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1. Podstawowe informacje o gminie
1.1. Wstęp
Szanowni Mieszkańcy!!!
Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy za 2021 rok, którego obowiązek
sporządzenia wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Zebrane w nim informacje
pozwalają poznać działalność gminy i stan finansów, który stanowi źródło oceny możliwości
dalszego rozwoju Gminy.
Opisana jest w nim 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.
Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym panowała pandemia COVID-19. Czas pandemii
powodował zmniejszenie ilości spotkań z mieszkańcami, ograniczenie organizacji różnych
uroczystości, ale inwestycje realizowane były zgodnie z planami. Służą one poprawie życia
mieszkańców, poprawie nawierzchni dróg, modernizacji szkół i zakupu wyposażenia niezbędnego do
nauki dla dzieci i młodzieży, wspierana jest działalność OSP i Kół Gospodyń Wiejskich. Wydatki z
Funduszu Sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy, zostały zrealizowane w poszczególnych
sołectwach dzięki dobrej współpracy z sołtysami.
Większość inwestycji i różnych przedsięwzięć planowane jest dzięki pozyskaniu środków z
zewnątrz, które udało nam się otrzymać ok. 10,1 mln zł, na realizację zadań w 2021 roku oraz w
latach kolejnych. Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje, sytuacja finansowa gminy jest
bardzo dobra i stabilna.
Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w życie społeczne gminy, a także wszystkim
pracownikom, którzy starają się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej.
Mamy wiele potrzeb społecznych i inwestycyjnych, które będą w następnych latach
realizowane w zakresie dróg, kanalizacji czy infrastruktury sportowej. Zachęcam do zapoznania się
z raportem.
Z poważaniem
Wójt Gminy Kocierzew Południowy
Agnieszka Wojda
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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 zamieszkuje 4 190 osób, tj. o 53 mniej niż 2020 r. w
tym 2 077 kobiet i 2 113 mężczyzn, co ogółem stanowi 5,4% ludności powiatu łowickiego
(stan na 31 XII 2021).
Stopa

bezrobocia

w

gminie

wyniosła

2,6%.

Liczba

osób

bezrobotnych

zarejestrowanych w gminie Kocierzew Południowy wynosiła 38. Natomiast stopa
bezrobocia na terenie powiatu łowickiego wyniosła 4,5%.
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 2020
roku podjęła 56 uchwał obradując na 11 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 641 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.
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 2021 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.

Renata Pytkowska

Kocierzew Południowy

2.

Bogdan Pawlina

Kocierzew Północny

3.

Janusz Pietrzak

Różyce Żurawieniec

4.

Krzysztof Koniutis

Konstantynów

5.

Stanisław Stańczyk

Osiek

6.

Zbigniew Wróbel

Ostrowiec

7.

Tadeusz Trakul

Wejsce

8.

Jan Siekiera

Wicie

9.

Waldemar Majcher

Gągolin Zachodni

10.

Mirosław Rześny

Boczki

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
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1.4. Udział w związkach i stowarzyszeniach
Gmina Kocierzew Południowy jest członkiem:
 Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Zebranie założycielskie odbyło
się w dniu 11 lutego 2000 r. Delegatem na Walne Zebranie Członków jest Wójt
Gminy Agnieszka Wojda.
 Związku Międzygminnego „Bzura”, do którego przystąpiono Uchwałą nr XI/54/07
z dnia 31.10.2007 r. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi Wójt Gminy
Agnieszka Wojda, w przypadku jej braku radny Marek Borkowski.
 Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”, do której przystąpiono Uchwałą nr
IX/42/15 z dnia 26.05.2015 roku. Wójt Gminy Agnieszka Wojda jest członkiem Rady
Decyzyjnej, Sekretarz Gminy Zbigniew Żaczek członkiem zarządu.
 Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, do którego przystąpiono
Uchwałą XIV/65/15 z dnia 30.11.2015 roku. Wójt Gminy Agnieszka Wojda jest
delegatem w Związku oraz pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń wyniosły łącznie 37 245,14 zł.
Dla

Związku

Międzygminnego

BZURA,

który

stara

się

o

budowę

Zakładu

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych w 2020 i 2021 roku
nie przekazywano składek inwestycyjnych. Od 2010 roku do 2019 roku na inwestycję
przekazano łącznie 589 137,45 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
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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.
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. W 2021 roku udzielono 1 ślubu cywilnego
w lokalu USC. Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza
lokalem USC pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1 000 zł.
Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi
przez administrację rządową.
Dodatkowo
Cywilnego

Urząd

Stanu

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
2021 roku medale otrzymało 7 małżeństw.
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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,
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• zaproszenie na rozmowę tych osób i motywacja do poddania się leczeniu
odwykowemu – 6 osób,
 kierowanie osób, w stosunku do których toczy się postępowanie, na badanie
diagnostyczne w celu wydania przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra)
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego – 3 osoby,
 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 2021 roku na terenie Gminy Kocierzew Południowy funkcjonowało 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 2021 roku wydano łącznie 6 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 2 zezwolenia na sprzedaż

12

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2021 rok

napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 2 zezwolenie na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 2 zezwolenia na
sprzedaż napojów zwierających powyżej 18 % alkoholu. Na dzień 31.12.2021 r. ważnych
jest 28 zezwoleń.
Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 16 zezwoleń na jednorazową
sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wydawano decyzji wygaszających zezwolenia.
W 2021 roku wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły
66 689,55 zł, natomiast wpływy z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w
opakowaniach jednostkowych ilości maksymalnej napoju nie przekraczającej 300 ml
„małpki” 6 445,34 zł. Poniesiono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani
w kwocie 62 255,15 zł.
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.
sprawie

przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i

młodzieży. Na podstawie tej uchwały na koniec roku szkolnego 2019/2020 uczniowie
naszych

szkół

otrzymali

stypendia za bardzo dobre
wyniki w nauce.
Ze Szkoły Podstawowej w
Kocierzewie Płd. otrzymało
25 uczniów, z Publicznej
Szkoły Podstawowej w
Łaguszewie 8 uczniów i ze
Szkoły Podstawowej w
Gągolinie Płd. również 6 uczniów. Łącznie wydano 20 000 zł.
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W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano
łącznie kwotę 28 104 zł na pomoc socjalną dla 17 dzieci z 6 rodzin. Liczba wydanych
decyzji – 27, w tym 25 pozytywnych.
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe w roku szkolnym 2020/2021 wydatkowano kwotę 45 269,89 zł.
2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy
2.1. Demografia
Gminę Kocierzew Południowy zamieszkuje 4 190 osób tj. o 53 mniej niż w 2020 r., w
tym 2 077 kobiet i 2 142 mężczyzn, co ogółem stanowi 5,4% ludności powiatu łowickiego
(stan na 31 XII 2021).
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 2021
urodziło się 38 osób, a zmarło 58. W kilku poprzednich latach liczba urodzeń i zgonów
kształtowała się następująco:

Największa liczba urodzeń miała miejsce w 2016 roku – 64 osoby i był to jedyny
rok w okresie 8 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

351

9,26

37,90

Gągolin Południowy

296

4,84

61,16

Gągolin Północny

122

2,94

41,50

Gągolin Zachodni

80

2,58

31,01

Jeziorko

256

6,64

38,56

Kocierzew
Południowy

362

6,46

57,90

Kocierzew Północny

257

5,37

47,86

Konstantynów

59

2,14

27,57

Lenartów

130

2,73

47,62

Lipnice

198

4,65

42,58
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Łaguszew

215

5,11

42,08

Osiek

349

7,04

49,58

Ostrowiec

111

1,88

59,05

Płaskocin

218

4,66

46,78

Różyce

310

6,34

48,90

Różyce - Żurawieniec

145

3,78

38,36

Sromów

133

3,37

39,47

Wejsce

323

6,42

50,32

Wicie

275

7,06

38,95

4 190

93,27

44,93

Razem

2.2. Budżet Gminy
Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku po uwzględnianiu zmian, to kwota
planowana 23 702 706,15 zł po stronie dochodów i 24 472 403,15 zł po stronie wydatków.
Planowany deficyt budżetu to kwota 769 697 zł.
Dochody za 2021 rok zrealizowano w kwocie 24 691 190,15 zł, co stanowi 104,17%
dochodów planowanych. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
wykonano w kwocie 21 329 852,16 zł, tj. 87,16% w stosunku do planowanych.

2.2.1. Dochody budżetu
Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu
30 grudnia 2020 roku – uchwałą Nr XXVI/130/2020.
1) Dochody własne wykonano w kwocie 2 986 730,56 zł, co stanowi 100,22% 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
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zakresu wychowania przedszkolnego, różnych opłat i dochodów (rozliczenia z lat
ubiegłych), tytułu kar za korzystanie ze środowiska, tytułu opłat za zajęcie pasa
ruchu drogowego, odsetek od zaległości podatkowych oraz opłat lokalnych,
kosztów upomnień, a także dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.
2)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami, wykonano w kwocie 6 757 384,84 zł, co stanowi 99,91% planu.
3)
Dotacje celowe z budżetu państwa i innych j s t na realizację własnych
zadań bieżących gminy wykonano 452 334 zł, tj. 99,71% planu.
4)
Dotacje oraz środki na dofinansowanie projektów i zadań z udziałem
środków krajowych w ramach dochodów bieżących otrzymano w kwocie
276 565,01 zł, tj. 99,53% planu i wykorzystano na realizację niżej wymienionych
projektów i zadań:
- 39 962,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, poniesionych wydatków na
realizowany w 2020 roku projekt pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kocierzew Południowy w 2020 roku”,
- 47 145,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn.:
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Kocierzew Południowy w 2021 roku”,
- 30 774,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn.:
„Czysto wszędzie, ładnie wszędzie”,
- 48 720,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn.:
„Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie
Południowym”,
- 9 000,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn.:
„Czyste powietrze”,
- 13 000,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
w Warszawie na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Kocierzew Południowy” w ramach
programu wieloletniego pn.: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032”,
- 59 964,01 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego na realizację sześciu małych projektów lokalnych (grantów sołeckich) w
miejscowości: Boczki Chełmońskie, Gągolin Północny, Lipnice, Płaskocin, Różyce i
Wicie,
- 28 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
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5)
Dotacje na projekty z udziałem środków unijnych w ramach dochodów
bieżących otrzymano 59 894,13 zł, tj. 85,71% planu na realizację następujących
projektów:
- „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” – 48 298,00 zł,
- „Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo
Liechtensteinie” – 8 661,00 zł,
- „Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii albo Liechtensteinu w
Polsce” – 2 935,13 zł.
6)
Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 857 993,00 zł.
7)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 942 773,00 zł.
8)
Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 118 220,00 zł.
Ponadto z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz z tytułu podziału rezerwy
subwencji ogólnej za 2021 roku Gmina otrzymała kwotę 347 066,00 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych planowano kwotę
1 795 912,00 zł, wykonanie wyniosło 1 882 543,23 zł, co stanowi 104,82 % planu.
Dochody majątkowe własne planowane w kwocie 17 134,00 zł, wykonano w kwocie
17 039,15 zł, co stanowi 99,45% planu. Na dochody te składa się:
- 5 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 12 039,15 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności.
Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
planowane w kwocie 3 078 106,84 zł, wykonano w kwocie 3 992 647,23 zł, tj.
129,71% planu. W ramach tych dochodów gmina otrzymała:
- 132 294,39 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na
„Modernizację drogi gminnej Kocierzew Południowy – Różyce-Żurawieniec”,
- 100 000,00 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie
pn.: „Rozbudowa infrastruktury boiska przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie”,
- 2 564 018,00 zł – na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 1 000 000,00 zł – tytułem nagrody w zorganizowanym ogólnopolskim konkursie
dla gmin „Rosnąca Odporność”,
- 45 998,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.:
„Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną w Boczkach Chełmońskich w
gminie Kocierzew Południowy”,
- 20 645,13 zł – refundacja poniesionych wydatków w ramach Funduszu
sołeckiego,
- 129 691,71 – refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na realizację
projektu
z udziałem środków unijnych pn.: „Poprawa jakości kształcenia
ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”.
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Szczegółowe kwoty dochodów budżetowych znajdują się w sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2021 rok.
Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK
Udziały w podatku doch. od os. fiz. i os. prawnych
stanowiące 9,01%

1 882 543,23

Subwencja wyrównawcza i równoważąca
stanowiąca 19,11%

4 408 059,00
3 857 993,00

Subwencja oświatowa stanowiąca 19,91%

3 992 647,23

Dotacje majątkowe 8,03%
Dotacje celowe z budżetu państwa
na zad. zlec. i własne stanowiące 31,86%

7 546 177,98
3 003 769,71

Dochody własne gminy stanowiące 12,08%

2.2.2. Wydatki
Łączne wydatki budżetu w 2021 roku wyniosły 21 329 852,16 zł, w tym:
- wydatki bieżące 18 826 820,37 zł, stanowiące 88,27% budżetu
- wydatki majątkowe 2 503 031,79 zł, stanowiące 11,73% 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 7 465 782,74 zł, co stanowi 35% wydatków

tj. na funkcjonowanie trzech szkół
2) szeroko rozumianą pomocą społeczną w kwocie 6 339 622,29 zł, co stanowi 29,72%
wydatków,
3) oraz pozostałe wydatki w kwocie 7 524 447,13 zł co stanowi 35,28% wydatków.
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WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Pozostałe
wydatki
7 524 447,13
35%

Oświata i
wychowanie
7 465 782,74
35%

Pomoc
społeczna i
Rodzina
6 339 622,29
30%

Na terenie Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe wraz z oddziałami
przedszkolnymi: Szkoła Podstawowa w Gągolinie Płd. i Publiczna Szkoła Podstawowa w
Łaguszewie, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie
Kocierzew Płd. oraz Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Płd. prowadzona przez Gminę.
Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) związane z
oświatą w latach 2015 – 2021, w stosunku do otrzymywanych różnych dotacji oraz
subwencji

Subwencje i dotacje, a wydatki ogółem na
oświatę

oświatowej.
Pokazuje

on,

pomimo

iż

wzrostu

8 000 000
7 000 000
6 000 000

kwot

dotacji

i

koszty

4 000 000

utrzymania

rosną

3 000 000

dużo szybciej, a w

2 000 000

środki

z

tym

dokładane

5 961 604
5 033 569

5 000 000

subwencji,

związku

7 464 635
7 465 783

4 953 002

6 502 704
5 616 731

4 692 006
4 453 370

4 421 280
4 104 643
4 218 7564 046 261 4 090 006

1 000 000

0
2014

2016 Subwencje
2018i dotacje2020

Wydatki
2022 ogółem

przez samorząd są coraz większe. W 2020 roku jest to kwota 2 772 629 zł, a 2021 roku
3 012 412 zł.
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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 6 339 622,29 zł, z czego
5 738 029,89 zł stanowią różnego rodzaju zasiłki i inne świadczenia.
Wykres przedstawia kwoty wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych w latach
2015 – 2021

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
7 000 000
5 875 176

5 738 030

6 000 000
4 736 625

5 000 000

4 917 293
4 428 874

3 915 883
4 000 000
3 000 000
2 000 000
978 615
1 000 000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

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
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kredytów, 851 - wydatki związane z realizację programu zwalczania narkomanii i
alkoholizmu, 854 - pomoc materialna dla uczniów, 900 – gospodarka odpadami i
oświetlenie uliczne, 921 - dotacja dla biblioteki, a także zagospodarowanie terenu wokół
budynku oraz 926 – wydatki związane ze sportem oraz dotacje dla klubów sportowych.
Łącznie wydano kwotę 7 524 447 zł.

2.2.3. Kondycja finansowa gminy
Planowane zadłużenie gminy zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok z dnia
30 grudnia 2020 roku to kwota 2 938 368,49 zł. Faktyczne zadłużenie na koniec okresu
sprawozdawczego wyniosło 538 180 zł. Rok 2021 jest kolejnym, w którym nie
zaciągnięto kredytu.
Wskaźnik kwoty długu na dzień 31 grudnia 2021 roku do wykonanych dochodów
ogółem za rok budżetowy 2021 wyniósł 2,18 %.
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Dzięki
i

pozyskaniu

inwestycyjnych

wielu

źródeł

z
w

ostatnich kilku latach,
udaje

się

dofinansowania

realizować

bieżących

3 000 000 2 691 000
2 183 374
1 836 502

2 500 000

1 500 000

budżecie inwestycje, a

1 000 000

spłacać

zadań

3 274 946

3 500 000

w

jednocześnie

realizowanie

Zadłużenie gminy w latach 2014 - 2021

2 000 000

zaplanowane

na

1 392 730
981 258
634 386 538 180

500 000
0

systematycznie
zadłużenie,

które

spowodowane było zaciągnięciem kredytów w 2013 – 2015 roku na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na modernizację dróg gminnych w latach 2016 – 2021 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.), droga powiatowa nr 2717 E na
odcinku Kocierzew Południowy – Jeziorko 2770 m (2020 r.), Lenartów 327 m (2020 r.),
Gągolin Płn. 2200 m (destrukt, 2020 r.), Różyce-Żurawieniec – Kocierzew Południowy
(2021 r.), Jeziorko (destrukt, 2021 r.), wydano 4 457 541,79 zł. W 2021 roku 362 221,72 zł.

Urząd Marszałkowski

Środki
własne

Razem

132 294,39

229 927,33

362 221,72

Na inwestycję - budowę sieci wodociągowej – rozdzielczej na odcinku Lenartów –
Gągolin Zachodni o dł. 2100 m. wydatkowano kwotę 233 510,00 zł, Na wykonanie
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dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc. Łaguszew wydatkowano kwotę
12 200,00 zł.
Na inwestycję pn. „Wykonanie ujęcia wód podziemnych w Kocierzewie
Południowym – studni awaryjnej nr 2a” wydatkowano kwotę 77 990,15 zł, m.in. na opłaty
związane z wykonaniem dokumentów w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz
pozwoleń wodnoprawnych (karta informacyjna, operat wodnoprawny) oraz podłączenie
otworu studziennego nr 2a do Stacji Uzdatniania Wody
1) „Zakup niezabudowanej działki nr 362 o pow. 0,24 ha położonej w m. Kocierzew
Południowy” wydatkowano kwotę 100 593,78 zł.
2) „Zakup niezabudowanej działki nr 360 o pow. 0,06 ha położonej w m. Kocierzew
Południowy” wydatkowano kwotę 11 569,62 zł.
3) Na wykonanie dokumentacji związanej z przebudową mieszkania komunalnego w
m. Kocierzew Południowy wydatkowano kwotę 18 450,00 zł.
4) Na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie
Południowym wydatkowano kwotę 19 015,80 zł.
5) W ramach zadania

„Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach Chełmońskich ”, Gmina przekazała dotację w
kwocie 299 910,00 zł.
6) W ramach zadania

„Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Różycach”, Gmina przekazała dotację w kwocie 10 000,00 zł.
7) „Zagospodarowanie terenu na boisko przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie”
wydatkowano kwotę 99 925,50 zł, m.in. na zakup piasku z dostawą, trawy, wykonanie
konserwacji boiska, zagospodarowanie i adaptacja boiska do rozgrywek ligowych oraz
wykonanie podbudowy pod trybunę sportową. Łącznie na w/w inwestycję wydatkowano
kwotę 223 224,73 zł.
8) „Zakup i montaż monitoringu przy SP w Łaguszewie” wydatkowano kwotę
19 835,23 zł.
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9) „Termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Kocierzewie Południowym”
wydatkowano kwotę 148 452,89 zł.
10) „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” wydatkowano
kwotę 482 075,48 zł. Wydatki obejmują modernizację budynku SP w Gągolinie
Południowym polegającą na rozbudowie, przebudowie, częściowej termomodernizacji
budynku (rozbudowa budynku o dodatkową klatkę schodową stanowiącą połączenie
między kondygnacjami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej
w części dobudowanej i włączenie do instalacji już istniejącej) oraz wydatki związane z
w/w inwestycją m.in. (aktualizacja projektu, kosztorysu inwestorskiego, nadzór
inwestorski). Łącznie na w/w inwestycję wydatkowano kwotę 507 075,48 zł.
11) „Budowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP w Gągolinie Płd. –
dokumentacja” kwota 6 000,00 zł.
12) „Budowę bieżni przy SP w Łaguszewie – dokumentacja” kwota 4 000,00 zł.
Na realizację projektu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” w ramach wydatków
majątkowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, m.in. na zakup pieca konwekcyjnoparowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym .
Wykonanie siłowni zewnętrznej w Gągolinie Północnym w ramach Funduszu
Sołeckiego wsi Gągolin Płn. i Gągolin Zach. zaplanowano kwotę 25 894,55 zł,
wydatkowano 25 550,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania działki, .
Na projekt pn.: „Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną w Boczkach
Chełmońskich w gminie Kocierzew Południowy”, realizowany przy współudziale
środków z WFOŚiGW w Łodzi (w formie dotacji i pożyczki) wydatkowano kwotę
109 309,37 zł, z tego: dofinansowanie w formie dotacji 45 998,00 zł, w formie pożyczki
30 666,00 zł, środki własne gminy 32 645,37 zł. Poniesione wydatki to m.in. zakup
karmików i budek lęgowych dla ptaków, tabliczek informacyjnych, drzew i krzewów,
usług pozostałych tj. przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wykonanie nasadzeń,
wykonanie i dostarczenie plenerowych gier edukacyjnych, wiaty, ławek, koszy i stojaków
oraz końcowe zagospodarowanie terenu .
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Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki majątkowe: plan – 385 000,00 zł, wykonanie – 382 922,25 zł, tj. 89,76 %.
Na inwestycję pn. „Budowa szatni przy boisku sportowym w Boczkach
Chełmońskich” w 2021 roku wydatkowano kwotę 237 923,45 zł m.in. na wykonanie
posadzek, elewacji, robót elektrycznych, przyłączy wody oraz kanalizacji zarówno na
zewnątrz jak i wewnątrz budynku oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Inwestycja zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą realizowana była w dwóch etapach:
etap 1 (budynek w stanie surowym zamkniętym), termin wykonania do 10 grudnia 2020
roku, etap II (pozostałe roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne) termin
wykonania do 31 maja 2021 roku. Łączny koszt w/w inwestycji to kwota 464 671,51 zł, z
tego: dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego 60 000,00 zł, ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 222 011,93 zł, środki własne gminy 182 659,58
zł.
Na inwestycję pn. „Rozbudowa infrastruktury boiska przy Szkole Podstawowej w
Łaguszewie” wydatkowano kwotę 144 998,80 zł, z tego dofinansowanie z budżetu
Województwa Łódzkiego 100 000,00 zł, środki własne gminy 44 998,80 zł. W ramach
zadania zakupiono trybuny (trybuna demontowalna 1 szt., trybuny z zadaszeniem 2 szt.)
oraz kosiarkę samojezdną.
Reasumując, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 503 031,79 zł tj. 48,07 % w
stosunku do planowanych w wysokości 5 207 432,58 zł.
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.
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W związku ze zwiększonymi dochodami rosną również wydatki gminy,
szczególnie wydatki bieżące, ale rosną również wydatki majątkowe.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina na rachunku bieżącym nie ma zobowiązań
wymagalnych ani należności długoterminowych.
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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 2021 rok.
2.3. Oświata
W roku 2021 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,
2) Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym wraz z oddziałami przedszkolnymi,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie wraz z oddziałami przedszkolnymi.

Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie
Południowym zatrudniała na dzień 31.12.2021 r. 33 nauczycieli w ilości 31,30 etatu oraz 13
pracowników obsługi na 12,5 etatach.
We wrześniu 2021 roku naukę w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym
rozpoczęło 304 uczniów w 16 oddziałach (jest to o 17 mniej niż w 2019 r. i 3 mniej niż 2020
r.), z czego 211 uczęszczało do klas I – VIII, a 93 do oddziałów przedszkolnych.
Dyrektorem

Szkoły

Podstawowej

w

Kocierzewie

Południowym

jest

Agnieszka

Maliszewska.
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
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-

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 31.12.2020 r. do szkoły uczęszczało 91
uczniów, w tym 2 niepełnosprawnych, dla których były prowadzone zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze, którzy stanowią 8 klas szkoły podstawowej oraz dwie
klasy oddział 0. Szkoła zatrudnia 23 nauczycieli w łącznej ilości 14,63 etatu (w tym 10
n-li w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 13 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
Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym oraz na podstawie zawartej umowy
w sprawie przekazania prowadzenia szkoły z dnia 02.07.2012 r. Na dzień 31.12.2021 r.
do szkoły uczęszczało 74 uczniów, którzy stanowią 8 oddziałów oraz dwie klasy
oddziału 0. Ponadto w szkole uczy się jedno dziecko niepełnosprawne, które
uczestniczyło w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych. Szkoła Podstawowa w
Gągolinie Płd. na dzień 31.12.2021 r. zatrudniała 19 n-li w łącznej ilości 12,13 etatu (8
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nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy plus 12 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. Z dniem
31.08.2020 r. rozwiązano zespół szkół w związku z zapisem art. 91 ustawy Prawo
oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), który nie dopuszcza funkcjonowania
zespołów szkół publicznych, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.
Łącznie na terenie gminy do szkół uczęszcza 469 uczniów i jest ich o 8 więcej niż
w 2020 roku (461 uczniów), zatrudnionych jest 68 nauczycieli na 58,06 etatach oraz 20
pracowników obsługi na 20 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 235 737,30 zł, a za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek
oświatowych poza teren naszej gminy wypłacono kwotę 29 446,75 zł.

30

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2021 rok

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. Posiada 2 pracownie komputerowe, dwie pracownie przyrodnicze,
pracownię matematyczną, artystyczną, historyczną, językową, fizyczną, geograficzną oraz
humanistyczną. Uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych klasach lekcyjnych, gdzie są
tablice interaktywne, monitory, dywan interaktywny, Biofeedback, wszystkie sale
dydaktyczne mają dostęp do sieci Internet.
Lekcje wychowania fizycznego odbywają się
na dużej sali gimnastycznej lub na boiskach
szkolnych. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
na małej salce gimnastycznej.

Uczniowie

mogą korzystać z zasobów biblioteki oraz
z opieki na świetlicy szkolnej. Szkoła oferuje uczniom obiady w stołówce szkolnej w
postaci zupy lub drugiego dania oraz dodatkowo śniadań dla dzieci przedszkolnych.
W szkole działa Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu Wielkie Serce.
Dzieci rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć koła teatralnego, matematycznego,
polonistycznego, informatycznego, redakcyjnego Gazetki Szkolnej Echo Szkoły, rytmiki
a także chóru oraz Sport Klubów. Szkoła posiada swoją stronę internetową oraz Fanpage
na Facebooku, prowadzona jest na bieżąco kronika szkolna. Szkoła prowadzi w klasach IVIII dokumentację przebiegu nauczania tylko w formie elektronicznej, co usprawnia
proces dydaktyczno-wychowawczy, komunikację z uczniami i rodzicami.
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Rok 2021 to nadal czas pandemii COVID-19, dzieci
przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej częściowo uczyli
się zdalnie. Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
realizowała kształcenie na odległość za pomocą platformy
edukacyjnej Microsoft Teams znajdującej się w pakiecie Microsoft
Office 365. Lekcje i zajęcia prowadzone były codziennie,
nauczyciele łączyli się z uczniami indywidualnie lub grupowo
poprzez wideokonferencje, rozmowy audio lub czat zgodnie z planem lekcji. Zarówno
nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice byli bardzo dobrze przygotowani do kształcenia na
odległość. Wdrożono Program Reintegracji, w ramach którego m.in. organizowano
spotkania z pedagogiem, pogadanki z psychologiem na temat problemów po nauczaniu
zdalnym, pikniki integrujące zespoły klasowe i wiele innych działań.
Zorganizowano Kolorowy Tydzień Dbania o Relacje. Celem akcji było nawiązanie
pozytywnych kontaktów, integracja i dobra zabawa oraz czynienie dobra dla drugiej
osoby.
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Programy i projekty realizowane w szkole:
Posiłek w domu i w szkole - wykonano
remont kuchni i stołówki,
stoliki

i

krzesełka.

wymieniono

Część

kuchenna

wzbogaciła się o nowe sprzęty do gotowania
i serwowania potraw. Zostały zakupione
nowe talerze, sztućce, tace, wózek do
przewożenia

posiłków

do

części

przedszkolnej, szafy na naczynia, lodówka,
chłodnia, piec konwekcyjno

- parowy,

zmywarka, kocioł na ziemniaki, kotle ciarka,
itp.

Dzięki

kuchennej

rewolucji

szkoła

zaczęła serwować raz w tygodniu drugie
danie, które cieszy się dużą popularnością
wśród uczniów.
Aktywna Tablica 2021 - wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęt interaktywny.
Zakupiono zestaw FunFloor (tzw. podłoga interaktywna), pakiet (program) Rozwój
Mózgu,

Pakiet

Rewalidacja

i

Terapia,

monitor

interaktywny,

Easy Biofeedback 2-kanałowy, programy Eduterapeutica - Specjalne potrzeby edukacyjne:
dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia pakiet m.in. 279 ćwiczeń multimedialnych,
Eduterapeutica - Specjalne potrzeby edukacyjne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
dyskalkulia klasy 4-8 pakiet m.in. 500 ćwiczeń multimedialnych LOGOPEDIA PRO pakiet
PODSTAWOWY.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wsparcie finansowe w kwocie
3 750,00 zł na nowe książki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przedszkolaki w
ramach

dofinansowania

będą

brały

udział

w

konkursach, akcjach, wydarzeniach czytelniczych.
Ogródek

dydaktyczny

to

projekt

dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi. Na terenie
ogrodu

powstały

rabaty

kwiatowe,

ziołowe,

iglaste,

liściaste,

trawiaste.

Została

wybudowana

kaskada wodna oraz altana, w

której

prowadzić

można

tablice/gry

zajęcia,

zakupiono

dydaktyczne,

stację

meteorologiczną, hotel dla owadów, karmnik, sprzęt ogrodowy, beczkę na deszczówkę
oraz pomoce naukowe.
Projekt ekologiczny Czysto wszędzie, ładnie wszędzie – zrealizowano działania:
warsztaty terenowe w Lesie Łagiewnickim w Łodzi, warsztaty twórcze, podczas których
dzieci samodzielnie udekorowały torbę ekologiczną, rodzinny konkurs ekologiczny U nas
nic się nie marnuje…, rodzinny konkurs Eko-moda Kocierzewska, sprzątanie Gminy
Kocierzew Południowy, Dzień Ziemi, itp.
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Pracownia geograficzna

to projekt, w

ramach którego wyposażono nową pracownię
geograficzną w meble, sprzęt

multimedialny,

pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia
zajęć. Zakupiono 15 dwuosobowych stolików i 30
krzesełek, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz
szafki na pomoce dydaktyczne. Zamontowano
monitor interaktywny podłączony do laptopa
wyposażonego w nowoczesne oprogramowanie. Naklejono fototapetę przedstawiającą
Kocierzew Południowy z lotu ptaka.
Informatyka bez granic to projekt realizowany w ramach współpracy z
Politechniką

Łódzką.

Uczniowie

uczestniczyli

w

wyjazdowych

zajęciach

z

programowania i robotyki, podczas których m.in. składali i programowali drony poduszkowce czy drukowali na drukarkach 3D. To super przygoda i okazja do
„studiowania” na wyższej uczelni, będąc uczniem szkoły podstawowej.
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Polska folklorem malowana to ogólnopolski projekt edukacyjny, w ramach którego
uczniowie mieli za zadanie zaprezentowanie w formie filmu swojego regionu, jego
tradycji, folkloru i ciekawych miejsc. (90) ŁOWICKIE KOLORAMI KRAŚNE - YouTube

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.
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Aktywny powrót do szkoły - WF z AWF. Od połowy września
2021 w szkole ruszyły Sport Kluby. Uczniowie na dodatkowych
zajęciach sportowych grają, ćwiczą, bawią się i integrują, aby
powrócić do pełnej sprawności fizycznej po długim okresie nauki
zdalnej.
Umiem pływać to projekt, w którym uczestniczyli
uczniowie klas II.

W ramach tego projektu uczniowie

wyjeżdżali raz w tygodniu na basen, gdzie zdobywali nowe
umiejętności – uczyli się pływać.
Trzymaj formę to Ogólnopolski Program Edukacyjny,
którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków
wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i
zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór
jednostki. Program jest realizowany w szkole w grupie uczniów klas V – VIII.
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.
Innowacje pedagogiczne realizowane w szkole:


Kurtyna w górę, czyli szkolne spotkania z teatrem
to

innowacja

skierowana dla I
oraz

II

etapu

edukacyjnego. Głównym celem innowacji było
rozwijanie zainteresowań aktorskich wśród dzieci i
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młodzieży

oraz

zachęcanie

ich

do

aktywnego

udziału

w życiu kulturalnym. Młodsi uczniowie wystawili Czerwonego Kapturka, zaś starsi
przygotowali przedstawienie aktorsko - kukiełkowe Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków. (90) Czerwony Kapturek - YouTube

 Rowerowo

odkrywamy

uroki

okolicy

to

innowacja

realizowana przez uczniów klasy VI, którzy uczestniczą w
lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach w Sport Klubie
oraz

wycieczkach

rowerowych.

Celem

innowacji

jest

wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
przygotowanie go do aktywnego, zdrowego stylu życia,
integracja zespołu klasowego.
Święto Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku
w Kocierzewie Południowym:

14 września 2021 roku odbyły się uroczyste obchody
Święta

Szkoły

Podstawowej

w

Kocierzewie

Południowym związane z 82. rocznicą bitwy nad
Bzurą.

W

uroczystości

wojewódzkie,

powiatowe,

wzięły

udział

gminne,

władze

kuratorium

oświaty, służby mundurowe, księża, przedstawiciele
ZHP, społeczność szkolna, dyrektorzy sąsiednich
szkół, przedsiębiorcy, krewni poległych żołnierzy,
rodzice uczniów oraz mieszkańcy Gminy Kocierzew Południowy i okolic.
Uroczystość odbyła się z udziałem kompanii honorowej 37. Sochaczewskiego
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Wicia.
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Czas pozalekcyjny dla uczniów szkoła organizuje w formie:
 wycieczek
Uczniowie poznali historię Bitwy nad Bzurą zwiedzając Muzeum w Sochaczewie,
poznali życie i twórczość Józefa Chełmońskiego w Boczkach Chełmońskich,
zwiedzili Muzeum i Skansen w Sromowie, Pałac w Nieborowie, park w Arkadii i
skansen w Łowiczu i Maurzycach, byli w Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie,
zobaczyli film Wyszyński – zemsta czy przebaczenie, odwiedzili teatr, kino, biblioteki.
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 akademii i uroczystości szkolnych, realizowanych zarówno stacjonarnie, jak i
zdalnie. W czasie nauki zdalnej ważne wydarzenia szkolne były publikowane online na
stronie szkoły/Facebooku lub na platformie MS Teams.
Uroczystości zorganizowane stacjonarnie to:

Bal karnawałowy 2021

Walentynki
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Dzień Kobiet
Dzień Chłopaka

Powitanie
Wiosny

Pasowanie
na czytelnika
biblioteki szkolnej

Dzień
Mamy i Taty

Kolorowy
Dzień Dziecka
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Ślubowanie klas I

Dzień
Edukacji Narodowej

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości
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 andrzejek, mikołajek,

 cieszących się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych zajęć z rytmiki

 koncertów i akademii profilaktycznych, których
celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń
związanych z
używkami,
zmianą
postawy

u

młodzieży,

zachęcanie

do

rozwijania swoich zainteresowań.

 redakcji gazetki szkolnej
Uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach na rzecz szkoły
i osób potrzebujących, np. zbiórka makulatury i zakrętek od
butelek, zbiórka
elektrośmieci,
ogólnopolska
zbiórka
zwierząt,

baterii,
Razem

zbiórka
na

karmy

Święta

–

dla
akcja

ogłoszona przez MEN, Mistrz Tabliczki
Mnożenia 2021, Światowy Dzień Uśmiechu,
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Dzień Pluszowego Misia, Dzień Przedszkolaka, akcja Szkoła do hymnu, akcja Szkoła pamięta,
Światowy Dzień Uśmiechu, akcja Serce dla Ingi, akcja
BohaterON, Dzień Języka Ojczystego, akcja Serce dla
Mamy, akcja Moja Flaga.

Od września 2021 roku działa

Szkolne Koło

Wolontariatu Wielkie Serce, które jest inicjatywą
nauczycieli i uczniów chcących pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na
potrzeby

środowiska,

inicjować

działania

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
typu

inicjatywy

charytatywne

i

kulturalne.

Działania

Wolontariatu to m.in.: porządkowanie grobów na cmentarzu
parafialnym, Wielkanocna zbiórka artykułów papierniczych i
chemicznych

dla

dzieci

ze

Specjalnego

Ośrodka

Wychowawczego w Mocarzewie, zbiórka dla podopiecznych Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, zbiórka słodyczy dla osób samotnych z Gminy Kocierzew Południowy,
Szlachetna Paczka, stroiki i karty świąteczne dla emerytowanych nauczycieli i
pracowników gminy, WOŚP.
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W szkole prężnie działa biblioteka szkolna, organizując akcje i konkursy
czytelnicze, takie jak: Październik miesiącem bibliotek szkolnych, Czytanie na dywanie, Przerwa
na czytanie, konkurs pięknego czytania Książka mówi, konkurs By czytać się chciało, zrób
zakładkę wspaniałą, Pasowanie na czytelnika, konkurs Moja pierwsza książka z biblioteki, akcja
Podaruj książkę bibliotece.

Uczniowie rozwijają swoje

zainteresowania i uzdolnienia, biorąc udział w wielu

szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnopolskich konkursach oraz w
sportowych.
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Najważniejsze osiągnięcia edukacyjne:

 wyróżnienie w konkursie plastycznym
o PUCHAR DYREKTORA WODN
w Skierniewicach O takiej szkole marzę...
 8 nagród za udział w konkursie
List do Taty,
 10 nagród w konkursie Portret mojej Mamy,
 7 uczniów nagrodzonych w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,
 2 laureatki etapu rejonowego konkursu pięknego czytania Książka mówi,
 3 uczniów z tytułem Mistrza i 2 z tytułem Wicemistrza w konkursie Grywalizacja
matematyczna,
 5 uczniów w finale Mistrzostwa Polski w Łamigłówkach,
 wyróżnienie w konkursie Mój ulubiony bohater z bajek Jana Brzechwy.

W szkole działa prężnie Rada Rodziców wspierając corocznie szkołę, finansując nagrody
dla uczniów, kupując pomoce szkolne, zabawki. Współpraca z rodzicami układa się
bardzo dobrze.

2.3.2. Działalność szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy

W 2021 r. odbyło się 1 posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, na
których zostało podjęte 7 uchwał oraz 3 posiedzenia Zarządu, na których podjęto 4
uchwały. Odbyło się również posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w celu przeprowadzenia
kontroli działalności finansowej i działalności merytorycznej Stowarzyszenia na Rzecz
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Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy oraz Szkół prowadzonych przez
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę. Na
dzień 31.12.2021 r. Stowarzyszenie zatrudniało jedną osobę na podstawie umowy zlecenie
w

celu

prowadzenia

spraw

finansowo-księgowych

szkół

prowadzonych

przez

stowarzyszenie. Na ten cel wydatkowano 9.700,00 zł brutto.
Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu i innych organów
stowarzyszenia. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej swoje funkcje wykonują
społecznie. W roku sprawozdawczym ogółem jednostki

otrzymały dotację z Gminy

Kocierzew Południowy w łącznej wysokości 1 992 280,00 zł.

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszewie

Mimo ograniczeń, wynikających z obostrzeń
sanitarnych, w szkole odbyły się liczne uroczystości,
akcje
i były realizowane projekty, np. :

Program dla szkół,


Pasowanie na przedszkolaka,



Dzień Postaci z Bajek,



Przedstawienie Elfy św. Mikołaja,



Dzień Dziecka,



Rok Świętego Józefa,



Europejski Dzień Sportu,
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Ślubowanie pierwszoklasistów,



Dzień Edukacji Narodowej,
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Olimpiada Sportowa W

zdrowym ciele zdrowy duch,



Impreza integracyjna Zdrowo i

aktywnie,



Dzień Chłopaka,



Akcja Badamy stan czystości naszych wód,



Wigilia przedszkolna z udziałem ks. proboszcza M.Szmajdzińskiego,



akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej z okazji Święta Niepodległości- Szkoła do

hymnu,



program Umiem pływać dla

uczniów klasy II.
W tegorocznej zabawie choinkowej
brały udział tylko przedszkolaki. Pani
Marzena

Bogusz,

przewodnicząca

Rady Rodziców, pozyskała darczyńców, którzy zasponsorowali paczkę świąteczną dla
każdego z nich.
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Dzień Babci i Dziadka zamiast ogólnoszkolnego Dnia Seniora odbył się w oddziale
przedszkolnym 5-, 6-latków.

Zamiast jasełek w tym roku odbył się koncert kolęd, w którym wystąpili uczniowie
klas I – III.
Już od kilku lat w szkole trwała realizacji innowacji pedagogicznych Zoom na
czytanie dla uczniów klas I –VIII i Bliżej teatru dla uczniów klas IV - VIII, które
odpowiednio

miały

podnieść

kompetencje

czytelnicze

uczniów

i

zdobyć

umiejętności występowania na scenie.
Uczniowie brali udział w licznych konkursach , m.in. :








na najpiękniejszą choinkę klasową,
na stroik wielkanocny,
konkurs na strój ekologiczny,
konkurs Gang Swojaków,
Coś z niczego – konkurs plastyczny na twórcze wykorzystanie odpadów,
Klasowy i Szkolny Mistrz Segregacji Odpadów,
Oszczędzamy Wodę – konkurs koncepcyjny,

W szkole w roku 2021 prężnie działało Szkolne Koło Wolontariatu, do którego należało
20 uczniów. Wśród działań członków koła należy wymienić :
 zorganizowanie dla przedszkolaków Dnia Głośnego Czytania, polegającego na
odczytaniu fragmentów bajek przez wolontariuszki z klasy VI.
 zorganizowanie spotkania edukacyjnego w ramach przynależności do Klubu
Szkół UNICEF; pogadanki i prezentacji „Działamy na rzecz środowiska”.
 zorganizowanie II edycji Zbiórki Mikołajkowej dla Mocarzy z Mocarzewa we
współpracy ze stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej.
 przeprowadzenie zbiórki plastikowych nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego
dla osoby niepełnosprawnej .
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Z kolei Samorząd Uczniowski spośród wielu działań zorganizował i przeprowadził
m.in. :
 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,


akcję z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia,



szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej w formie przedstawienia.




akcję Góra Grosza, z której zbiórka została przekazana do Towarzystwa Nasz Dom,
zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Serce dla Igi .



obchody Dnia Kobiet,



pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Sportu.

Przedszkolaki i uczniowie szkoły wzięli udział w wielu wycieczkach i wyjazdach:
 do Aquaparku w Kutnie (5 razy),


na termy do Uniejowa,



na warsztaty w ramach

edukacji ekologicznej do MPO w
Łodzi.


do Figloraju w Łowiczu,



do Bednar na warsztay

plastyczne,


do Warszawy „Szlakiem

bohaterów Kamieni na szaniec”.

W
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pierwszej połowie 2021 roku trwała
realizacja

projektu

z

edukacji

ekologicznej Woda żywi i pracuje,
współfinansowanego z WFOŚiGW
w Łodzi o ogólnej wartości 24969,65
zł.

Projekt miał na celu zdobycie

przez jego beneficjentów rzetelnej wiedzy na temat roli i znaczenia różnorodnych wód
na Ziemi i w życiu, także gospodarczym

człowieka oraz ukształtowanie

od

najmłodszych lat możliwie trwałych nawyków dotyczących ochrony wody słodkiej, jej
przydomowej retencji i racjonalnego, oszczędnego jej wykorzystania. W jego ramach
odbywały się warsztaty, wycieczki, konkursy, akcje (np. Badamy stan czystości wód ).
Do czerwca 2021 roku trwałą realizacja projektu z edukacji ekologicznej Inwazji
śmieci mówimy STOP!, współfinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi o ogólnej wartości
21756,00zł, który ma na celu ukształtowanie właściwej, pożądanej społecznie postawy
ekologicznej w zakresie postępowania ze śmieciami w życiu (także dorosłym) jego
małych beneficjentów. W jego ramach odbywają się wycieczki, warsztaty, konkursy,
akcje, które ukształtują postawę proekologiczną uczniów, poszerzą wiedzę o skali
problemu śmieciowego, procesów degradacji i zagospodarowania odpadów, ich
wpływu na biosferę.
W 2021 roku odbywały się zajęcia w Ekopracowni pod chmurką, takie jak ćwiczenia z
gimnastyki
korekcyjnej

,

przyrody,

lekcje
biologii,

edukacji
przyrodniczej,
konkursy.
W

końcu

wykonano

2021

r.

nową
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pracownię biologiczną , powstałą w oparciu o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi,
wyposażoną

m.in. w ekran dotykowy i

nowoczesne programy edukacyjne

w

technologii 3D.

2. Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym
Szkoła dysponuje pomieszczeniami i odpowiednim wyposażeniem do właściwego
przebiegu kształcenia, wychowania i opieki. Kontynuowane są działania zmierzające
do doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt umożliwiający pełne
wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej dla celów dydaktycznych
i administracyjnych. 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. Panująca
w kraju pandemia koronawirusa znacznie ograniczyła udział uczniów w konkursach
przedmiotowych i artystycznych, oraz zawodach sportowych. Poniżej przedstawiamy
osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych w 2021 roku i zawodach sportowych:
1)

5 nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym „ Portret mojej Mamy",

2)

2 nagrody główne, 1 wyróżnienie i 1 dyplom uznania w konkursie Patron roku 2021

Stanisław Lem, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kocierzewie,
3)

W Olimpiadzie Sportowej „W zdrowym ciele zdrowy duch”, która odbyła się w

Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie szkoła uzyskała następujące wyniki:
W najmłodszej kategorii rozegrany został turniej piłki nożnej drużyn mieszanych.
Drużyna 1 z SP w Gągolinie zajęła II miejsce, a Drużyna 2 miejsce IV.
W indywidualnej rywalizacji w biegu z przeszkodami III miejsce.
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W kategorii 4-6 w turnieju piłki nożnej drużyn mieszanych Drużyna 1 zajęła II miejsce,
a Drużyna 2 zajęła III miejsce.
W tej kategorii rozegrany został także turniej unihokeja drużyn mieszanych, w którym
Drużyny z SP w Gągolinie zajęły II i III miejsce.
W indywidualnej rywalizacji rzutu do bramki III miejsce, a w rzucie piłką do kosza II
miejsce.
W najstarszej kategorii w turnieju piłki nożnej Drużyny z SP w Gągolinie zajęły I i III
miejsce.
Wyniki w indywidualnych dyscyplinach przedstawiają się następująco:
Przewrót w przód: I i III miejsce
Rzut do kosza: I i II miejsce
Podciąganie na drążku: I i III miejsce
Odbijanie piłki siatkowej: I i III miejsce
Uczniowie mieli możliwość wykazania się również w wielu innych konkursach
szkolnych indywidualnych i klasowych, organizowanych podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, przy okazji różnych uroczystości, apeli i inscenizacji. Udział
uczniów
w tak wielu różnorodnych konkursach świadczy o ich szerokich zainteresowaniach i
chęci pokazania się innym. Każdy uczeń mógł wziąć udział w dowolnym konkursie,
który spełniał jego oczekiwania.
Prowadzone w szkole innowacje:
1.

„Welcome

to

the

UK”

–

Z

wizytą

w

Zjednoczonym

Królestwie.

Istotą innowacji jest poznawanie przez uczniów kultury Zjednoczonego Królestwa
oraz krajów wchodzących w jego skład, tj. Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej
oraz realiów życia codziennego ich mieszkańców.
2. „Mali artyści – rozwijanie dziecięcej twórczości muzycznej”. Ideą wiodącą innowacji jest
połączenie wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego
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i rozszerzenie ich o aspekty edukacji muzycznej prowadzonej w dwóch oddziałach
przedszkolnych.

Realizowane projekty w szkole:
a) edukacyjne:
 „ Bohater On w Twojej Szkole 2021” – akcja upamiętniająca 77. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego i pielęgnująca pamięć o uczestnikach tego wydarzenia,

 „Mała książka - wielki człowiek” – projekt wspierający czytelnictwo, realizowany
w klasie I,
 „ X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – akcja edukacyjna,
 „ Szkoła pamięta” - akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest
pielęgnowanie pamięci o bohaterach,
 „Szkoła do hymnu” - akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 „ Lepsza szkoła” - sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych
testów,
 „ Cała Polska czyta dzieciom”- akcja upowszechniania literatury wśród uczniów
i rodziców.
 „ Akademia Lubella” – program edukacyjny propagujący zdrowy styl życia.
 „Umiem pływać” - w ramach projektu uczniowie kl. II wyjeżdżają raz w tygodniu
na basen, gdzie zdobywają nowe umiejętności – uczą się pływać.
b)
z edukacji zdrowotnej:
„Czyste powietrze wokół nas",
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„Trzymaj formę",
„Bieg po zdrowie",
„ Program dla szkół” – I-V,
„ Śniadanie daje moc” – kl. 0 -VIII,
c) promujące bezpieczeństwo:
„ Odblaskowe Pierwszaki”
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Uroczystości i imprezy szkolne
Integralnym i stałym
elementem

życia

szkoły

są

uroczystości
imprezy

i
szkolne.

Przebieg większości
z

nich

to

wspólnej

efekt
pracy

uczniów, nauczycieli i rodziców. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa udało
się zorganizowano szereg akcji, imprez i uroczystości szkolnych.
Dzień Babci i Dziadka

Walentynki

W

ramach

projektu

aktywnie" został zorganizowany
przy

Szkole

Podstawowej

„Zdrowo
festyn na
w

i

terenie

Gągolinie
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Południowym. Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kocierzew
Południowy,

mieszkańcy sołectwa

Gągolin

Południowy

(w ramach funduszu sołeckiego) i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gągolinie
Południowym. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, smaczne jedzenie oraz wspaniała
zabawa. Festyn uświetnił występ Dziecięcego Zespołu Ludowego "Kocierzewiacy", któremu
przygrywała Kapela Szymona Mońki.

1. „ Sprzątanie Świata” – Myślę, więc nie śmiecę

2. Ślubowanie klasy I
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3.

Pasowanie na Przedszkolaka

4.

Udział w obchodach 82. rocznicy bitwy nad Bzurą w Kocierzewie

Południowym

5.

Dzień Edukacji Narodowej

57

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2021 rok

6. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

7.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

8.

Muzyczna jesień w przedszkolu
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9.

„ Szkoła Pamięta” –
Pieszy rajd szlakiem
Miejsc Pamięci,

10. "Wolność krzyżami
się

mierzy"

–

udział

w

patriotyczno

-

religijnej
uroczystości
zorganizowanej
przez

władze

samorządowe
Gminy
Nieborów. W tym
dniu

uczestnicy

uroczystości
oddali

hołd

żołnierzom

września

1939

roku pochowanym

na cmentarzu wojennym w Kompinie.

11. 11 Listopada –
Narodowe Święto
Niepodległości
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12.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

13.

Mikołajki

14.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Samorząd Uczniowski wraz ze
Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizowali „Kiermasz Bożonarodzeniowy”. Idea
polegała

na

przygotowaniu przez
uczniów i rodziców
ozdób

bożonarodzeniowych i wypieków. Na kiermaszu można było zaopatrzyć się
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w przeróżne świąteczne dekoracje, stroiki, bombki, choinki, świeczniki itp.,
wykonane przez dzieci, rodziców i babcie. Były też różne pyszne ciasteczka, rogaliki
oraz pierniki. Wydarzenie to cieszyło się wielkim powodzeniem. Zebrane pieniądze
zostały przekazane na konto Fundacji Bogaci Miłosierdziem dla Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych w Mocarzewie oraz na potrzeby Samorządu Uczniowskiego.
15. Jasełka bożonarodzeniowe pt.: „Gdy Bóg podróżuje koleją”

Wycieczki i wyjazdy
1.

Wyjazd uczniów kl. II do Biblioteki w Kocierzewie na uroczyste podsumowanie

konkursu Patron roku 2021 Stanisław Lem. Po uroczystości wręczenia nagród wszyscy
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obejrzeli spektakl iluzjonistyczny Spotkanie z Czarami, który wprowadził widzów w świat
magii oraz zwiedzili bibliotekę.

2.

Wyjazd Przedszkolaków do Centrum Zabaw „Świat Dziecka” w Sochaczewie.
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3.

Wycieczka uczniów klas IV-VIII do Lasek i Warszawy.

4.

Pielgrzymka

autokarowa

klasy

IV

do

Częstochowy.
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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:
 „Zakręcona Akcja” - zbieranie plastikowych nakrętek by pomóc osobom
niepełnosprawnym,
 Pomoc rówieśnikom szkolnym mającym problemy w nauce (cały rok szkolny ),


Pomagamy
ptakom
przetrwać zimę –
akcja
dokarmiania
ptaków,

 „ZBIERAMY KARMĘ DLA PSÓW” – zbiórka karmy , kocy, poduszek i innych
artykułów dla podopiecznych schroniska Podaj Łapę w Łowiczu,
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„Moc Prezentów UNICEF” - Pomagamy dzieciom w Gwatemali. Projekt pod
patronatem UNICEF,



Udział w akcji „ Razem na święta”,



Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,



„ Porozmawiajmy o żywieniu” – akcja pod patronatem UNICEF, obejmująca
zagadnienia związane z odżywianiem,



Zbieranie funduszy dla niepełnosprawnych dzieci w ramach współpracy z Fundacją
„ Pomóż i Ty”.

Remonty i konserwacje:
1. Dzięki

środkom

budżetu

otrzymanym

Gminy

Południowy dokonano

z

Kocierzew
rozbudowy

budynku o nową klatkę schodową,
wykonano drogę pożarową oraz plac
manewrowy i chodnik. W budynku
szkoły wymieniono 42 okna.
2.

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła rozpoczęła realizację projektu „Nasze
ekologiczne pracownie”. Z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki

Wodnej

w Łodzi w roku szkolnym 2021/2022 zostanie utworzona Pracownia geograficzna.
Maksymalny koszt dotacji wynosi 49585,00 zł, a wkład własny to 5550,00 zł.
2.4. Pomoc społeczna
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w którym na dzień 31.12.2021 r.
zatrudnione były 4 osoby, tj. kierownik, dwóch pracowników socjalnych, a także
koordynator ds. administracyjnych w Klubie Senior+.
Formy udzielania wsparcia:
1)

świadczenia pieniężne:


zasiłki stałe – wypłacono 37 świadczeń na łączną kwotę 17.368,64 zł,



zasiłki okresowe – wypłacono 9 świadczeń na łączną kwotę 2.309,49 zł,
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2)

zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe w sytuacji klęsk i
zdarzeń losowych – wypłacono 42 świadczenia na łączną kwotę
52.124,64 zł;

świadczenia niepieniężne:


usługi opiekuńcze dla 1 osoby, stanowi kwotę 13.409,41 zł,



opłata za pobyt w DPS 3 osób – 105.856,56 zł,



pomoc w zakresie dożywiania dla 10 dzieci w szkole oraz 3 rodzin nie
korzystających ze stołówki szkolnej – 3.401,80 zł,



udzielanie porad i wsparcia w formie pracy socjalnej – 36 rodzin.

Ponadto mieszkańcy Gminy korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, tj. z bezpłatnych produktów spożywczych, dostarczanych
z Banku Żywności. W 2021 roku wydano 18 skierowań dla 34 osób, które spełniały
kryteria określone w Programie.
Ogółem na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka, świadczenia rodzicielskie) wydatkowano kwotę 1 228 642,57 zł.
W ramach programu „Rodzina 500 +” wydatkowano łącznie 4 566 220,73 zł.
Wypłacono 9 097 świadczeń na 810 dzieci z 477 rodzin. Łączna kwota wypłaconych
świadczeń wynosi 4 527 484,10 zł.
Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 38 736,63 zł.
Wydano 15 nowych Kart Dużej Rodziny oraz 28 kart przedłużających ważność
pierwotnie wydanej karty.
Na realizację zadnia z budżetu państwa przeznaczona była kwota 187,34 zł.
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
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Celem głównym programu jest wprowadzenie szeregu działań mających na celu
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych
w udzielaniu pomocy osobom doświadczających przemocy oraz podejmowanie
odpowiednich działań wobec sprawców przemocy.
W ramach programu działa Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem
Wójta Gminy Kocierzew Południowy nr 60/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 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 10 osób.
W roku 2021 Zespół Interdyscyplinarny pracował z 8 osobami podejrzanymi o
stosowanie przemocy wobec najbliższych. Zespół odbył 8 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 uzależnienia
zatrudniony jest psycholog. Pomocą psychologiczną objętych było 6 osób.
Wspieranie rodziny realizowane jest zgodnie z ,,Gminnym Programem
Wspierania Rodziny na lata 2020-2023” przyjętym uchwałą nr XX/102/20 Rady Gminy
Kocierzew Południowy z dnia 21 maja 2020 roku
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.
Dwoje dzieci z terenu gminy umieszczonych jest w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
Gmina poniosła z tego tytułu następujące koszty 9 039,00 zł.

67

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2021 rok

Kwotę 22 325,76 zł (100 % dotacja z budżetu państwa) wydatkowano na opłacenie
składki zdrowotnej za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, natomiast kwotę
1 776,60 zł wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej za 3 osoby pobierające
specjalny zasiłek opiekuńczy.
Ponadto za 2 osoby pobierające zasiłek stały opłacono składki na ubezpieczenie
zdrowotne na kwotę 745,92 zł.
Klub Senior+ w Boczkach Chełmońskich
W ramach funkcjonowania Klubu Senior+ w Boczkach Chełmońskich w 2021 roku
wydano łączną kwotę 42.025,48 zł. Na powyższą kwotę składały się zarówno zakupy
materialne, usługi oraz koszty utrzymania budynku.
Zakupiono m.in. ekspres do kawy, szklanki, niezbędne
przybory i akcesoria kuchenne, licencję Parasol (dot.
możliwości

bezpłatnego

odtwarzania

utworów

audiowizualnych).
W dniu 11 lutego 2021 r., w Klubie Senior+ odbyło
się spotkanie pn. „Tłusty Czwartek”. Pomimo trwającej
sytuacji epidemicznej seniorzy chętnie wzięli w nim
udział.

W ramach odkrywania talentów w Klubie
odbywały się zajęcia, m.in. z rękodzieła ludowego, tj.
„Świąteczne warsztaty z wycinanki”, które prowadziła
Pani Mirosława Grochocka – członkini Klubu Senior+.
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Ponadto Pan Stanisław Łacheta, również
członek Klubu Senior+, dla Klubu wykonał dla
dwa obrazy malowane na płótnie w technice
olejnej.

W drugiej połowie 2021 roku rozpoczęły się cykliczne czwartkowe spotkania,
podczas których nasi seniorzy prezentują swoje talenty kulinarne, dzieląc się swoim
doświadczeniem. Oprócz tego chętnie odkrywają nowe smaki na podstawie przepisów
wyszukanych w internecie.
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We wtorki, zarówno w siedzibie Klubu Senior+ w Boczkach Chełmońskich jak i na
sali przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie
Południowym odbywały się zajęcia gimnastycznokorekcyjne dla seniorów, które prowadzone były przez
wykwalifikowanych instruktorów.

W ramach spotkań seniorzy skorzystali z nauki
obsługi telefonu dotykowego oraz zakładania i obsługi
kont e-mail, mediów społecznościowych.
W każdym czasie seniorzy mają do dyspozycji dwa
komputery z dostępem do internetu, gry planszowe
m.in.: szachy, warcaby, scrabble, karty i inne.

W ramach podnoszenia świadomości zorganizowano zajęcia, pt. „Przemoc w
rodzinie. Gdzie szukać pomocy.”
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W dniu 14 października 2021 r. seniorzy z terenu gminy
wyjechali do kina na seans filmowy pt.
„Wyszyński.

Zemsta

czy

przebaczenie”, po którym, z okazji 3
rocznicy powstania Klubu, uczestnicy
wyjazdu udali się na kolację do
restauracji.

W sobotni wieczór 20 listopada 2021 r. odbył
się Wieczór Andrzejkowy, który poprowadził
Wodzirej Grzegorz. Wszyscy świetnie się bawili do
późnych godzin wieczornych.

W grudniu 2021 r. seniorzy w ramach przygotowań
świątecznych piekli pierniczki. Oprócz seniorów w akcję
pieczenia

zaangażowane

były

również

wnuki

wyżej

wymienionych. Dzięki wspólnej pracy integracja pokoleniowa
przebiegła pomyślnie.
Podczas organizowanych spotkań nasi klubowicze, w
ramach posiadanej licencji na odtwarzanie materiałów
audiowizualnych, mają możliwość oglądania filmów i
spektakli telewizyjnych.
Niestety w 2021 roku działalność klubu, w związku z
sytuacją epidemiczną na polecenie Wojewody Łódzkiego,
również musiała zostać zawieszona w okresie od 29 marca 2021 r. do 3 maja 2021 r.
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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 680 członków, w tym
37 członków wspierających , 35 honorowych . W jednostkach działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze zrzeszające 23 dziewczyny i 50 chłopców.
Jednostki OSP Boczki i OSP Wicie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .
Obecnie po przeszkoleniu podstawowym jest

60 członków z tego w: OSP Boczki – 26,

OSP Lipnice – 7, OSP Różyce – 2, OSP Wicie – 29.
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 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
2020 jednostki brały udział w 40 akcjach ratowniczo-gaśniczych, a w 2021 roku w 58
członkowie także brali udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową
Straży w Łowiczu:
- szkolenie podstawowe (odbyło się na początku roku) – 4 osoby,
- szkolenie KDR (kierujący działaniami ratowniczymi) – 3 osoby.
Ze względu na pandemię zawody sportowo-pożarnicze nie odbyły się.
W 2021 roku w budżecie Gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
przeznaczono środki pieniężne w wysokości 518 027, zł. Środki budżetu gminy w zakresie
utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy
przeznaczono następująco:
-

133 578,00 zł na dotacje na zadania bieżące, (w 2020 r. było 10 500 zł)

-

12 955,60 zł za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i innych wypadkach
losowych, udział w szkoleniach

oraz na nagrody podczas gminnych zawodów

pożarniczych, (w 2020 r. było 3 024 zł)
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-

12 594,84 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów strażackich,
(w 2020 r. było 9 729 zł)

-

48 989,08 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. (w 2020 r.
było 41 160 zł)

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która jest obowiązkowo ustalana w każdym
roku budżetowym, poniesiono wydatki w kwocie 4 912,50 zł.
Zostały zakupione fartuchy sterylne i pościel dla ZOZ w Łowiczu, jako wsparcie dla
szpitala w walce z pandemią COVID-19.
W ramach współpracy z Policją raz w roku, Komendant Powiatowy Policji
przedkłada Radzie Gminy informację na temat bezpieczeństwa na terenie gminy.

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 Wiktor Kolos, Wiceprezesem Piotr Boczek, Skarbnikiem Marek Michalak,
Sekretarzem Hubert Fijałkowski, Członkiem Krzysztof Lebioda. Trenerem jest Marek
Borkowski.
Klub prowadzi 2 drużyny piłki nożnej: Seniorów B klasa – 33 osób, drużyna żeńska
- 14 osób. Z dotacją Gminy w 2021 roku, w wysokości – 30 000 zł.

Gminny Klub Sportowy KORONA Łaguszew, który powstał w 2008 r. Prezesem
jest Michał Dobrzyński, Zastępcą Prezesa Sebastian Stańczak, Skarbnikiem Piotr Buczek,
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trenerem jest Michał Dobrzyński. Klub prowadzi obecnie 2 drużyny piłki nożnej:
Seniorów klasa okręgowa – 23 osoby, juniorzy – 24 osoby. Z dotacją Gminy w 2021 roku,
w wysokości – 44 844,21 zł.

2.7. Kultura i turystyka
Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym jest samorządową
instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. Nr 1 z dnia 29.06.
2006 roku. W

minionym roku Biblioteka

realizowała swoje zadania statutowe

zgodnie z wytyczoną misją i celami głównymi instytucji. Biblioteka wychodząc
naprzeciw potrzebom społecznym, wspierana przez Filie w Boczkach

związku z

pandemią Covid nie mogła realizować wielu ważnych form kulturalno-oświatowych
i edukacyjnych zaplanowanych w minionym roku.
Kwota dotacji podmiotowej w wysokości

410 000,00 zł. przyznana przez

organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym
wpływała zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym.

Koszty działalności w 2021 roku wyniosły

– 456 785,77 złotych

Ogółem przychody w 2021 roku wynosiły

- 440 798,90 złotych

1. Dotacja podmiotowa organizatora na 2021 rok

– 410 000,00 zł

2. Przychody , środki pieniężne / projekty / środki pozyskane z innych podmiotów
publicznych /
ogółem – 30 798,90 zł
3. Laptopy otrzymane z udziału w projekcje
6 sztuk

na kwotę 9 000,00 złotych
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Projekty
1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 1. Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. – 6 000,00 zł.
2. Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat ,,Z książką na start” -,,Mała książka - wielki
człowiek” - 20 kompletów książek dla dzieci i rodziców.
3. Udział w projekcje ,,Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim’’, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
– w ramach projektu otrzymanie 6 laptopów, szkolenia pięciodniowe
2 pracowników.

Nabytą wiedzę i umiejętności

dla

wykorzystane zostały do

przeprowadzenia warsztatów on-line dla dwóch grup dzieci i młodzieży po 30
godzin. Tematem warsztatów było wykorzystanie narzędzi informacyjnych oraz
posługiwanie się programami graficznymi.
4. Przystąpienie do projektu - Konsorcjum Bibliotek Cyfrowych ACADEMIKA Finansowane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
Przy bibliotece działają 2 zespoły folklorystyczne.
W związku z obostrzeniami COVID w 2021 roku próby zespołów i grupy
działającej przy bibliotece odbyły się po przerwie 21 maja.
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca ,,Boczki Chełmońskie ‘’ –

koncerty 8,

nagrania zespołu do regionalnych telewizji - 4, inne koncerty - 3.
Dziecięcy

Zespół

Ludowy

,,Kocierzewiacy”

-

koncertował

5

razy

W 2021 roku Zespół otrzymał nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie
kultury w wysokości 6 000,00 złotych.
Koncerty 2021r.
- Nagranie w Skansenie w Maurzycach z ekipą z Nowego Sącza programu
- Udział w Festiwalu „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu – KONCERT!!
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- Koncert w Gągolinie Płd. na Festynie
Rodzinnym
- Koncert w kościele w Kocierzewie z
okazji Dni Papieskich
- Koncert w Muzeum w Łowiczu z
okazji podsumowania projektu.
W czerwcu wykonaliśmy folder
Dziecięcego Zespołu Ludowego
,,Kocierzewiacy”
- Grupa Śpiewacza ,,Księżanki” – koncertowała - 4 razy/ zajęcia wtorki .
- Zajęcia dla seniorów/ ruchowe – wtorki.
- Zajęcia fitness : zajęcia ruchowe i taneczne: czwartki od 16.00 do 19.00
- 3 grupy; grupa I dzieci 5-7 lat , grupa II dzieci 8 – 12 lat , grupa III dorośli.
- Zajęcia zespołów ludowych – piątki – 16.00 – 19.00 – Zespół ,,Kocierzewiacy”, 19.00 21.30 - RZP i T,, Boczki Chełmońskie”
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Zestawienie form działalności kulturalno – oświatowej w 2021 roku.
1. Konkurs dla dorosłych ,, Tłusty czwartek”.
2. Akcja ogólnopolska ,,Tydzień Bibliotek’’/projekcje filmów, pogadanki czytelnicze/.
3. Wyjazd do Łodzi, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego.
4. Nagranie filmów przez zespoły działające przy bibliotece.
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca ,, Poniedziałek wielkanocny”
- Nagranie TVP - ,,Budzi się ludzi”.
- Dziecięcy Zespół
Ludowy ,,Kocierzewiacy”
– Zabawy dziecięce.
5. Konkurs plastyczny
,,Portret mojej mamy”.
6. Organizacja koncertu
Joanny Pawlik – z okazji Dnia
Matki.
7. Dzień Dziecka w Bibliotece
– zabawy, dla dzieci.
8. Konkurs plastyczny - ,Patron Roku 2021 Stanisław Lem.
9. Rajd z przewodnikiem po terenie naszej gminy
10. Warsztaty z makramy dla dorosłych.
11. Pokaz iluzjonistyczny dla dzieci.
12. Spotkanie andrzejkowe , loteria ……/ dla dorosłych.
13. Pokaz iluzjonistyczny dla dorosłych.
14.Warsztaty tradycyjnych ozdób z papieru , wykonanie pająka.
15. Warsztaty ,,Wracamy do tradycji wysyłania kart bożonarodzeniowych” ,
własnoręcznie wykonywanie kart świątecznych.
16. Warsztaty tańca dla dzieci.
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17. ,,Mikołaj zawitał do biblioteki” przygotowanie i rozdanie paczek ze słodyczami dla
dzieci.
18. Kontynuacja akcji ,,Mała książka –
wielki człowiek”
19. Organizacja koncertu
,,Papieskiego” -17.10.2021 r w
kościele św. Wawrzyńca w
Kocierzewie.

20. Organizacja wyjazdu zespołu
dziecięcego na
Międzynarodowy Festiwal
28. Święto Dzieci Gór koncerty, zwiedzanie
Kopalni Soli w Bochni.
21. Udział Biblioteki /
współorganizacja / Turniej
Sołectw - Kocierzew
Południowy
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2.8. Projekty dofinansowane z zewnątrz
2.8.1. Projekty wnioskowane przez Gminę
Projekty wnioskowane przez Gminę
W 2021 roku Gmina Kocierzew Południowy wnioskowała o dofinansowanie 25 projektów ze źródeł zewnętrznych:
Lp

1
2

3

4

Instytucja
dotująca

Nazwa programu

Tytuł projektu

Fundacja
Inicjatyw
Menedżerskic
h

Partycypacja w planowaniu
przestrzennym – II edycja

Grant - Partycypacja w
planowaniu przestrzennym
– II edycja- Etap II

Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Łodzi
Urząd
Marszałkowsk
i

Dotacja celowa, przeznaczonej na
dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Zadania z dziedziny gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemiazbest

RPO WŁ na lata 2014-2020, XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności, XI.1 Wysoka
jakość edukacji, XI.1.2 Kształcenie ogólne

Kwota
dofinansowania

Całkowity koszt
zadania:
48 298,00
Dofinansowanie:
48 298,00 (100%)
Rozbudowa infrastruktury
Całkowity koszt
boiska przy Szkole
zadania:
Podstawowej w
130 000,00 zł
Łaguszewie.
Dofinansowanie:
100 000,00 (76,92%)
Usunięcie i
Całkowity koszt
unieszkodliwienie wyrobów zadania:
zawierających azbest z
56 528,97 zł
terenu Gminy Kocierzew
Dofinansowanie:
Południowy w 2021 roku
47145,00 (83,40 %)
Od cyfryzacji do
nowoczesnej edukacji
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Całkowity koszt
zadania:
170 673,00

Otrzymano
dofinansow
anie
TAK

NIE

Tak

NIE
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5

Województwa
Łódzkiego
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego

Dofinansowanie:
158 725,89 (93,00 %)
Pomocy finansowa jednostkom
samorządu terytorialnego województwa
łódzkiego, w formie dotacji celowej,
przeznaczonej
na dofinasowanie zadań w zakresie
wspierania rodziny, w ramach konkursu
„SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE
2021”
Dofinansowanie
inwentaryzacji/aktualizacji
inwentaryzacji w ramach Konkursu
AZBEST 2021

„Projekt Rodzina”

6

Ministerstwo
Rozwoju,
Pracy i
Technologii

7

Ministerstwo
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego I
Sportu
Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

Dofinansowanie Zadania
Inwestycyjnego W Ramach Programu
Sportowa Polska Program Rozwoju
Lokalnej
Infrastruktury Sportowej Edycja 2021
Wieloletni rządowy programu „Posiłek
w szkole i w domu” dotyczącego
wspierania w latach 2019-2023 organów
prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki przez organizację
stołówek i miejsc spożywania posiłków w
roku 2021.

Modernizacja boiska przy
Szkole Podstawowej w
Kocierzewie Południowym.

Wojewódzki

Nasze Ekologiczne Pracownie

8

9

Aktualizacja inwentaryzacji
wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy
Kocierzew Południowy

Nie

Tak

Wyposażenie kuchni oraz
remont i wyposażenie
jadalni w Szkole
Podstawowej w
Kocierzewie Południowym

Całkowity koszt
zadania:
16 900,00
Dofinansowanie:
13 000,00 (76,92%)
Całkowity koszt
zadania:
1 210 088,83
Dofinansowanie:
605 044,41 (50,00%)
Całkowity koszt
zadania:
100 000,00
Dofinansowanie:
80 000,00 (80,00%)

Utworzenie ekopracowni w

Całkowity koszt

Tak
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10

11

12

13

14

Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Łodzi
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego

Regionalny Program operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 20142020 IV. Gospodarka niskoemisyjna, IV.1 Odnawialne

Szkole Podstawowej im.
Bohaterów walk nad Bzurą
1939 roku w Kocierzewie
Południowym

zadania:
55 555,00
Dofinansowanie:
50 000,00 (90,00%)

„Zielona energia w Gminie
Kocierzew Południowy”

Całkowity koszt
zadania:
4 374 421,20

źródła energii,
IV.1.2 Odnawialne źródła energii

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

Sołectwo na plus
(Sołectwo Boczki
Chełmońskie)
Altanka
(Sołectwo Gągolin
Północny)
Zakup i montaż
wyposażenia kuchennego
na potrzeby Koła Gospodyń
Wiejskich w Lipnicach.
Płaskocińskie słodkości na
przestrzeni wieków.

Dofinansowanie:
3 450 275,46 ( 78,87%)
Całkowity koszt
zadania:

TAK

10 037, 44 zł

Dofinansowanie:
10 000,00 (100%)
Całkowity koszt
zadania:
9 999,10 zł
Dofinansowanie:
9 999,10 (100%)
Całkowity koszt
zadania:

TAK

TAK

9 993,00 zł

Dofinansowanie:
9 993,00 (100 %)
Całkowity koszt
zadania:
9 999,59 zł

Dofinansowanie:
9 999,59 zł (100 %)
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15

Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Bank
Gospodarstwa
Krajowego

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, przeznaczonej na
dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

19

Bank
Gospodarstwa
Krajowego

POLSKI ŁAD

20

Łódzki Urząd
Wojewódzki
w Łodzi

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

16

17

18

POLSKI ŁAD

Szalone dzieciaki na wsi.
(Sołectwo Różyce)

Całkowity koszt
zadania:

TAK

9 972,32 zł

Świetlica sercem wsi
(Sołectwo Wicie)

Dofinansowanie:
9 972,32 zł (100 %)
Całkowity koszt
zadania:

TAK

10 556,06 zł

Dofinansowanie:
10 000,00 zł (95,42 %)
Rozbudowa infrastruktury
Całkowity koszt
boiska przy Szkole
zadania:
Podstawowej w
130 000,00 zł
Łaguszewie.
Dofinansowanie:
100 000,00 (76,92%)
Kompleksowa modernizacja Całkowity koszt
dróg gminnych na terenie
zadania:
Gminy Kocierzew
9.734.000,00 zł
Południowy
Dofinansowanie:
9.247.300,00 (95,00 %)
Rozwój bazy sportowoCałkowity koszt
edukacyjnej na terenie
zadania:
Gminy Kocierzew
3.600.000,00zł
Południowy.
Dofinansowanie:
3 240 000,00 (95,00 %)
Remont drogi gminnej nr
Całkowity koszt
105206E w miejscowości
zadania:
Gągolin Południowy.
700 451,50 zł
Dofinansowanie:
60-80,00 %
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21

Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

22

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w
Warszawie
Łódzki Urząd
Wojewódzki
w Łodzi

23

24

Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

Rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych –
„Aktywna tablica”
Racjonalne gospodarowanie odpadami i
ochrona powierzchni ziemi
Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”

Aktywna tablica
(Szkoła Podstawowa w
Kocierzewie Południowym)

Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości
Szkoła Podstawowa w
Kocierzewie południowym

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

Zakup nowości wydawniczych
Wsparcie w latach 2022-2025 w ramach
do placówek wychowania
programu wieloletniego - „Narodowy
przedszkolnego
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025” – Priorytet 3
Zakup nowości wydawniczych
oraz elementów wyposażenia do
bibliotek szkolnych i
pedagogicznych

25

Bank
Gospodarstwa

Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w
ramach realizacji przez Bank

Mieszkanie komunalne w
Kocierzewie Południowym

83

Całkowity koszt
zadania:
43 750,00 zł
Dofinansowanie:
35 000,00 zł (80%)
Całkowity koszt
zadania:
96 375,00 zł
Dofinansowanie:
88 665,00 zł (80%)

TAK

Całkowity koszt
zadania:
70 000,00 zł
Dofinansowanie:
70 000,00 zł (100%)
Całkowity koszt
zadania:
3 750,00 zł
Dofinansowanie:
3 000,00 zł (80%)

Tak

Całkowity koszt
zadania:
15 000,00 zł
Dofinansowanie:
12 000,00 zł (80%)
Całkowity koszt
zadania:

Tak

Tak

Nie
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Krajowego

Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu budownictwa komunalnego.

279 008,91
Dofinansowanie:
223 207,12 (80,00 %)

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

Instytucja
dotująca

Jednostka
wnioskująca

1

Minister
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i
Sportu;

Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju
Oświaty w
Gminie
Kocierzew Płd.

2

3

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego
Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

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

Nazwa programu

Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022

Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
Wieloletni rządowy
programu „Posiłek
w szkole i w domu”
dotyczącego wspierania
w latach 2019-2023
organów prowadzących

Tytuł projektu

Drogi do Niepodległości

Cyberszkoła 2.0

Wyposażenie kuchni oraz
remont i wyposażenie jadalni
w Szkole Podstawowej w
Kocierzewie Południowym

84

Kwota
dofinansowania
Całkowity koszt
zadania:
94 420,00 zł
Dofinansowanie:
94 420,00 zł (100%)
Całkowity koszt
zadania:
82 402,48 zł
Dofinansowanie:
76 634,31 zł (93%)
Całkowity koszt
zadania:
100 000,00
Dofinansowanie:
80 000,00 (80,00%)

Otrzymano
dofinansowa
nie

Nie

Nie

Nie
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publiczne szkoły
podstawowe w
zapewnieniu
bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i
opieki przez organizację
stołówek i miejsc
spożywania posiłków w
roku 2021.

4

Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
WFOŚiGW w
Łodzi

5

WFOŚiGW w
Łodzi
6

7

Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju
Gminy
Kocierzew Płd.
Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju
Oświaty w
Gminie
Kocierzew Płd.
Stowarzyszenie
Na Rzecz
Rozwoju
Oświaty w
Gminie
Kocierzew Płd.

Lokalna Grupa Ochotnicza Straż
Działania
Pożarna w
„Ziemia
Kocierzewie
Łowicka”

Zadanie Publiczne
Związane Z
Zapobieganiem,
Przeciwdziałaniem I
Zwalczaniem Covid-19
Nasze Ekologiczne
Pracownie

Nasze Ekologiczne
Pracownie

Poddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach
strategii rozwoju

Zdrowo i aktywnie –
działania przeciwdziałające
COVID-19 w Gminie
Kocierzew Południowy
Utworzenie ekopracowni w
Publicznej Szkole
Podstawowej w Łaguszewie

Utworzenie ekopracowni w
Szkole Podstawowej w
Gągolinie Południowym

Całkowity koszt
zadania:
22 356,00 zł
Dofinansowanie:
19 906,00 zł (90%)
Całkowity koszt
zadania:
41 224,95 zł
Dofinansowanie:
36 836,00 zł (89,35
%)
Całkowity koszt
zadania:
55 135,00 zł
Dofinansowanie:
49 585,00 (89,93%)

Modernizacja części budynku Całkowity koszt
Ochotniczej Straży Pożarnej
zadania:
w Kocierzewie Południowym. 36 000,00 zł
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Nie

TAK

Tak

Tak
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Południowym.

8

9

lokalnego kierowanego
przez społeczność”
objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020 dla operacji
realizowanych w ramach
projektu grantowego
Lokalna Grupa Stowarzyszenie
Program Działaj Lokalnie
Działania
na rzecz rozwoju Polsko-Amerykańskiej
„Ziemia
Gminy
Fundacji Wolności
Łowicka”
Kocierzew Płd.
Urząd
Marszałkowsk
i
Województwa
Łódzkiego
Kuratorium
Oświaty w
Łodzi

10

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

Dofinansowanie:
35 884,00 (99,67%)

„Zdrowo i aktywnie” –
działania
przeciwdziałające COVID19 w Gminie Kocierzew
Południowy”.

Całkowity koszt
zadania:
3 779,35 zł
Dofinansowanie:
3 000 (79,37 %)

Tak

Realizacja zadania
publicznego w dziedzinie
kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

W hołdzie Witoldowi
Pileckiemu w 120 rocznicę
urodzin

Nie

Wsparcie w latach 20222025 w ramach
programu wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025” –
Priorytet 3

Zakup nowości
wydawniczych do placówek
wychowania przedszkolnego

Całkowity koszt
zadania:
30 527,54 zł
Dofinansowanie:
27 474,54 zł (90,00
%)
Całkowity koszt
zadania:
6250,00 zł
Dofinansowanie:
4995,00 zł (79,92 %)
Całkowity koszt
zadania:
13 750,00 zł
Dofinansowanie:
10 985,00 zł (79,89%)

Zakup nowości
wydawniczych oraz
elementów wyposażenia do
bibliotek szkolnych i
pedagogicznych

86

Tak

Nie
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Wartość projektów, na którą Gmina Kocierzew Południowy złożyła i otrzymała dofinasowanie w 2021 roku wynosiła
10 639 168,39 zł, w tym wartość uzyskanego dofinasowania: 10 012 579,13 zł.
Wartość projektów w ramach współpracy z innymi podmiotami z terenu gminy, które były złożone i otrzymały
dofinasowanie w 2021 roku wynosiła 1 060 408,35 zł w tym wartość uzyskanego dofinasowania: 811 327,76 zł.
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2.8.2. Realizacja projektów dofinansowanych

1. Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie
Umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr
34/2020/FWD/MFEOG/NMR z dnia 7 lipca 2020 roku.
W dniach 02.09.2021-04.09.2021 odbyła się wizyta 3
przedstawicieli Polskiej instytucji w Norwegii.
Pracownicy urzędu gminy, a także instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w
spotkaniach w Trondheim. Podczas wizyty odbyły się
spotkania z partnerami: Katarzyną Wieczorek, Gunhild
Løhre oraz z AKKS Trondheim. Przedstawiciele
polskiej instytucji wzięli udział w spotkaniach:
 w studio nagrań Ambolt Audio.
 na wernisażu filmowym w Kunsthallen.
 w AKKS Trondheim przedstawiona została
prezentacja działalności AKKS oparta na
szkoleniu muzycznym dzieci i młodzieży oraz
na wszechstronnym wspieraniu kobiet na rynku
muzycznym.
 z tancerką Gunhild Løhre, z którą odbyliśmy
wizytę w studio tanecznym DansiT
 na Festiwalu Kultur w Trondheim.
 W Rockheim Museum.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy
otrzymała dotację w kwocie: 16 187,25 zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 16 187,25 zł.

88

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2021 rok

2. Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii albo Liechtensteinu w Polsce
Umowa

z

Ministerstwem

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego

numer

33/2020/FWD/MFEOG/NMF z dnia 7 lipca 2020 roku.
W dniach 01.10.2021-03.10.2021 odbyła się wizyta 3 przedstawicieli instytucji z Norwegii w
Polsce: Katarzyny Wieczorek, Gunhild Løhre oraz Sondre Nymoen.

Pracownicy urzędu

gminy, a także instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli z partnerami w
spotkaniach w Gminie Kocierzew Południowy
oraz innych instytucjach w powiecie łowickim. W
ramach wizyty odbyły się spotkania:
 w

Urzędzie

Gminy

w

Kocierzewie

Południowym. Podczas wizyty zostały
omówione efekty wizyty Polskiej delegacji
w Norwegii.
 z Burmistrzem Miasta Łowicz Krzysztofem
Janem Kalińskim w budynku Urzędu
Miejskiego w Łowiczu. Podczas spotkania
Burmistrz przedstawił delegacji historię
miasta, budynku ratusza oraz folkloru
łowickiego.

Została

przedstawiona

działalność kulturalna miasta.
 W

Bazylice

Katedralnej

w

Łowiczu.

Burmistrz opowiedział o historii katedry i
przedstawił znajdujące się tam eksponaty
i dzieła sztuki. Na spotkaniu w Ratuszu
Burmistrz

wyraził

chęć

wystawienia

spektaklu w mieście.
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 z Dyrektorem Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu. Podczas spotkania została
zaprezentowana siedziba ŁOK,

sala widowiskowa, muszla koncertowa oraz Park

Błonie w Łowiczu. Podczas spotkania oglądano i analizowano zaplecze techniczne,
rozmawiano o możliwościach wykorzystania sali i muszli koncertowej do wystawienia
spektaklu Solidarność, w tworzeniu którego Gmina Kocierzew Południowy miała
udział.
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boczkach Chełmońskich.
 Muzeum w Łowiczu
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dotację w kwocie: 26 978,75zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 16 187,25 zł.
3. USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z
TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2020 ROKU

Umowa nr 331/OZ/D/2020 z dnia 22.09.2020 r. dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Całkowita

wartość

zadania:

49

961,50

zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 39 962,00 zł, Wkład własny Gminy Kocierzew Płd.: 9 999,50 zł
Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie,
załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów
zawierających

azbest

z

41

posesji

na

terenie

Gminy

Kocierzew

Południowy.

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 41 posesji
na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 132,552 Mg odpadów
azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi,
wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.
Termin zakończenia realizacji zadania – 31.01.2021 r.
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4. Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną w Boczkach Chełmońskich w
Gminie Kocierzew Południowy

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy dotacji numer 774/OP/PD/2020 z dnia
29.12.2020 r.
Całkowita wartość Zadania: 105 709,37 zł.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 76 664,00 zł
w tym:
Dotacja do wysokości 45 998,00 zł
Pożyczka do wysokości 30 666,00 zł
Celem zadania jest utworzenie terenu zieleni wraz z bazą edukacyjną oraz
kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Centrum
Kultury w Boczkach Chełmońskich w Gminie Kocierzew Południowy. Celem Zadania jest
również podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających
warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Kocierzew
Południowy i zagospodarowanie terenów zieleni w taki sposób, aby stały się one miejscem
chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów oraz stanowiły wizytówkę
Gminy.
Zadanie obejmuje następujące działania:
1. Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Centrum Kultury w Boczkach
Chełmońskich, polegające na zakupie drzew i krzewów oraz wykonaniu nasadzeń.
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2. Utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć z
zakresu edukacji ekologicznej, tj. zakup i
montaż altany oraz ławek do prowadzenia
zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji
ekologicznej i przyrodniczej oraz zakup i
montaż 4 tablic dydaktycznych o tematyce
przyrodniczej i ekologicznej.
3. Zakup tabliczek do oznaczania roślin
rosnących na poszczególnych rabatach oraz tabliczek do oznaczania drzew.
4. Zakup budek lęgowych, karmników dla ptaków, zewnętrznych koszy na śmieci oraz
potrójnych stojaków na worki do segregacji śmieci.
5. Zakup węża ogrodowego.

5. Partycypacja w planowaniu przestrzennym
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W dniu 10.05.2021 roku została podpisana umowa z Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
z Lublina na realizacje grantu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” – etap
II

w

ramach

Programu

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesów konsultacji społecznych w gminie
w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wypracowanie i
wdrożenie nowatorskich, interaktywnych i dostosowanych do specyfiki samorządu form i
metod współpracy z mieszkańcami.
W ramach projektu realizowane były następujące działania:
1.

Przeprowadzenie wizji lokalnej

2.

Konkurs fotograficzny

3.

Zakup sprzętów do prowadzenia partycypacji społecznej (zestawu nagłośnieniowego,
Zakup komputera przenośnego, Zakup pakietu MS Office)

4.

Warsztaty planistyczne dla szkół

5.

Film edukacyjny na potrzeby prowadzenia procesów partycypacji społecznej

6.

Opracowanie narzędzia badawczego i opracowanie raportu.

7.

Uruchomienie

modułu

konsultacyjnego na stronie www
Urzędu

Gminy

Kocierzew

Południowy
Na realizację zadania Gmina Kocierzew
Południowy otrzymała dotację w
kwocie:

48 298,00 zł.
48

Całkowita wartość projektu wyniosła:
298,00 zł.
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6. Posiłek w szkole i w domu
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”
przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową NR 275/2021 z dnia 25.06.2021
roku.
Pozyskane środki finansowe, zostały
przeznaczone na wyremontowanie kuchni i
jadalni szkolnej, przede wszystkim: malowanie
pomieszczeń (245 m2), wymianę oświetlenia (15
lamp) . Zakupione zostały nowe sprzęty do
kuchni (m.in. piec konwekcyjny, zmywarka, lodówka) oraz
nowoczesne meble (stoliki i krzesełka).
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy
otrzymała dotację w kwocie: 80 000,00 zł. Całkowita wartość
projektu wyniosła: 100 000,00 zł.

7. Sołectwo na plus
Projekt realizowany w Sołectwie Boczki Chełmońskie przy udziale dotacji celowej z
budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w
zakresie małych projektów w sołectwach umowa nr 374/RR/21
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W ramach projektu wykonano :
 prace montażowe przy ogrodzeniu na boisku
sportowym w sołectwie Boczki Chełmońskie.
Zakupiono elementy montażowe do wykonania
ogrodzenia o długości 50 metrów, bramy i furtki na
boisku sportowym
 wieszaki i półki w strażnicy w Boczkach
Chełmońskich. Zakupiono płyty meblowe potrzebne
do wykonania mebli w łącznej ilości 20 m2. Wieszaki i półki wykonali członkowie OSP
w Boczkach Chełmońskich.
 Na zakończenie realizacji projektu dla
wszystkich zaangażowanych osób
przygotowany został przez Panie z KGW w
Boczkach Chełmońskich poczęstunek.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew
Południowy otrzymała dotację w kwocie: 10 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła:
10 037, 44 zł.
8. Altanka
Projekt realizowany w Sołectwie Gągolin Północny przy udziale dotacji celowej z
budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na
realizację zadań własnych gminy w zakresie małych
projektów w sołectwach umowa nr 375/RR/21
W ramach projektu:
 Zakupiono materiały na budowę podestu pod
altanę. Mieszkańcy sołectwa Gągolin Północny
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samodzielnie wykonali prace nad budową podestu.
 Po wybudowaniu podestu firma zatrudniona do budowy altany rozpoczęła jej montaż.
W efekcie powstała altana o wymiarach 5m x 3m.

Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dotację w kwocie: 10 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 999,10 zł.

9. Zakup i montaż wyposażenia kuchennego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich
w Lipnicach.
Projekt realizowany w Sołectwie Lipnice przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa
Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w
sołectwach umowa nr 376/RR/21
W ramach projektu:
 zostały zakupione dwie kuchnie gazowe wraz z elementami montażowymi, dwie
blachy do kuchni, elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 100 l. Wszystkie
zakupy zostały przewiezione, rozpakowane i ustawione w kuchni w ramach pracy
własnej mieszkańców Lipnic.
 W okresie od 02.11.2021 r do 09.11.202 r.
trwały prace montażowe zakupionych
elementów. Ze względu na fakt, że są to
prace specjalistyczne, zatrudniona została
do tego firma montażowa.
 W wyniku realizacji projektu powstała w
świetlicy wiejskiej w Lipnicach dobrze wyposażona kuchnia, sprzyjająca organizacji
spotkań integracyjnych.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dotację w kwocie: 10 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 993,00 zł.
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10. Płaskocińskie słodkości na przestrzeni wieków.
Projekt realizowany w Sołectwie Płaskocin przy udziale dotacji celowej z budżetu
Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie
małych projektów w sołectwach umowa nr 377/RR/21
W ramach projektu:
 zakupiono 10 stołów i 55 krzeseł do świetlicy wiejskiej
 zebrano przepisy do książki „Płaskocińskie słodkości na
przestrzeni wieków”. W okresie od sierpnia do
października 2021 r. Panie z KGW w Płaskocinie
przynosiły do Przewodniczącej przepisy ze swoich
domowych zeszytów. W październiku 2021 r. powstała
książka w formie segregatora w której znalazły się
wszystkie zebrane przepisy.
 Odbyło się spotkanie mieszkańców wsi oraz prezentacja
wypieków. W tym dniu wykorzystano zakupione w
ramach zadania stoły i krzesła.

Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy
otrzymała dotację w kwocie: 10 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 999,59 zł.

11. Szalone dzieciaki na wsi.
Projekt realizowany w Sołectwie
Różyce przy udziale dotacji celowej z
budżetu Województwa Łódzkiego
przeznaczonej na realizację zadań
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własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach umowa nr 378/RR/21
W ramach projektu:
 została zakupiona zmywarko-wyparzarka. Sprzęt został rozpakowany i ustawiony i
zamontowany w kuchni w ramach pracy własnej mieszkańców wsi Różyce.
 zakupione zostały upominki (drobny sprzęt elektroniczny i maskotki) dla dzieci
biorących udział w konkursach organizowanych
w ramach spotkania pn. „Szalone dzieciaki na
wsi”.
W wyniku realizacji projektu powstała w świetlicy
wiejskiej w Różycach dobrze wyposażona kuchnia,
sprzyjająca organizacji spotkań integracyjnych. Dlatego
na zakończenie działań projektowych mieszkańcy wsi
Różyce przygotowali wspólną zabawę z nastawieniem
na integrację dzieci i młodzieży, pod nazwą „Szalone
dzieciaki na wsi”. Pani Sołtys Różyc oraz Panie z KGW
w Różycach przygotowały wspólnie konkursy i zabawy
integracyjne, uwzględniając poszczególne grupy wiekowe. Dzieciom biorącym udział w
konkursach zostały przyznane nagrody- maluszkom maskotki, a starszakom słuchawki.
Wydarzenie było świetną okazją do wspólnego spotkania, dobrej zabawy i chwili oddechu od
codziennych obowiązków. Przygotowany został również poczęstunek dla wszystkich
uczestników. Podczas sprzątania wykorzystano zakupioną w ramach projektu zmywarkowyparzarkę.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dotację w kwocie: 10 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wyniosła: 9 972,32 zł.
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12. Świetlica sercem wsi
Projekt realizowany w Sołectwie Wicie przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa
Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w
sołectwach umowa nr 379/RR/21
W ramach projektu:
1. zakupione zostały stelaże w ilości 25 sztuk do blatów, które są w posiadaniu sołectwa
Wicie.
2. zakupiono lakiery i preparaty gruntujące do pomalowania blatów.
W prace przy montowaniu stołów zaangażowali się mieszkańcy sołectwa Wicie.
Wspólnymi siłami polakierowali blaty i przymocowali stelaże.
Podsumowaniem zrealizowanego
projektu był pokaz kulinarny
zorganizowany przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Wiciu. Panie
przygotowały wyśmienite dania i
przekąski, które zostały
wyeksponowane na zmontowanych
wcześniej stołach. Pokaz kulinarny był
świetną okazją do spotkania się, integracji, wymiany doświadczeń i przepisów kulinarnych.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dotację w kwocie: 10 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wyniosła: 10 556,06 zł.

13. „Rozbudowa infrastruktury boiska przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie”
Gmina Kocierzew Południowy w dniu 11.08.2021 r. podpisała z Województwem Łódzkim
umowę nr 3/2/2021/PF/S dotyczącą realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury boiska
przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach udzielenia z budżetu Województwa
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Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu
„Infrastruktura sportowa Plus”.
W ramach zadania został wykonany następujący zakres:
1. Zakup kosiarki samojezdnej do
konserwacji płyty boiska
2. Zakup trybun sportowych wraz
z montażem:
a. Trybuna dla kibiców 4
rzędowa, 304 miejscowa
b. Trybuna z zadaszeniem 1
rzędowa, 12 miejscowa

Na realizację zadania Gmina Kocierzew
Południowy otrzymała dotację w kwocie:
100 000,00 zł. Całkowita wartość projektu
wyniosła: 145 000,00 zł.

14. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kocierzew Południowy w 2021 roku”
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 52 383,12 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 47 145,00 zł
Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie,
załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z 35 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.
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Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 35 posesji
na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 137,020 Mg odpadów
azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi,
wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

15. „Aktywna tablica”
Gmina Kocierzew Południowy realizowała Rządowy programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach programu
zakupiono wyposażenie placówki w zestaw specjalistycznych
programów multimedialnych oraz urządzeń interaktywnych z
pakietem gier rewalidacyjnych pozwoli na pracę z dziećmi z
niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz z innymi
zaburzeniami m.in. dysleksją.
W ramach programu zakupiono:
 Interaktywna

podłoga

FunFloor

z

pisakami

i

pakietem gier dodatkowych Rewalidacja Rozwój
Mózgu 1 szt.
 Zestaw HPM Easy Biofeedback 2kanałowy 1 szt.
 Eduterapeutica specjalne potrzeby edukacyjne 4-8 1 szt.
 Eduterapeutica Specjalne potrzeby Edukacyjne 1-3 1 szt.
 Logopedia PRO Pakiet podstawowy 1 szt.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała
dotację w kwocie: 35 000,00 zł .
Całkowita wartość projektu wyniosła: 43 750,00 zł.
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16. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Kocierzew Południowy
Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację zadań wynikających z "Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" W ramach zadania:
- wykonano inwentaryzację azbestu na terenie Gminy Kocierzew Południowy,
-

wykonano Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew

Południowy.
Na realizację zadania Gmina Kocierzew Południowy otrzymała dotację w kwocie: 13 000,00 zł
Całkowita wartość projektu wyniosła: 16 900,00 zł.

Inne podmioty
1. Dzień zdrowia w Gminie Kocierzew Południowy
Projekt realizowany był w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu
grantowego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lipicach w ramach grantu otrzymanego od
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w okresie od 10.07.2020 r. do
31.10.2021 r..
W ramach grantu zorganizowano piknik promujący zdrowy i aktywny styl życia

oraz

zakupiono grill.
W ramach projektu dokonano następujących wydatków:
wynajęcie Wodzireja, wynajęcie dietetyka, wynajęcie Kosmetologa, usługa, zakup pucharów,
zakup medali, zakup nagród, zakup koszulek, wynajęcie dmuchańców, zakup grilla.
Wszystkie przedmioty z pozycji 1-6 i 8 zostały wykorzystane w trakcie pikniku.
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Pozostałe przedmioty zakupione w ramach projektu, tj. grill i koszulki pozostały u
Grantobiorcy.
Dzięki
zamierzony

realizacji
cel,

którym

projektu
było

osiągnięto
podniesienie

świadomości zdrowotnej mieszkańców Gminy
Kocierzew Południowy, wzrost liczby inicjatyw
oraz poprawa jakości działań na rzecz zdrowego
stylu życia mieszkańców terenów wiejskich oraz
wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej.
Na realizację zadania OSP Lipnice otrzymało dotację w kwocie: 15 000,00 zł .
Całkowita
wartość
projektu
wyniosła:
15

477,74

zł.
2. Dzień Ziemi
Projekt realizowany był w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu
grantowego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaguszewie w ramach grantu otrzymanego od
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w okresie od 09.07.2020 r. do
31.10.2021 r..
W ramach grantu zorganizowano wydarzenie promujące ekologiczny styl życia oraz
przeprowadzono warsztaty dotyczące ochrony przyrody.
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W ramach projektu dokonano następujących wydatków: zakup krzeseł, kosze do segregacji,
torba ekologiczna, kredki, pen-drive,

eko zestaw piśmienniczy, sadzonki na konkurs,

sadzonki za makulaturę.
Wszystkie przedmioty z pozycji 2-8 zostały wykorzystane w trakcie wydarzenia.
Pozostałe przedmioty zakupione w ramach projektu, tj. krzesła pozostały u Grantobiorcy.
Dzięki realizacji projektu osiągnięto zamierzony cel, którym był wzrost atrakcyjności terenów
wiejskich oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kocierzew
Południowy, poprzez organizację „Dnia Ziemi”.
Na realizację zadania OSP Łaguszew otrzymało dotację w kwocie: 15 000,00 zł .
Całkowita wartość projektu wyniosła: 14 957,44 zł

3. Zdrowo i aktywnie – działania przeciwdziałające COVID-19 w Gminie Kocierzew
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kocierzew Południowy w okresie 19.07.2022 –
19.10.2022 realizowało projekt w ramach programu „Działaj Lokalnie 2021”
Projekt miał na celu niwelację skutków wielomiesięcznego odizolowania, zdalnej nauki i
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postępujących wśród dzieci i młodzieży uzależnień od elektroniki.
W ramach projektu zostały zorganizowane 3 rodzinne pikniki sportowe: w dniu 25.07.2021 r
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, 08.08.2021 – przy Szkole Podstawowej w
Kocierzewie Południowym oraz 29.08.2021 – przy Szkole Podstawowej w Gągolinie
Południowym.
Pikniki
prowadzone

były
przez

animatora ze Studio
Rampa,

który

kierował zabawą i
konkursami, tak aby
jak najwięcej osób
wciągnęło się w rywalizację i zabawę. Na piknikach były organizowane animacje polegające
na przeprowadzeniu konkursów sportowych dla małych i dużych, sportowe gry rodzinne.
Spotkania
prowadzone
były

z

zakupionego
namiotu.
Na realizację
zadania
Stowarzyszenie

otrzymało

dotację

w

kwocie: 3 000,00 zł .
Całkowita wartość projektu wyniosła: 3
766,00 zł
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2.8.4. Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
W 2019 roku Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła uchwałę nr VI/41/19
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Łącznie wydatkowano w ramach
Funduszu Sołeckiego 229 714,44 zł.
W

związku

z

powyższym

w

budżecie

gminy

na

2021

i zrealizowano wydatki zgodnie z przedstawionymi poniżej zadaniami:
1. Sołectwo Boczki Chełmońskie.

Odtworzenie kolejnego odcinka przydrożnego rowu.
Wydatkowana kwota 23 598,48 zł

2. Sołectwo Gągolin Południowy
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców.
Remont chodnika z kostki brukowej przy szkole.
Wydatkowana kwota 20 485,87 zł
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3. Sołectwa Gągolin Północny i Gągolin Zachodni (zadanie realizowane wspólnie)
Wykonanie siłowni zewnętrznej.
Wydatkowana kwota 25 550,00 zł
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4. Sołectwo Kocierzew Południowy
Remont dróg gminnych.
Wydatkowana kwota 24 661,48 zł

5. Sołectwo Kocierzew Północny
Remont drogi gminnej Kocierzew Północny-Jeziorko-utwardzenie poboczy, uzupełnienie
asfaltu.
Wydatkowana kwota 18 551,00 zł
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6. Sołectwo Konstantynów
Remont

drogi

gminnej

Konstantynów-

Kocierzew Północny.
Wydatkowana kwota 10 599,00 zł

7. Sołectwo Łaguszew
Wymiana ogrodzenia przy szkole.
Wydatkowana kwota 17 593,05 zł
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8. Sołectwo Lenartów
Wymiana przedniej części ogrodzenia wraz z
bramą i furtką.
Wydatkowana kwota 14 120,00 zł

9.

Sołectwo Ostrowiec

Naprawa spękanej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej między Ostrowcem,
a granicą ze Sromowem.
Wydatkowana kwota 13 329,14 zł
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10.

Sołectwo Płaskocin

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
Wydatkowana kwota 17 815,79 zł

11.

Sołectwo Różyce

Zakup wyposażenia świetlicy (kuchni).
Wydatkowana kwota 21 257,21 zł
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12. Sołectwo Wejsce
Wyposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Wejscach.
Wydatkowana kwota 22 152,82 zł

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.
W miesiącach roku szkolnego występuje kilka połączeń dziennie. W czasie wakacji 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.
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Co roku wyrównuje się w miarę potrzeb drogi gruntowe, a także wykonuje się
modernizacje dróg gminnych i ich bieżące naprawy.
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 2021 roku wyniosły
167 120,55 zł.
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
„Płaskocin”).

Południowym

i granicach

wsi

Sromów

(ujęcie

oznaczone

nazwą

Ujęcie w Kocierzewie Płd., korzysta z 2 studni i ujęcie wody w

Płaskocinie wody również eksploatuje 2 studnie. Wodę dostarczają do poszczególnych
siedlisk sieci wodociągowe obejmujące wszystkie pasma i ośrodki zabudowy na
obszarze gminy. Funkcjonują tutaj dwa, odrębne (nie powiązane ze sobą) układy sieci
komunalnych:


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


północny, zasilany z ujęcia w Kocierzewie Południowym, a obsługujący wszystkie
pozostałe miejscowości gminy oraz wsie Chąśno, Kranków i Błędów.
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W 2021 r. wybudowano nitkę wodociągową Lenartów – Gągolin Zachodni łączącą
ujęcie

wody „Płaskocin” z ujęciem wody w Kocierzewie o dł. 2,095 km. 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 114,495 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
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 627 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W celu sprawnego ich
funkcjonowania wykonywane są przeglądy eksploatacyjne oczyszczalni ścieków, przeglądy
zanieczyszczeń, badanie ścieków, usuwanie awarii po okresie gwarancyjnym oraz wywóz
nieczystości płynnych. Zarówno w 2020 jak i w 2021 roku systematycznie przekazano
oczyszczalnie mieszkańcom, którzy będą sami ponosić koszty i dbać o eksploatację w/w.

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.
- Główny kabel telefoniczny i światłowodowy biegnący z Łowicza wzdłuż drogi nr 38301
do ośrodka w Kocierzewie Południowym.
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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 – Kocierzew Południowy, Jeziorko, Lipnice, Wicie,
Różyce, Osiek (W 2021 r. wpłynęły jedynie wnioski na lokalizację urządzeń
światłowodu. Realizacja nastąpi dopiero w 2022/2023).
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.
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4. Gospodarka komunalna
4.1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Mienie komunalne gminy stanowią własne środki trwałe znajdujące się na terenie
gminy oraz w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy i jednostkach
pomocniczych gminy. Podział środków trwałych jest następujący: grunty, wodociągi
gminne , linie energetyczne, drogi gminne, środki transportowe, budynki i budowle,
oczyszczalnie ścieków, urządzenia techniczne, rów odwadniający, inne środki trwałe.
Ogółem ich wartość wynosi 31 310 087,64 zł.

Obiekty komunalne są zagospodarowane następująco:
1. Grunty komunalne obejmują 51 działek zabudowanych i niezabudowanych o łącznej
powierzchni 16,7713 ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią
powierzchnię 1,6262 ha.
2. 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,
z przekazaniem działki na rzecz mienia komunalnego gminy (działka obręb Gągolin Płd.),
z zakupem dwóch działek w m. Kocierzew Płd. i ze sprzedażą dwóch działek na rzecz ich
użytkowników wieczystych.
3. Wodociągi gminne: eksploatację i konserwację wodociągów na terenie Gminy powierzono
firmie „CEWOKAN” Sp. z o.o. z Łowicza, ul. Sochaczewska 52, 99-400 Łowicz. Obecna
umowa obowiązuje do 31 października 2023 roku. Wartość ogółem wzrosła o kwotę
419 004,65 zł z tego: w związku z budową sieci wodociągowej rozdzielczej – na odcinku
Lenartów – Gągolin Zach. O dł. 2100 m i wykonaniem ujęcia wód podziemnych w
Kocierzewie Południowym – studni awaryjnej nr 2a.
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4. Linia energetyczna z transformatorem w Płaskocinie zasilająca ujęcie wody, 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 – wartość nie uległa zmianie.
5. Wartość dróg gminnych ogółem wzrosła o kwotę 362 221,72 zł, z tego: w związku z
utwardzeniem drogi w m. Jeziorko o kwotę 95 316,14 zł, oraz remontem drogi gminnej
Kocierzew Południowy – Różyce-Żurawieniec o kwotę 226 905,58 zł.
6. Wartość środków transportowych wzrosła o kwotę 25 000,00 zł w związku z zakupem
kosiarki samojezdnej dla Gminnego Klubu Sportowego Korona Łaguszew.
7. 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.
W roku sprawozdawczym wartość budynków i budowli zwiększyła się w związku z
przeprowadzoną

rozbudową

i

przebudową

Szkoły

Podstawowej

w

Gągolinie

Południowym o kwotę 507 075,48 zł, budową boiska sportowego oraz zamontowaniem
trybun przy szkole w Łaguszewie o kwotę 343 223,53 zł, budową szatni na boisku
sportowym w Boczkach Chełmońskich o kwotę 464 671,51 zł,

zakupem i montażem

klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy o kwotę 19 015,80 zł, montażem monitoringu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie o kwotę 19 835,23 zł, wykonaniem
termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela w Kocierzewie Południowym o kwotę
148 452,89 zł oraz wykonaniem siłowni zewnętrznej w Gągolinie Północnym o kwotę
25 500,00 zł. Łącznie wartość wzrosła o kwotę 1 527 824,44 zł.
Budynki z pomieszczeniami mieszanymi, tj. mieszkalnymi i użytkowymi położone w
Kocierzewie Południowym oraz mieszkania w budynkach szkolnych w Gągolinie
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Południowym i Kocierzewie Południowym były wynajęte i Gmina uzyskała z tego tytułu
dochody w kwocie 39 369,89 zł.
8. Oczyszczalnie ścieków:

wartość oczyszczalni uległa zmniejszeniu w związku z

zakończeniem trwałości projektu i przekazaniem pozostałych 10 sztuk przydomowych
oczyszczalni ścieków (POŚ) mieszkańcom Gminy na ogólną kwotę 200 155,70 zł. Łączna
wartość pozostałych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków przy
szkołach w Gągolinie Południowym, Kocierzewie Południowym i Łaguszewie, budynku
Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym wynosi 363 329,54 zł.
9. 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. Wartość uległa zmianie w związku z zakupem
pieca konwekcyjno-parowego oraz odpisaniem komputerów, które nie spełniają
wymogów technicznych.
10. Rów odwadniający, którego wartość nie uległa zmianie i wynosi 33 422,79 zł, znajduje się
w Gągolinie Południowym.
11. Inne środki trwałe to urządzenia kopiujące w szkołach, Urzędzie Gminy i Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, a także sprzęt nagłaśniający wraz z wyposażeniem (kotara)
zamontowany na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kocierzewie, specjalistyczne
urządzenia do pracy z dziećmi. Wartość uległa zmianie w związku z odpisaniem
urządzeń, które nie nadają się do dalszego użytkowania.
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. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości

119

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2021 rok

zamieszkałe. Odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z nieruchomości. W 2021 roku
odpady wielkogabarytowe były odbierane od mieszkańców raz w roku, bezpośrednio z
posesji, w terminach 26-28 kwietnia.
Od 2020 r. nastąpiły zmiany w zbiórce odpadów, w związku ze zmienioną ustawą o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Odbiorem odpadów zostało objętych 5
podstawowych frakcji odpadów:
1. Tworzywa sztuczne i metal (worek żółty),
2. Szkło (worek zielony),
3. Papier (worek niebieski),
4. Odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy),
5. Pozostałe odpady (pojemnik, worek czarny).
Na terenie gminy funkcjonuje jeden Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Boczkach Chełmońskich.
Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXV/121/2020 Rady Gminy
Kocierzew Południowy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty weszły w życie nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, tj.:
 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady
komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę w
wysokości 60 zł od osoby.
Uchwałą zostało ustalone zwolnienie w części stanowiącej 18,34 % miesięcznej opłaty
za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

dla

właścicieli

nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
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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.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto na dzień 31 grudnia
2021 r. ogółem 1020 nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości zgłosili do
systemu na podstawie złożonych deklaracji 3568 osób.
W 2021 r. z terenu gminy Kocierzew Południowy zostało odebranych 773,12 Mg
odpadów komunalnych (dane ze sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.).
Kod
odpadów

Rodzaj odpadów komunalnych
odebranych z terenu gminy

15 01 01

Masa odpadów (Mg)
2019

2020

2021

Opakowania z papieru i tektury

5,05

5,30

6,76

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

105,77

106,223

101,36

15 01 07

Opakowania ze szkła

76,58

63,64

85,48

16 01 03

Zużyte opony

5,88

16,40

13,08

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów

-

-

-

20 01 02

Szkło

-

20,72

-

0,288

-

-

9,55

-

4,54

-

6,80

6,68

0,15

-

-

484,54

555,88

515,22

30,16

56,24

40

20 01 34
20 01 36
20 02 01
20 02 21*
20 03 01
20 03 07

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
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Łącznie

717,968

831,203

773,12

Tabela. Struktura odebranych odpadów komunalnych w latach 2019-2021.

Na przestrzeni ostatnich lat ilość odbieranych z ternu gminy odpadów
komunalnych ciągle rośnie. W porównaniu do 2013 r. (410,91 Mg) liczba ta wzrosła o
prawie 100%.

Wykres. Ilość odpadów komunalnych w latach 2019-2021.

Według danych na dzień 31 grudnia 2021 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało
216,7 kg odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku.
Prowadzone były działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
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Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Kwota w zł

Naliczenie

1102665,35

Wpływy

1076534,08

Tabela. Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Rodzaj wydatku

Wydatki (zł)
1124586,18

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

3690,00
368

Obsługa systemu (materiały biurowe, przesyłki pocztowe)

1168,50

Program komputerowy

1129812,68

Razem

Tabela. Wydatki poniesione w 2021 r. z związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
WPŁYWY – WYDATKI = BILANS
1 076 534,08zł – 1 129 812,68zł = - 53 278,6 zł
W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia. W 2021 r. wysłano
ich w ilości 315 szt. na łączną kwotę 90739,05 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r.
wynosiły 88475,02 zł.
Z uwagi na fakt, że pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy
Kocierzew Południowy nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez Gminę na
gospodarkę odpadami komunalnymi, wskazane jest podwyższenie w przyszłości opłat za
odbiór odpadów.
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5. Struktura działalności gospodarczej
Rolnictwo
Dominującymi gałęziami rolnictwa na terenie gminy są: hodowla trzody chlewnej,
kurcząt i bydła mlecznego oraz uprawa m.in. truskawek, bobu, kukurydzy i zbóż.
Rozwija się również sadownictwo i warzywnictwo.
W gminie Kocierzew Południowy podobnie jak w innych gminach powiatu łowickiego
o stanie gospodarki rolnej decyduje sektor użytków prywatnych. Na ten sektor własności
składają się

głównie własności gruntowe

osób fizycznych

zorganizowane

w

indywidualne gospodarstwa rolne.
Jednym z elementów zainwestowania w zakresie rolnictwa, a odnoszącym się wprost
do polepszenia warunków przestrzeni rolniczej, są melioracje. Na terenie gminy
Kocierzew Południowy stopień zaspokojenia potrzeb w tym zakresie jest prawie pełny.
Biorąc pod uwagę fakt, iż okres amortyzacji poszczególnych urządzeń melioracyjnych
wynosi 30-50 lat, a grunty gminy drenowane były w różnych latach - stany tych
urządzeń w poszczególnych obszarach mogą być różne. Być może w terenach gdzie
prace melioracyjne zrealizowano pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat
siedemdziesiątych, należy się liczyć z koniecznością podjęcia w najbliższym czasie prac
odtworzeniowych.

Urządzenia melioracyjne są objęte działalnością 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 2021 roku dotację w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczono na konserwację rowu
melioracyjnego krytego wraz ze studzienkami o długości 840 m.b. w miejscowości
Lenartów.
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W latach poprzednich były to następujące kwoty:
2015

2016

27 000,00 15 000,00

2017

2018

20 000,00

2019

25 000,00

2020

35 000,00

2021

40 000,00 40 000,00

Razem
202 000,00

W związku z działalnością rolniczą do gminy za 2020 r. wpłynął podatek rolny i leśny w
kwocie 789 976,04 zł.
W podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych: kwota ulgi inwestycyjnej wyniosła
96 988,94 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów 31 309,85 zł, zaległości wynoszą 38 378,16 zł. W
podatku leśnym: zaległości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 336,10 zł.
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: zaległości wynoszą
62 4646,21 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 194 049,19 zł oraz
zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ładu, porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej
działalności w zakresie kultury i sportu w wysokości 97 885,32 zł.
Wystawiono 1671 decyzje wymiarowe na podatek rolny, od nieruchomości i leśny, 112
decyzji

zmieniających,

45

postanowień

w

sprawie

wymiaru

podatku

rolnego,

10 postanowień w sprawie podatku od nieruchomości, 7 wezwań do złożenia informacji w
sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego.
Przyjęto i sprawdzono pod względem formalno- prawnym 130 informacji w sprawie
podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego. Przyjęto, sprawdzono i zaksięgowano 51
deklaracji od osób prawnych. Zaksięgowano 178 wpłat osób prawnych, podatku rolnego,
od nieruchomości i leśnego. Wystawiono 527 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
Sporządzono 6 umów dzierżawy gospodarstwa rolnego.
Przyjęto 1077 wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wydano decyzje w tym zakresie.
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Wydano 13 decyzji w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, 12
decyzji w sprawie ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie/powiększenie
gospodarstwa rolnego. Wystawiono 70 tytułów wykonawczych od zaległego podatku
rolnego, od nieruchomości i leśnego. Wystawiono 324 upomnienia na zaległy podatek rolny,
od nieruchomości i leśny.

Gospodarka pozarolnicza

Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest 176 podmiotów gospodarczych.

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 192 914,10 zł
- od gruntów 77 432,60 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
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w

przeznaczeniu

terenów

oraz

o

kierunkach

i

wskaźnikach

dotyczących

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

się, jakie ustalenia

winny się znaleźć w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego.
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
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zagospodarowaniu terenów gminy odbywała się, w ostatnich latach na warunkach
zawartych w planach miejscowych.
W ciągu ostatnich lat było podjętych kilkanaście uchwał w sprawie różnych
pojedynczych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Zdecydowana większość wniosków, jakie wpłynęły do Wójta Gminy Kocierzew
Południowy o zmianę ustaleń planu miejscowego lub o sporządzenie planu miejscowego
mają charakter jednostkowy, ograniczony do pojedynczych nieruchomości i
ukierunkowany na realizacje ściśle określonych zamierzeń inwestycyjnych. Wnioski
te były i są systematycznie realizowane.
Wszystkie uchwały dotyczące studium i planów miejscowych - do 2016 roku zostały
zawarte w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przyjętej przez Radę
Gminy w Uchwale Nr XXII/113/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych.
W 2017 i 2018 roku zostały podjęte kolejne uchwały:









Uchwała nr XXX/154/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1
Uchwała nr XXX/155/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi
Kocierzew
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)
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 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).

W 2020 roku podjęto kolejną uchwałę:
 Uchwała nr XVII/88/20 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi
Lenartów, Lipnice.
W 2021 roku podjęto kolejne Uchwały:
 Uchwała nr XXVIII/134/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie mpzp – gmina

Kocierzew Południowy, fragment wsi Jeziorko, Ostrowiec, Kocierzew,
 Uchwała nr XXXIV/165/2021 r. z dnia 29 października 2021 r. w sprawie mpzp - gmina
Kocierzew Południowy, fragment wsi Gągolin Południowy.

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
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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.
7.3. Wody podziemne
Obszar gminy położony jest według podziału hydroregionalnego Polski (PIG
Warszawa

1991)

na

„południowomazowieckim”,

skraju

regionu

a stanowiącego

hydrogeologicznego
południowo-zachodnią

zwanego
część

makroregionu wschodniego Niżu Polskiego.
Charakterystyczne dla południowomazowieckiego regionu hydrogeologicznego jest
występowanie trzech pięter wodonośnych o zasięgu regionalnym:
 piętra wodonośnego kredy górnej - paleocenu,
 piętra wodonośnego oligoceńsko – mioceńskiego (trzeciorzędu),
 piętra wodonośnego czwartorzędu.
W gminie Kocierzew Południowy dla potrzeb komunalnych ujmowane są wody z piętra
czwartorzędowego i trzeciorzędowego.
Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej,
regionalnych i lokalnych. Na terenie gminy Kocierzew Południowy w ostatnich latach
badań nie przeprowadzano.
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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 wodno-ściekowej, w
mniejszym zakresie, z niewłaściwej gospodarki odpadami. Narasta zagrożenie dla
środowiska

wodno-

gruntowego

(także

wód

powierzchniowych)

wskutek

powiększającej się liczby dużych ośrodków produkcji zwierzęcej typu fermowego.
7.5. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Na terenie gminy nie występują obszary podlegające prawnej ochronie w formach
przewidzianych ustawą o ochronie przyrody (Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl). Na tle
wybitnie rolniczego krajobrazu gminy szczególną rolę należy niewątpliwie przypisać
dolinie rzeki Witonii. Zachowanie jej walorów jako lokalnego ciągu ekologicznego winno
znajdować odzwierciedlenie w gospodarce przestrzennej gminy. Z najistotniejszych
zasad ochrony, które można realizować poprzez stanowienia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, byłyby: zakaz zabudowy w obszarach przydennych
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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 2020 roku z terenu Gminy Kocierzew Południowy, zgodnie ze złożonymi
zgłoszeniami i wnioskami, zostało usuniętych łącznie 497 drzew, w 2019 roku 688 drzew,
a w 2018 roku było usuniętych 478 szt. Różnicując drzewa ze względu na ich rodzaje z
terenu Gminy zniknęły: Różnicując drzewa ze względu na ich rodzaje z terenu Gminy
zniknęły: 84 brzozy, 10 dębów, 3 jarząby, 3 jesiony, 2 kasztanowce, 24 klony, 1 lipa,
5 modrzewi, 30 olsz, 58 robinii, 18 sosen, 38 świerków, 188 topól, 3 wiązy, 30 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. 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.
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Zbiórka jest prowadzona w przypadku dofinansowania zadania przez WFOŚiGW
w Łodzi.
W dniu 25.06.2021 roku została podpisana umowa z WFOŚiGW w Łodzi nr
170/OZ/D/2021 na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kocierzew Południowy z 35 posesji o łącznej masie 16,256 Mg, które
zostały zebrane w 2021 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

2019

49 961,50

39 962,00

10 604,78

47

176,256

2021

56 528,97

47 145,00

9 383,97

35

132,020

Razem

284 968,16

240 026,00

45 547,44

240

824,109

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
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dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3)

Strategia Rozwoju Gminy Kocierzew Południowy na lata 2020-2030
W dniu 13 października 2020 roku Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła

uchwałę nr XXIC/118/2020 w sprawie przyjęcia strategii gminy Kocierzew Południowy.
Strategia Rozwoju Gminy Kocierzew Południowy na lata 2020–2030 to plan działania
wyznaczający strategiczne cele rozwoju gminy w perspektywie kolejnych 10 lat.
Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy
średniookresowej i długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół
zawartych

w

dokumencie

ustaleń

koncentrować

się

będą

działania

władz

samorządowych, a także innych interesariuszy, zmierzające do zapewnienia jak
najlepszych warunków do dalszego rozwoju gospodarczego i życia mieszkańców gminy.
Dokument składa się z dwóch części:
I – analitycznej, odnoszącej się do przeszłości i teraźniejszości,
II – planistycznej, dotyczącej przyszłości.
Przyjęta i sukcesywnie wdrażana Strategia Rozwoju Gminy Kocierzew Południowy na
lata 2020–2030 pozwoli nie tylko efektywnie prowadzić politykę rozwoju gminy, ale
także będzie zasadniczym dokumentem umożliwiającym skorzystanie z licznych
instrumentów finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny, w tym
pochodzących z Unii Europejskiej.
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