programowania,

wsparcie

kształcenia

tradycyjnego

kształceniem multimedialnym, nabycie umiejętności kreatywnego myślenia i
działania w realizacji własnych pomysłów. Uczniowie korzystając z zestawów Lego
Education oraz Lego Mindstorms poznają nowoczesne technologie, zdobywają
nowe umiejętności oraz doskonalą już posiadane. Uczą się programowania w
środowisku Scratch, Logomocji i Baltie oraz programowania robotów Lego. W
ramach innowacji nawiązano współpracę z Politechniką Łódzką.

Ważne wydarzenia w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym:
• 80 rocznica Bitwy nad Bzurą i wyjątkowe obchody Święta Szkoły, noszącej imię
Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku. Obchody w dniu 16 września rozpoczęły się
na placu, przed remizą strażacką, na którym zgromadzili się uczniowie, władze
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gminy, mieszkańcy, harcerze, wojsko, zaproszeni goście i poczty sztandarowe.
Uroczystość odbywała się z udziałem kompanii honorowej, pocztu sztandarowego
i pocztu flagowego 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej oraz Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Wicie. Goście
zostali powitani przez Agnieszkę Maliszewską – dyrektora szkoły oraz Agnieszkę
Wojdę

-

wójta

gminy.

Do

Kocierzewa

przybyli

przedstawiciele

władz

wojewódzkich, powiatowych, gminnych, służb mundurowych, duchowieństwa z
biskupem pomocniczym diecezji łowickiej Wojciechem Osiałem, kuratorium
oświaty, Hufca ZHP Łowicz, dyrektorzy sąsiednich szkół, przedsiębiorcy, krewni
poległych w walce, społeczność lokalna. Następnie orkiestra odegrała hymn
narodowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Druga część
uroczystości odbywała się na cmentarzu wojennym. Za poległych modlił się biskup
łowicki Wojciech Osial, następnie kapitan Paweł Dutkowski odczytał Apel Pamięci
z okazji 80. rocznicy bitwy nad Bzurą, a kompania oddała salwę honorową dla
uczczenia poległych w obronie Polski. Delegacje oraz zaproszeni gości złożyli
kwiaty pod pomnikiem poległych w 1939 r. Harcerze zapalili znicz. Przy
dźwiękach orkiestry wszyscy udali się do kościoła, gdzie została odprawiona
uroczysta msza święta za poległych, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa
Wojciecha Osiala. Po mszy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk
nad Bzurą w 1939 roku w Kocierzewie Południowym przedstawili program
artystyczny pt. „Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”.
Młodzież śpiewała piosenki i recytowała utwory, tematycznie związane z walkami
o niepodległość. Była to przepiękna lekcja patriotyzmu.
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•

Nawiązano współpracę z Teatrem Lalek CIZ z Bajorskiego Centrum Kultury na
Litwie. Panie z Teatru lalek odwiedziły Muzeum w Łowiczu, Muzeum w
Sromowie, Nieborów, następnie gościły w szkole, odwiedziły Urząd Gminy w
Kocierzewie Południowym oraz Bibliotekę Publiczną w Kocierzewie
Południowym. Wystawiły sztukę Głupia gąska w języku rosyjskim dla dzieci ze
szkół w Kocierzewie Południowym, Łaguszewie i Gągolinie Południowym, co
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzieci zobaczyły, w jaki sposób powstaje
lalka oraz same wykonały kukiełkę. Wizyta gości z Litwy była nowym
doświadczeniem dla uczniów, którzy przekonali się, że język rosyjski jest językiem
komunikacji, w którym można porozumiewać się nie tylko z Rosjanami, lecz także
z innymi narodami znającymi ten język. Liczymy na dalszą polsko-litewską
współpracę.
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• Wyjątkowy pokaz mody Eli Piorun połączony z występem Joanny Moro. Celem
tego wydarzenia było przybliżenie
młodzieży

kilku

zawodów:

wybranych

projektanta

mody,

wizażystki, makijażystki, fryzjerki,
piosenkarki, aktorki, dziennikarki,
producenta
Przesłanie

tej

pokazów

mody.

imprezy

brzmiało:

„Świat stoi przed nami otworem i tylko od nas zależy, co będziemy robić w życiu.”
Uczennice klas VII, VIII i III gimnazjum z Gągolina, Łaguszewa i Kocierzewa
Południowego tego dnia wcieliły się w role modelek i zaprezentowały kreacje Eli
Piorun. Drugim gościem specjalnym była piosenkarka – Joanna Moro, która
wystąpiła z krótkim recitalem, zaśpiewała piosenki po polsku, rosyjsku, angielsku i
włosku. Pokaz zakończył się gromkimi brawami i wspólnymi zdjęciami z panią Elą
Piorun i Joanną Moro.
• Dorota Zawadzka odwiedziła szkołę i spotkała się z uczniami, nauczycielami oraz
z rodzicami. Młodym ludziom mówiła o prawach i obowiązkach uczniów,
o odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu, dyskutowano o relacjach z dorosłymi,
o pracach domowych. Uczniowie
chętnie zadawali pytania, za które
byli

nagrodzeni

podkładkami,

naklejkami,

zakładkami,

a

najbardziej aktywni otrzymali Jeżyka.
Na

spotkaniu

mówiła

o

z

nauczycielami

ciekawych

metodach

nauczania oraz o tym, że nauczyciel powinien być mistrzem i dawać dobry
przykład, bo poprzez takie działania modeluje zachowania uczniów. Rodziców
przekonywała, aby częściej chwalili swoje dzieci, mówili im, że są mądre.
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Argumentowała, aby nie porównywać dzieci, bo każdy jest inny. Prosiła, aby
rodzice nie podważali autorytetu nauczycieli. Zachęcała do spędzania z dziećmi
więcej czasu, bo tego potrzebuje młode pokolenie najbardziej. Spotkania były
bardzo ciekawe, Pani Dorota dawała wiele przykładów z życia wziętych.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele z zainteresowaniem słuchali wskazówek Pani
psycholog.
Czas pozalekcyjny dla uczniów szkoła organizuje w formie:
• wycieczek kilkudniowych i wyjazdów do kina i teatru,

• akademii i uroczystości szkolnych, spotkań autorskich,

•
•
•
•
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• zajęć w czasie ferii zimowych,

• dyskotek, andrzejek, mikołajek,

• biwaków szkolnych i międzyszkolnych,
• Gminnego Dnia Dziecka – rozgrywki sportowe, atrakcje, konkursy,

38

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 rok

• Turnieju Zielonoświątkowego Rozgrywki dla rozrywki dla uczniów ze szkół
w Kocierzewie Południowym, Łaguszewie, Gągolinie Południowym, Błędowie,
Mastkach, Kiernozi.

• Koncertów profilaktycznych, których celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń
związanych z używkami, zmiana postawy u młodzieży, zachęcanie do rozwijania
swoich zainteresowań.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym uczestniczą w wielu
akcjach na rzecz szkoły i osób potrzebujących, np. Pogotowie św. Mikołaja – zbiórka
środków czystości, zbiórka makulatury i zakrętek od butelek, ogólnopolska zbiórka
baterii, zbiórka karmy dla zwierząt, Góra grosza, udział w głosowaniu Podwórko Talentów
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NIVEA ,WOŚP, Choinki Jedynki, Dzień Myśli Braterskiej, akcja charytatywna Gramy dla Kasi
zorganizowana we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na rzecz mamy
dwójki przedszkolaków, Razem na Święta – akcja ogłoszona przez MEN, Szlachetna Paczka –
zbiórka zabawek, kredek, bajek, książek, kocyków na rzecz dzieci z oddziału
onkologicznego w CDZ w Warszawie, akcja Podaruj dzieciom piękne święta – zbiórka
artykułów dekoracyjnych do pokojów dzieci z Domu dziecka w Strobowie, zbiórka
słodyczy dla osób starszych z Gminy Kocierzew Południowy, Dzień Pluszowego Misia,
Dzień Przedszkolaka, akcja Szkoła do hymnu, akcja Szkoła pamięta, akcja Szkoła z pozytywną
uwagą, IV Przerwa na czytanie, Światowy Dzień Uśmiechu, akcja Narodowe Czytanie Nowel.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, biorąc udział w wielu
szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnopolskich konkursach oraz w

okręgowych,

powiatowych wojewódzkich zawodach sportowych SZS i LSZ.
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Najważniejsze osiągnięcia edukacyjne:
•

I, II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Rosji w I LO w Łowiczu,

•

I miejsce w województwie łódzkim w konkursie Europejski Quiz Finansowy,

•

I miejsce i TYTUŁ NAJLEPSZEGO EKOLOGA w XVII Powiatowym Konkursie
Ekologiczno-Matematycznym,

•

I miejsce w powiecie w Konkursie Informatyczno-Matematycznym INFOM@T,

•

I miejsce w XV Powiatowym Konkursie Czytelniczym,

•

IV miejsce w finale w Ogólnopolskim w Konkursie Matematycznym Nova Math,

•

I, III miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym Konkursie Recytatorskim w kategorii
klas I-III,

•

I miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym Konkursie Recytatorskim w kategorii klas IV-VI,

•

II i III miejsce Gminnym Konkursie Recytatorskim w kategorii klas VII-VIII oraz
gimnazjum,

•

Wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Łowiczu,

•

Wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na Ty”,

•

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,

•

Trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Charytatywnym „Choinki Jedynki”.

Najważniejsze osiągnięcia sportowe:
•
•
•
•
•
•

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łowickiego LZS w piłce nożnej chłopców,
I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w piłce nożnej chłopców,
II miejsce w Wojewódzkich Półfinałach SZS w piłce nożnej chłopców,
II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w piłce nożnej dziewcząt,
II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach LZS w piłce nożnej młodzików,
II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w piłce ręcznej chłopców,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w piłce siatkowej chłopców,
IV miejsce w Mistrzostwach LZS Województwa Łódzkiego w piłce nożnej chłopców,
I miejsce – Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt,
II miejsce- półfinał Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt,
III miejsce- Powiatowe Igrzyska Dzieci w unihokeju dziewcząt,
I, II miejsce w Powiatowych indywidualnych biegach przełajowych,
III miejsce- Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej dziewcząt,
I, III miejsce – Dzień Zdrowia i Sportu w I LO w Łowiczu,
III miejsce – Turniej Tymbarku (powiat),
I miejsce – Okręgowe IMS w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców,
I miejsce – Okręgowe IMS w piłce nożnej dziewcząt i chłopców,
I, II miejsce – Powiatowe Igrzyska Młodzieży szkolnej w piłce nożnej,
I, II, III miejsce - Bieg po zdrowie w ZSP w Bolimowie.

W szkole działa prężnie Rada Rodziców. Corocznie organizowany jest Kiermasz
świąteczny, z którego dochód przekazywany jest na potrzeby szkoły. Współpraca z
rodzicami układa się bardzo dobrze.
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2.3.2. Działalność szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy
W 2019 r. odbyło się 1 posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia, na których zostało podjęte 8 uchwał oraz 2 posiedzenia Zarządu, na
których podjęto 2 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 31.12.2019 r. Stowarzyszenie zatrudniało jedną osobę na podstawie umowy
zlecenie w celu prowadzenia spraw finansowo-księgowych szkół prowadzonych przez
stowarzyszenie. Na ten cel wydatkowano 5.700,00 zł brutto.
W 2019 roku Zespół Szkół Stowarzyszenia otrzymał dotację z Urzędu Gminy w
Kocierzewie Południowym w łącznej wysokości 1 817 839,00 zł. Jest to o 187 512 zł więcej
niż w 2018 roku (1.630.327,00 zł) i o 358 871 zł więcej w porównaniu do roku 2017.
Na koniec 2019 roku zwrócono do Urzędu Gminy, niewykorzystane środki pieniężne w
ilości 6.109,03 zł.
1. W Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie realizuje się wiele projektów.
W ramach projektu Woda żywi i pracuje z
zakresu edukacji ekologicznej

odbyły się

wycieczki do geotermii w Uniejowie i EC1 w
Łodzi,

gdzie

uczniowie

uczestniczyli

w

warsztatach o roli wody w ekosystemie. Odbył
się konkurs plastyczny Podwodny świat kapitana
Nemo , podczas którego dzieci ze swoimi rodzicami wykonali przestrzenne prace
plastyczne o tematyce akwarystycznej.

43

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 rok

W szkole odbywały się liczne imprezy, uroczystości i akcje , np. Dzień Seniora, Dzień
Rodziny, Dzień Głośnego Czytania,

choinka

szkolna,

jasełka,

ślubowanie

klasy

I,

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
pożegnanie

absolwentów,

policjantem , spotkanie

spotkania

z

pisarzem, akcja

Bezpieczna droga z Mrówką.

Prężnie działa teatr Między Słowami, który wystawił m.in. przedstawienia z okazji
30-lecia przemian demokratycznych w Polsce pt. Rozmowa polskiego szlachcica francuskim
arystokratą czy 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej - Z lat wojny i okupacji. To
przedstawienie mieli okazję obejrzeć uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Błędowa,
Gągolina Południowego i Kocierzewa Północnego.
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W roku 2019 uczniowie szkoły mogli pochwalić się sukcesami w konkursach,
turniejach i olimpiadach:
• I miejsce Dominiki Łażewskiej w diecezjalnej Olimpiadzie Wiedzy Religijnej ;
• II miejsce Oliwii Kosiorek w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Kocierzewie
Południowym
• Wyróżnienie dla Dominiki Łażewskiej w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
w Łowiczu;
• I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach LZS w Piłce Halowej Chłopców;
• II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach LZS w Piłce Halowej Dziewcząt;
• IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach LZS w Piłce Halowej Chłopców;
• I miejsce Wiktorii Wojdy i Huberta Łukawskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych LZS w Kiernozi (w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych);
• I miejsce Jakuba Wojdy w Indywidualnych Biegach Przełajowych LZS w Kiernozi
(w kategorii uczniów klas IV - VI);
• II miejsce Kornela Wolińskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych LZS w
Kiernozi (w kategorii uczniów klas VII - VIII);
Bardzo dobrze w sesji 2019 wypadł egzamin gimnazjalny, w który uczniowie szkoły
zajęli w rankingu powiatowym II miejsce z matematyki, V miejsce z j. polskiego, historii i
WOS oraz przedmiotów przyrodniczych.
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Prężnie działało Szkolne Koło Wolontariatu, które przeprowadziło wielkanocną
zbiórkę

pieniędzy

potrzebujących

dla
osób

starszych w ramach akcji
Dar

Juniora

dla

odbywającej
współpracy
przed

Seniora

się
z

we

Caritas,

świętami

a

Bożego

Narodzenia zorganizowało
doroczną zbiórkę żywności dla najuboższych rodzin z okolic Łaguszewa. Uczniowie
wzięli udział w akcji Wszystkie Kolory Świata w ramach współpracy z UNICEF –podczas
której m.in. wykonali szmaciane laleczki, reprezentujące dzieciaki z różnych krajów. Ich
licytacja pozwoliła zebrać i przekazać na rzecz UNICEF 230zł. Ponadto zbierano karmę
dla schroniska w Łowiczu, makulaturę, nakrętki dla chorego dziecka. Wzięto udział w
akcji Szkoła z Prawami Dziecka.
W ramach działań profilaktycznych i prozdrowotnych uczniowie przystąpili do
programów, organizowanych przez Sanepid - Dopalaczom mówimy STOP! ,Czyste Powietrze
Wokół Nas i Trzymaj formę.
Wykonano

przebudowę

budynku szkoły, w wyniku czego
powstała

nowa

szatnia,

pełnowymiarowa klatka schodowa,
plac

manewrowy

dla

straży

pożarnej oraz odnowiona została
północna elewacja szkoły. Do nowej szatki zakupiona nowe szafki.
2. Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym dysponuje pomieszczeniami i
odpowiednim wyposażeniem do właściwego przebiegu kształcenia, wychowania i opieki.
Budynek szkolny jest stale modernizowany, posiada zastępczą salę gimnastyczną i 11 klas
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lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, ekologiczną i bibliotekę szkolną.
Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane i zabezpieczone.
Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne i wspomaga rozwój osobowy wychowanków.
Organizacja i warunki kształcenia zapewniają wszystkim uczniom równe szanse
uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szkoła współdziała z rodzicami
w zakresie nauczania, wychowania oraz profilaktyki. Prawa ucznia są upowszechniane
i przestrzegane.
Konkursy:
Uczniowie szczególnie zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy i zdobywaniem
kolejnych umiejętności zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie szkoły – startują więc
w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych, często odnosząc sukcesy. Poniżej
przedstawiamy osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych w 2019 roku.
1. II nagroda w XIV edycji powiatowego konkursu plastycznego „Na szkle malowane
– REPRODUKCJE MALARSTWA POLSKIEGO”.
2. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2019.
3. I Miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim w III kategorii wiekowej klasy
VII-VIII S.P. i III Gimnazjum.
4. II Miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim w I kategorii wiekowej klasy I– III.
5. III Miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim w II kategorii wiekowej klasy IVVI.
6. I Miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w III kategorii wiekowej klasy
VII-VIII S.P. i III Gimnazjum w Łowiczu.
7. Wyróżnienie za udział w etapie wojewódzkim IX Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko
obserwuje”.
8. Wyróżnienie za udział w etapie regionalnym IX Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko
obserwuje”.
9. II

miejsce

w

eliminacjach

powiatowych

„Ogólnopolskiego

Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
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10. III miejsce w Powiatowym Konkursie Polonistycznym w Niedźwiadzie.
11. II miejsce w konkurencji strzeleckiej w Turnieju Zielonoświątkowym Kocierzew
Południowy 2019.
12. 2 nagrody za wykonanie pracy na konkurs POLSKIE STROJE LUDOWE – STRÓJ
ŁOWICKI.
Udział uczniów w tak wielu różnorodnych konkursach świadczy o ich szerokich
zainteresowaniach i chęci pokazania się innym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem
odbywały się również konkursy szkolne. Większość z nich wynikała z realizowanego w
szkole projektu „Woda wokół nas”.
W 2019 prowadzone były w szkole następujące innowacje:
1. „Mali aktorzy – rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej”. Innowacja realizowana
w oddziałach przedszkolnych.
2. „Zoom na czytanie” - upowszechnianie i promocja czytelnictwa w szkole. Adresatami
innowacji byli uczniowie kl. I-VIII.
Realizowane akcje i projekty w szkole:
a) edukacyjne:
• BohaterOn - włącz historię - kampania, której celem jest uhonorowanie i
upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz promocja historii Polski XX
wieku,
• „Szkoła pamięta” - akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest
pielęgnowanie pamięci o bohaterach,
• „Szkoła do hymnu” - akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• „Zoom na czytanie” - szkolny projekt promujący czytelnictwo,
„ Lepsza szkoła” - sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą
specjalistycznych testów,
b) z edukacji zdrowotnej: „Śniadanie daje moc”, „Czyste powietrze wokół nas",
„Trzymaj formę", „Bieg po zdrowie", „ Program edukacji stomatologicznej”,
c) promujące bezpieczeństwo: „Odblaskowe Pierwszaki”, „Akademia Bezpiecznego
Puchatka”, Kampania „ Dobrze Cię widzieć”,
d) promujące zdrowy styl życia: „Program dla szkół” – I-V, „Śniadanie daje moc” – kl.
0 -VIII,
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e) z edukacji ekologicznej:
•

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła realizowała projekt „Program Edukacji

Ekologicznej

pn. „Woda wokół nas”. Projekt dofinansowany był ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach
Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.
Całkowita wartość zadania: 29 986,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty
26 986,00 zł. W ramach projektu realizowane były tematy dotyczące zrównoważonego
korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony
wód i gospodarki wodnej. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie
zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupiono także pomoce dydaktyczne
wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.
•

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła rozpoczęła realizację projektu „Nasze

ekologiczne pracownie”. Z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi w roku szkolnym 2019/2020

zostanie

utworzona

pracownia edukacyjna pn. „Fizyka okiem praktyka”. Maksymalny koszt dotacji wynosi
50 000 zł.
f) inne:
W

roku

2019

szkoła

realizowała projekt „Spotkajmy się
razem"

w

ramach

programu

Mikrogranty " Łódzkie na plus" 2019
realizowanego

przez

Centrum

OPUS, finansowanego ze środków
Samorządu

Województwa

Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Celem
projektu było organizowanie wydarzeń okolicznościowych w szkole na rzecz i z udziałem
mieszkańców województwa łódzkiego.
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W wydarzeniach wzięli udział członkowie rodzin uczniów, przyjaciele szkoły, władze
gminne, uczniowie z sąsiednich szkół i inni mieszkańcy województwa łódzkiego.
Całkowity koszt projektu 5000 złotych.

Uroczystości i imprezy szkolne
Integralnym i stałym elementem życia szkoły są uroczystości i imprezy szkolne.
Przebieg większości z nich to efekt wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców.
W roku 2019 odbyły się następujące uroczystości szkolne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zabawa choinkowa 2019
Dzień Seniora
Pasowanie na Przedszkolaka
Dzień Kobiet
Powitanie Wiosny
228 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
7. Piknik Rodzinny
8. Dzień Edukacji Narodowej
9. Wizyta duszpasterska w
ramach wizytacji kanonicznej
parafii
10. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
11. Ślubowanie uczniów klasy I
12. Andrzejki
13. Mikołajki
14. Uroczystość wigilijna
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Wycieczki i wyjazdy:
Wycieczki szkolne to jedna z najbardziej lubianych przez dzieci form uczestnictwa
w życiu szkolnym. Organizowane w roku 2019 wycieczki i wyjazdy wynikały z
wymogów edukacyjnych nowej podstawy programowej, programów realizowanych
przez nauczycieli, projektu edukacyjnego „ Woda wokół nas” oraz oczekiwań uczniów i
rodziców. Poniżej wykaz zorganizowanych w szkole wyjazdów i wycieczek:
•

Nieborów (lekcja muzealna „Akademia Pana Kleksa", zwiedzanie pałacu)

•

Teatr Dramatyczny w Płocku (spektakl „Opowieść wigilijna”)

•

Teatru lektur Szkolnych w Warszawie (spektakl ,,Dziady cz.II”)

•

Warszawa (sztuka „Romeo i Julia”)

•

Łowicz (film „Dywizjon 303”)
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•

Łowicz (zajęcia warsztatowe w Powiatowej Bibliotece Publicznej)

•

Łowicz (zajęcia w Sali „ Ognik” w
PSP)

•

Tuliszków (zwiedzanie drukarni,
magazynów, księgarni)

•

Łódź (Ośrodek Działań
Ekologicznych, udział w zajęciach
warsztatowych, oglądanie seansu
filmowego „Pod taflą oceanu”)

•

Łódź (ogród zoologiczny, oczyszczalnia ścieków)

•

Uniejów (Geotermia Uniejów)

•

Wrocław, Kłodzko, Góry Stołowe
(wycieczka zorganizowana przez
szkołę
w Łaguszewie)

•

Lednica („XXIII Spotkanie
Młodych”)

•

udział w XIX Pieszej Pielgrzymce
Katechetów i Nauczycieli Diecezji
Łowickiej

•

Muzeum w Łowiczu (udział w lekcji „Mali muzykanci” oraz zwiedzanie działu
etnograficznego łowickiego muzeum)

•

wyjazdy na basen
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Akcje charytatywne przeprowadzone przez Samorząd Uczniowski i Wolontariat
Uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych to bardzo ważny element działalności szkoły.
W tym celu uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych
przeprowadzonych przez Wolontariat i Szkolny Samorząd Uczniowski:
•

„Razem dla Syrii” - zorganizowanie zbiórki darowizn i wsparcie działań UNICEF
na rzecz pomocy dzieciom z Syrii,

•

Zbiórka zniczy– odwiedzenie Pomników Pamięci Narodowej w najbliższej okolicy,

•

„Zakręcona Akcja” - zbieranie plastikowych nakrętek by pomóc osobom
niepełnosprawnym,

•

pomoc rówieśnikom szkolnym mającym problemy w nauce (cały rok szkolny),

•

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka organizowany przez UNICEF Polska –
wspólne obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka,

•

„Razem na Święta” - wsparcie osób potrzebujących pomocy i zrozumienia, zbiórka
artykułów spożywczych i przemysłowych, wykonanie kartek świątecznych,

•

" I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŁOWICKIM MIKOŁAJEM" pod hasłem ,,ŁOWICKI
MIKOŁAJ DLA DZIECIAKÓW I ZWIERZAKÓW” - zbiórka materiałów
plastycznych, dla oddziału dziecięcego Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im.
Marii Konopnickiej
w Łodzi oraz karmy dla psów i kotów znajdujących się pod opieką łowickich
stowarzyszeń i schronisk,

•

„Dokarmiajmy ptaki z Mrówką 2019” - akcja edukacyjna dla przedszkolaków i
uczniów klas III,
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Remonty i konserwacje:
Wykonano w szkole następujące remonty:
- wymieniono drzwi wejściowe ewakuacyjne i 7 okien w pomieszczeniach szkolnych,
- wygipsowano i pomalowano 1 salę lekcyjną, bibliotekę i gabinet dyrektora,
- wykonano parking przy szkole.
We własnym zakresie:
- pomalowano wszystkie drzwi w pomieszczeniach szkolnych,
- przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje w toaletach i salach lekcyjnych.

2.4. Pomoc społeczna
I. 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, funduszu alimentacyjnego i Klubu Senior+.
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1. Formy udzielania pomocy społecznej:
1) pomoc materialna w formie:
−

zasiłków stałych, 36 świadczeń 17 437,72 zł,

−

okresowych, 15 świadczeń 5 655,00 zł,

−

zasiłków celowych, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, remonty
- 25 świadczeń 11 699,79zł.

2) pomoc w formie usług opiekuńczych dla 1 osoby, stanowi kwotę
10 370,49 zł,
3) opłata za pobyt w DPS trzech osób – 91 209,40 zł,
4) pomoc w zakresie dożywiania 39 dzieci w szkole – 6 963,00 zł,
5) udzielanie porad i wsparcia psychologicznego w formie pracy socjalnej 58 osoby.
Ogólnie z wymienionych form w roku 2019 korzystało 73 rodzin,
którym udzielono pomoc na łączną kwotę: 143 335,40 zł. W związku z
powyższym wydano 86 decyzji administracyjnych przyznających pomoc.
Żadnej osobie ubiegającej się nie odmówiono pomocy.
Mieszkańcy Gminy korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 tj. z bezpłatnych produktów żywnościowych z Banku Żywności.
W 2019 roku wydano 25 skierowań dla 65 osób, które spełniały kryteria.
II.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Ogółem na świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny i dodatki do

zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie) wydatkowano kwotę
1 112 157,32 zł.
W 2019 r. wypłacono 3.145 zasiłków rodzinnych na 333 dzieci, na łączną
kwotę 347 266,47 zł. W tym samym okresie do zasiłków rodzinnych wypłacono
także dodatki w łącznej kwocie 148 146,25 zł.
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Ponadto w 2019 r. 64 osobom wypłacono łącznie

765 zasiłków

pielęgnacyjnych, na kwotę 145 040,22 zł, 15 osobom wypłacono łącznie 167
świadczeń pielęgnacyjnych, na kwotę 264 361,00 zł, 27 jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, na kwotę 27 000,00 zł, 4 osobom
wypłacono łącznie 30 specjalnych zasiłków opiekuńczych, na kwotę 18 600,00
zł, 1 osobie wypłacono zasiłek dla opiekuna – 11 świadczeń na kwotę 6 820,00 zł,
6 osobom wypłacono świadczenie rodzicielskie – łącznie 58 świadczeń, na
kwotę 53 606,50 zł.
W 2019 r. wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7
osobom dla 8 dzieci – łącznie 86 świadczeń na kwotę 34 000,00 zł, oraz
jednorazowe świadczenie ,,Za życiem” 8 000,00 zł.
W 2019 r. za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny
zasiłek opiekuńczy odprowadzono 144 składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe (ZUS i KRUS), na łączną kwotę 27 615,35 zł.
Koszty obsługi wypłat ww. świadczeń z zatrudnieniem pracownika 0,5
etatu wyniosły 31 701,53zł.
W 2019 r. wpłynęły 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Z

dwoma

dłużnikami

przeprowadzono

wywiad

alimentacyjny

oraz

odebrano

oświadczenia majątkowe, jeden dłużnik przebywa poza granicami RP, zatem wójt gminy
nie jest organem właściwym do podjęcia działań wobec tego dłużnika, natomiast jeden
dłużnik alimentacyjny uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, w
związku z powyższym, mając na uwadze wydaną wcześniej decyzję o uznaniu go za
dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, został sporządzony wniosek
do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu
karnego.
We współpracy z komornikami w roku 2019 roku odzyskano od
dłużników alimentacyjnych kwotę – 16 836,55 zł, z tego odprowadzono do
budżetu państwa odsetki w kwocie 10 372,17 zł. Pozostała kwota 6 464,38 zł,
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zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest
podzielona proporcjonalnie 60% kwoty stanowi dochód budżetu państwa –
3 878,62 zł, natomiast 40% pozostałej kwoty – 2 585,76 zł – stanowi dochód
własny gminy.
III.

Świadczenie wychowawcze
W ramach programu „Rodzina 500 +” wydatkowano łącznie 3 709 286 zł.

W 2019 r. wypłacono 7.348 świadczeń na 783 dzieci z 476 rodzin. Łączna kwota
wypłaconych świadczeń wynosi 3 661 596,80 zł. Na koszty obsługi świadczeń w
tym zatrudnienie pracownika 0,5 etatu, wydatkowano kwotę 47 689,20 zł.
IV.

Karty Dużej Rodziny
W roku 2019 wydano 44 kart tradycyjnych, niektóre osoby otrzymały też

karty elektroniczne i było ich 5. Na realizację zadnia z budżetu państwa
przeznaczona była kwota 312,78 zł.
V.

,,Dobry Start ”
W ramach programu ,,Dobry Start” wydatkowano kwotę 166 469,92 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, w kwocie
po 300 zł, zostało wypłacone dla 537 dzieci z 340 rodzin, na łączną kwotę
161 100,00 zł. Koszty obsługi realizacji programu „Dobry Start” wyniosły
5 369,92 zł.
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
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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 2019 Zespół Interdyscyplinarny pracował z czterema osobami
podejrzanymi o przemoc wobec najbliższych. Dwie kart

zostały zamknięte

i obecnie Zespól pracuje z dwoma osobami. Odbył siedem posiedzeń , z
których sporządzone są protokoły z załączoną listą obecności.
W celu 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 2019 trójka dzieci z terenu gminy umieszczonych jest w rodzinie
zastępczej
spokrewnionej. Gmina poniosła z tego tytułu następujące koszty 12.492 zł.
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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 13 813,92 zł (100 % dotacja z budżetu państwa) wydatkowano na

opłacenie składki od świadczenia pielęgnacyjnego za dziewięć osób i dwie
osoby otrzymujące specjalny zasiłek pielęgnacyjny (94 świadczenia) na kwotę
12 525,48 zł oraz kwotę 1 288,44 zł na opłacenie składki zdrowotnej za dwie
osoby (24 świadczenia) pobierające zasiłek stały.
IX.

Klub Senior+ w Boczkach Chełmońskich.

Podstawą działalności Klubu jest zapewnienie miejsca do spędzenia wolnego czasu w
budynku z zapleczem kuchennym, wyposażonym ponadto w sprzęt komputerowy,
multimedialny, sprzęt do ćwiczeń fitness, czasopisma tematyczne, itp. Ponadto w Klubie
organizowane są zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+.
Klub czynny jest 2 dni w tygodniu po 8 godzin.
W roku 2019 na koszty utrzymania Klubu Senior+ w Boczkach Chełmońskich składały się:
− wynagrodzenie pracownika pracującego w klubie Senior+ - 0,5 etatu,
− wyposażenie w sprzęt (rower magnetyczny, roter, piłeczki rehabilitacyjne,
ciśnieniomierz, gry planszowe),
− utrzymanie pomieszczeń Klubu Senior+ w Boczkach Chełmońskich (energia
elektryczna, wywóz nieczystości, telefon Internet, monitoring, olej opałowy,
sprzątanie pomieszczeń).
− spotkania towarzyskie w klubie, gimnastyka, wyjazdy integracyjne, wieczory
filmowe.
Razem koszt utrzymania Klubu Senior+ w Boczkach Chełmońskich w roku 2019 zamknął
się w kwocie 41 785,95 zł.
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Wycieczka do Łowicza ze zwiedzaniem kolegiaty i muzeum

Spotkanie przy pączku, wraz z wykładem Pani Psycholog
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Foto wycieczka po Ziemi Świętej z prezentacją filmu dokumentalnego

Koszty utrzymania Ośrodka
Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie
Południowym wydatkowano kwotę 264 898,35 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:
wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatu kwotę 235 465,39 zł, zakup m.in. druków,
artykułów biurowych, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i inne kwotę –
29 432,96 zł.

2.5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Na terenie Gminy działa 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym
typu „S” – 6 jednostek, typu „M” – 8 jednostek. Do OSP należy łącznie 720 członków, w
tym 39 członków wspierających, 41 honorowych. W jednostkach działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze zrzeszające 18 dziewcząt i 36 chłopców.

61

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 rok

Jednostki OSP Boczki i OSP Wicie należą do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego .
Obecnie po przeszkoleniu podstawowym jest 60 członków, z tego w: OSP Boczki –
26, OSP Lipnice – 4, OSP Różyce – 2, OSP Różyce-Żurawieniec – 1, OSP Wicie – 27
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 – 4 osoby
- szkolenie/ćwiczenie „POWÓDŹ” – 5 osób

W ramach podnoszenia wyszkolenia organizowane są co roku zawody sportowopożarnicze. W 2019 roku odbyły się Różycach-Żurawieńcu, wzięło w nich udział: 11
drużyn męskich grupa „A” – 88 osób, 2 drużyny żeńskie grupa „C” – 18 osób, 4
drużyny MDP chłopcy - 36 osób oraz 2 drużyny MDP dziewczęta – 18 osób.
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Taki poziom działania i wyposażenia jest możliwy, dzięki zabezpieczeniu corocznie
w budżecie Gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych środków pieniężnych,
w roku 2019 wykorzystanie środków dla jednostek OSP wyniosło 145 405,27 zł tj.
o 14 492,09 zł więcej niż 2018 roku (130 913,18 zł). Środki budżetu gminy w zakresie
utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy
przeznaczono następująco:
-

56 828,82 zł na dotacje na zadania bieżące,

-

7 517,40 zł za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i innych wypadkach
losowych, udział w szkoleniach

oraz na nagrody podczas gminnych zawodów

pożarniczych,
-

9 764,52 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów strażackich,

-

54 714,53 zł na zadania statutowe, m.in. zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
akumulatorów, odzieży ochronnej, kalendarzy itp., zakup oleju oraz energii
elektrycznej do ogrzania garaży dla samochodów pożarniczych w czasie zimy,
przeglądy samochodów strażackich, przeglądy oraz drobne naprawy sprzętu ppoż.,
na naprawę motopomp, kursy pierwszej pomocy, badania profilaktyczne, usługi
telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz członków OSP.
Na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” wydatkowano kwotę 16 580,00 zł. W
ramach zadania zakupiono ubrania specjalne dla OSP w Wiciu oraz syrenę alarmową dla
OSP w Boczkach Chełmońskich. Całość zadania sfinansowana została ze środków
otrzymanych z budżetu Województwa Łódzkiego.
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Na terenie gminy w 2019 roku odbyły się dwie uroczystości jubileuszowe, było to:
90-lecie OSP Boczki Chełmońskie
08.09.2019 r.

90-lecie OSP Lipnice
05.10.2019 r.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która jest obowiązkowo ustalana w każdym
roku budżetowym, poniesiono wydatki w kwocie 1 131,96 zł przeznaczono na zakup
wody mineralnej, wykonanie zabiegu dezynfekcji oraz przygotowanie posiłku dla osób
biorących udział w poszukiwaniu padłych dzików 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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2.6. 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 – 27 osób, Dziewczęta –
16 osób, Młodzieżówka chłopcy - 15 osób. Z dotacją Gminy w 2019 roku, w wysokości –
34 000 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 B klasa – 24 osoby, juniorzy
rocznik 2010 – 20 osób. Z dotacją Gminy w 2019 roku, w wysokości – 26 000 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.

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

Wypełniając
Gminna

działalność

Biblioteka

służy

statutową

oraz

mieszkańcom

podejmując
gminy

przez

działania

upowszechniając

i promując czytelnictwo, prowadząc działalność edukacyjną, informacyjną oraz
kulturalno-oświatową. Sieć biblioteczną tworzy Gminna Biblioteka Publiczna w
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Kocierzewie

Płd.

i

Filia

Biblioteczna

w

Boczkach

Chełmońskich,

która

po

wyremontowaniu budynku na nowo zaczęła działalność.

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 20 632 szt. książek. W 2019 roku zakupiono 718
szt. za kwotę 18 266,04 zł, w tym z dofinansowania z dotacji Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w kwocie 9 000 zł.
Liczba czytelników w 2019 roku wyniosła 447 osoby. Wypożyczono na zewnątrz
9 378 książek, a na miejscu udostępniono 608 książek.
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Z okazji Jubileuszu

30-lecia istnienia DZL Kocierzewiacy wydano pięknie

ilustrowany zdjęciami dzieci kalendarz na 2020 rok.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym zatrudnionych
było 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty 4,25 etatu tj. Dyrektor Biblioteki (1etat), główny
księgowy (1/4 etatu), starszy bibliotekarz (1 etat), Filia Boczki – bibliotekarz (1/2 etatu),
choreograf zespółu ,,Kocierzewiacy” (1/4 etaty), instruktor tańca/kierownik – zespół
,,Boczki Chełmońskie”(1/2 etatu) , sprzątaczka (3/4 etatu). Ponadto zatrudniano w
bibliotece 2 pracowników na umowy cywilno-prawne tj. instruktor wokalno – muzyczny,
kierownik kapeli (zespoły folklorystyczne).
W 2019 roku GBP otwarta była dla czytelników 250 dni, Filia Boczki – 95 dni.
Wykaz imprez i uroczystości współorganizowanych przez GBP.
1. Koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności Dziecięcego Zespołu Ludowego
,,Kocierzewiacy”(26 styczeń).

2. Gminny Dzień Babci i Dziadka (20 styczeń).
3. Spotkanie Klubu Seniora ,,Złota Jesień – spektakl ,,Szafa w wykonaniu seniorów ze
Skierniewic.
4. Wyjazd do kina na film ,,Kogiel mogiel”(3 luty).
5. Ferie zimowe w bibliotece, warsztaty tańce narodowe , zajęcia plastyczne, gry
stolikowe - warsztaty ,,Historia stroju ludowego i gwary” – prowadząca B. Frączak
6. Spotkanie autorskie dla dorosłych Kołba Zbigniew (26 marzec).
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7. Wyjazd do teatru do łodzi na spektakl
,,Fredro dla dorosłych” (12 marzec).
8. Pokaz mody projektantki Eli Piorun,
koncert Joanny Moro (03 kwiecień).

9. Spotkanie autorskie dla dzieci (3 w roku)
tj. Szymeczko Kazimierz (8 maj), Izabela
Kebańska (15 listopad) GBP i SP w
Gągolinie Płd.)

10. Udział w Dniach Europejskich w Łowiczu /koncerty zespołów (10 maj)
11. XX Jubileuszowy Gminny Dzień Matki - Kocierzew Płd. (25 maj)

12. Gminny Konkurs Recytatorski
(30 maj)
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13. Teatr dla dzieci ,,Magiczna Kraina Czarnoksiężnika Ozon (4 czerwiec)
14. Dzień Dziecka w bibliotece – grillowanie z rodzicami (czerwiec)
15. Wyjazd z dziećmi na warsztaty, termy, zwiedzanie zabytków Uniejowa (25/25
czerwiec).
16. Rajd rowerowy (30 czerwiec)
17. Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy - współorganizacja
(07 lipiec), koncert Zespołu Milano.

18. „Gminne Dożynki”, Jubileusz 45-lecia
RZPiT ,,Boczki Chełmońskie”, koncerty zespołów działających przy GBP (25
sierpień)
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19. Warsztaty ,,Klocki Lego – zabytki
mojej miejscowości” (30 sierpień).

20. We wrześniu w GBP Kocierzew
Płd. gościliśmy Ks. bp.
Wojciecha Osiala - Biskupa
Diecezji Łowickiej, który
wizytował naszą Gminę i
parafię.

21. Teatr dla dzieci ,,Kubuś idzie do szkoły”(24 październik).
22. Warsztaty literackie – (luty).
23. Organizacja wyjazdu z dziećmi do kina ,,Kraina Lodu 2”(06 grudzień).
24. Współorganizacja wyjazdu Klubu Seniora Złota Jesień do kina w Łowicz ,,Jak
poślubić Milionera (grudzień).
25. Mikołaj zawitał do biblioteki/ impreza dla dzieci (grudzień).
26. Lekcje biblioteczne z przysposobienia bibliotecznego – 2.
27. Wystawy – małe nowości wydawniczych - 8.
28. Konkurs czytelniczy dla dzieci w ramach projektu ,,Z książką na start”
29. Pokaz kosmetyczny – Filia Boczki.
30. Zajęcia fitness i ruchowe( styczeń – kwiecień).
31. Warsztaty techniki tańca (grudzień).
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Nie możemy zapominać, iż nasze imprezy mogliśmy zrealizować dzięki pomocy
naszych MIESZKAŃCÓW oraz SPONSORÓW.
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” –
uczestniczył w 9 koncertach w
czasie różnych uroczystości
odbywających się na terenie
gminy,

• Klub Seniora ,,Złota Jesień”.

• Dziecięcy Zespół Ludowy
„Kocierzewiacy” – stanowi grupę
55 członków, w 2019 roku miał 11
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koncertów. Był to rok, w którym obchodził 30-lecie istnienia.

• Regionalny Zespół Pieśni i
Tańca „Boczki Chełmońskie” –
miał 18 koncertów. W 2019 roku
zespół otrzymał nagrodę Sejmiku
Województwa Łódzkiego w
Dziedzinie Kultury w wysokości 4 000,00 zł. W tym roku obchodził
45-lecie istnienia.
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2.8. Projekty dofinansowane z zewnątrz
2.8.1. Projekty wnioskowane przez Gminę
W 2019 roku Gmina Kocierzew Południowy wnioskowała o dofinansowanie 19 projektów ze źródeł zewnętrznych:

Lp

Instytucja
dotująca

1

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

2

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

3

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

4

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Otrzymano
dofinansowa
nie
NIE

Nazwa programu

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego w formie dotacji
celowej, przeznaczonej na dofinasowanie
zadań w zakresie rozwoju infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.
Dotacja celowa, przeznaczona na
dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie realizacji małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich
Dotacja celowa, przeznaczona na
dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie realizacji małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich
Dotacja celowa, przeznaczona na
dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie realizacji małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich

Budowa oświetlenia boiska
sportowego w Boczkach
Chełmońskich.

Całkowity koszt zadania:
209 570,76
Dofinansowanie:
100 000,00 (52,28%)

Remont świetlicy- odnowa
miejsca spotkań w sołectwie
Lenartów

Całkowity koszt zadania:
15 000,00
Dofinansowanie:
10 000,00 (66,66%)

TAK

90-lecie OSP Lipnice –
wsparcie tożsamości lokalnej
i integracja mieszkańców
sołectwa

Całkowity koszt zadania:
15 000,00
Dofinansowanie:
10 000,00 (66,66%)

TAK

Nasza świetlica – remont
świetlicy wiejskiej w
sołectwie Jeziorko

Całkowity koszt zadania:
15 000,00
Dofinansowanie:
10 000,00 (66,66%)

TAK
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5

6

Łódzki Urząd
Wojewódzki w
Łodzi
Łódzki Urząd
Wojewódzki w
Łodzi

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Budowa przepustu i
dojazdów na drodze gminnej
w Kocierzewie Południowym

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi gminnej
nr 105053E w miejscowości
Różyce - Żurawieniec

Całkowity koszt zadania:
342 467,79
Dofinansowanie:
255 799,00 (80%)
Całkowity koszt zadania:
1 144 744,78
Dofinansowanie:
915 795,00 (80%)
Całkowity koszt zadania:
42 089,00
Dofinansowanie:
42 089,00 (100%)

TAK

TAK

7

Fundacja
Inicjatyw
Menedżerskich

Partycypacja w planowaniu przestrzennym
– II edycja

Grant - Partycypacja w
planowaniu przestrzennym –
II edycja

TAK

8

WFOŚiGW w
Łodzi

Edukacja Ekologiczna w szkołach i
przedszkolach na rok szkolny 2019/2020

Program Edukacji
Ekologicznej pn. "Czysto
wszędzie, ładnie wszędzie!"realizowany w Szkole
Podstawowej w Kocierzewie
Południowym

Całkowity koszt zadania:
34 194,00
Dofinansowanie:
30 774,00 (90%)

TAK

9

Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Całkowity koszt zadania:
17 500,00
Dofinansowanie:
14 000,00 (80%)

TAK

10

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

Moja mała ojczyzna

Kultura pod chmurką w
Boczkach Chełmońskich.

Całkowity koszt zadania:
30 000,00
Dofinansowanie:
7 800,00 (26%)

NIE
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11

WFOŚiGW w
Łodzi

Zadania z dziedziny gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi-azbest

12

WFOŚiGW w
Łodzi

Ochrona przyrody i krajobrazu

13

WFOŚiGW w
Łodzi

Moje ekologiczne pracownie

14

Wojewódzkie
Zrzeszenie
Ludowe
Zespoły
Sportowe w
Łodzi
Łódzki Urząd
Wojewódzki w
Łodzi

Umiem pływać

15

16

Łódzki Urząd
Wojewódzki w
Łodzi

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Kocierzew
Południowy w 2019 roku
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na
terenie Gminy Kocierzew
Południowy
"Pracownia młodego fizyka"
przy Szkole Podstawowej w
Kocierzewie Południowym”

Całkowity koszt zadania:
51 205,89 zł
Dofinansowanie:
46 085,00 (90,00%)

TAK

Całkowity koszt zadania:
12 694,00zł
Dofinansowanie:
7 610,00 (60,00%)
Całkowity koszt zadania:
55 611,00 zł
Dofinansowanie:
49 750,00 (89,46%)
Całkowity koszt zadania:
13 290,00 zł
Dofinansowanie:
10 631,00 (90,00%)

TAK

Remont drogi powiatowej nr
2717E odcinek Kocierzew
Południowy- Jeziorko w
ramach Funduszu Dróg
Samorządowych

Całkowity koszt zadania:
999 750,00 zł
Dofinansowanie:
699 825,00 (70%)

TAK

Remont drogi gminnej nr
105053E na odcinku RóżyceŻurawieniec – Kocierzew
Południowy

Całkowity koszt zadania:
824 736,00
Dofinansowanie:
-

NIE

Umiem pływać

TAK

TAK
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17

18

19

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

Racjonalne gospodarowanie odpadami i
ochrona powierzchni ziemi
Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z
działalności rolniczej”

usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów,
opakowań po nawozach i
typu BIG BAG.

Całkowity koszt zadania:
108 817,00
Dofinansowanie:
100 000,00 (91,89%)

TAK

Program rozwoju czytelnictwa

Zakup książek do bibliotek
szkolnych lub bibliotek
pedagogicznych

TAK

Urząd
Marszałkowski
w Łodzi

Finansowanie zadań określonych w ustawie
o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Modernizacja drogi gminnej
Kocierzew Południowy –
Różyce, o dł. 0,7414

Całkowity koszt zadania:
15 000,00 zł
Dofinansowanie:
12 000,00 (80,00 %)
Całkowity koszt zadania:
212 452,41 zł
Dofinansowanie:
124 732,03 (60,00 %)

TAK

2.8.2. 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

1

Instytucja
dotująca

Jednostka
wnioskująca

WFOŚiGW w
Łodzi

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.

Nazwa programu

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania

Edukacja Ekologiczna w
szkołach i przedszkolach
na rok szkolny 2019/2020

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

Całkowity koszt
zadania:
24 969,65 zł
Dofinansowanie:
22 473,00 zł (90%)

Otrzymano
dofinansowanie

TAK
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2

Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

3

Lokalna Grupa
Działania
Ziemia
Łowicka

4

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

5

Ministerstwo
Sportu i
Turystyki

6

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.
OSP Wejsce

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.
LZS Boczki

Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Kocierzewie
Południowym

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach
strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność

Rozwój infrastruktury
kulturalno-edukacyjnej
poprzez modernizację
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wejscach.
Madame Niepodległa

Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022
Program „Klub” 2019

Program „Klub” 2019

Generacja 5.0

Aktywny senior - działania
wspierające seniorów z Gminy
Kocierzew
Południowy

Całkowity koszt
zadania:
17 500,00
Dofinansowanie:
14 000,00 (80%)
Całkowity koszt
zadania:
89 712,70
Dofinansowanie:
66 885,00 (63,90%)

TAK

Całkowity koszt
zadania:
22 200,00
Dofinansowanie:
18 870,00 (85%)
Całkowity koszt
zadania:
11 700,00
Dofinansowanie:
10 000 (85,47%)

NIE

Całkowity koszt
zadania:
15 500,00
Dofinansowanie:
5 000,00 (33,33 %)

NIE

TAK

TAK
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7

Lokalna Grupa
Działania
Ziemia
Łowicka

8

WFOŚiGW w
Łodzi

9

WFOŚiGW w
Łodzi

10

Związek
Harcerstwa
Polskiego

11

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.
Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.

Działaj lokalnie

Nastawieni na integrację

Moje ekologiczne
pracownie

Utworzenie punktu
dydaktycznego pn.
„Ekopracownia pod chmurką”
przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Łaguszewie

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.
Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.
Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.
Partner:
Gmina Kocierzew
Południowy

Moje ekologiczne
pracownie

Utworzenie
pracowni
edukacyjnej pn. "Fizyka okiem
praktyka”
przy
Szkole
Podstawowej w Gągolinie
Południowym
Bliżej teatru w Łaguszewie.

Łódzki Akcelerator
Obywatelski

RPO WŁ na lata 2014 2020

Całkowity koszt
zadania:
3 766,00
Dofinansowanie:
3 000,00 (79,66 %)
Całkowity koszt
zadania:
52 601,00zł
Dofinansowanie:
47 236,00 zł (89,80 %)

TAK

Całkowity koszt
zadania:
67 612,00zł
Dofinansowanie:
50 000,00 zł (73,95 %)
Całkowity koszt
zadania:
4 993,00 zł
Dofinansowanie:
4 993,00 zł (100 %)
Poprawa jakości kształcenia Całkowity koszt
ogólnego w Publicznej Szkole zadania:
Podstawowej w Łaguszewie
981 189,85 zł
Dofinansowanie:
732 241,76 zł (95%)

TAK

TAK

TAK

W ocenie
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Lokalna Grupa
Działania
Ziemia
Łowicka

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.

Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach
strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność

„W zdrowym ciele zdrowy

13

Lokalna Grupa
Działania
Ziemia
Łowicka

OSP Lipnice

Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach
strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność

14

Lokalna Grupa
Działania
Ziemia
Łowicka

OSP Łaguszew

Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach
strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność

15

Polska
Fundacja
Narodowa

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju Oświaty
w Gminie
Kocierzew Płd.

12

Całkowity koszt
zadania:
15 000,00 zł
Dofinansowanie:
15 000,00 zł (100 %)

W ocenie

Dzień Zdrowia w Gminie
Kocierzew Południowy.

Całkowity koszt
zadania:
15 162,50 zł
Dofinansowanie:
15 000,00 (98,93 %)

W ocenie

Dzień ziemi

Całkowity koszt
zadania:
15 000,00 zł
Dofinansowanie:
15 000,00 (100%)

W ocenie

Łączy nas pamięć

Całkowity koszt
zadania:
5 060,00 zł
Dofinansowanie:
4 680,00 (100%)

NIE

duch!”

Wartość projektów, na którą Gmina Kocierzew Południowy złożyła i otrzymała dofinasowanie w 2019 roku wynosiła
3 094 815,87 zł, w tym wartość uzyskanego dofinasowania: 2 339 090,00 zł.
Wartość projektów w ramach współpracy z innymi podmiotami z terenu gminy, które były złożone i otrzymały
dofinasowanie w 2019 roku wynosiła 272 854,35 zł w tym wartość uzyskanego dofinasowania: 218 587,00 zł.
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2.8.3. Realizacja projektów dofinansowanych

Remont świetlicy- odnowa miejsca spotkań w sołectwie Lenartów

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w sołectwie
Lenartów

realizowany jest projekt „Remont świetlicy –

odnowa miejsca spotkań w
sołectwie

Lenartów”

o

wartości całkowitej 15 000,00 zł – polegający na
remoncie

świetlicy

oraz

kulturalno – integracyjnej.

organizacji

imprezy

Grant sołecki został

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
w kwocie 10 000 zł.

90-lecie OSP Lipnice – wsparcie tożsamości lokalnej i integracja mieszkańców sołectwa

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w sołectwie
Lipnice realizowany jest projekt „90-lecie OSP Lipnice-
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wsparcie tożsamości lokalnej i integracja mieszkańców sołectwa” o wartości całkowitej
15 000,00 zł – polegający na wykonaniu podbitki oraz organizacji uroczystości 90-lecia
OSP Lipnice. Grant sołecki został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w
kwocie 10 000 zł.

Nasza świetlica – remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Jeziorko

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w sołectwie

Jeziorko realizowany jest
projekt „Nasza świetlica remont świetlicy wiejskiej w
sołectwie Jeziorko” o wartości
całkowitej 15 000,00 zł –
polegający na zakupie pieca z
osprzętem oraz organizacji imprezy kulturalno - integracyjnej. Grant sołecki został
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 10 000 zł.
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Budowa przepustu i dojazdów na drodze gminnej w Kocierzewie Południowym

W dniu 30.09.2019 r. podpisano umowę nr 135/II/2019 z Wojewodą Łódzkim w
ramach Funduszu Dróg Lokalnych na wykonacie przepustu z dojazdami znajdującymi się
w km 13+665 rzeki Witonia, w ciągu drogi gminnej nr 105202E, w m. Kocierzew
Południowy, w gminie Kocierzew Południowy. Wykonano przepust z umocnieniami:
wlotu, wylotu, skarp nasypów i rzeki, dna rzeki oraz barierami ochronnymi.
Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie
255 799,00 zł.
Całkowita wartość wyniosła 342 467,79 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 105053E w miejscowości Różyce – Żurawieniec

W dniu 30.09.2019 r. podpisano
umowę nr 136/II/2019 z
Wojewodą Łódzkim w ramach
Funduszu Dróg Lokalnych.
Prace polegały na poszerzeniu
istniejącej jezdni do 4,50 m oraz
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wykonaniu nakładki asfaltowej na całej szerokości powstałej jezdni o długości 2317 m.
Ponadto zostały wykonane pobocza z kruszywa łamanego szer. 75cm oraz przebudowane
rowy odwadniające tj. rowy zostały wykonane w miejscach gdzie umożliwia to pas
drogowy. Ponadto w związku z poszerzeniem jezdni konieczne było wydłużenie
przepustu przy rowie melioracyjnym wraz z zamontowaniem prefabrykowanych
murków oporowych.
Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie
915 795,00 zł.
Całkowita wartość wyniosła 1 144 744,78 zł.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kocierzew Południowy
Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kocierzew Południowy”. Projekt dofinansowany
jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi.
Całkowita wartość Zadania: 12 684,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 7 610,00 zł.
Zadanie dotyczy dokonania nasadzeń drzew na działkach należących do Gminy
Kocierzew Południowy w okresie wrzesień – listopad 2019 roku. Realizacja projektu ma
na celu spełnienie zadań z zakresu ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu, a
także spełnienie funkcji społeczno-usługowych na rzecz mieszkańców. Gmina chce
zwiększyć stan zadrzewienia w gminie nasadzając drzewa na swoich działkach.
Zadanie obejmuje nasadzenie drzew w pięciu lokalizacjach:
• działka 242/5 w Kocierzewie Południowym: 14 Jarząbów pospolitych
• działka 240 przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym: 6 Jarząbów
pospolitych i 3 Klony zwyczajne
• działka 130/1 w Kocierzewie Południowym: 6 Klonów zwyczajnych i 10 Jarząbów
mącznych
• działka 567 przy Centrum Kultury w Boczkach Chełmońskich: 3 Jarząby pospolite i
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1 Żywotnik
• działka 241/4, 242/4, 243/3 w Sromowie: 10 szt. Jarząbów mącznych, 33 szt. Lip
drobnolistnych i 20 Klonów zwyczajnych

Modernizacja drogi gminnej Kocierzew Południowy – Różyce (741 m) – 212 452,41 zł

W dniu 28 czerwca 2019 r. podpisana została
umowa nr 511/RŚ/2019 między Wojewodą Łódzkim a
Gminą Kocierzew Południowy na realizację zadania pod
nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych” na odcinku Kocierzew Południowy – Różyce, o
długości 0,7414 km.

Umiem pływać
W okresie od 23.09.2019 do 09.12.2019 r. uczniowie klas II
uczęszczali na zajęcia nauki pływania na basenie „Orka” w
Sochaczewie.
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Łącznie zrealizowanych było 20 godzin zajęć dla 30 uczniów ze wszystkich szkół z terenu
Gminy Kocierzew Południowy.
Zajęcia odbywały się w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
realizowanego wraz z Łódzka Federację Sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Na realizację projektu Gmina Kocierzew Południowy otrzymała z ŁFS w
Łodzi dofinansowanie w kwocie 7 866,00 zł.
Inne podmioty
Klub 2019
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 2019 roku, ukierunkowanych na naukę i
doskonalenie umiejętności piłkarskich.
Wsparciem w ramach programu „KLUB” objętych zostało 15 zawodników piłki nożnej.
Dodatkowo zakupiony został sprzęt sportowy: bramki treningowe wraz z siatkami.

Rozwój infrastruktury kulturalno- edukacyjnej poprzez wymianę dachu na budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym
W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzewie Południowym realizowała
projekt pn. „Rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej poprzez wymianę dachu na
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym” mający na celu
podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie
miejscowości Kocierzew Południowy poprzez wymianę dachu na budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym.
Koszt całkowity robót wyniósł: 58 767,90 zł.
Kwota dofinasowania: 38 956,00 zł.
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Doposażenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie
W dniu 22.05.2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach Chełmońskich
podpisała umowę na Doposażenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki
Chełmońskie”.
Grant realizowany był w okresie od
22.05.2019 r. do 31.08.2019 r.
Zakupione
zostały
następujące
przedmioty:
1. Zestaw nagłaśniający, w skład
którego weszły:
− 2 kolumny, moc max 880 W, driver
12”/1,35”, pasmo przenoszenia 60hz18hz, max SPL 114db
− Mixer 6 wejść XLR z
przedwzmacniaczami
mikrofonowymi Xenyx oraz
zsilaniem Phantom, kompresor na
kanałach 1-4, 3-pasmowa korekcja
− 2 zestawy mikrofonów
bezprzewodowych: dwukanałowy
system bezprzewodowy z
mikrofonem do ręki i mikrofonem
nagłownym. Zestaw zawiera
odbiornik-stację, nadajnik- mikrofon do ręki, nadajnik-bodypack, mikrofon nagłowny,
uchwyt do mikrofonu, zasilacz, przewody, baterie, uchwyty do montażu w racku,
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− 2 stojaki do mikrofonów: waga do 2,3 kg, wysokość regulowana od 1020 do 1580 mm,
długość ramienia do 640 mm, materiał stal i magnes,
− 2 stojaki do kolumn: waga do 4,7 kg,
materiał: stal, rozstaw nóg do 1200 mm,
płynna regulacja wysokości od 1320 mm
do 2100 mm. Max obciążenie do 40 kg.
− 2 kable do kolumn: XLR, długości 20 m.
2. Zestaw luster z drążkami.
3. Jedna gablota na manekiny.
4. Dwie gabloty wiszące na puchary,
dyplomy i trofea.
5. Dziesięć walizek na stroje ludowe.
6. Trzy stoły konferencyjne.

Kontynuacja projektów kilkuletnich
E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego
Gmina Kocierzew Południowy realizowała projekt pt. „Gmina Kocierzew
Południowy dla rozwoju kompetencji
cyfrowych mieszkańców regionu”. Projekt
realizowany był w partnerstwie z
operatorem Projektu Towarzystwem
Rozwoju Gminy Płużnica w partnerstwie z
Fundacją Aktywnych Inicjatyw Rozwoju.
W ramach projektu były prowadzone szkolenia o tematyce:
•
•
•
•
•

Rodzic w Internecie,
Moje finanse i transakcje w sieci,
Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową,
Rolnik w sieci.
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W szkoleniach wzięło udział 150 mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy.
W ramach projektu zostało zakupionych 10 komputerów przenośnych które zostały
przekazane do Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym.
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: 88 041,99 zł
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 wyniosła 150 osób.
Turniej odbył się w dniu 7 lipca 2019 roku.
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2.8.4. Realizacja inwestycji ze środków własnych
Utwardzenie dróg gminnych
Łaguszew – Sierżniki (590 m) 60 523,38 zł

Kocierzew Płd. – Różyce-Żur. (900 m) –
92 323,80 zł
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łaguszewie – 633 480,58 zł

Dobudowa klatki schodowej - w trakcie budowy

Zakończona rozbudowa ☺
Zagospodarowanie terenu
wokół Centrum Kultury w Boczkach Chełmońskich – 197 999,99 zł
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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 był do września 2019
roku bardzo ograniczony. Odbywał się on dwa razy dziennie, tylko w miesiącach roku
szkolnego. O września wprowadzono kilka połączeń dziennie.
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, a także wykonuje się
modernizacje dróg gminnych i ich bieżące naprawy.
Na zimowe utrzymanie dróg ogłaszany jest przetarg i podpisywana umowa
z wyłonionym wykonawcą.
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 2019 roku wyniosły 144 814,16 zł.
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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.
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.
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 pracuje jedna mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia
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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.
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 31.12.2019). 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 2019 roku na w/w czynności wynoszą łącznie 298 551,38 zł i są
wyższe niż w 2018 roku o 118 616,85 zł, z tego:
• przeglądy eksploatacyjne oczyszczalni i zanieczyszczeń – 82 656 zł (w 2018 r.
69 864,00 zł)
• badanie ścieków – 8 265,60 zł (w 2018 r. 6 555,90 zł)
• usuwanie awarii po okresie gwarancyjnym – 71.504,23 zł (w 2018 r. 14 184,37 zł)
• wywóz nieczystości płynnych – 128 297,52 zł (w 2018 r. 89 330,26 zł)
• remonty oczyszczalni – 7 828,03 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.
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Obecnie wszystkie gospodarstwa domowe w miejscowości 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
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.
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- 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 2019 roku, firma NEXERA Sp. z o.o. wybudowała 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.
Wykonano również linie światłowodowe w następujących miejscowościach :
Boczki Chełmońskie, Łaguszew, Płaskocin, Sromów i Ostrowiec, gdzie mieszkańcy mogą
już korzystać z szybkiego Internetu. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
Faza II, w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W ramach w/w programu projektowana jest sieć światłowodowa w kolejnych
miejscowościach na terenie gminy.

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.

96

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 rok

4. Gospodarka komunalna
4.1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 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: 39 872 669,46 zł.
Obiekty komunalne są zagospodarowane następująco:
1. Grunty komunalne obejmują 52 działki zabudowane i niezabudowane o łącznej
powierzchni 16,7504 ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią
powierzchnię 1,6262 ha. Działki zabudowane służą celom zgodnym z przeznaczeniem
obiektów lub są zagospodarowane przez część sołectw. Wartość działek uległa zmianie
w związku z wykonanymi operatami szacunkowymi dla działek oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz wyksięgowania z ewidencji księgowej wartości działek
należących do jednostek OSP.
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta Gminy Kocierzew Południowy w
trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, działka nr 180/4, obręb Kocierzew w miejscowości Kocierzew Płd. została
przekazana przez Gminę Kocierzew Płd. na własność obecnym użytkownikom
wieczystym, natomiast działka nr 180/1 obręb Kocierzew w miejscowości Kocierzew
Płd., została odpisana z gruntów jako tereny niezabudowane i wpisana jako tereny
komunikacyjne (drogi).
W 2019 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w
kwocie 5 566,03 zł.
2. Wodociągi gminne: od 1 listopada

2012 roku do 31 października 2017 roku

eksploatację i konserwację wodociągów na terenie Gminy powierzono firmie
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„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
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 oraz
oświetlenie uliczne w Kocierzewie Południowym (przy cmentarzu), w Boczkach
Chełmońskich przy drodze powiatowej Łowicz – Kocierzew i oświetlenie uliczne we
wsi Boczki Chełmońskie (Boczki Delcin) jest własnością komunalną gminy.
4. Wartość dróg gminnych ogółem wzrosła o kwotę 1 887 688,06 zł, z tego: w związku z
utwardzeniem drogi Łaguszew – Sierżniki o kwotę 60 523,38 zł, drogi Kocierzew
Południowy – Różyce-Żurawieniec o kwotę 92 323,80 zł, w związku z modernizacją
drogi gminnej Kocierzew Południowy – Różyce o kwotę 212 452,41 zł, drogi gminnej w
miejscowości Różyce-Żurawieniec o kwotę 1 147 244,78 zł, w związku z budową
przepustu na rzece Witoni na drodze gminnej w Kocierzewie Płd. o kwotę 375 143,69
zł. Zmniejszenie wartości wynika z wyksięgowania z ewidencji księgowej Urzędu
Gminy kwoty 85 267,45 zł, stanowiącej wartość parkingów usytuowanych na działkach
należących do jednostek OSP.
5. Wartość środków transportowych zmniejszyła się o kwotę 1 466 460,77 zł w związku z
wyksięgowaniem z ewidencji księgowej Urzędu Gminy samochodów pożarniczo –
gaśniczych i ratunkowych należących do ochotniczych straży pożarnych działających
na terenie Gminy.
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

w

Kocierzewie

Południowym, Centrum Kultury w Boczkach Chełmońskich.
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W roku sprawozdawczym wartość budynków i budowli zwiększyła się w związku
z

przeprowadzoną rozbudową i modernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej

w Łaguszewie o kwotę 633 480,58 zł, z zagospodarowaniem terenu wokół Centrum
Kultury w Boczkach Chełmońskich o kwotę 197 999,99 zł. Łącznie wartość wzrosła
o kwotę 831 480,57 zł. Wartość budynków i budowli zmniejszyła się o kwotę 23 306,83
zł w związku z rozebraniem i uprzątnięciem szatni na boisku sportowym w Ostrowcu
oraz o kwotę 905 813,30 zł w związku z wyksięgowaniem z ewidencji księgowej
Urzędu Gminy wartości budynków należących do jednostek OSP. Łącznie wartość
zmniejszyła się o kwotę 929 120,13 zł.
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 średnio miesięcznie dochody w wysokości 2 414,88 zł.
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
nastąpiła w związku z odpisaniem zużytego i niespełniającego wymogów
technicznych sprzętu komputerowego będącego na stanie Urzędu Gminy, GOPS-u,
Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym na kwotę 13 056,55 zł oraz
w związku z wyksięgowaniem z ewidencji księgowej Urzędu Gminy wartości
urządzeń technicznych (sprzętu p.poż) należących do jednostek OSP działających na
terenie Gminy.
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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 nie uległa zmianie.
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 PreZero Service 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. odpadów. W 2019 roku odpady wielkogabarytowe
będą odbierane od mieszkańców raz w roku, bezpośrednio z posesji, w terminach
określonych w harmonogramie.
Nastąpiły zmiany w zbiórce odpadów, w związku ze zmienioną ustawą o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach. Odbiorem odpadów zostały objęte 4 podstawowych
frakcji 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)
4. Papier, makulatura (worek niebieski)
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 zmiany uchwały 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.
Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocierzew Południowy
weszły w życie nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: tj.
14,50 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne były zbierane i odbierane w
sposób selektywny i 129 zł od osoby, w przypadku gdy odpady komunalne były zbierane
i odbierane w sposób nieselektywny.
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
635 425,10 zł, a zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 33 378,73 zł.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. Wysłano ich
w ilości 453 szt. na kwotę 81 293,90 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,
a o 390 ton w roku 2019. Podobnie wysoki wzrost nastąpił w odniesieniu do ilości
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odpadów komunalnych przypadających na 1 mieszkańca gminy – z 48,7 kg w 2011 r. do
147,1 kg w 2018 r i 142,3 kg w 2019 r.

Tab. Ilość odpadów zebranych w gminie Kocierzew Południowy w latach 2011-2019
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
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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 Gminne Spółki
Wodnej w Kocierzewie Południowym.
Gmina wspiera działalność Gminnej Spółki Wodnej przyznając co roku
dotację, która wykorzystywana jest na usuwanie awarii lub konserwację rowów
melioracyjnych. W 2019 roku dotację w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczono na
konserwację rowów melioracyjnych wraz z przepustami: na odcinku Wejsce – Wieniec
w miejscowości Wejsce o długości 600 mb., Gągolin Zachodni o długości 1500 mb., Różyce
(Zastruga) o długości 400 mb. Ogółem 2500 mb.
W latach poprzednich były to następujące kwoty:
Dotacja dla Gminnej
Spółki Wodnej w
Kocierzewie
Południowym

2015
27 000,00

2016

2017

2018

15 000,00

20 000,00

25 000,00

2019
35 000,00

Razem
122 000,00

W związku z działalnością rolniczą do gminy za 2019 r. wpłynął podatek rolny i leśny
w kwocie 731 308,69 zł.
W podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła
140 726,17 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów 23 559,87 zł, zaległości wynoszą 33 300,84 zł. W
podatku leśnym: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 109,30 zł.
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: zaległości wynoszą
46 233,26 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 169 490,15 zł oraz
zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby
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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 93 306,03 zł.
Wystawiono 1549 decyzji wymiarowych na podatek rolny, od nieruchomości i leśny,
138 decyzji zmieniających, 66 postanowień w sprawie wymiaru podatku rolnego,
14 postanowień w sprawie podatku od nieruchomości, 55 wezwań do złożenia informacji
w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.
Przyjęto i sprawdzono pod względem formalno- prawnym 157 informacji w sprawie podatku
rolnego, od nieruchomości, leśnego.
Przyjęto, sprawdzono i zaksięgowano 57 deklaracji od osób prawnych.
Zaksięgowano 174 wpłaty osób prawnych, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.
Wystawiono 394 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
Sporządzono 5 umów dzierżawy gospodarstwa rolnego.
Przyjęto 1106 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wydano decyzje w tym zakresie.
Wydano 5 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
10 decyzji w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie/powiększenie
gospodarstwa rolnego.
Wystawiono

49

tytułów

wykonawczych

od

zaległego

podatku

rolnego,

od

nieruchomości i leśnego. Wystawiono 134 upomnienia na zaległy podatek rolny, od
nieruchomości i leśny.

Gospodarka pozarolnicza
Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 161 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:
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•

Hantverkarpoolen

Agnieszka

Pońska,

Zakład

Prefabrykacji

Konstrukcji

Drewnianych
•

Lecznica Weterynaryjna dla Zwierząt S.C w Kocierzewie Południowym

•

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Kocierzew Południowy

•

BIEDRONKA – 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 144 339, 20 zł
- od gruntów 54 287, 91 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
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
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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.
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.
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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
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.

W 2019 roku podjęto kolejne Uchwały:
• Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 r w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; (Lenartów,
Lipnice)

107

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2019 rok

• Uchwała nr V/36/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w spawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi
Osiek;
• Uchwała nr IX/53/19 z dnia 21 czerwca 2019 r., w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Gmina Kocierzew Południowy, fragment
wsi Łaguszew;
• Uchwała nr XI/55/19 z dnia 12 września 2019 r., w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi
Boczki, Osiek, Kocierzew;
• Uchwała nr XIII/62/19 z dnia 6 listopada 2019 r., w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; (Gągolin
Południowy),
•

Uchwała nr XIII/63/19 z dni 6 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; (Jeziorko,
Kocierzew, Ostrowiec).

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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W ramach ochrony środowiska wydatkowano 5 120,00 zł i przeznaczono na
dofinansowanie pobrania próbek gleb od rolników z terenu gminy i wykonanie badań
odczynu (pH) i zasobności gleb, w celu określenia potrzeb wapnowania.

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.
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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
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.
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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 lesistość gminy Kocierzew Południowy wynosi tylko 2%.
W zagospodarowaniu gminy należy wyłączyć lasy jako miejsca lokalizacji inwestycji nie
związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.
W 2019 roku z terenu Gminy Kocierzew Południowy, zgodnie ze złożonymi 108
zgłoszeniami i wnioskami, zostało usuniętych łącznie 688 drzew, w 2018 roku było
usuniętych 478 szt. Różnicując drzewa ze względu na ich rodzaje z terenu Gminy
zniknęły: 143 brzozy, 9 dębów, 15 jesionów, kasztanowców, 12 klonów, 7 lip,
3 modrzewie, 112 olsz, 109 robinii, 2 sosny, 15 świerków, 221 topól, 13 wiązów, 21 wierzb.
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.
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Źródła hałasu o charakterze przemysłowym w gminie Kocierzew Południowy nie
występują.
7.7. Utylizacja wyrobów zawierających azbest
W związku z Uchwałą Rady Gminy nr Nr V/35/19 z dnia 27.02.2019 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.
W dniu 19.12.2019 roku została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 660/OZ/D/2019 na usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew
Południowy z 47 posesji o łącznej masie 176,256 MG. Wyroby zawierające azbest zastaną
zebrane w 2020 roku.
W poprzednich latach zbiórka przedstawiała się następująco:

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, które
powstały w latach wcześniejszych:
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

klimatyczno-

energetycznym 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.
Założenie 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.
4) Plan Rozwoju Lokalnego gminy Kocierzew Południowy na lata 2016-2020.
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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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