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I. Wstęp 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z późn.zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek 

przedstawienia corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy 

za rok poprzedni.  

W związku z powyższym Wójt Gminy Sulmierzyce przedstawia Radzie Gminy Sulmierzyce 

Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020.  

Raport o stanie gminy, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ma stanowić 

przede wszystkim podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii oraz realizację uchwał podjętych przez Radę Gminy Sulmierzyce, co pozwala na 

uzyskanie wglądu w sytuację finansową i społeczną gminy Sulmierzyce.  

Przedstawiany Raport powstał w oparciu o informacje przygotowane przez kierowników  

i pracowników Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz jednostek organizacyjnych. Rada Gminy 

Sulmierzyce rozpatruje Raport podczas sesji absolutoryjnej, tj. do 30 czerwca (w tym roku termin ten 

przesunięto o 30 dni - do 30.07.2021 r.). Raport rozpatrywany jest przed podjęciem uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę, podczas której radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Z kolei 

mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie po złożeniu do Przewodniczącego Rady Gminy 

pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców 

mogących wziąć udział w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o jej zwiększeniu. Po 

zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem Wójtowi absolutorium. 
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II. Informacje ogólne 

1. Ogólna charakterystyka gminy Sulmierzyce 

Gmina Sulmierzyce położona jest w południowej części województwa łódzkiego na pograniczu Kotliny 

Szczercowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej. Administracyjnie gmina Sulmierzyce wchodzi w skład 

powiatu pajęczańskiego. Graniczy z trzema gminami należącymi do powiatu pajęczańskiego:  

od zachodu z gminami Rząśnia i Pajęczno, od południa z gminą Strzelce Wielkie, od wschodu z leżącą 

w powiecie radomszczańskim gminą Lgota Wielka, a od północy z dwoma gminami powiatu 

bełchatowskiego (Kleszczów i Szczerców). Gmina Sulmierzyce obejmuje obszar 8274 ha (83 km2).  

W 2020 r. gmina liczyła 4 378 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku). 

 

 

 Źródło: Strategia rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023 
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Sieć osadniczą gminy Sulmierzyce tworzy 14 sołectw, a ogółem na terenie gminy znajduje się 

28 miejscowości. Największą miejscowością są Sulmierzyce, stanowiące siedzibę gminy. Miejscowość 

gminna z siedzibą władz samorządowych skupia większość urzędów i instytucji, w tym: Urząd Gminy, 

placówkę poczty, Gminną Bibliotekę Publiczną, Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia  

oraz jednostki oświatowe (Szkołę Podstawową, Publiczne Przedszkole). Sulmierzyce to także główny 

w gminie ośrodek handlowo-usługowy, który dzięki położeniu w jej centralnej części zapewnia 

dostępność najważniejszych usług dla wszystkich mieszkańców gminy.  
 

2. Mieszkańcy gminy Sulmierzyce 

Od początku do końca 2020 roku liczba mieszkańców gminy Sulmierzyce zmniejszyła się o 19 osób  

i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4378 osób. W 2020 roku urodziło się 43 dzieci,  

a zmarło 67 osób. 

Większość mieszkańców gminy stanowią kobiety, na koniec 2020 roku ich liczba wynosiła 2246  

(co stanowiło 51,3% mieszkańców). Z kolei liczba mężczyzn wynosiła 2132 (48,7% populacji).  

Bardziej szczegółowy podział przedstawia się następująco: 

- liczba mieszkanek w wieku 18 lat i mniej wynosiła 416, a liczba mieszkańców – 406; 

- liczba mieszkanek w wieku 19-60 lat wynosiła 1191, a liczba mieszkańców – 1393; 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) wynosiła 639, a liczba mieszkańców 

(powyżej 65 lat) – 333. 

Liczba zawartych w 2020 roku związków małżeńskich wyniosła 14.  

Migracja ludności w 2020 roku wyglądała następująco: 

- zameldowało się 120 osób, 

- wymeldowało się 140 osób.  

 

3.  Działalność organów gminy Sulmierzyce 

Organem uchwałodawczym gminy Sulmierzyce jest Rada Gminy Sulmierzyce, w skład której 

wchodzi 15 radnych. Rada Gminy działa na mocy Statutu Gminy Sulmierzyce przyjętego uchwałą  

nr LIV/348/2018 z dnia 7 września 2018 r. W roku 2020 Rada Gminy obradowała 11 razy podejmując 

85 uchwał. Wszystkie podjęte uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 

Sulmierzyce. Dwie sesje zwołane zostały trybem nadzwyczajnym. Natomiast z uwagi na ryzyko 

zakażenia wirusem COVID-19 część posiedzeń Rady Gminy odbyła się zdalnie.  

W ramach procedury nadzorczej uchwały Rady Gminy przekazywane były zgodnie z właściwością do 

organu nadzoru tj. odpowiednio do Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu. Do Wojewody Łódzkiego przekazano 60 uchwał, a do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 28 uchwał. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 32 uchwały  Rady 

Gminy Sulmierzyce zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020 
 

 

 7 

Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Sulmierzyce, wykonujący swoje zadania przy pomocy 

Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Pracę Urzędu w 2019 roku regulował Regulamin Pracy Urzędu Gminy 

w Sulmierzycach wprowadzony Zarządzeniem Nr 120.35.2012 z dnia 19 listopada 2012 r.  

z późniejszymi zmianami oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/2011  

z dnia 30 marca 2011 r. z późniejszymi zmianami.  

Wójt Gminy w formie zarządzeń określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu gminy 

i jednostek organizacyjnych a także inne sprawy z zakresu  tzw. kierownictwa wewnętrznego. W tym 

zakresie w 2020 roku zostało wydanych 28 zarządzeń. Ponadto w formie zarządzenia jako organ gminy 

określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy. W 2020 roku w tym zakresie wydano 74 zarządzenia. 

Łączna liczba wydanych zarządzeń Wójta Gminy Sulmierzyce to 102.  

Do Urzędu Gminy w Sulmierzycach wpływały także wnioski o dostęp do informacji publicznej. W 2020 

roku ich liczba wyniosła 74. Ponadto wpłynęły 2 petycje. 

Na koniec 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach zatrudnionych było 97 pracowników. Ich podział 

ze względu na stanowiska przedstawia się następująco: 

- stanowiska administracyjne – 47 pracowników, 

- stanowiska obsługi – 37 pracowników, 

- stanowiska pomocnicze – 13 pracowników. 

Spośród zatrudnionych osób wykształcenie wyższe posiadało 52 pracowników, wykształcenie średnie 

13 pracowników, a wykształcenie podstawowe 19 pracowników. 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pajęcznie w 2020 roku zawarte zostały  

3 umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych. Dzięki temu zatrudnionych zostało 6 bezrobotnych 

na okres 12 miesięcy. 

Gmina Sulmierzyce posiada 5 jednostek organizacyjnych: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach; 

• Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach; 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach; 

• Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych; 

• Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach; 

Jednostkami pomocniczymi gminy Sulmierzyce są sołectwa. 

Ponadto na terenie gminy Sulmierzyce funkcjonuje instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 

w Sulmierzycach oraz Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach. 
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III. Informacja finansowa 

1. Analiza finansów Gminy Sulmierzyce w latach 2018-2021 

Analiza  została przeprowadzona w perspektywie lat 2018 - 2021. Przyjęto założenie, że okres 

czteroletni będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu terytorialnego. 

Przedstawione dane dotyczą lat 2018 - 2020 pochodzą z odpowiednich sprawozdań Rb oraz WPF. Dane 

dotyczące roku 2021 stanowią plan budżetu na chwilę opracowania dokumentu (chyba że wskazano 

inaczej). Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz 

wychwycenie tworzących się trendów. 

Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Gminy Sulmierzyce:  

Tabela 1 Wybrane kategorie WPF w latach 2018 - 2021 [zł] 

 2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem, w tym: 39 776 419,51 42 091 787,00 48 175 695,16 57 733 402,58 

•    dochody bieżące 34 437 619,56 37 858 768,63 42 128 475,79 51 592 328,18 

•    dochody majątkowe 5 338 799,95 4 233 018,37 6 047 219,37 6 141 074,40 

Wydatki ogółem, w tym: 53 316 125,40 49 002 752,14 51 477 795,65 60 463 422,53 

•    wydatki bieżące, w tym: 29 308 568,30 32 603 858,93 35 205 581,17 39 658 469,29 

- wydatki na wynagrodzenia i 

składki 
12 022 394,54 13 721 406,33 15 418 973,29 17 227 316,95 

- odsetki 600 225,07 940 712,19 897 715,31 1 074 000,00 

•    wydatki majątkowe 24 007 557,10 16 398 893,21 16 272 214,48 20 804 953,24 

Nadwyżka bieżąca 5 129 051,26 5 254 909,70 6 922 894,62 11 933 858,89 

Przychody zwrotne 16 070 921,00 12 282 793,89 5 500 000,00 6 676 449,00 

Rozchody 3 251 428,16 3 452 446,44 3 973 966,35 4 194 761,00 

Kwota długu 34 071 038,67 42 532 594,62 44 058 628,27 46 540 316,27 
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W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu. 

a. Dochody 

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Gminy w badanym okresie w podziale na dochody 

bieżące i majątkowe. 

Wykres 1. Dochody ogółem w Gminy Sulmierzyce w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

Dochody ogółem w latach 2018 - 2020 Gmina wykonywała na poziomie 39,8 - 48,2 mln zł, przy czym 

za 34,4 - 42,1 mln zł z tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które z reguły cechuje większa 

powtarzalność niż dochody majątkowe, które mają charakter incydentalny. Przedstawiony plan na rok 

2021 rok przewiduje dochody na łącznie 57,7 mln zł, w tym 51,6 mln zł dochodów bieżących i 6,1 mln 

zł dochodów majątkowych, co oznacza wzrost dochodów ogółem względem wykonania roku 

poprzedniego o 19,8%. W dalszej części opracowania dokonano pogłębionej analizy dochodów.  

Dochody bieżące 

Następny wykres przedstawia dochody bieżące Gminy, podzielone na źródła według struktury dla 

wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów wpływających na ocenę 

kondycji finansowej JST oraz zdolności do obsługi długu. 
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Wykres 2. Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Dochody bieżące w latach 2018 – 2021 systematycznie rosną od 34,4 mln zł do 51,6 mln zł, co stanowi 

średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 14,4%. 

Największymi składnikami dochodów bieżących Gminy są wpływy z pozostałych dochodów bieżących 

(w tym podatków i opłat lokalnych) w latach 2018 - 2020 kształtują się na poziomie 21,5 - 27,1 mln zł. 

Plan na 2021 rok zakłada dochody z tego tytułu w wysokości 36,7 mln zł. Dochody z podatków i opłat 

to jedyna kategoria dochodów wyróżnionych w WPF, na których planowanie Gmina ma bezpośredni 

wpływ. Kwoty w pozostałych kategoriach Gminy otrzymuje od władz centralnych. 

Następnym dużym składnikiem dochodów bieżących Gminy są dochody z dotacji zewnętrznych. 

Dochody te kształtowały się w latach 2018 – 2020 na poziomie 5,6 – 7,3 mln zł i stanowiły średnio 

17,4% udziału w dochodach bieżących. Według budżetu, w 2021 roku Gmina planuje dochody z tego 

tytułu w kwocie 6,9 mln zł. Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność do obsługi długu dla Gminy 

z uwagi na konstrukcję wskaźnika indywidualnej spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. Środki celowe 

zwiększają dochody, jednak nie mają wpływu na poziom wypracowywanej nadwyżki bieżącej budżetu.  

Kolejnym elementem dochodów bieżących Gminy są dochody z udziału w PIT, które kształtują w latach 

2018 - 2020 się na poziomie 3,4 - 3,7 mln zł, co stanowi udział ok. 9,3%. W 2021 roku planuje się 

dochody z PIT w kwocie  3,6 mln zł, co będzie stanowić 7,0% wszystkich dochodów w 2021 roku. 

Subwencja ogólna dla Gminy w latach 2018 - 2020 wynosiła między 3,9 – 4,2 mln zł, a plan na 2021 

rok zakłada 4,4 mln zł. Na wysokość subwencji Gmina nie ma bezpośredniego, krótkookresowego 

wpływu. We wszystkich latach największą część subwencji stanowi jej część oświatowa, która 

utrzymuje się na poziomie 3,6 – 4,1 mln zł.  Wysokość subwencji oświatowej zależy od zakresu zadań 

oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielanej według zasad 

określonych w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  
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Pomijalną wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT (średnio 0,0%), 

co świadczy o braku dużych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy. Na wykresie widać również 

ujemną wartość z dochodów CIT w 2018 roku (-1,4 tys. zł), co świadczy o zwrocie dokonanym z tego 

tytułu. 

Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie JST ma 

bezpośredni wpływ. Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek dochodów własnych Gminy do dochodów 

bieżących. Przez dochody własne rozumie się wszystkie dochody Gminy pomniejszone o subwencje i 

dotacje. W analizie wyodrębnione zostały także dochody ze sprzedaży majątku, które ze względu na 

swoją trudną do zaprognozowania incydentalność, są niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji 

finansowej. 

Wykres 3 Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących [mln zł i proc.] 

 

źródło: opracowanie własne 

Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2018 - 2021 rośnie z poziomu 24,9 mln zł do 40,3 mln 

zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących Gminy w latach 2018 - 2020 wyniósł 

odpowiednio 72,3%, 70,6% oraz 72,6%. Plan budżetu na 2021 rok zakłada ten stosunek w wysokości 

78,1%. 

Dochody majątkowe 

W badanym okresie dochody majątkowe Gminy charakteryzują się istotną zmiennością (4,2 - 6,1 mln zł 

rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter. 

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Gminy Sulmierzyce w latach 2018 - 2021. 

Zastosowano podział taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy czym w dotacjach i środkach 

przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono te z programów europejskich i pozostałych źródeł. 
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Wykres 4. Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje z UE, które w latach 2018 – 2020 

wyniosły łącznie 11,9 mln zł. Plan na 2021 rok zakłada dochody z tego tytułu na kwotę 3,4 mln zł. 

Dotacje inwestycyjne krajowe w latach 2018 – 2020 wyniosły łącznie 3,6 mln zł, natomiast dochód 

Gminy ze sprzedaży majątku wyniósł wtedy 0,1 mln zł. Zgodnie z budżetem na 2021 rok, Gmina planuje 

uzyskać dochody z tych tytułów w kwocie odpowiednio 2,7 mln zł oraz 0,1 mln zł. 

b. Wydatki  

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2018 - 2021 w podziale na wydatki 

bieżące i majątkowe. 

Wykres 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 
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Wydatki ogółem Gminy Sulmierzyce w latach 2018 - 2020 wynosiły między 49,0 - 53,3 mln zł, przy 

czym za 29,3 - 35,2 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan na rok 2021 

rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 60,5 mln zł, w tym 39,7 mln zł jako wydatki bieżące  

i 20,8 mln zł jako wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące 

1) Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2018 - 2020  

z podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  

Wykres 6 Struktura wydatków bieżących [mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 systematycznie rosły każdego roku z 29,3 do 35,2 mln zł rocznie, 

co oznacza wzrost o 20,1%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym okresie wzrosły o 22,3% 

(to jest o 2,2% punktów procentowych więcej w porównaniu do wydatków). 

W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 31,8%) po stronie wydatków stanowiła 

oświata. W latach 2018 - 2020 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 

dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 8,9 mln zł, 11,0 mln zł  

oraz 11,0 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła odpowiednio 22,6% oraz 0,2%.  

Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy są wydatki związane z rodziną. Wydatki te w latach 

2018 - 2020 rosły od 4,2 mln zł do 6,1 mln zł rocznie. W tym rozdziale zawierają się między innymi 

wydatki związane z programem „500+”. 
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Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Gminy są gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska oraz administracja publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 9,2% 

wszystkich wydatków bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 14,4%. Należy pamiętać, że w 

ramach kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia pracowników urzędu, ale 

także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, promocję Gminy itd.  

Wydatki bieżące Gminy w obecnym roku mają wzrosnąć o 12,6% (czyli wolniej niż dochody bieżące – 

wzrost o 22,5% rok do roku). 

Wydatki majątkowe 

Gmina w latach 2018 - 2020 przeznaczyła 56,7 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy wykres 

prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2021 r. wydatki inwestycyjne Gminy. 

Wykres 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania niedofinansowywane 

ze środków UE, które stanową średnio 56,3% wydatków majątkowych ogółem.  

Aktualnie największym przedsięwzięciem w Gminie Sulmierzyce jest program pt. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa 

warunków życia mieszkańców miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona 

środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.”, który planowany jest na lata 2021 – 2023 a jego łączny 

koszt to 9,0 mln zł. 
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c. Równowaga budżetowa 

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2018 - 2020) oraz budżetu w trakcie 

realizacji (2021). 

Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku ogółem w latach 

2018 - 2021. 

Wykres 8. Równowaga budżetowa w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2018 - 2020 Gmina wykonało budżet roczny z deficytem (wydatki przewyższały dochody) 

który wyniósł łącznie 23,8 mln zł oraz wiązał się z koniecznością pozyskania finansowania zwrotnego. 

W 2021 r. plan budżetu przewiduje deficyt środków na wydatki na poziomie 2,7 mln zł. Kwota ta będzie 

musiała zostać uzupełniona finansowaniem dłużnym lub zmniejszona rewizją planu wydatków. Ponadto 

w budżecie będą musiały znaleźć środki na uregulowanie zapadających zobowiązań kredytowych. 

Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt bieżący), która 

stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.  

Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. Dodatkowo, 

zgodnie z art. 243 ustawy, nadwyżki operacyjne (tj, nadwyżki bieżące powiększone o odsetki) 

wypracowane w trzech poprzednich latach mają istotny wpływ na dopuszczalny poziom obsługi długu 

w danym roku. Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie  

z ustawą o finansach publicznych. 

Relacja sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem danego roku zgodnie z art. 

243 ufp buduje zdolność Gminy do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 8.2 w tabeli WPF). 

Biorąc pod uwagę, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik bieżący jest 

kwestią stałą, to właśnie udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny potencjał 

inwestycyjno-zadłużeniowy Gminy. 
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Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Gminy w latach 2018 - 2021.  

Wykres 9. Wynik bieżący w latach 2018 - 2021 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2018 -2020 Gmina zawsze generowała nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi o łącznej wysokości 17,3 mln zł. Budżet na 2021 rok również zakłada nadwyżkę bieżącą  

w wysokości 11,9 mln zł. 

d. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 

Na dług Gminy Sulmierzyce na koniec 2020 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.  

Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Gminy, przy czym dla zobowiązań zaciągniętych 

przed 2021 r. podany jest ich stan na koniec 2020 r. 

Tabela 2. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 (jeżeli nie wskazano inaczej) 

Lp Tytuł dłużny Kwota kapitału pozostałego do spłaty [zł] Rok całkowitej spłaty 

1 Kredyty 5 104 340,03 2024 

2 Pożyczki 12 254 288,15 2029 

3 Obligacje 26 700 000,00 2030 

 SUMA 44 058 628,18  

 w tym do spłaty w 2021 r. 4 099 602,00  

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 
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Jak wynika z tabeli, na koniec 2020 roku dług Gminy z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji to łącznie 

prawie 44,0 mln zł. 

Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Gminę Sulmierzyce zobowiązań 

długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie z obowiązującymi 

harmonogramami. 

Wykres 10. Kwota długu w latach 2020-2030 (bilans zamknięcia) [mln zł] 

 
 źródło: opracowanie własne 

W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2025 roku, Gmina powinna spłacić blisko 47% długu z tytułu 

produktów kredytowych wg stanu na koniec 2020 r. (20,8 mln zł z 44,1 mln zł). Całość istniejącego 

zadłużenia zostanie spłacona do końca 2030 roku. 

 

Nota: Niektóre sumy na wykresach mogą nie zgadzać się dokładnie z częściami składowymi (na 

wykresach oraz w opisie), ze względu na zaokrąglenia do części dziesiętnych.  
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2. Wieloletnia prognoza finansowa 
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach 

publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. 

Zgodnie z Ustawą podstawowymi elementami prognozy finansowej są: 

- dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu, 

- informacja o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego, 

- przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz dług planowany do zaciągnięcia, 

- kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 Ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia, 

Wieloletnia Prognoza Gminy Sulmierzyce na lata 2020-2030 została uchwalona na Sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2020 roku,  

uchwałą Nr XIX/126/20. Wszystkie wskaźniki o których mowa powyżej przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Wyszczególnienie 
Dochody 

ogółem 

Dochody 

bieżące 

Dochody 

majątkowe 

Wydatki 

ogółem 

Wydatki 

bieżące 

Wydatki 

majątkowe 
Wynik budżetu Przychody budżetu 

Lp. 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 4 

Wykonanie 2020 48 175 695,16 42 128 475,79 6 047 219,37 51 477 795,65 35 205 581,17 16 272 214,48 -3 302 100,49 8 232 953,77 

2021 52 393 447,71 48 114 643,00 4 278 804,71 55 314 447,71 36 152 599,01 19 161 848,70 -2 921 000,00 7 020 602,00 

2022 64 727 780,29 60 048 457,99 4 679 322,30 60 485 122,80 36 418 124,58 24 066 998,22 4 242 657,49 0,00 

2023 54 624 330,40 54 624 330,40 0,00 49 988 530,00 36 988 530,00 13 000 000,00 4 635 800,40 0,00 

2024 48 534 013,00 48 534 013,00 0,00 43 500 541,60 37 829 278,00 5 671 263,60 5 033 471,40 0,00 

2025 49 504 693,00 49 504 693,00 0,00 44 326 013,60 38 460 519,00 5 865 494,60 5 178 679,40 0,00 

2026 50 494 787,00 50 494 787,00 0,00 45 280 207,60 39 244 558,00 6 035 649,60 5 214 579,40 0,00 

2027 51 504 682,00 51 504 682,00 0,00 46 046 402,60 40 386 091,00 5 660 311,60 5 458 279,40 0,00 

2028 52 534 776,00 52 534 776,00 0,00 46 876 496,60 40 587 951,00 6 288 545,60 5 658 279,40 0,00 

2029 53 585 472,00 53 585 472,00 0,00 47 827 192,71 41 097 851,00 6 729 341,71 5 758 279,29 0,00 

2030 54 657 181,00 54 657 181,00 0,00 48 857 579,00 41 609 829,00 7 247 750,00 5 799 602,00 0,00 
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Wyszczególnienie 
Rozchody 

budżetu 

Spłaty rat 

kapitałowych 

kredytów i 

pożyczek oraz 

wykupu 

papierów 

wartościowych 

Kwota długu 
Wydatki na 

obsługę długu 

Wskaźnik planowanej 

łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której 

mowa w art.243 ust.1 

ustawy, od dochodów, 

bez uwzględnienia 

zobowiązań związku 

współtworzonego przez 

jednostkę samorządu 

terytorialnego i bez 

uwzględnienia 

ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rok 

Dopuszczalny 

wskaźnik płaty 

zobowiązań, o której 

mowa w art.243  

ustawy, po 

uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń 

obliczanych w 

oparciu o plan 3 

kwartału roku 

poprzedzającego 

pierwszy rok prognoz 

przypadających na 

dany rok 

Informacja o spełnieniu 

wskaźnika spłaty 

zobowiązań 

określonych w art.. 243 

ustawy, po 

uwzględnieniu 

zobowiązań związku 

współtworzonego przez 

j.s.t. oraz po 

uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń , 

obliczonego w oparciu 

o plan 3 kwartałów 

roku poprzedzającego 

rok budżetowy 

Przeznaczenie 

prognozowanej 

nadwyżki 

budżetowej 

Spłaty 

kredytów, 

pożyczek i 

wykup 

papierów 

wartościowych 

Lp. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Wykonanie 2020 3 973 966,35 3 973 966,35 44 058 628,27 897 715,31 13,88% 20,69% TAK -4 258 987,33 0,00 

2021 4 099 602,00 4 099 602,00 46 979 628,18 1 127 500,00 12,57% 19,69% TAK -2 921 000,00 0,00 

2022 4 242 657,49 4 242 657,49 42 736 970,69 1 064 000,00 9,93% 23,73% TAK 4 242 657,49 4 242 657,49 

2023 4 635 800,40 4 635 800,40 38 101 170,29 1 068 400,00 11,89% 32,32% TAK 4 635 800,40 4 635 800,40 

2024 5 033 471,40 5 033 471,40 33 067 698,89 983 300,00 14,39% 38,89% TAK 5 033 471,40 5 033 471,40 

2025 5 178 679,40 5 178 679,40 27 889 019,49 889 000,00 14,21% 37,72% TAK 5 178 679,40 5 178 679,40 

2026 5 214 579,40 5 214 579,40 22 674 440,09 754 500,00 13,68% 30,32% TAK 5 214 579,40 5 214 579,40 

2027 5 458 279,40 5 458 279,40 17 216 160,69 611 500,00 13,62% 31,34% TAK 5 458 279,40 5 458 279,40 

2028 5 658 279,40 5 658 279,40 11 557 881,29 568 500,00 13,68% 32,34% TAK 5 658 279,40 5 658 279,40 

2029 5 758 279,29 5 758 279,29 5 799 602,00 322 800,00 13,07% 31,77% TAK 5 758 279,29 5 758 279,29 

2030 5 799 602,00 5 799 602,00 0,00 174 300,00 12,57% 29,11% TAK 5 799 602,00 5 799 602,00 



Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć 

przedstawia się następująco: 

 

 
Lp. 

Nazwa przedsięwzięcia 
Łączne nakłady 

finansowe / Lata 

realizacji 

Nakłady 

poniesione do 

31.12.2018 r. 

Stopień 

zaawansowania 

(%) 

 
Wydatki bieżące  

  

 

1. 
Projekt „Wiedza to potęga” 

655 706,25 

2019 – 2021 
570 317,18 86,98 

2. 
Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki 

próchnicy dla dzieci” 

 

800 000,00 

2015 – 2024 

 

 

385 366,00 
 

48,17 

3. 
Zmiany w studium i w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

 

308 100,00 

2017 – 2021 

 

 

158 156,40 

 

51,33 

4. 

Program zdrowotny „Program profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 

Sulmierzyce 

184 850,00 

2018 – 2022 

 

41 312,60 

 

22,35 

 
Wydatki majątkowe  

  

 

1. 
Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju 

turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce 

14 859 755,43 

2017 – 2021 

 

11 274 298,75 

 

75,87 

2. 

Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w 

Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie 

potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych 

funkcji dydaktycznych 

2 981 838,00 

2018 – 2020 

 

 

2 962 110,40 

 

 

99,34 

3. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach 

mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie 

Sulmierzyce 

  2 306 522,37 

   2018 – 2020  
1 967 866,90 85,32 

4. 
Termomodernizacja budynków komunalnych i 

użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce 

5 539 595,82 

2019 – 2022 

 

152 031,21 

 

2,74 

5. Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce 
5 502 815,72 

2019-2022 

 

45 387,00 

 

0,08 

6. 
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce 

2 354 000,00 

2016 – 2023 

 

138 916,00 

 

5,90 

7. 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Sulmierzyce 

783 913,00 

2013 – 2021 

 

266 400,86 

 

33,98 
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8. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce 

8 033 969,00 

2015 – 2022 

 

132 000,01 

 

1,64 

9. 
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice 

Pakoszowe 

1 399 940,00 

2017 – 2020 
1 336 216,24 95,45 

10. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań 
1 020 000,00 

2018 – 2021 

 

19 926,00 

 

1,95 

11. 
Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 

730 m w m. Dąbrowa 

1 021 280,17 

2018 – 2020 

 

933 186,33 

 

97,37 

12. Budowa sieci i stacji uzdatniania wody 
120 500,00 

2018 – 2020 
70 946,40 58,88 

13. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w 

miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna 

24 093 038,00 

2017 – 2021 

 

93 038,18 

 

0,38 

14. Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce 
49 000,00 

2019 – 2020 

 

47 970,00 

 

 

97,90 

15. 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub 

Seniora w m. Sulmierzyce 

570 585,00 

2018 – 2020 

 

477 203,13 

 

 

83,63 

16. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodo-ciągowej na 

terenie gminy Sulmierzyce 

145 000,00 

2019 – 2020 

 

106 068,55 

 

73,15 

17. 
Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew. 283/3 w 

m. Piekary 

150 000,00 

2019 – 2021 

 

86 985,60 

 

 

57,99 

18. 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę 

źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce  

708 585,28 

2020-2022 

 

89 009,00 

 

12,56 

19. 
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Sulmierzycach  

6 469 409,00 

2017 – 2021 

 

424 875,00 

 

 

6,57 

20. Rozbudowa i budowa dróg gminnych 
479 000,00 

2017-2022 
140 576,00 29,35 

21. Budowa kuchni dla Żłobka w m. Sulmierzyce  
60 000,00 

2020-2022 
0,00 0,00 

22. Rozbudowa budynku OSP w Sulmierzycach  
2020-2022 

40 000,00 
0,00 0,00 

 

Niski stopień zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto 

realizować w roku 2020, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są  

na lata kolejne. Brak zaangażowania środków na przedsięwzięcia oznacza, że realizację tych zadań 

przesunięto na kolejne lata. 
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IV. Informacja o stanie mienia gminy Sulmierzyce 

1. Wartość  środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę: 123 176 207,58 zł, w tym: 

Rodzaj grupy 

środków trwałych 

Stan na 

31.12.2019 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2020 r. 

grupa 0 – grunty 17 003 347,22 zł 26 071,00 zł 7 932,00 zł 17 021 486,22 zł 

grupa I – budynki i 

lokale 
14 367 504,59 zł 2 414 030,52 zł 61 363,76 zł 16 720 171,35 zł 

grupa II – obiekty 

inżynierii lądowej 
60 479 749,25 zł  4 844 224,95 zł 0,00 zł 65 323 974,20 zł 

grupa III – kotły i 

maszyny 

energetyczne 

101.130,46 zł  260 048,43 zł 0,00 zł 361 178,89 zł 

grupa IV - maszyny, 

urządzenia i aparaty 

ogólnego 

zastosowania 

1 231 258,42 zł  85 888,21 zł 0,00 zł 1 317 146,63 zł 

grupa V – 

specjalistyczne 

maszyny, urządzenia 

i aparaty 

606 417,48 zł 0,00 zł 0,00 zł 606 417,48 zł 

grupa VI – 

urządzenia 

techniczne 

16 651 404,64 zł  1 900 504,67 zł 0,00 zł 18 551 909,31 zł 

grupa VII – środki 

transportu 
2 638 677,28 zł  97 785,00 zł 0,00 zł 2 736 462,28 zł 

grupa VIII – 

narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane 

440 962,80 zł  96 498,42 zł 0,00 zł 537 461,22 zł 

Razem: 113 520 452,14 zł 9 725 051,20 zł 69 295,76 zł  123 176 207,58 zł 
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2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń w środkach trwałych:  

1) zwiększenia ogółem: 9 725 051,20 zł, w tym: 

grupa 0 – grunty 26 071,00 zł 

Działka nr ew.: 128/2 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś – 

przyjęta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 
15 921,00 zł 

Działka nr ew.: 257/3 o pow. 0,07 ha położona w obrębie geodezyjnym Eligiów – 

przyjęta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 
10 150,00 zł 

grupa I – budynki i lokale  2 414 030,52 zł 

Budynek Klubu Seniora w Sulmierzycach – zwiększenie wartości środka trwałego 567 727,36 zł 

Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworszowice Pakoszowe 1 370 656,24 zł 

Trybuny sportowe zadaszone przy boisku sportowym w Sulmierzycach 475 646,92 zł 

grupa II – obiekty inżynierii lądowej 4 844 224,95 zł 

Ogrodzenie terenu gorzelni – Par Chorzenice 36 900,00 zł 

Ogrodzenie frontowe – Park Chorzenice 123 000,00 zł 

Ogrodzenie od strony zachodniej – Park Chorzenice 49 200,00 zł 

Zbiornik wodny wraz z kaskadą wodną – Park Chorzenice 536 794,39 zł 

Schody terenowe – Park Chorzenice 12 300,00 zł 

Oświetlenie terenu wraz z iluminacjami świetlnymi – Park Chorzenice 728 977,21 zł 

Ścieżki i trakty przyrodniczo – edukacyjne – Park Chorzenice 1 055 854,38 zł 

Trejaż drewniany - Park Chorzenice 81 180,00 zł 

Siedzisko gabionowe - Park Chorzenice 79 950,00 zł 

Droga wewnętrzna wraz z chodnikiem w m. Dąbrowa 933 186,33 zł 

Droga wewnętrzna w m. Filipowizna  379 287,31 zł 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w m. Bogumiłowice 234 327,33 zł 

Ścieżka rowerowa jednokierunkowa na drodze powiatowej  nr 1900E obręb Marcinów 481 844,00 zł 

Droga gminna od drogi gminnej nr 109252E w kierunku miejscowości Piekary o 

długości ponad 1300 mb obejmujący działki nr ewid. 115/1, 115/3, 115/2, 132/2, 

147/2, 109/1, 135/1, 119/2, 136/1, 156/1, 155/1, 154/1, 152/1, 153/1, 136/3, 118/1, 

135/3, 109/3, 109/4, 119/3, 108/1, 107/1, 113/1, 116/1 – obręb geodezyjny Wola 

Wydrzyna oraz działki nr ewid. 9, 1/1, 11/1, 3/1, 12/1, 15/1, 5/1 – obręb geodezyjny 

Piekary – zwiększenie wartości środka trwałego (odszkodowania za zajęcie 

nieruchomości pod drogę) 

111 424,00 zł 

grupa III – kotły i maszyny energetyczne  0,00 zł 

Kocioł na biomasę wraz z systemem podawania paliwa w budynku Urzędu Gminy 260 048,43 zł 

grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 85 888,21 zł 
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Urządzenia i usługi zabezpieczające sieć komputerową Urzędu Gminy w 

Sulmierzycach 
74 426,07 zł 

Serwer Dell – przyjęto na podstawie PT ze Szkoły Podstawowej Sulmierzyce 4 139,60 zł 

Zestaw komputerowy Dell - przyjęto na podstawie PT ze Szkoły Podstawowej 

Sulmierzyce 
7 322,54 zł 

grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  0,00 zł 

grupa VI – urządzenia techniczne  1 900 504,67 zł 

Monitoring IP – Park Chorzenice 50 000,00 zł 

Kolektory słoneczne wraz z panelem fotowoltaicznym  na budynku Urzędu Gminy w 

Sulmierzycach 
46 504,01 zł 

Klimatyzacja w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Bogumiłowice, Wola 

Wydrzyna, Chorzenice 
53 505,00 zł 

Syrena elektroniczna DSE-600S wraz ze stacją obiektową DSP 52L z przeznaczeniem 

do OSP Dworszowice Pakoszowe. 
27 232,20 zł 

Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Sulmierzyce  szt. 

120 (zestaw A i B) – zrealizowane w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie 

Sulmierzyce.” 

1 723 263,46 zł 

Monitoring IP – Park Chorzenice 50 000,00 zł 

grupa VII – środki transportu 97 785,00 zł 

Samochód ciężarowy Mercedes Axor 97 785,00 zł 

grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
96 498,42 zł 

Altany drewniane – Park Chorzenice 96 498,42 zł 

                                              RAZEM:                                     9 725 051,20 zł 

 

2) zmniejszenia ogółem: -69 295,76 zł, w tym: 

grupa 0 – grunty  -7 932,00 zł 

Działka nr ewid. 998 o pow. 0,12 ha położona w obrębie geod. Kuźnica -7 932,00 zł 

grupa I – budynki i lokale  -61 363,76 zł 

Rozbiórka budynku OSP w miejscowości Dworszowice Pakoszowe -61 363,76 zł 

grupa II – obiekty inżynierii lądowej 0,00 zł 

grupa III – kotły i maszyny energetyczne 0,00 zł 
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grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 zł 

grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 zł 

grupa VI – urządzenia techniczne 0,00 zł 

grupa VII – środki transportu 0,00 zł 

grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
0,00 zł 

                                                                                   RAZEM: -69 295,76 zł 
 

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2020 r.: 276 382,78 zł 

Nazwa 
Stan na 

31.12.2019 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2020 r. 

Oprogramowanie 270 365,08 6 017,70 - 276 382,78 

Razem: 270 365,08 6 017,70 - 276 382,78 

 

4. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 190,3372 ha – na ten stan składają się grunty 

stanowiące własność Gminy Sulmierzyce, w tym oddane przez Gminę w użyczenie, dzierżawę  

oraz grunty w użytkowaniu wieczystym. 

Lp. Nazwa obrębu geodezyjnego 

Powierzchnia w 

ha – stan na 

31.12.2018 r. 

Zwiększenia 

w ha 

Zmniejszenia 

w ha 

Powierzchnia 

w ha – stan na 

31.12.2019 r. 

1 Bieliki 6,2100 - - 6,2100 

2 Bogumiłowice 9,1968 - - 9,1968 

3 Chorzenice 24,2424 - - 24,2424 

4 Dąbrowa 11,6986 - - 11,6986 

5 Dąbrówka 5,4596 - - 5,4596 

6 Dworszowice Pakoszowe 17,9556 - - 17,9556 

7 Eligiów 7,7371 0,07 - 7,8071 

8 Kodrań – Anielów 2,2222 - - 2,2222 
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9 Kuźnica 6,3395 - 0,12 6,2195 

10 Łęczyska – Markowizna 2,0354 - - 2,0354 

11 Marcinów 6,4600 - - 6,4600 

12 Nowa Wieś 9,7462 0,09 - 9,8362 

13 Ostrołęka 10,9484 - - 10,9484 

14 PGR Wola Wydrzyna 4,9511 - - 4,9511 

15 Piekary 11,2685 - - 11,2685 

16 Stanisławów 3,4300 - - 3,4300 

17 Sulmierzyce 41,0729 - - 41,0729 

18 Wola Wydrzyna 9,3229 - - 9,3229 

RAZEM: 190,2972 0,16 0,12 190,3372 

 

5. Trwały zarząd 

Grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym o łącznej powierzchni 7,1703 ha: 

Położenie 
Powierzchnia w ha 

udziału gruntu gminnego 
Opis nieruchomości 

Sulmierzyce 

Część działki 1269 

1,724 
Działka zabudowana budynkiem Szkoły 

Podstawowej, halą sportową, parkingiem 
Część działki 1270 

Część działki 1273/2 

Dz. nr 1226/1 1,5296 
Działka zabudowana budynkiem 

Przedszkola 

Bogumiłowice 

Dz. nr 222 

1,23 

Działka zabudowana budynkiem Szkoły 

Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą 

sportową oraz boisko i plac zabaw 

Dz. nr 223 

Dz. nr 224 
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Dz. nr 232 

Dworszowice Pakoszowe 

Dz. nr 929/6 

2,6867 

Działka zabudowana budynkiem Szkoły 

Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą 

sportową oraz boisko i plac zabaw 

Dz. nr 929/8 

Dz. nr 925/1 

Razem 7,1703 ha  
 

6. Użytkowanie wieczyste 

Gmina Sulmierzyce nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni ogółem 5,28 ha 

położonych w obrębie geodezyjnym Ostrołęka należących do Skarbu Państwa tj.: 

Lp. Nr działki 
Powierzchnia 

gruntu 

1. 
216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 223/1, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 

220/2, 221/2, 223/2 
5,28 ha 

 

7. Dzierżawa 

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą następujące nieruchomości: 

1) położone w obrębie geodezyjnym Chorzenice, Sulmierzyce, Nowa Wieś oraz Piekary 

wydzierżawione na cele rolnicze: 

Lp. Obręb geodezyjny Nr działki Powierzchnia w ha 

1. Chorzenice 57 1,51 ha 

2. Sulmierzyce 706/1 1,17 ha 

3. 

Nowa Wieś 

115/1 0,27 ha 

4. 119 0,26 ha 

5. 174/1 0,20 ha 

6. 176 0,77 ha 

7. 305/1 0,54 ha 

8. Piekary 137 0,28 ha 

 

2) położone w Sulmierzycach wydzierżawione pod inne cele: 

Lp. Obręb geodezyjny Nr działki Powierzchnia w m2 Cel dzierżawy 

1. Sulmierzyce 1583/2 5m2 

Pod umieszczenie modułów 

automatów do sprzedaży usług 

pocztowych (paczkomat) 
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8. Najem lokali mieszkalnych 

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu: 

Lp. Położenie Nieruchomość Opis 

1. 
Dworszowice 

Pakoszowe 5 
Dom Nauczyciela 6 lokali mieszkalnych 

2. Wola Wydrzyna 21 Budynek byłej Szkoły Podstawowej 5 lokali mieszkalnych 

3. Sulmierzyce 
Dom Nauczyciela 

ul. Szkolna 5 
4 lokale mieszkalne 

4. Sulmierzyce 
Budynek Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia, 

ul. Słoneczna 6 

2 lokale mieszkalne 

5. Eligiów 17 Budynek byłej Szkoły Podstawowej 3 lokale mieszkalne 

6. Kuźnica 43 Budynek byłej Szkoły Podstawowej 5 lokali mieszkalnych 

7. Bogumiłowice 78 Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia 2 lokale mieszkalne 

 

9. Najem lokali użytkowych 

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu: 

Lp. Położenie Nieruchomość Opis 

1. 
Sulmierzyce,  

ul. Słoneczna 6 

Lokale użytkowe 

w budynku 

Samodzielnego 

Publicznego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia 

4 lokale użytkowe: 

- lokal użytkowy  z przeznaczeniem pod gabinet 

rehabilitacyjny o pow. 21,47 m2 

 

- lokal użytkowy  z przeznaczeniem pod gabinet 

stomatologiczny o pow. 21 m2 

 

- lokal użytkowy  z przeznaczeniem pod 

prowadzenie poradni żywienia o pow. 10,95 m2 

- lokal użytkowy  z przeznaczeniem pod 

prowadzenie opieki paliatywnej o pow. 12 m2 
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10. Użyczenie lokali użytkowych oraz garaży 

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe oraz garaże będące przedmiotem użyczenia: 

Lp. Położenie Nieruchomość Opis 

1. 
Dworszowice 

Pakoszowe 

Zaplecze zlokalizowane na 

działkach nr ewid. 925/1 

i 929/6 

Ludowy Klub Sportowy „SŁOWIAN” – 

Zaplecze sportowe 

2. Wola Wydrzyna Budynek Świetlicy Wiejskiej 

Stowarzyszenie „Dobra Wola”: 

- pomieszczenia w budynku świetlicy 

wiejskiej o łącznej powierzchni 199,17 m2 

- budynek gospodarczy 

o pow. 42 m2 

3. Bogumiłowice Budynek Świetlicy Wiejskiej 

Stowarzyszenie „Niezniszczalni”: 

- pomieszczenia w budynku o łącznej 

pow. 172,68 m2 

4. Chorzenice Budynek Świetlicy Wiejskiej Ochotnicza Straż Pożarna: 

- pomieszczenia o łącznej pow. 65,79 m2 

5. Piekary Budynek Świetlicy Wiejskiej Stowarzyszenie „Nasze Piekary”: 

- pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m2 

6. Chorzenice Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś: 

- pomieszczenia o łącznej pow. 201,87 m2 

7. Piekary Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Koło Gospodyń Wiejskich 

- pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m2 

8. Sulmierzyce 
Pomieszczenia w budynku 

Urzędu Gminy 

Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji 

Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej 

- pomieszczenia o łącznej pow. 84,49 m2 

9. Ostrołęka Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

- pomieszczenia o łącznej pow. 214,67 m2 

10. Sulmierzyce Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Koło Gospodyń Wiejskich 

- pomieszczenia o łącznej pow. 76,48 m2 

11. Sulmierzyce 
Pomieszczenia w budynku 

Urzędu Gminy 

Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły 

Miodnej „Pszczółka” 

- pomieszczenia o łącznej pow. 32,16 m2 

12. Sulmierzyce 
Pomieszczenia remizy 

strażackiej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Sulmierzycach 

13. Bogumiłowice 
Pomieszczenia remizy 

strażackiej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Bogumiłowicach 
 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020 
 

 

 30 

11. Użyczenie nieruchomości: 

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości będące przedmiotem użyczenia: 

Lp. 
Nr działki oraz obręb 

geodezyjny 

Powierzchnia 

użyczonej działki 
Opis 

1. 

Działki: 913/3 o pow. 0,1623 ha, 

1125/2 o pow. 0,0493 ha, 929/6 

o pow. 1,0401 ha oraz 925/1 

o pow. 1,5729 ha - obręb geod. 

Dworszowice Pakosz. 

2,8246 ha 
LKS SŁOWIAN Dworszowice 

Pakoszowe - boisko sportowe 

2. 
Działka nr ewid. 159 obręb 

geod. Stanisławów 
1,17 ha Koło Łowieckie Szarak  

3. 
Działka nr ewid. 166/2 obręb 

geod. Bogumiłowice 
0,3671 ha 

Stowarzyszenie Niezniszczalni 

w Bogumiłowicach - 

z przeznaczeniem na potrzeby 

działalności statutowych oraz 

organizację imprez plenerowych 

4. 
Działka nr ewid. 75 o pow. 0,27 

ha obręb geod. Wola Wydrzyna 
0,27 ha 

Stowarzyszenie Dobra Wola w Woli 

Wydrzynej - z przeznaczeniem na 

potrzeby działalności statutowych 

oraz organizację imprez plenerowych 

 

12. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2020 roku 

W 2020 roku Gmina Sulmierzyce nie uzyskała dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. 

13. Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy  

w roku 2020 
 

Lp. Rodzaj Dochód 

1. 
Dochody z tytułu najmu lokali 

użytkowych i mieszkalnych 
86 065,43 

2. 
Dochody z tytułu dzierżawy 

nieruchomości 
5 661,01 

Ogółem: 91 726,44 
 

14. Inne niż własność prawa majątkowe 

Jednostka samorządu terytorialnego oprócz nieruchomości stanowiących jej własność oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wymienione w niniejszej informacji,  

nie dysponuje innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach oraz ograniczone prawa 

rzeczowe.  
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V. Strategia rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023 

Urząd Gminy w oparciu o podstawowy, dla jednostki samorządu terytorialnego, dokument polityki 

rozwoju lokalnego uchwalony uchwałą nr  XXXVII/223/2017 z dnia 26.06.2017 r. „Strategia Rozwoju 

Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023" zrealizował w 2020 roku następujące zadania: 

1) Budowa strzelnicy sportowej (w trakcie realizacji), 

2) Wsparcie mobilności rowerowej (budowa ścieżki rowerowej w m. Marcinów), 

3) Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy (droga wewnętrzna w 

miejscowości Dąbrowa i droga w miejscowości Filipowizna), 

4) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – oświata, kultura 

i administracja publiczna (wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę wraz                  z 

dostawą i montażem zestawu solarnego z panelem fotowoltaicznym do przygotowania                   

c. w. u. w budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach), 

5) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 

6) Program wymiany źródeł ciepła oraz instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych 

(dostawa i montaż kolektorów słonecznych do 120 budynków mieszkalnych na terenie gminy). 

Wizja rozwoju gminy Sulmierzyce oraz jej cele strategiczne 

Wizja rozwoju Gminy Sulmierzyce to pożądany i oczekiwany w przyszłości stan jej rozwoju, który 

wynika ze zidentyfikowanych wcześniej jej atutów, własnych zasobów oraz możliwości rozwoju.  

 

Wizja Gminy Sulmierzyce 

Gmina Sulmierzyce atrakcyjna do zamieszkania, wypoczynku i 

inwestowania, rozwijająca się dzięki zmodernizowanej infrastrukturze 

technicznej i społecznej, działalności proekologicznej oraz 

przedsiębiorczym mieszkańcom. 

 

Powyższa wizja rozwoju Gminy Sulmierzyce pozwala na wskazanie celów strategicznych  

i operacyjnych rozwoju gminy oraz podstawowych kierunki działań władz Gminy pozwalające  

ją realizować. Zdefiniowanie celów strategicznych i operacyjnych, do których realizacji dążyć będzie 

Gmina Sulmierzyce w latach 2017-2023 służy optymalnemu wykorzystaniu jej potencjału i szans  

oraz osiągnięcie obrazu (wizji) Gminy, takiego, jaki Władze gminy założyły na samym początku prac 

nad strategią. 

Cele strategiczne sformułowane zostały ogólnie, jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane 

funkcje (potrzeby), które winny zostać zrealizowane w latach 2017 – 2023. W założeniu mają one 

obejmować wszystkie dziedziny rzeczywistości przestrzennej, społecznej oraz gospodarczej, które 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020 
 

 

 32 

wpływają na życie społeczności gminnej, warunki funkcjonowania podmiotów społecznych  

i gospodarczych na jej terenie oraz wpływają na postrzeganie gminy Sulmierzyce jako miejsca 

zamieszkania, wypoczynku i inwestowania. 

 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023 

Cele strategiczne rozwoju Gminy Sulmierzyce mają zapewnić maksymalną efektywność gospodarczą, 

opartą na zrównoważonym rozwoju oraz potencjale kapitału społecznego. Podstawę do osiągnięcia 

przez Gminę Sulmierzyce celów strategicznych stanowi realizacja celów operacyjnych, które stanowią 

rozwinięcie i doprecyzowanie celów strategicznych i obejmują krótszy horyzont czasowy. Poniżej 

przedstawiono drzewo celów operacyjnych rozwoju Gminy Sulmierzyce. 

 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2023 

CELE STRATEGICZNE 
ROZWOJU GMINY SULMIERZYCE 

Cel strategiczny I 

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 

PRZESTRZENNY 
I OSADNICZY  

Cel strategiczny II 

WYSOKI POZIOM 
KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO Z 
DOBRYM DOSTĘPEM 

DO USŁUG 
PUBLICZNYCH 

Cel strategiczny III 

WSPIERANIE 
AKTYWNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
I INWESTYCYJNEJ 

Cel strategiczny  I. 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

PRZESTRZENNY 
I OSADNICZY  

Cel operacyjny I.1. 
Racjonalne 

wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa 
kulturowego 

Cel operacyjny I.2 
 Efektywne 

wykorzystanie i ochrona 
środowiska 

przyrodniczego 

Cel operacyjny I.3 
Rozbudowa i 
modernizacja 
infrastruktury 

transportowej  i 

Cel operacyjny I.4 
Rozwój budownictwa 

mieszkaniowego i  
użyteczności publicznej 

Cel strategiczny  II. 
WYSOKI POZIOM KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO 
Z DOBRYM DOSTĘPEM DO USŁUG 

PUBLICZNYCH 

Cel operacyjny II.1 
Rozwój współpracy 

opartej na tożsamości 
lokalnej 

Cel operacyjny II.2 
Poprawa jakości oraz 

dostępu do 
świadczonych usług 

publicznych 

Cel operacyjny II.3 
Wsparcie i aktywizacja 

grup zagrożonych 
wykluczeniem 

społecznym 

Cel strategiczny    III. 
WSPIERANIE AKTYWNOŚCI 

GOSPODARCZEJ I 
INWESTYCYJNEJ 

Cel operacyjny III. 1 
Tworzenie warunków 

do rozwoju działalności 
gospodarczej i rolniczej 

Cel operacyjny  III.2 
Promocja aktywnych 

postaw na rynku pracy 

Cel operacyjny III.3 
Wspieranie 

dywersyfikacji lokalnej 
gospodarki 
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VI. Ład przestrzenny 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem 

planistycznym będącym podstawą do opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w którym określona jest polityka przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce zostało 

podjęte uchwałą Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 27 marca 2017 r. Studium 

jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu. Jest dokumentem planistycznym, 

określającym politykę rozwoju przestrzennego gminy w jej granicach administracyjnych. Nie jest aktem 

prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwiają integrację przestrzeni jako 

określonej całości. Studium pełni także rolę koordynacyjną pomiędzy planowaniem na szczeblu 

lokalnym, a planowaniem na szczeblu regionalnym i krajowym. Przy sporządzaniu Studium są 

uwzględniane zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii 

rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ustalenia strategii rozwoju powiatu 

oraz strategii rozwoju gminy. Studium ma za zadanie także sformułowanie lokalnych uwarunkowań, 

celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę 

przestrzenną gminy, a jednocześnie posiadać będzie charakter wytycznych do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Określona w studium polityka przestrzenna 

jest zgodna z zasadami ustanowionymi przepisami prawa i uwzględnia w zagospodarowaniu gminy: 

• dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, 

• stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony, 

• walory krajobrazowe, stan środowiska przyrodniczego oraz wymagania jego ochrony, 

• warunki i jakość życia, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo ludności i mienia, 

• potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 

• stan prawny gruntów, 

• występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

• występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

• występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

• stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

• zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

• wymagania dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, 

• walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności, 

• potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Gmina Sulmierzyce charakteryzuje się dosyć jednorodną strukturą zagospodarowania, w której 

dominuje rolnicza przestrzeń produkcyjna. Na jej terenie przeważa zabudowa zagrodowa, uzupełniana 

przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny mieszkaniowo-usługowe, związane 

przede wszystkim z drobnym rzemiosłem. Tereny zabudowy wielorodzinnej zlokalizowane są  
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w miejscowościach: Wola Wydrzyna, Eligiów, Sulmierzyce, Bogumiłowice, Kuźnica, Dworszowice 

Pakoszowe. W większości miejscowości zabudowa zlokalizowana jest w postaci pasm wzdłuż tras 

komunikacyjnych. Wyjątek stanowią Sulmierzyce i Bogumiłowice, których rozplanowanie jest 

znacznie bardziej złożone. Miejscowość gminna jest przykładem wsi o bardzo urozmaiconym,  

choć regularnym, układzie komunikacyjnym z wyraźnie zarysowanym centrum. Wsie znajdujące się  

w północnej części gminy w sąsiedztwie planowanego wyrobiska charakteryzują się dużo bardziej 

rozproszoną strukturą z luźno rozmieszczonymi zabudowaniami. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Skuteczną metodą, która pozwala na kształtowanie ładu przestrzennego w sposób kompleksowy  

i skoordynowany jest opracowanie dla poszczególnych miejscowości planów zagospodarowania 

przestrzennego, określających przeznaczenie, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Gmina 

Sulmierzyce jest w całości objęta planem miejscowym. Na terenie gminy Sulmierzyce obowiązuje  

14 uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2020 r. Rada 

Gminy Sulmierzyce podjęła 2 uchwały w zakresie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

• Uchwała Nr XIX/119/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy Placu 

Kościuszki w Sulmierzycach, 

• Uchwała Nr XXIV/162/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

obrębie geodezyjnym Piekary. 

Gmina dysponuje narzędziem, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie zorganizowanej 

i konsekwentnej polityki przestrzennej poprzez jednoznaczne określenie przeznaczenia terenów, 

sposobu ich użytkowania i zagospodarowania oraz ewentualnego oddziaływania na środowisko przy 

zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Obowiązujące plany miejscowe zabezpieczają też 

potrzeby mieszkańców i inwestorów poprzez ukierunkowane, długofalowe zagospodarowanie 

przestrzeni (w ramach wydzielonych stref funkcjonalnych).  Obszar gminy Sulmierzyce charakteryzuje 

się stosunkowo jednorodną i uporządkowaną strukturą zagospodarowania, gdzie zabudowa, najczęściej 

o zwartym charakterze, usytuowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wśród form zabudowy 

przeważa zabudowa zagrodowa, uzupełniona przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

mieszkaniowo-usługowej.  

VII. Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na dzień 31grudnia 2020 r. 40,508 km dróg gminnych 

publicznych. Na koniec 2020 r. drogi asfaltowe stanowiły około 90 % wszystkich dróg mających status 

dróg publicznych.  

W 2020 r. dokonano przeglądu 40,508 km dróg gminnych, w tym dokonano uzupełnienia ubytków  

w nawierzchni jezdni poprzez zastosowanie masy bitumicznej na zimno. Wyremontowano również 

nawierzchnię asfaltową wraz z wymianą podbudowy w ilości 1,047 km.  

Natomiast długość ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulmierzyce wynosi 13 km. 
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VIII. Zasoby materialne gminy 

1. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulmierzyce na lata 2017-2021 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXII/189/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Określa  

on ogólne założenia i priorytety lokalnej polityki mieszkaniowej oraz rozwiązań kwestii dotyczących 

problemów gospodarowania zasobów mieszkaniowych gminy. Dokument ten obejmuje charakterystykę 

poszczególnych lokali, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, zasady polityki czynszowej, 

sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, a także przewidywaną wysokość wydatków  

na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z powyższą uchwałą Gmina Sulmierzyce  

na lata 2017-2021 nie planuje sprzedaży lokali mieszkalnych.  

Mieszkaniowy Zasób Gminy Sulmierzyce obejmuje 27 lokali mieszkalnych znajdujących się  

w 7 budynkach. W zasobie nie było lokali socjalnych. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz 

ustalony według stawki podstawowej 3,20 zł/1 m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem 

czynników podwyższających lub obniżających ich wartość. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Sulmierzyce przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

mieszkań 

1 Kuźnica 5 

2 Eligiów 3 

3 Wola Wydrzyna 5 

4 Dworszowice Pakoszowe 6 

 

5 

 

Sulmierzyce  

ul. Szkolna  4 

ul. Słoneczna  2 

6 Bogumiłowice 2 
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IX. Wykaz zrealizowanych inwestycji 

Wykonanie zadań majątkowych w 2020 roku 

Nazwa zadania 
Wykonanie za 

2020 rok (w zł) 

Rolnictwo i łowiectwo 427 267,15 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 427 267,15 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 427 267,15 

Budowa stacji wodociągowej na działce nr ew. 283/3 w miejscowości Piekary 86 985,60 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu gminnego na 

odcinku od studni odwodnieniowych S54 i S66 zlokalizowanych na terenie PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedziba w Bełchatowie do 

nieruchomości stanowiącej własności Gminy Sulmierzyce położonej w Piekarach na 

działce nr ew. 283/2 zgodnie z umową Nr IZP.272.1.4.2019 zawarta dnia 27 lutego 2019r. 

Wartość umowy:110.577,00 zł brutto oraz wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej stacji wodociągowej na nieruchomości stanowiącej własności Gminy 

Sulmierzyce położonej w Piekarach na działce nr ew. 283/2 zgodnie z umową Nr 

IZP/15/2019/AS z dnia 18 grudnia 2019r. Wartość umowy:145.755,00 zł brutto. Zadanie 

ujęte w WPF. 

  

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach 246 360,00 

UMOWA Nr IZP.272.1.17.2019 

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Przebudowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach”  

Wartość umowy: 5.940.900,00 zł brutto. Zadanie ujęte w WPF. 

Opracowano dokumentację projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace 

budowlane. 

  

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce 93 921,55 

W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy 

Sulmierzyce zostały opracowane:  

- PFU dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla 

miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna” oraz „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Ostrołęka, Dworszowice Pakoszowe i 

Bogumiłowice”,  

- dokumentacje projektowo-kosztorysowe dotyczące min; budowy odcinka sieci 

wodociągowej w  miejscowości Bieliki oraz przebudowy hydroforni w miejscowości 

Dąbrówka. 

  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 97 785,00 

Dostawa wody 97 785,00 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 97 785,00 

Zakupy inwestycyjne – samochód ciężarowy z HDS 97 785,00 

Transport i łączność 2 134 565,41 

Drogi publiczne powiatowe 229 806,77 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

229 806,77 
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Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 1901E na odcinku 

Stanisławów – Sulmierzyce o długości 0,861 km. Dotacja na realizację inwestycji dla 

Powiatu Pajęczańskiego.  

229 806,77 

Drogi publiczne gminne 622 420,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 622 420,00 

Budowa ścieżki rowerowej w m. Marcinów gm. Sulmierzyce 481 844,00 

Umowa Nr IZP.272.1.9.2020 zawarta w dniu 1 października 2020r  na przebudowę 

istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1900E na odcinku o długości 753,26 

mb w zakresie budowy ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Marcinów 

gmina Sulmierzyce. 

Zakres zamówienia obejmujmował w szczególności: 

1) Budowę nowego odcinka ciągu jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej,  

2) Remont istniejących zjazdów,  

3) Ustawienie krawężnika wzdłuż krawędzi jezdni po stronie zaprojektowanego ciągu, 

4) Ustawienie obrzeży betonowych oporowych projektowanego ciągu i zjazdów,  

5) Oczyszczenie istniejącego rowu odparowującego z namułu wraz z profilowaniem 

skarpy i przeciwskarpy,  

6) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

Wartość umowy: 450.000,00 zł brutto. 

  

Rozbudowa i budowa dróg gminnych 140 576,00 

Umowa Nr IZP.272.2.10.2020 na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 

przebudowy dróg na terenie gminy Sulmierzyce  

Zakres zamówienia obejmował: 

Część 1 zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi 

zlokalizowanej w miejscowości Dąbrówka, która ma za zadanie połączyć drogi 

powiatowe DP 1500E z DP 3509E. Wartość umowy: 47.970,00 zł brutto 

Część 2 zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi 

zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś, którą należy włączyć w drogę gminną 

109252E. Wartość umowy: 35.670,00 zł brutto 

Część 3 zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi 

zlokalizowanej w miejscowości Piekary, którą należy włączyć na wlocie i wylocie w 

drogę powiatową DP 3570E. Wartość umowy: 47.970,00 zł brutto 

  

Drogi wewnętrzne 1 282 338,64 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 282 338,64 

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Filipowizna o długości 317,51 mb oraz 

wykonanie utwardzenia działki nr ewid 1450/9 obręb Sulmierzyce 
379 287,31 

Umowa nr IZP.272.1.11.2020 zawarta w dniu 10 listopada 2020r na przebudowę drogi 

wewnętrznej o długości 317,51 mb oraz wykonanie utwardzenia działki nr ewid. 1450/9 

obręb Sulmierzyce.  

Zakres zamówienia obejmował w szczególności wykonanie:  

1) Nowej konstrukcji drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1429/2, 1449/2, 150/5 oraz 

1383 w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce obejmujące:  

a) Przeprofilowanie, dogęszczenie oraz uzupełnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa,  

b) Uzupełnienie i poszerzenie podbudowy,  

c) Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni,  

d) Wykonanie poboczy,  

e) Przebudowa przepustu pod drogą.  

2) Utwardzenia terenu działki o nr ewid. 1450/9 obręb Sulmierzyce obejmującego:  

a) warstwę odcinającą z pospółki gr. 15,00 cm,  
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b) podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm,  

c) warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm,  

d) warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm,  

e) pobocza z kruszywa łamanego gr. 10,00 cm, f)wycinkę drzew i krzewów kolidujących 

z inwestycją. 

Wartość umowy: 356.532,31 zł brutto 

Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa 903 051,33 

Umowa Nr IZP.272.1.2.2020 zawarta w dniu 28 maja 2020r na zadanie polegające na 

rozbiórce istniejącej drogi, budowie drogi wewnętrznej wraz z budową chodnika w 

miejscowości Dąbrowa. Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 

1) rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni, 

2) wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi wewnętrznej, 

3) wykonanie chodnika jednostronnego, 

4) wykonanie rowu przydrożnego, 

5) wykonanie przepustów na rowie pod zjazdami, 

6) wykonanie przepustu pod koroną drogi, 

7) wykonanie kanalizacji deszczowej, 

8) wymiana i przebudowa przyłącza elektroenergetycznego, 

9) wykonanie oznakowania pionowego. 

Wartość umowy: 881.464,21 zł brutto 

 

Turystyka 5 961 594,74 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 961 594,74 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 961 594,74 

W ramach projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju 

turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce” do zrealizowania pozostała 

budowa budynku strzelnicy sportowej wraz z torem aktywności fizycznej w m. 

Sulmierzyce.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI 

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki 

turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Wartość pozyskanego 

dofinansowania to 4.904.915,94 zł. Zadanie ujęte w WPF. 

  

Administracja publiczna 74 426,07 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 426,07 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 426,07 

Zakupy inwestycyjne (Serwer. UTM) 74 426,07 

Umowa Nr IZP.272.2.5.2020 zawarta w dniu 5 czerwca 2020r. na dostawę i wdrożenie 

urządzeń i usług zabezpieczających sieć komputerową Urzędu Gminy Sulmierzyce 

Wartość umowy: 74.426,07 zł brutto 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62 232,20 

Komendy wojewódzkie policji 20 000,00 

Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinasowanie zadań 

inwestycyjnych 
20 000,00 

Dotacja celowa dla KPP w Pajęcznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samochodu osobowego  
20 000,00 

Komendy wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej 15 000,00 

Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinasowanie zadań 

inwestycyjnych 
15 000,00 

Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie 15 000,00 
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Pozostała działalność 27 232,20 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 232,20 

Zakupy inwestycyjne – dla jednostki OSP w Dworszowicach Pakoszowych  27 232,20 

Oświata i wychowanie 278 345,28 

Szkoły podstawowe 261 345,28 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 345,28 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Bogumiłowicach 220 902,33 

Umowa Nr IZP.272.1.3.2020 zawarta w dniu 30 czerwca 2020 r. na realizację w systemie 

zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w msc. Bogumiłowice gmina Sulmierzyce”.  

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, 

przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej.  

Zakres zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

realizację robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w msc. Bogumiłowice.  

W zakres prac wchodziły:  

1) roboty ziemne (niwelacja terenu oraz inne niezbędne prace ziemne, które zostaną 

określone w dokumentacji projektowej);  

2) uporządkowanie terenu;  

3) budowa płyty boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej obejmującego 

pole do gry w piłkę ręczną, pełnowymiarowe pole do gry w siatkówkę oraz pole do gry w 

koszykówkę;  

4) budowa opaski technologicznej o nawierzchni z kostki betonowej wokół płyty boiska;  

5) odtworzenie trawników wokół płyty boiska wielofunkcyjnego; 

6) budowa piłkochwytów;  

7) budowa oświetlenia boiska (instalacja kablowa zasilająca + 4 słupy oświetleniowe);  

8) dostawa wyposażenia pola do gry w piłkę ręczną, do gry w siatkówkę oraz do gry w 

koszykówkę. 

Wartość umowy: 188.989,50 zł brutto 

 

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona Klasa” przy ZSP w Bogumiłowicach 40 442,95 

Przedszkola  17 000,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 

Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w m. Sulmierzyce 17 000,00 

Ochrona zdrowia 97 845,19 

Pozostała działalność 97 845,19 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 845,19 

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach 97 845,19 

Umowa Nr IZP.272.2.2.2020 zawarta w dniu 5 marca 2020 r. na opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sulmierzycach. 

Wartość umowy: 97.785,00 zł brutto 

 

Pomoc społeczna 159 840,16 

Pozostała działalność 159 840,16 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 840,16 

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z 

przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce 
159 840,6 
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Realizacja Części 2 zamówienia zgodnie z umową Nr IZP.272.1.16.2019 zawartą w dniu 

24 lipca 2019 r.  na termomodernizację budynku Klubu Senior+ w Sulmierzycach. 

Zakres zamówienia obejmował w szczególności wykonanie:  

1) docieplenia fundamentów budynku;  

2) opaski z kostki brukowej wokół budynku;  

3) docieplenia ścian budynku;  

4) podbitki okapowej dachu;  

5) docieplenie stropu poddasza oraz skosów dachu 

Wartość umowy dla Części 2 zamówienia: 150.292,06 zł brutto 

  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 142 834,12 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 814 396,97 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 764 396,97 

Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez 

przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych 

funkcji dydaktycznych 

2 764 396,97 

Umowa Nr IZP.272.1.9.2019 zawarta w dniu 30 kwietnia 2019 r. 

na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zabytkowego założenia parkowego w 

Chorzenicach poprzez urządzenie (zagospodarowanie wraz z nasadzeniami) terenów 

zieleni i renowacja zbiornika wodnego, utworzenie kaskady wodnej, utworzenie ścieżek i 

traktów przyrodniczo-edukacyjnych, montaż małej architektury, budowę oświetlenia 

ścieżek i traktów przyrodniczo-edukacyjnych, tabliczek i tablic przyrodniczo-

edukacyjnych oraz cennych ekspozycji roślinnych wpisanych do Czerwonej Księgi 

Roślin,  umożliwiającym korzystanie z terenu po zmroku oraz budowę i montaż 

niezbędnej (podziemnej)  infrastruktury towarzyszącej, a także dostawę dwóch 

kompletnych (złożonych) drewnianych altan dydaktycznych. Projekt pn. 

„Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez 

przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych 

funkcji dydaktycznych” Wartość umowy: 2.697.498,42 zł brutto 

Projekt dofinansowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska działanie v.4 

Ochrona przyrody Poddziałanie v.4.1 ochrona przyrody. Wartość dofinansowania 

1.976.529,89 zł. 

\ 

Zakupy inwestycyjne – System monitoringu  50 000,00 

Umowa Nr IZP.272.2.8.2020 zawarta w dniu 30 czerwca 2020 r. na wykonanie instalacji 

monitoringu wizyjnego IP na terenie parku w miejscowości Chorzenice Gmina 

Sulmierzyce.  

Wartość umowy: 50.000,00 zł brutto 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 186 433,94 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Sulmierzyce 
112 916,00 

Na wykonanie inwestycji technicznej nieruchomości indywidualnych zlokalizowanych na 

terenie gminy Sulmierzycach zostały zawarte umowy: Umowa Nr IZP.272.2.11.2020 

zawarta w dniu 12 sierpnia 2020r. Wartość umowy: 77.000,00 zł brutto oraz Umowa Nr 

IZP.272.2.20.2020 zawarta w dniu 19 listopada 2020 r.  

Wartość umowy: 48.800,00 zł brutto 

 

Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Sulmierzyce 47 970,00  

Pozyskano dofinasowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w kwocie 49.000,00 brutto. 

Została zawarta umowa nr IZP/14/2019/AS z dnia 9 grudnia 2019 r. na opracowanie 

dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce” 

Wartość umowy: 47.970,00 brutto  
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Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie 

Sulmierzyce   
89 009,00 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce.  
1 936 538,94 

Umowa Nr IZP.272.1.21.2019 zawarta w dniu 19 listopada 2019 r. na realizację projektu 

pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce”  

Część 1 zamówienia - przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów 

słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

terenie Gminy Sulmierzyce.  

Wartość umowy:1.486.524,66 zł brutto 

Umowa Nr IZP.272.1.22.2019 zawarta w dniu 19 listopada 2019 r. na realizację projektu 

pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce”  

Część 2 zamówienia – zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł 

na biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz 

dostawę i montaż zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 

budynku użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. 

Wartość umowy: 405.285,00 zł brutto 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 39 910,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. 39 910,00 

Umowa Nr IZP.272.2.7.2020 zawarta w dniu 19 czerwca 2020r na realizację w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” nowego odcinka sieci oświetlenia na terenie Gminy Sulmierzyce 

Zakres zamówienia obejmował: 

Część 1 zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie na jej 

podstawie odcinka sieci oświetlenia parkingu usytuowanego na dz. nr ewid. 1289/48 w 

miejscowości Sulmierzyce na placu im. G. Turskiego (parking obok kościoła), 

Wartość umowy:24.600,00 zł brutto 

Część 2 zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie na jej 

podstawie odcinka sieci oświetlenia parkingu usytuowanego na dz. nr ewid. 1289/48 i dz. 

nr ewid. 1288/5 będącej własnością Gminy Sulmierzyce w miejscowości Sulmierzyce na 

ulicy Słonecznej (parking przy Ośrodku Zdrowia)  

Wartość umowy:40.590,00 zł brutto 

 

Pozostała działalność 102 093,21 

Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie 

gminy Sulmierzyce 
102  093,21 

Umowa Nr IZP.272.1.4.2020 zawarta w dniu 24 lipca 2020 r. na realizację w systemie 

zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych oraz 

użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce”.  

Zakres zamówienia obejmuje: 

Część 1 zamówienia – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach 

wraz z budową instalacji klimatyzacji  

Wartość umowy:1.783.500,00 zł brutto 

Część 2 zamówienia – termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w 

msc. Wola Wydrzyna oraz Eligiów gmina Sulmierzyce.  

Wartość umowy 1.648.200,00 zł brutto 

Część 3 zamówienia – termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w 

msc. Bogumiłowice oraz Kuźnica gmina Sulmierzyce.  

Wartość umowy: 1.093.470,00 zł brutto 

Część 4 zamówienia - – termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych w 

msc. Dworszowice Pakoszowe oraz w msc. Sulmierzyce ul. Szkolna 5 gmina 

Sulmierzyce.  

Wartość umowy:996.300,00 zł brutto 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 359 832,24 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 359 832,24 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe. 1 306 327,24 

Umowa Nr 272.1.20.2019 zawarta w dniu 29 października 2019r na realizację zadania pn. 

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworszowice Pakoszowe gmina 

Sulmierzyce”. 

Zakres zamówienia obejmował: rozbiórkę istniejącego budynku strażnicy OSP, budynku 

gospodarczego, istniejącego zbiornika na ścieki, istniejącej zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej oraz masztu syreny alarmowej położonego w miejscowości 

Dworszowice Pakoszowe, gm. Sulmierzyce na działce nr ewid. 925/1, 926/3, 926/2, a 

następnie budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową elektrycznej wewnętrznej 

linii zasilającej, zewnętrznej instalacji gazowej oraz płyty fundamentowej pod zbiornik na 

gaz płynny wraz z montażem zbiornika podziemnego na gaz płynny, zewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem na ścieki, 23 miejscami postojowymi oraz 

rozbudową istniejącego przyłącza wodociągowego. 

Wartość umowy: 1.291.500,00 zł brutto 

 

Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich: Bogumiłowicach, Woli Wydrzynej  

i Chorzenicach  
53 505,00 

Umowa Nr IZP.272.2.17.2020 zawarta w dniu 18 września 2020r na montaż 

klimatyzatorów w świetlicach wiejskich Bogumiłowice, Chorzenice Wola Wydrzyna 

Wartość umowy: 51.660,00 zł brutto 

  

Kultura fizyczna 475 646,92 

Obiekty sportowe 475 646,92 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 646,92 

Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach 475 646,92 

Umowa Nr IZP.272.1.10.2020 zawarta w dniu 7 października 2020r na „Budowę trybun 

sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach”. 

 Zakres zamówienia obejmował w szczególności wykonanie:  

1) Ławy fundamentowej wraz ze schodami terenowymi, ławy o szerokości 30 cm i 40 cm 

posadowione na warstwie chudego betonu C 8/10 grubości 10 cm;  

2) Stopy fundamentowej o podstawie prostokąta i wymiarach 1,8 m x 2,8 m, grubość 0,6 

m na warstwie chudego betonu C 8/10 grubości 10 cm;  

3) Zadaszenia w konstrukcji stalowej wspornikowe, jednospadowe, jednokondygnacyjne 

o ustroju poprzecznie płaskim w postaci układu słupowego z ryglami wspornikowymi 

pełnościennymi stężonymi w kierunku poprzecznym zabezpieczonego antykorozyjnie 

(kategoria korozyjności środowiska C4-H – duża, przemysłowa);  

4) Pokrycia dachowego z poliwęglanu przezroczystego, kanałowego, odpornego na 

promieniowanie UV;  

5) Obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych stalowych; 6)Chodnika o powierzchni 

193,00 m2; 7)Wykonanie wraz z montażem barierek, siedzisk oraz tablic informacyjnych. 

Wartość umowy: 466.686,92 zł brutto 

  

RAZEM:  16 272 214,48 
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X. Zestawienie ilości pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych 
 

Lp. Nazwa zadania Pozyskana kwota 

1 
Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju 

turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce 
984 866,84 zł 

2 
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcinów, 

Gmina Sulmierzyce 
250 000,00 zł 

3 
Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce  
31 675,00 zł 

4 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w m. 

Bogumiłowice 
75 000,00 zł 

5 Droga w m. Dąbrowa o długości 0,7302 km 378 320,38 zł 

6 
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w 

Bogumiłowicach 
10 000,00 zł 

7 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chorzenicach 10 000,00 zł 

8 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woli Wydrzynej 10 000,00 zł 

9 
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Sulmierzyce  
39 410,00 zł 

10 
Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku 

sportowym w Sulmierzycach 
60 000,00 zł 

11 Budowa żłobka w technologii pasywnej w m. Sulmierzyce  3 226 691,09 zł 

12 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 dla gmin ( 

Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych) 
1 249 426,00 zł 

13 

Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w 

Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału 

przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji 

dydaktycznych  

1 908 297,29 zł 

14 

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach 

mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie 

Sulmierzyce 

1 079 633,86 zł 

Razem: 9 313 320,46 zł 
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XI. Ochrona środowiska i rolnictwo 

1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty został uchwałą nr XXI/127/2016 z dnia 17 maja 2016 r. Rady 

Gminy w Sulmierzycach, zaktualizowany uchwałą nr XXX/175/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Rady 

Gminy w Sulmierzycach i kolejno uchwałą nr XIV/93/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla gminy  

w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny  

i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami, zaopatrzenie  

w ciepło i energię. Wyznacza on konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności 

energetycznej. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisję gazów 

cieplarnianych. 

Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem pozyskania środków finansowych m.in. na 

takie przedsięwzięcia jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych, 

energooszczędnego oświetlenia publicznego oraz wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu 

efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Brak tego dokumentu może 

wykluczyć Gminę z możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. 

Realizując założenia planu Gmina Sulmierzyce podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem 

na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Sulmierzyce”. Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy w 

Sulmierzycach wraz z budową instalacji klimatyzacji oraz termomodernizację budynków komunalnych 

zlokalizowanych w miejscowościach Wola Wydrzyna, Eligiów, Bogumiłowice, Kuźnica, Dworszowice 

Pakoszowe i Sulmierzyce przy ul. Szkolnej 5.  

Całkowita wartość projektu to 5.489.594,77 zł, w tym kwota dofinansowania 3.044.180,92 zł. 

Zakończenie całego zamierzenia planowane jest na maj 2022 r. 

Kolejnym przedsięwzięciem wskazanym w w/w PGN jest budowa pasywnego żłobka w Sulmierzycach. 

Na realizację tego projektu Gmina Sulmierzyce pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu wynosi 5.502.765,72 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3.226.691,09 zł. 

Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. 

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce 

Głównym celem działań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Sulmierzyce na lata 2014-2032” jest wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania  

i niebezpiecznych dla zdrowia skutków powodowanych azbestem oraz likwidacja negatywnego wpływu 

azbestu na środowisko. 
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W roku 2020 Gmina Sulmierzyce złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do demontażu, odbioru i zagospodarowania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Sulmierzyce w ramach „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.  

W ramach zadania został zdemontowany i odebrany azbest z 3 budynków, a z 46 posesji nastąpił odbiór. 

Łącznie z terenu Gminy Sulmierzyce odebrano i zutylizowano azbest z 49 nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Sulmierzyce w ilości 98,94 Mg. Azbest został zapakowany, 

przygotowany do transportu i wywieziony na składowisko odpadów niebezpiecznych. Został 

unieszkodliwiony poprzez składowanie. Unieszkodliwienie będzie miało wpływ na zmniejszenie 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery. 

Aspekt społeczny planowanego do realizacji zadania to wzrost jakości i poziomu życia mieszkańców, 

wzrost świadomości ekologicznej, a także przygotowanie społeczeństwa do realizacji zadań z zakresu 

ochrony środowiska w związku z dostosowywaniem Polski do standardów ekologicznych w Unii 

Europejskiej, promocja zachowań i postaw w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach, stworzenie 

warunków do świadomego uczestnictwa społeczeństwa w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 

ekologicznego, ochrony zdrowia oraz zapewnienie komplementarności wobec programów rządowych, 

regionalnych i samorządowych o zbliżonych celach, także w stosunku do strategii, programów i planów 

lokalnych i regionalnych. 

Łączna kwota zadania zrealizowanego w 2020 roku to 38 010,60 zł w tym: dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opiewało na sumę  

34 209,00 zł brutto, wkład własny Gminy Sulmierzyce wynosił 3 801,60 zł. 

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXI/140/20 Rady Gminy Sulmierzyce  z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  9 czerwca 2020 r. poz. 3241) i obowiązywał do 31 grudnia 2020 roku. 

Jest to Program, który ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulmierzyce. 

1. W celu należytego wykonania programu Gmina: 

1)  podpisała umowę ze schroniskiem – Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych „FUNNY 

PETS" Marta Szturma z siedzibą: Czartki 49B, 98-200 Sieradz. 

− ilość zwierząt przebywających w schronisku na koniec 2020 r.: 15 psów 

− ilość wyłapanych zwierząt: 5 psów  

− ilość padnięć: 1 pies 

− liczba kontroli w schronisku: 2 

2) zapewniła całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt poprzez zawartą umowę z lekarzem weterynarii prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Weterynaryjny s.c. z/s ul. Kościelna 2, 97-565 

Lgota Wielka. W  2020 r. lekarz weterynarii odnotował jedną interwencję powyższych 

zdarzeń. 
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3) zapewniła miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez podpisanie 

porozumienie z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Sulmierzycach z/s ul. Szkolna 6,  98-

338 Sulmierzyce. Brak zdarzeń z udziałem zwierząt gospodarskich. 

4) wprowadziła plan sterylizacji i kastracji zwierząt, w którym gmina dofinansowywała 50 % 

kosztów sterylizacji i kastracji zwierzęcia. Zasady uzyskania dofinansowania były 

następujące: 

• właściciel lub opiekun mógł zgłosić tylko jedno zwierzę, 

• właściciel lub opiekun musiał dokonać pisemnie zgłoszenia, 

• Gmina Sulmierzyce pisemnie informowała właścicieli zwierząt o przyznanym 

dofinansowaniu oraz dokona skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji wskazując 

lekarza weterynarii, który taki zabieg przeprowadzi, 

• właściciel lub opiekun indywidualnie umawiał się z lekarzem weterynarii na termin 

wykonania zabiegu, w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania pisma o przyznanym 

dofinansowaniu. W/w dokument należało okazać lekarzowi, 

• właściciel zwierzęcia opłacił lekarzowi weterynarii pozostałe 50% kosztów zabiegu, 

które wynosiły odpowiednio:  100 zł sterylizacja psa, 90 zł sterylizacja kota, 50 zł  

kastracja psa, 40 zł kastracja kota, 

• dofinansowanie przyznawane było według kolejności zgłoszeń do wyczerpania 

środków finansowych. 

Łącznie  w 2020 r. wpłynęły 32 wnioski, w tym 2 wnioski zostały wycofane. Zabiegom poddano  

29 zwierząt z terenu gminy Sulmierzyce, w tym: 

Lp. Zabieg sterylizacji Zabieg kastracji 

Pies 11 3 

Kot 14 4 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sulmierzyce na rok 2020 przyczynił się do zmniejszenia ilości bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy. Przeprowadzona akcja sterylizacji i kastracji przyczyniła się do ograniczenia populacji zwierząt 

bezdomnych. 

5) na terenie gminy Sulmierzyce w każdą sobotę podczas targu zwierząt na targowisku w 

Sulmierzycach przy ul. Strażackiej 10, lekarz weterynarii oddelegowany przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu sprawuje nadzór weterynaryjny na 

podstawie umowy z dnia 26 września 2014 r. zawartej pomiędzy Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Wieluniu a Wójtem Gminy Sulmierzyce. 

Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt to 91 918,73 zł, w tym:  

83 948,73 zł stanowiły wydatki poniesione na wyłapanie i utrzymanie zwierząt w schronisku,  

7 945,00 zł wydano na opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację zwierząt oraz chipowanie psów,  

a 25,00 zł stanowiły koszty poniesione na zakup karmy z przeznaczeniem na dokarmianie kotów 

wolnożyjących. 
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4. Dofinansowanie zakupu sadzonek drzew i krzewów miododajnych  

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek drzew  

i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce, obowiązujący 

od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, miał na celu przeciwdziałanie wymieraniu pszczół.  

Regulamin został przyjęty uchwałą nr XLII/345/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 17 kwietnia 

2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu 

sadzonek drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy 

Sulmierzyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25.04.2014 r. poz. 2504) a następnie zmieniony uchwałą 

Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce zakupu sadzonek 

drzew i krzewów miododajnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Sulmierzyce (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19.04.2017 r. poz. 2071) 

W 2020 r. właściciele 54 posesji zlokalizowanych na terenie gminy złożyli wnioski o przyznanie 

dofinansowania na wskazany cel. Duże zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania wpłynęło  

na zwiększenie puli środków przeznaczonych na dotacje do zakupu sadzonek drzew i krzewów 

miododajnych, która ostatecznie wyniosła aż 24 000,00 zł. Na  nasadzenia 1783 szt. roślin miododajnych 

wydano w 2020 r. łącznie 23 498,00 zł. 

5. Program usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 

po nawozach i typu Big-Bag 

Zbiórkę w ramach Programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big-Bag przeprowadzono od 1 do 10 lipca 2020 r. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia odebrano i zagospodarowano odpady pochodzące z działalności 

rolniczej tj. zużytych folii po kiszonkach (z pryzm) i sianokiszonkach (z balotów), ogrodniczych, 

tunelowych oraz worków po nawozach, bigbagów i sznurków do snopowiązałek z 20 posesji z terenu 

Gminy Sulmierzyce.  

Inicjatywa  została sfinansowana w ramach środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach akcji został wykonany załadunek i transport odpadów  

z miejsca odbioru na terenie gminy do miejsca sortowania, rozładunek i przygotowanie odpadów do 

odzysku lub utylizacji, zdeponowanie odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie 

ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. W wyniku przeprowadzonej inicjatywy udało się zebrać 

16 360 kg odpadów. 

Ilość wydatkowanych środków wyniosła na powyższe zadanie wyniosła 8 180,00 zł. 

6. Powszechny Spis Rolny 

Od 16 września do 30 listopada 2020 r. w Polsce przeprowadzano Powszechny Spis Rolny. Jest to 

najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Wójt Gminy Sulmierzyce działając 

jako Gminny Komisarz Spisowy powołał Gminne Biuro Spisowe w Sulmierzycach, które realizowało 

zadania określone w ustawie z dnia 31 lipca 2021 r. o powszechnym spisie rolnym. W Gminie 

Sulmierzyce objętych spisem było 567 gospodarstw.  
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Poniżej przedstawiono tabelę, przedstawiającą strukturę spisu na terenie gminy Sulmierzyce i 

województwa łódzkiego: 

SPIS ROLNY 

 
Gospodarstwa 

spisane 

Gospodarstwa 

zlikwidowane 

Brak kontaktu z 

gospodarstwami 

Liczba gospodarstw w gminie 

Sulmierzyce 
473 72 22 

Udział procentowy gospodarstw 

w Gminie Sulmierzyce 
83,42 % 12,7 % 3,83 % 

Udział procentowy gospodarstw 

w województwie łódzkim 
90,9 % 6,98 % 2,01 % 

 

 

 

Powszechny Spis Rolny prowadzony był metodami: 

• samospisu internetowego,  

• samospisu przez telefon,  

• bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach lub urzędzie statystycznym.  

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami kontaktował się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli  

z użytkownikiem gospodarstwa skontaktował się rachmistrz spisowy, rolnik miał obowiązek udzielić 

rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. W Gminie Sulmierzyce zostało 

przydzielonych dwóch rachmistrzów, którzy spisali łącznie 194 gospodarstwa, co stanowiło 41,01% 

wszystkich spisanych gospodarstw, natomiast średnia wojewódzka wynosiła 53,5%. Ta forma spisu 

została najchętniej wybierana przez naszych rolników. 

473

72
22

SPIS ROLNY

Gospodarstwa spisane Gospodarstwa zlikwidowane Brak kontaktu z gospodarstwami
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Z metody spisania się przez telefon skorzystało 146 gospodarstw, stanowi to 30,87% i jest to powyżej 

średniej wojewódzkiej, która wynosi 21,65%. Gospodarstwa spisane przez Internet - 103 (21,78%); 

średnia wojewódzka wynosi 19,33%. Gospodarstwa spisane na infolinii: 29 (6,13%); średnia 

wojewódzka 5,51%. Żaden z rolników nie skorzystał z możliwości spisu w urzędzie gminy. 

7. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Sulmierzyce 

Dokument ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach nr XXVII/153/2016 z dnia  

19 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sulmierzyce” i zaktualizowany Uchwałą Rady Gminy  

w Sulmierzycach nr XXIV/163/20 z dnia 24 lipca 2020 roku. 

Jednym z zadań własnych gminy jest konieczność planowania i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe. Przesądza o tym art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, który 

stanowi o rozszerzeniu i uszczegółowieniu zadań własnych gminy wymienionych w ustawie  

o samorządzie gminnym, a konkretnie w art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Oba wskazane wyżej akty prawne 

stanowią podstawę prawną do podejmowania przez gminę działań planistycznych dotyczących 

zaopatrzenia jej mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada na gminy obowiązek planowania i 

organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze. Taki 

dokument powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej 

niż co 3 lata. 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument 

przedstawiający propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zadań, a także 

przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz wskazanie źródeł ich finansowania. 

8. Działania podejmowane w kierunku fotowoltaiki 

W 2020 roku trwały prace związane z wykonywaniem inwentaryzacji technicznych nieruchomości 

indywidualnych określających warunki techniczne jakie musi spełnić nieruchomość w celu montażu 

wybranego odnawialnego źródła energii. Inwentaryzacje prowadzone są celem zebrana informacji  

o ilości zadeklarowanych gospodarstw domowych na montaż paneli fotowoltaicznych, oraz określenia 

wielkości instalacji wraz z jej lokalizacją. Mieszkańcy po wizytach audytorów uzyskują informacje  

o pracach koniecznych do wykonania celem montaż fotowoltaiki. 
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XII. Gospodarowanie odpadami 

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Sulmierzyce są gospodarstwa 

domowe oraz obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej. Ponadto pochodzą one również od 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. 

Odpady komunalne pochodzą także z ustawionych na terenie Gminy gniazd dzwonów, do których 

mieszkańcy mogą dostarczać tworzywa sztuczne i szkło, koszy ulicznych, przystanków, targowiska  

i terenów zielonych oraz z PSZOK. Poza tym odpady pochodzą ze sprzątania placów, chodników i ulic. 

Gmina zapewnia również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących  

z nieruchomości będących własnością Gminy Sulmierzyce takich jak: Świetlica Wiejska w Bielikach, 

w Bogumiłowicach, w Chorzenicach, w Kuźnicy, w Ostrołęce, w Piekarach, w Woli Wydrzynej, 

Budynek Urzędu Gminy, OSP w Sulmierzycach, Zaplecze Sportowe oraz targowisko w Sulmierzycach. 

Odpady komunalne odbierane są ponadto z pojemników przy oczyszczalniach ścieków  

w Bogumiłowicach i Sulmierzycach oraz odpady z piaskownika i skratki. 

Podobnie jak w roku poprzednim odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów odebranych 

od mieszkańców gminy zajmował się wyłoniony w wyniku przetargu (na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych), przedsiębiorca -  firma 

REMONDIS Sp. z o. o z siedzibą ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.  

Gmina zawarła z powyższym przedsiębiorcą umowę na wyposażenie mieszkańców w pojemniki oraz 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych. Firma 

REMONDIS odbierała odpady z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy 

Sulmierzyce tj. budynku urzędu gminy, świetlic wiejskich, budynku OSP w Sulmierzycach, Zaplecza 

Sportowego oraz targowicy w Sulmierzycach i oczyszczalni ścieków. Ze złożonych przez 

przedsiębiorców wpisanych do Rejestru działalności regulowanej Wójta Gminy Sulmierzyce 

sprawozdań wynika, iż ten sam przedsiębiorca odbierał odpady powstałe na terenach, na których 

prowadzona jest działalność gospodarcza. 

W ramach umowy właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy kontynuują selektywną 

zbiórkę odpadów. Odbierane były od mieszkańców następujące frakcje odpadów: 

• metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) - pojemnik 1, 

• szkło (m. in. opakowania szklane) - pojemnik 2, 

• odpady niesegregowane (zmieszane) - pojemnik 3,  

• popiół (pochodzący z palenisk domowych) - pojemnik 4, 

• odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - pojemnik 5 lub worek, 

• opakowania z papieru i tektury – worek.  

Odpady zmieszane odbierane były w 2020 r. od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 listopada do 

31 marca raz w miesiącu, a od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością dwa razy w miesiącu, 

odbiór odpadów ze szkła odbywa się 1 raz na kwartał, natomiast odpady z metali i tworzyw sztucznych 

odbierane są z częstotliwością 1 raz w miesiącu a popiół z palenisk domowych odbierany jest w sezonie 
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grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) raz na miesiąc a poza sezonem grzewczym raz na dwa 

miesiące zgodnie z harmonogramem. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone odbierano 

w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - raz w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 31 października - 

dwa razy w miesiącu, natomiast papier i tektura raz na kwartał.  

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 

z późn. zm.) od 2018 r. system zagospodarowania odpadów został zmodyfikowany. Mieszkańcy mają 

możliwość zarówno zagospodarować odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone we 

własnym zakresie (kompostowniki) lub gromadzić w specjalnie przeznaczone na to pojemniki bądź 

worki i przekazać ww. frakcję odpadów firmie, z którą gmina ma podpisaną umowę na odbiór odpadów 

komunalnych. Dodatkowo mieszkańcy mogli nadwyżkę odpadów zielonych dostarczać do PSZOK 

zlokalizowanego w Bogumiłowicach koło oczyszczalni ścieków. Wprowadzono segregację opakowań 

z papieru i tektury w workach. 

Na terenie Gminy Sulmierzyce nie były przeprowadzanie badania morfologii odpadów. Odpady na 

terenie gminy zbierane są w sposób selektywny i nieselektywny. Odpady w zbiórce selektywnej  

i nieselektywnej gromadzone są w pojemnikach. Odpady z tworzywa sztucznego i szkła zbierane są 

również w gniazdach "dzwonach" rozmieszczonych na terenie gminy Sulmierzyce. Odpady zebrane  

w 2020 r.  selektywnie to: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania  

z papieru i tektury, odpady zielone i ulegające biodegradacji, popiół. Zbiórka odpadów następuje 

również w PSZOK. Część odpadów zielonych i ulegających biodegradacji poddawana jest przez 

mieszkańców kompostowaniu. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych z terenu gminy Sulmierzyce przedstawia 

zamieszczona poniżej tabela: 

Lp. 
Kod odebranych 

odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych  

(Mg) 

1 20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
561,300 

2 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 23,62 

3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 337,920 

4 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,2750 

5 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 11,97 

6 20 01 39  Tworzywa sztuczne 207,32 

7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 20,27 

8 15 01 07 Opakowania ze szkła 137,57 

9 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
301,68 
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10 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35* 

4,76 

11 20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji 8,54 

12 20 03 03 Odpady z czyszczenia placów i ulic 8,22 

13 17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w  17 01 06 

11,97 

 

Ilość odpadów zebranych i odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w 2020 r.: 

• Zużyte opony – 4,82Mg, 

• Odpady wielkogabarytowe – 22,35 Mg, 

• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20  01 23  

i 20 01 35 – 2,00 Mg, 

W roku 2020 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalona stawka tej opłaty od 

właścicieli nieruchomości została podjęta uchwałą nr XVII/109/19 Rada Gminy w Sulmierzycach z dnia 

22 listopada 2019 roku. Opłata dla mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów 

wynosiła 6,50 zł od osoby a dla mieszkańców, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów – 

13,00 zł od osoby. Każdy właściciel nieruchomości otrzymał numer konta bankowego, na który uiszczał 

opłatę.  Dnia 30 listopada 2020 roku Rada Gminy Sulmierzyce na mocy uchwały w sprawie określenia 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

ustaliła, że z dniem 1 stycznia 2021 roku dla mieszkańców , którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę 

odpadów wynosić będzie 25 zł za osobę, a dla mieszkańców, którzy zadeklarowali nieselektywną 

zbiórkę odpadów 50 zł za osobę. Ustalono, że istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty,  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł miesięcznie od 

jednego mieszkańca. 

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych) 

z nieruchomości zamieszkałych wraz z wyposażeniem mieszkańców w pojemniki, prowadzeniem 

Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z umową zawartą  

z przedsiębiorcą wynosiły brutto 1 382 167,58 zł.  

W oparciu o złożone przez mieszkańców deklaracje, do budżetu łącznie z tytułu opłaty śmieciowej  

w 2020 r. wpłynęło 480 898,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. z opłatami zalegało 86 nieruchomości  

na łączną kwotę 5 951,36 zł. Na cztery zaległości został wystawiony tytuł wykonawczy do ściągnięcia 

w trybie egzekucyjnym. W 2020 r. wysłano 107 wezwań do zapłaty. Wydana została jedna decyzja 

określająca wysokość opłat za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 60 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości będących 

własnością Gminy Sulmierzyce, odpadów komunalnych odbieranych z pojemników przy 
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oczyszczalniach ścieków w Bogumiłowicach i Sulmierzycach oraz odpadów z piaskownika i skratki  

to brutto 117 094,53 zł.  

Dodatkowymi  kosztami związanymi z obsługą systemu były: 

- usługa serwisowa systemu GOMIG i KSZOB w kwocie 1 476,00 zł, 

- druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 476,59 zł. 

Dopuszczalny poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia dozwolony  

do składowania w roku 2020 wynosi  PR = 50% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych  

w 1995 roku. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynosi TR = 17,84[%]. 

Jeżeli TR = PR lub TR< PR- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

TR< PR            17,84% < 50% 

Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania został osiągnięty. 

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) Gmina Sulmierzyce osiągnęła  

65,44 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła, liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. 

Wymagany zgodnie z rozporządzeniem poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych na 2020 r. wynosi 50 %. Wobec 

powyższego Gmina Sulmierzyce wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym 

rozporządzeniem. 
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XIII. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

W 2020 roku na terenie Gminy Sulmierzyce obowiązywały taryfy zatwierdzone przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

w Poznaniu decyzją z dnia 22 maja 2018 r. znak: PO.RET.070.208.2.2018.MZ. 

W dniu 31 maja 2019 r. podjęta została Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy Sulmierzyce w sprawie dopłat 

dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Od 23 czerwca 2019 r. do 23 czerwca 2020 r. wysokość cen za zbiorowe 

dostarczanie wody wynosiła: 

 

Lp. 
Taryfowe grupy 

odbiorców usług 

Cena zł/m3 Dopłata do 1m3 
Cena zł/ m3, którą 

płaci odbiorca 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1. 
Gospodarstwa domowe i 

odbiorcy prowadzący 

działalność rolniczą 

5,45 5,89 3,38 3,65 2,07 2,24 

2. Instytucje użyteczności 

publicznej 
6,05 6,53 3,98 4,30 2,07 2,24 

3. 

Odbiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą 

z wyjątkiem działalności 

rolniczej 

6,05 6,53 3,97 4,29 2,08 2,25 

 

Od 23 czerwca 2019 r. do 23 czerwca 2020 r. wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

wynosiła: 

Lp. 
Taryfowe grupy 

odbiorców usług 

Cena zł/m3 Dopłata do 1m3 
Cena zł/ m3, którą płaci 

odbiorca 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1. 
Gospodarstwa domowe 

i jednostki 

organizacyjne gminy 

14,16 15,29 11,76 12,70 2,40 2,59 

2. Pozostali odbiorcy 15,01 16,21 12,61 13,62 2,40 2,59 

 

 

W dniu 5 czerwca 2020 r. Rada Gminy Sulmierzyce podjęła Uchwałę Nr XXII/151/20  

w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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Od 24 czerwca 2020 r. wysokość cen za zbiorowe dostarczanie wody wynosi: 

Lp. 
Taryfowe grupy 

odbiorców usług 

Cena zł/m3 Dopłata do 1m3 
Cena zł/ m3, którą 

płaci odbiorca 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1. 
Gospodarstwa domowe i 

odbiorcy prowadzący 

działalność rolniczą 

5,49 5,93 3,42 3,69 2,07 2,24 

2. Instytucje użyteczności 

publicznej 
6,07 6,56 4,00 4,32 2,07 2,24 

3. 

Odbiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą 

z wyjątkiem działalności 

rolniczej 

6,07 6,56 3,99 4,31 2,08 2,25 

 

Od 24 czerwca 2020 r. wysokość cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosi: 

Lp. 
Taryfowe grupy 

odbiorców usług 

Cena zł/m3 

 

Dopłata do 1m3 

 

Cena zł/ m3, którą płaci 

odbiorca 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1. 
Gospodarstwa domowe 

i jednostki 

organizacyjne gminy 

14,27 15,41 11,87 12,82 2,40 2,59 

2. Pozostali odbiorcy 15,12 16,33 12,72 13,74 2,40 2,59 

W gminie Sulmierzyce łączna długość sieci wodociągowej wynosi 105 km. Łączna długość sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 29,2 km.  

Zadania dotyczące administrowania siecią wodociągowo – kanalizacyjną wykonuje gmina Sulmierzyce, 

która zarządza także oczyszczalnią ścieków w Sulmierzycach i w Bogumiłowicach oraz dwoma 

ujęciami wody przeznaczonej do spożycia, które znajdują się w miejscowości Sulmierzyce i Dąbrówka. 

Woda dostarczana była 1508 odbiorcom, a ścieki odprowadzane były od 863 odbiorców. Dostawa wody 

i odbiór ścieków odbywały się w sposób ciągły. Zgłaszane awarie usuwane były natychmiast własnymi 

siłami nie powodując dłuższych i uciążliwych dla odbiorców przerw w dostawie wody i odbiorze 

ścieków. 

Jakość dostarczanej wody była dobra (stały monitoring Powiatowego Sanepidu). Woda pobierana              

z ujęć wody poddawana była badaniom laboratoryjnym w laboratoriach posiadających odpowiednie 

certyfikaty i akredytacje zgodnie z harmonogramem badań oraz wytycznymi wynikającymi  

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom, Gmina Sulmierzyce zawarła porozumienia  

z Gminą Lgota Wielka, Gminą Strzelce Wielkie oraz Gminą Rząśnia, na mocy których w/w gminy 

zobowiązały się do ciągłej i niezawodnej dostawy wody mieszkańcom gminy Sulmierzyce  

z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia wody. 
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XIV. Podatki i opłaty lokalne 

1. Podatek od nieruchomości 

W roku 2020 na terenie Gminy Sulmierzyce obowiązywały stawki podatku od nieruchomości podjęte 

Uchwałą Nr XVII/107/19 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku wyglądały następująco: 

Rodzaj nieruchomości Stawka podatku 

Budynki mieszkalne 0,31 zł/m2 

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 15,00 zł/m2 

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
11,18 zł/m2B 

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,78 zł/m2B 

Budynki pozostałe 4,03 zł/m2 

Budowle 2% 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,95 zł/m2 

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
4,80 zł/m2 

Grunty pozostałe 0,45 zł/m2 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m2 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosły 17 358 861,72 zł. 

2. Podatek rolny 
 

Stawka podatku rolnego określona została Uchwałą Nr XVII/108/19 Rady Gminy Sulmierzyce  

z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą (obniżono cenę skupu żyta z kwoty 58,46 zł/1q  

do 41,38 zł/1q) wynosiły: 
 

1.  Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne z 1 ha przeliczeniowego: 103,45 zł; 

2.  Dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych z 1 ha fizycznego: 206,90 zł. 

Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 203 195,70 zł. 

3. Podatek leśny 

Wysokość stawki podatku leśnego w roku 2020 obowiązywała w wysokości ustalonej na podstawie 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie 

średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 

za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Stawka podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS  
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z 18 października 2019 r. – cena drewna wynosiła 194,24 zł/1 m3 wobec czego stawka podatku leśnego 

od 1 ha fizycznego gruntów leśnych wynosiła – 42,73 zł. 

Dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły 24 970,10 zł. 

4. Podatek od środków transportowych 
 

Stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku obowiązywały na podstawie Uchwały Rady 

Gminy w Sulmierzycach Nr XLII/263/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulmierzyce (Dz. Urz. Województwa łódzkiego 

z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 5217) i wynosiły: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 560,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 670,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 716,00 zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne zawieszenia osi 

jezdnych 

DWIE OSIE 

a) od 12 ton i poniżej 15 ton 1363,00 zł 1373,00 zł 

b) od 15 ton 1456,00 zł 1466,00 zł 

TRZY OSIE 

c) od 12 ton i poniżej 21 ton 1599,00 zł 1610,00 zł 

d) od 21 ton 1789,00 zł 1797,00 zł 

CZTERY OSIE i więcej 

e) od 12 ton i poniżej 27 ton 1881,00 zł 1890,00 zł 

f) od 27 ton i poniżej 31 ton 1929,00 zł 2474,00 zł 

g) od 31 ton 2022,00 zł 2474,00 zł 
 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1307,00 zł; 

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 1513,00 zł 1523,00 zł 

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 1542,00 zł 1552,00 zł 

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 1561,00 zł 1570,00 zł 

d) od 31 ton 1579,00 zł 1954,00 zł 
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TRZY OSIE i więcej 

e) od 12 ton i poniżej 40 ton 1648,00 zł 1739,00 zł 

f) od 40 ton 2146,00 zł 2571,00 zł 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 654,00 zł; 

 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne zawieszenie 

osi jezdnych 

JEDNA OŚ 

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 657,00 zł 668,00 zł 

b) od 25 ton 846,00 zł 855,00 zł 

DWIE OSIE 

c) od 12 ton i poniżej 33 ton 1081,00 zł 1091,00 zł 

d) od 33 ton i poniżej 38 ton 1148,00 zł 1303,00 zł 

e) od 38 ton 1167,00 zł 1715,00 zł 

TRZY OSIE i więcej 

f) od 12 ton i poniżej 38 ton 1183,00 zł 1195,00 zł 

g) od 38 ton 1205,00 zł 1291,00 zł 

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 1316,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1665,00 zł. 

Na mocy niniejszej uchwały zwolnione od podatku od środków  transportowych były pojazdy służące 

dowożeniu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce. 

W 2020 r. wystawiono 9 upomnień na kwotę 16 902,00 zł,; zaległości te zostały spłacone przez 

podatników. 

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły: 

- od osób fizycznych – 62 807,07 zł, 

- od osób prawnych – 36 927,00 zł. 
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XV. Oświata i edukacja 

Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Sulmierzyce w 2020 roku przedstawiała się następująco: 

• Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach z klasami 

publicznego gimnazjum; 

• Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach; 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dworszowicach Pakoszowych; 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach, w skład którego wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach; 

- Przedszkole w Bogumiłowicach. 

Liczba uczniów i nauczycieli w poszczególnych placówkach na dzień 30 września 2020 r. wyglądała 

następująco: 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów Etaty 

1 
Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach 

z klasami publicznego gimnazjum 
251 36,49 

2 
Publiczne Przedszkole w 

Sulmierzycach 
122 15,21 

3 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dworszowicach 

Pakoszowych 

43 

11,65 

- szkoła podstawowa 43 

- oddział przedszkolny 0 

4 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Bogumiłowicach 
112 

25,04 
- szkoła podstawowa 73 

- przedszkole 39 

 

Poniżej zamieszczamy tabelę obrazującą wydatki poniesione na oświatę i wychowanie w 2020 roku: 

Wydatki ogółem Wydatki bieżące 
Wydatki 

majątkowe 

Subwencja 

oświatowa 

Środki własne 

gminy 

11 238 089,32 zł 10 959 744,04 zł 278 345,28 zł 4 199 512,00 zł 7 038 577,32 zł 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020  

Szkoła 
Średni wynik procentowy 

szkoła gmina powiat województwo kraj 

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach 

Język polski 63% 57% 55% 58% 59% 

Matematyka 52% 46% 44% 47% 46% 

J. angielski 48% 42% 50% 54% 54% 

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych 

Język polski 52% 57% 55% 58% 59% 

Matematyka 35% 46% 44% 47% 46% 

J. angielski 41% 42% 50% 54% 54% 

Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach 

Język polski 38% 57% 55% 58% 59% 

Matematyka 46% 46% 44% 47% 46% 

J. angielski 19% 42% 50% 54% 54% 

 

Stypendia motywacyjne Wójta Gminy 

Na koniec roku szkolnego 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Sulmierzyce 

mogli otrzymać Stypendium motywacyjne Wójta Gminy Sulmierzyce. W roku 2020 wyróżnionych 

zostało 61 uczniów: 

– 17 ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach, 

– 9 ze Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, 

– 35 ze Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. 

Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 21 100,00 zł. 
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Stypendia szkolne 

Uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Sulmierzyce i znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne. W roku 2020 ta forma pomocy uczniom 

przedstawiała się następująco: 

 Liczba uczniów Kwota 

II semestr roku szkolnego 2019/2020 35 20 247,77 zł 

I semestr roku szkolnego 2020/2021 23 9 934,23 zł 

Razem: 30 182,00 zł 

XVI. Działania kulturalne i promocyjne 

Nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury 

W roku 2020 nie mogło zabraknąć nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Sulmierzyce  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Niestety  

w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 nie odbyła się uroczystość wręczania nagród  

i okolicznościowych dyplomów, laureaci otrzymali je za pośrednictwem poczty.  

Wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie Gminnej Orkiestry Dętej oraz lokalni twórcy i artyści: 

Maria Kozłowska, Agnieszka Zarzycka, Henryk Chałubiec i Jerzy Kacprowski. 

Łączna kwota przyznanych nagród sięgnęła 15.000,00 zł.   

III Ogólnopolski Festiwal Tańca Sulmierzyce Dance Cup 

11 stycznia 2020 r. w hali Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach odbyła się kolejna edycja 

Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Sulmierzyce Dance Open. Tradycyjnie już jak co roku impreza 

została zorganizowana przez Gminę Sulmierzyce przy współpracy z Akademią Tańca i Sportu Mass-

Team z Radomska. 

Ponad pół tysiąca zawodników i zawodniczek rywalizowało zarówno w występach solowych  

jak i w formacjach. W roku 2020 Gmina Sulmierzyce była reprezentowana przez zespół Czadersi  

w kategorii Inne Formy – 10-12 lat – formacje. Nasze zawodniczki zajęły drugie miejsce, ustępując 

pierwszego miejsca zespołowi odnoszącemu sukcesu w wielu ogólnopolskich konkursach. 

Na zakończenie I bloku turnieju występ pokazowy zaprezentowały nasze grupy tj. Czadersi Mini oraz 

grupa przedszkolaków z naszej placówki. 
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Świetlice wiejskie 

Gmina Sulmierzyce w związku z kontynuacją projektu realizowanego w ramach działania 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce” organizuje zajęcia na świetlicach 

wiejskich. Każdy budynek został wyposażony w przedmioty potrzebne do sprawnego działania, w tym 

komputery, stoły do tenisa, zabawki, gry i różnego rodzaju materiały biurowe. Kierownicy świetlic 

organizują zajęcia zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W roku 2020 na terenie gminy działały  

w następujących miejscowościach: Piekary, Wola Wydrzyna, Bogumiłowice, Sulmierzyce, Ostrołęka, 

Eligiów, Bieliki, Chorzenice, Dworszowice Pakoszowe i Kuźnica.  

Z powodu pandemii koronawirusa działalność świetlic wiejskich była zawieszona w okresie  

od 11 marca do 1 czerwca. Po 1 czerwca świetlice wznowiły prace z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach 

Najważniejsze imprezy, konkursy oraz działania podejmowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Sulmierzycach w roku 2020 przedstawia poniższa tabela: 

Lp. NAZWA WYDARZENIA 
Ilość zajęć 

stacjonarnych 

Ilość zajęć 

on-line 
Ogółem liczba uczestników 

1. Klub Malucha 22 6 116 

2. Warsztaty artystyczne dla dorosłych 2 0 27 

3. Klub Przyjaciół Biblioteki- warsztaty 

biblioteczne 
2 0 8 

4. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych 8 3 59 

5. Dyskusyjny Klub Książki Szkoła Sulmierzyce 2 0 49 

6. Dyskusyjny Klub Książki przedszkole 

SULMIERZYCE 
3 2 93 

7. Dyskusyjny Klub Książki - Szkoła 

Bogumiłowice  
1 0 12 

8. Dyskusyjny Klub Książki – Przedszkole 

Bogumiłowice 
1 2 44 

9. Dyskusyjny Klub Książki Dworszowice 

Szkoła 
1 1 12 

10. Koncert świąteczny przy współpracy z 

Przedszkolem w Sulmierzycach 
1 0 50 

11. Koncert świąteczny on-line 0 1 2901 

12. Wycieczka Dyskusyjnego Klubu Książki do 

kina 
1 0 6 

13. Ferie – wyjazd do kina 1 0 12 

14. Zajęcia – ferie zimowe 10 0 108 

15. Wakacje 8 12 262 

16. Spotkania autorskie z Agnieszką Sapińską 1 0 40 

17. Zajęcia – Orkiestra 28 39 1096 

18. Zajęcia  -Werble 7 0 7 

19. Zajęcia – Keyboard 27 20 279 

20. Zajęcia – Wokalne 24 19 587 

21. Zajęcia gry na flecie 1 18 56 

22. Zajęcia – Joga 19 0 19 

23. Gimnastyka dla seniorów 20 0 225 
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24. Projekt Para- Buch, Książka w ruch 7 0 35 

25. Narodowe Czytanie 1 0 7 

26. Wernisaż Agnieszki Sapińskiej 1 
0 

 
40 

27. Wystawa prac Elizy Rudzkiej 1 0 60 

28. Wystawa prac Elizy Rudzkiej, Anny Baran, 

Leny Gajdy, Zuzanny Komór, Kamila Kierasa 
1 0 60 

29. Teatrzyk 1 0 50 

30. Teatrzyk Kamishibai – spotkania on- line 0 7 65 

31. 
Spotkania autorskie dla dzieci (on-line) 

(Justyna Bednarek, Wojciech Widłak, Eliza 

Piotrkowska) 

0 3 68 

32. 

Spotkania autorskie dla dorosłych 

(on-line) Jędrzej Pasierski, Magdalena 

Grzebałtowska, Witold Szabłowski, Jakub 

Żulczyk, Piotr Milewski, Jacek Hugo-Badek,  

Joanna Olech, Barbara Kosmowska, 

0 8 60 

33. Spotkanie z Agnieszką Zarzycką – lekcja 

biblioteczna 
1 0 13 

34. Konkurs plastyczny „Kropka” 1 0 12 

35. Rozstrzygnięcie konkursu „Kropka” 1 0 22 

36. „Krzyżówkowy zawrót głowy” – łamigłówki 

dla dzieci od września 
0 4 24 

Ponadto w 2020 roku GBP w Sulmierzycach wzięła udział w następujących wydarzeniach: 

1. Udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”  

2. Udział  w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Kartka Bożonarodzeniowa” 

3. Udział w akcji „Mała książka Wielki Człowiek” 

XVII. Sport 

W gminie Sulmierzyce znajduje się rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna, na którą składają 

się przede wszystkim: 

• 4 boiska sportowe bądź kompleksy boisk (kompleks ORLIK i stadion piłkarski  

w Sulmierzycach, boisko piłkarskie z infrastrukturą w Dworszowicach Pakoszowych, boisko 

do piłki nożnej w Bogumiłowicach; 

• 4 sale sportowe (hala sportowa i salka gimnastyczna w Sulmierzycach, sala gimnastyczna  

w Dworszowicach Pakoszowych, sala sportowa w Bogumiłowicach); 

• siłownia w Sulmierzycach przy ul. Strażackiej 9B; 

• parki w Sulmierzycach z małą architekturą oraz urządzeniami siłowni zewnętrznej; 

• skwery w miejscowościach Chorzenice i Marcinów;  

• 7 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Sulmierzyce, Bieliki, Wola Wydrzyna, 

Bogumiłowice, Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka i Eligiów; 

• place zabaw w miejscowościach: Piekary, Dworszowice Pakoszowe, Bogumiłowice, Eligiów, 

Ostrołęka, Kodrań, Bieliki, Sulmierzyce.  
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Na terenie gminy Sulmierzyce działały dwa kluby sportowe: 

• LKS „Słowian” Dworszowice Pakoszowe 

• „Akademia Sportu” Sulmierzyce 

 W 2020 r. otrzymały one następujące dotacje z budżetu gminy: 

Lp. Nazwa klubu Kwota otrzymanej dotacji 

1 LKS „Słowian” Dworszowice Pakoszowe 65 000,00 zł 

2 „Akademia Sportu” Sulmierzyce 66 000,00 zł 

Razem: 131 000,00 zł 

 

Poza dofinansowywaniem działalności klubów sportowych, gmina Sulmierzyce w 2020 r. organizowała 

szereg imprez i zawodów sportowych: 

• Wędkarskie Grand Prix o Puchar Wójta Gminy Sulmierzyce w ramach którego odbywają się 

w okresie wiosenno-letnio-jesiennym zawody wędkarskie – 5 imprez; 

• Obóz taneczny dla dzieci w miejscowości Zawoja; 

• Zawody strzeleckie Jesień Sulmierzyce Open.  

Gmina Sulmierzyce w 2020 roku oferowała również szereg zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych, 

w okresach kiedy pozwalały przepisy prawa związane z pandemią: 

• taniec nowoczesny - Pod okiem wykwalifikowanego instruktora ćwiczyły dwie grupy: Czadersi 

i Miniczadersi, a także grupa początkująca w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach.; 

• pilates; 

• zajęcia ogólnorozwojowe na Orliku; 

• karate dla dzieci; 

• siatkówka dziecięca; 

• zumba; 

• kółko motoryzacyjne; 

• tenis stołowy. 
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XVIII. Zdrowie 

Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy, zarządzany przez gminę – Samodzielny 

Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Sulmierzycach przy ul Słonecznej 6.  

Z uwagi na panującą na świecie sytuację epidemiologiczną Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Sulmierzycach od marca 2020 roku zmienił zasady działania. W trosce o bezpieczeństwo 

pacjentów oraz minimalizację zakażeń, od poniedziałku do piątku, udzielano teleporad w godzinach 

pracy przychodni tj. od 800 do 1800. W nagłych, uzasadnionych przypadkach możliwa była osobista 

wizyta u lekarza, która następowała po telefonicznej rejestracji, podczas której wyznaczano godzinę 

wizyty. W przypadku pacjentów, którzy chcieli kontynuować przyjmowanie leków należało zgłosić 

telefonicznie prośbę o powtórzenie recepty i na podstawie podanego kodu zrealizować ją w aptece. 

Według statystyk w roku 2020 udzielono ogółem 17 599 porad, z czego 12 005 było w formie 

teleporady. 

Na terenie gminy w 2020 roku realizowano następujące programy zdrowotne: 

1. Program zdrowotny pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”  

Program przyjęty uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Gminy Sulmierzyce był szczególnie ważnym w 2020 

roku w realizacji zadaniem. Głównym celem programu jest uniknięcie zachorowań jak i powikłań 

pogrypowych wśród pacjentów zaszczepionych, a także redukcja hospitalizacji, redukcja wizyt 

ambulatoryjnych oraz ograniczenie przypadków śmierci wśród osób starszych. Sposób jaki przyjęliśmy, 

aby osiągnąć powyższe cele to realizacja działań profilaktycznych jakimi są przeprowadzenie edukacji 

zdrowotnej oraz akcja szczepień. Oferował on darmową szczepionkę dla mieszkańców gminy 

Sulmierzyce. Ilość osób chętnych do skorzystania z Programu znacznie przewyższała statystyki z lat 

ubiegłych, natomiast obciążony rynek farmaceutyczny nie mógł zaopatrzyć gminę w odpowiednią ilość 

szczepionek. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach podjął działania, 

dzięki którym w ramach realizacji Programu udało się zaszczepić 114 mieszkańców gminy 

Sulmierzyce.  

Kwota przeznaczona na powyższe zadanie wyniosła 11 400 zł.   

 

2. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018 -2022 

Przyjęty został uchwałą Nr LV/358/2018 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 października 2018 r. 

Głównym celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy 

spowodowanych wirusem HPV oraz zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom i zakażeniom 

wywołanym przez wirus wśród mieszkanek Gminy Sulmierzyce. Program skierowany jest dla dzieci  

w wieku 13 lat (w latach 2018-2022 będą to dziewczęta oraz chłopcy z roczników 2005 – 2009).  

Dziewięciowalentna szczepionka, przeciw wirusowi brodawczaka, jest najnowszą szczepionką na rynku 

o najszerszym spektrum ochrony. Koszt dwóch dawek szczepionki Gardasil 9 na jedną osobę  

wyniósł 896,08 zł.  

W dniu 17 lipca 2020 r.  Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce Nr 43/2020 ogłoszono konkurs na 

realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2020/2021. 

Realizatorem wyłonionym w drodze konkursu został Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Sulmierzycach, natomiast rocznikami objętymi są dzieci urodzone w 2007 i 2008 roku. 
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3. Gminny Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia 

Program ten z uwagi na sytuację epidemiologiczna nie mógł być realizowany przez cały rok. Jednak 

mając na uwadze zdrowie mieszkańców, od lipca 2020 r. wznowiono niektóre z oferowanych usług  

m. in.  konsultacje i porady specjalistyczne dietetyka czy lekarza ginekologa, gdzie można było wykonać 

badanie ginekologiczne – usg. Wznowiona została także możliwość wykonania badań  

ultrasonograficznych brzucha, ślinianek, tarczycy, szyi, jąder, dołów podkolanowych oraz zmian 

powierzchniowych. 

 

Gminny Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia oferował: 

  

- z zakresu ginekologii można było skorzystać z konsultacji i porad specjalistycznych lekarza 

ginekologa Roberta Skalskiego oraz wykonać badanie ginekologiczne - usg. Na ten cel Gmina 

Sulmierzyce w omawianym roku przeznaczyła środki w wysokości 26 150 zł. W ciągu roku udzielono 

277 porad oraz wykonano 246 badań usg.  

  

- z zakresu rehabilitacji program zapewnić mieszkańcom dostęp do świadczeń jak najbliżej miejsca 

zamieszkania. W szczególności możliwość korzystania z ponadstandardowych form leczenia, terapii  

i rehabilitacji, a także wczesne rozpoczęcie procesu rehabilitacji u dzieci ukierunkowane  

na zapobieganie wad postawy oraz poprawę rozwoju fizycznego. Wykonywane świadczenia to zabiegi 

w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, masażu klasycznego oraz mechanicznego, drenażu 

limfatycznego, terapii manualnej, kinesiology taping PNF, masażu kamieniami wulkanicznymi. 

Wszystkie zabiegi zdrowotne wykonywane były w siedzibie Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach przez panią Dorotę Gładysz – Pacuda. Co roku Gmina Sulmierzyce 

na ten cel przeznacza 36 000 zł. Z uwagi na restrykcje związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-Cov-2 w 2020 roku program w zakresie rehabilitacji realizowany był jedynie od stycznia 

do marca, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 7 500 zł. W tym czasie przeprowadzono 717 

zabiegów rehabilitacyjnych dla 85 pacjentów; 

 

- z zakresu badań ultrasonograficznych program zapewnia mieszkańcom możliwość wykonania 

USG: brzucha, ślinianek, tarczycy, szyi, jąder, dołów podkolanowych, zmian powierzchniowych. 

Wykonaniem badań zajmuję się pani Agnieszka Jedlina, która w omawianym roku przyjęła  

243 pacjentów. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 20 300,00 zł; 

 

- z zakresu dietetyki pani Sławomira Tokarska – dietetyk udziela porad z zakresu prawidłowego 

odżywiania się, a także dokonuje analizy składu ciała, wspiera rodziny z problemami otyłości. Gmina 

w 2020 roku na te świadczenia przeznaczyła 42 500 zł. Poradnia udzieliła mieszkańcom gminy około 

250 porad. Dodatkowo opracowany został poradnik dla młodzieży, w którym zawarto 17 prostych 

działań ku zdrowiu i odporności. 
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4. Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci 

Został przyjęty uchwałą Nr XIV/92/19 Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 28 sierpnia 2019 roku.   

Program profilaktyki próchnicy skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat, które mieszkają na 

terenie gminy Sulmierzyce lub uczęszczają do szkół bądź przedszkoli z terenu naszej gminy. W 2020 

roku Gmina Sulmierzyce w wyniku otwartego konkursu wyłoniła realizatora programu oraz zawarła z 

nim umowę. Jednak, z uwagi na liczne obostrzenia wprowadzone przez Rząd RP, nie udało się 

rozpocząć jego realizacji, dlatego też nie przeznaczono na niego funduszy w omawianym roku.  

 

Działania podejmowane przez gminę Sulmierzyce w kierunku przeciwdziałania COVID-19 

W dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii; tym 

samym przestał obowiązywać ogłoszony dnia 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego.  

W związku ze wzmożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 w Urzędzie Gminy  

w Sulmierzycach podjęto działania mające na celu jego zapobieganie oraz ograniczenie zakażeń. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy podjęto decyzję o zakupie maseczek ochronnych 

wielorazowego użytku, które zostały spakowane a następnie rozdystrybuowane do posesji w dniach  

14-16 kwietnia 2020 r. Dystrybucją zajęli się druhowie OSP Sulmierzyce, radni oraz sołtysi.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć jakikolwiek kontakt, woreczki z maseczkami wrzucano do 

skrzynek na listy bądź wywieszano przy wejściu na posesję. Ilość wydanych maseczek dla mieszkańców 

wyniosła 4059 szt., a koszt ich zakupu to 24.354,00 zł.  

Następnie w dniach 23 – 25 kwietnia 2020 r. przystąpiono do akcji rozwożenia płynów do dezynfekcji 

oraz rękawiczek nitrylowych, czym  zajęli się pracownicy Urzędu Gminy. W trakcie trwającego stanu 

epidemii na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw zamieszczano 

materiały informacyjne dot. koronawirusa, jego objawów, zalecanych zachowań w przypadku 

podejrzenia choroby, obostrzeń w kraju, itp. 

Sytuacja epidemiczna w Polsce skutkowała zakupem środków i artykułów mających na celu działania 

profilaktyczne oraz ochronę życia i zdrowia. Oprócz masek ochronnych wielorazowego bądź 

jednorazowego użytku, rękawiczek, środków do dezynfekcji, były to m.in. ozonatory, dozowniki  

i stojaki na płyny do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, fartuchy ochronne oraz zabudowa 

przeszkolona w celu bezpiecznej obsługi petentów. Suma wydatków związanych ze zwalczaniem 

epidemii COVID-19 oscylowała na kwotę 337.228,69 zł. 

W trosce o pracowników oraz interesantów Urzędu Gminy w budynku stosowano zasady reżimu 

sanitarnego w postaci obowiązkowej dezynfekcji rąk i powierzchni, nakazu noszenia maseczek oraz 

dystansu społecznego. W środki ochronne zaopatrywano ponadto świetlice wiejskie na terenie gminy 

oraz  siłownię gminną. W celu podejmowania czynności związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem 

wirusowi SARS CoV-2 Gmina Sulmierzyce na bieżąco współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Pajęcznie, placówkami oświaty oraz Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Ośrodkiem Zdrowia w Sulmierzycach. 
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XIX. Pomoc społeczna 

Na terenie gminy Sulmierzyce w 2020 roku realizowano następujące programy: 

1. Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Sulmierzyce na lata 2019-2021, który przyjęto 

uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr LVI/366/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. 

Jego głównym celem jest tworzenie warunków umożliwiających realizowanie na terenie Gminy 

Sulmierzyce polityki na rzecz wzmacniania rodziny przede wszystkim poprzez: 

- wspieranie funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, 

- wsparcie materialne dla ubogich rodzin z dziećmi, 

- wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów 

życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Na realizację programu w 2020 r. wydano 59 016,00 zł, w tym: 

- środki z dotacji – 1 700,00 zł; 

- środki własne – 57 316,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach zatrudniał w 2020 r. jednego asystenta rodziny 

na jeden etat.  Pod opieką asystenta rodziny znajduje się aktualnie 13 rodzin, w których wychowuje się 

28 dzieci. Czas pracy asystenta z poszczególnymi rodzinami zależy od problemów, z jakimi się  

one borykają oraz stopnia ich natężenia, średnio wynosi 3 godziny w tygodniu.  

Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta charakteryzują się bezradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, niewłaściwym wypełnianiem ról społecznych, a także problemami ekonomicznymi, 

w czterech z nich występuje problem choroby alkoholowej. Asystent rodziny pracuje również z dwoma 

rodzinami, których dzieci znajdują się w rodzinach zastępczych. Praca ta opiera się głównie  

na zwiększaniu szans na powrót dzieci w środowisko rodziny biologicznej. Ponadto każda rodzina 

zmaga się z indywidualnymi problemami dotyczącymi np. bezrobocia, chorób poszczególnych 

członków rodziny, zaburzonych relacji wewnątrzrodzinnych czy problemów psychoedukacyjnych 

dzieci.  

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 

Sulmierzyce na rok 2020 opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Program został przyjęty uchwałą Nr XIX/121/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., jego 

głównym celem było zmniejszenie szkodliwości picia alkoholu na terenie gminy Sulmierzyce. 

Program realizowano przede wszystkim poprzez :   

- informacje o szkodliwości picia alkoholu, 

- informacje o zakazie sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży osobom nieletnim, 

- zakaz  reklamy  alkoholu, 

- prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów  

alkoholowych, 

- badaniu na miejscu warunków estetycznych wnętrz budynków gdzie miała  być  prowadzona  sprzedaż  

napojów  alkoholowych.                               
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W zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych określał działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu, zmiany 

struktury jego  spożycia, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, szkolenie pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.   

Wysokość wydatkowanych środków na realizację Programu to 57 886,39 zł,  w tym: 
 

- koszt spraw sądowych -400,00 zł 

- koszty badań przez biegłych sądowych - 720,00 zł 

- koszty Poradni Życia Rodzinnego – 9 073,02 zł 

- zatrudnienie Terapeuty ds. uzależnień – 13 591,79 zł 

- zatrudnienie psychiatry – 6 300,00 zł 

- dofinansowanie do wyjazdów dzieci na wycieczki – 500,00 zł 

- szkolenia – 350,00 zł 

- zajęcia taneczne ZUMBA -  4 811,00 zł 

- diety komisji – 20 790,00 zł. 

W Gminie Sulmierzyce prowadzonych jest 21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 15 

sklepów (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) oraz 

6 lokali gastronomicznych (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży) - stan na 31.12.2020 r. 

W 2020 liczba ważnych zezwoleń przedstawiała się następująco: 

• 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, 

• 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

W 2020 r. wydano łącznie 12 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w tym 3  

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz  

9 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenia  

te wynikały z kontynuacji działalności przez tych samych przedsiębiorców oraz ze zmiany 

przedsiębiorcy w istniejącej placówce. 

Łącznie z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z nich, 

Gmina Sulmierzyce w 2020 r. uzyskała wpływy w wysokości 116.314,50 zł. 
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3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                                 

w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą Nr XXXIX/302/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

W 2020 roku wpłynęło 5 formularzy „Niebieskiej Karty  A”  sporządzonej przez  Komendę Powiatową 

Policji w Pajęcznie oraz 1 złożony przez pracownika socjalnego. Na wniosek Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego powołano 6 grup roboczych. Członkowie grup roboczych biorących 

udział w posiedzeniu wypełnili 5 formularzy „Niebieskiej Karty C” oraz 6 formularzy „Niebieskiej 

Karty D”. 

Poza tym w 2020 roku zakończone zostały 4 procedury „Niebieskich Kart” wszczęte w roku bieżącym. 

W stosunku do pozostałych jedna procedura nadal jest prowadzona. 

Grupy robocze w 2020 roku spotkały się 16 razy. Poszczególne grupy robocze podjęły realizację planu 

pomocy, monitorują sytuację rodzin. Taką pomocą w 2020 roku objęto 6 rodzin.  

Osób dotkniętych przemocą w tych rodzinach było 24, w tym 7 dzieci. Udzielono pomocy  

i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w formie poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. W stosunku do czterech sprawców podejrzanych  

o stosowanie przemocy udzielono pouczenia oraz skierowano na konsultacje do Poradni Życia 

Rodzinnego. Obsługę techniczną i organizacyjną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulmierzycach. 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Sulmierzyce na lata 2019-2021, 

przyjęty został uchwałą Nr IV/24/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. 

Gminny program jest integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 

Sulmierzyce, a kierunki działań są zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu różnych podmiotów aktywnych w obszarze 

uzależnień. Cele programu to: 
 

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku; 
 

- udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 

oraz prowadzenie działalności informacyjnej; 
 

- organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych  

dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie 

programów edukacyjnych, konkursów, olimpiad; 
 
 

- doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizację 

szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów 

profilaktycznych; 
 

- ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, 

wspieranie zatrudnienia socjalnego. 
 

Ilość wydatkowanych środków na realizację programu w 2020 roku – 2 850,58 zł. 
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5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sulmierzyce na lata 2014 – 2020 

przyjęta uchwałą Nr XXXIX/304/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 

Cele  Strategii to przede wszystkim minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także 

integracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych lub dyskryminowanych, stworzenie podstaw do 

opracowywania lokalnych programów i możliwości aplikowania do dysponentów środków 

finansowych. Obowiązująca Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sulmierzyce  

na lata 2014-2020 jest ukierunkowana na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę  

z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie 

oraz instytucjami oświatowymi i służby zdrowia. Strategia obowiązywała do końca 2020 roku. Jej cele 

zostały realizowane poprzez m. in.:  

- udzielanie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo – pomoc asystenta rodziny, 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju, zgodnie z ich potrzebami  

oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, 

- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z problemami społecznymi  

i emocjonalnymi, 

- zwiększenie umiejętności o zasoby społeczne niezbędne do radzenia sobie z istniejącymi problemami 

życiowymi, 

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci - karate, zajęcia motoryzacyjne, taneczne itp. 

- aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych - stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, 

- ograniczenie zjawiska marginalizacji osób starszych – utworzenie Klubu Senior+ w Sulmierzycach, 

- wzmocnienie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych – utworzenie i działalność Poradni 

Życia Rodzinnego; 

- profesjonalną profilaktykę leczenia uzależnień – działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, zatrudnienie terapeuty i psychiatry. 

XX. Programy społeczne finansowane z budżetu państwa 

1. Świadczenia rodzinne – zadania zlecone realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.). Poniżej prezentujemy 

analizę i wykaz środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń przez Urząd Gminy  

w Sulmierzycach w 2020 roku: 

• Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń rodzinnych 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

świadczeń rodzinnych 

Liczba wypłaconych 

świadczeń rodzinnych 

Kwota wypłaconych 

świadczeń rodzinnych 

270 145 2806 457 124,42 zł 
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• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Liczba osób, którym 

wypłacono 

jednorazową zapomogę 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono 

jednorazową zapomogę 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

31 31 31 31 000,00 zł 

 

• Świadczenie rodzicielskie 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

rodzicielskie 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

rodzicielskie 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

rodzicielskich 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

rodzicielskich 

15 15 110 103 226,50 zł 

 

• Zasiłek pielęgnacyjny 

Liczba osób, którym 

wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny 

Liczba wypłaconych 

zasiłków 

pielęgnacyjnych 

Kwota wypłaconych 

zasiłków 

pielęgnacyjnych 

80 88 865 186 886,02 zł 

 

• Świadczenie pielęgnacyjne 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

pielęgnacyjne 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

pielęgnacyjne 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

14 14 142 258 502,30 zł 

 

• Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Liczba osób, którym 

wypłacono specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

Liczba wypłaconych 

specjalnych zasiłków 

opiekuńczych 

Kwota wypłaconych 

specjalnych zasiłków 

opiekuńczych 

1 1 12 7 440,00 zł 

• Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych 

Liczba osób, za które 

odprowadzono składki 

od świadczeń 

opiekuńczych 

Liczba składek Kwota składek 

14 130 56 212,49 zł 
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2. Świadczenie „Za życiem” – zadanie zlecone realizowane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329). Poniżej 

prezentujemy analizę i wykaz środków finansowych przeznaczonych na wypłatę jednorazowego 

świadczenia „Za życiem” przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2020 roku: 

Liczba osób, którym 

wypłacono 

jednorazowe 

świadczenie „Za 

życiem” 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono 

jednorazowe 

świadczenie „Za 

życiem” 

Liczba wypłaconych 

jednorazowych 

świadczeń „Za życiem” 

Kwota wypłaconych 

jednorazowych 

świadczeń „Za życiem” 

0 0 0 0,00 zł 

 

3. Fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone realizowane na podstawie ustawy z dnia 7 września  

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877). Poniżej 

prezentujemy analizę i wykaz środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2020 roku: 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenia 

z funduszu 

alimentacyjnego 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenia 

z funduszu 

alimentacyjnego 

Liczba wypłaconych 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

Kwota wypłaconych 

świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

24 15 288 116 980,05 zł 

 

W 2020 roku na obsługę ww. świadczeń rodzinnych przeznaczono łącznie kwotę 34 789,95 zł, która 

była zasilona z dotacji z budżetu państwa.  

Kwota łączna wszystkich świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenia                                  

z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi ww. świadczeń wykorzystana przez Urząd Gminy 

w Sulmierzycach wyniosła 1 252 161,73 zł.    

4. Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Poniżej 

prezentujemy analizę i wykaz środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia 

wychowawczego przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2020 roku: 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

wychowawcze 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

wychowawcze 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

805 503 9 265 4 613 189,60 zł 

 

W 2020 roku na obsługę świadczenia wychowawczego przeznaczono łącznie kwotę 39 584,09 zł, która 

była zasilona z dotacji z budżetu państwa.  
Łączna kwota na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, która została 

wykorzystana przez Urząd Gminy w Sulmierzycach wyniosła 4 652 773,69 zł.     



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020 
 

 

 74 

4. Program „Dobry Start” – zadanie zlecone realizowane na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.). Poniżej prezentujemy analizę i wykaz środków 

finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń „Dobry Start” przez Urząd Gminy  

w Sulmierzycach w 2020 roku: 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

„Dobry Start” 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

„Dobry Start” 

Liczba wypłaconych 

świadczeń „Dobry 

Start” 

Kwota wypłaconych 

świadczeń „Dobry 

Start” 

519 369 519 155 700,00 zł 

 

W 2020 roku na obsługę świadczenia dobry strat przeznaczono łącznie kwotę 5 180,00 zł, która była 

zasilona z dotacji z budżetu państwa.  
Kwota łączna na wypłatę świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi, która została wykorzystana 

przez Urząd Gminy w Sulmierzycach wyniosła 160 880,00 zł.     

XXI. Przedsiębiorcy 

W 2020 roku wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

dokonało ogółem 11 przedsiębiorców. Przedmiot ich działalności to m.in. usługi ogólnobudowlane, 

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa i konserwacja metalowych wyrobów 

gotowych oraz zagospodarowanie terenów zieleni.  

Z CEIDG wykreślono 4 przedsiębiorców, których przedmiotem działalności były wykonywanie 

instalacji elektrycznych, posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, produkcja pozostałych 

wyrobów z tworzyw sztucznych, naprawa i konserwacja maszyn. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

gminy Sulmierzyce wynosiła 181. 

XXII. Obrona Cywilna 

Zgodnie z art. 137 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 372), obrona 

cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, 

ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu 

klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

Na podstawie art. 19 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) do zadań 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie 

monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, 

realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zapobieganie, przeciwdziałanie  

i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Do realizacji ww. zadań powołany został 

Zarządzeniem nr 5/2019 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 16 stycznia 2019 r. Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. 
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W 2020 r. w zakresie obrony cywilnej w Gminie Sulmierzyce podjęte zostały następujące 

przedsięwzięcia: 

• opracowanie sprawozdania z oceny stanu przygotowań ochrony ludności  

i obrony cywilnej oraz opracowanie Rocznego Planu Działania Obrony Cywilnej; 

• aktualizacja Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt, mienia na wypadek masowego 

zagrożenia III stopnia, aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej Gminy Sulmierzyce; 

• opracowanie Planu Szkoleń Obronnych na podstawie Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 

23.01.2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 organizacja 

szkoleń obronnych przewidziana jest na rok 2021; 

• przekazywanie mieszkańcom gminy ostrzeżeń o niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

poprzez system powiadamiania sms; 

• organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed 

grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i 

chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej 

odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się syreny 

alarmowe jednostek OSP. 

Gmina Sulmierzyce w celu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 

bieżąco współpracuje z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pajęcznie, Wojewódzkim 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu, jak również 

z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 

XXIII. Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy Sulmierzyce funkcjonuje pięć terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej–

wszystkie typu S: 

• OSP Sulmierzyce, 

• OSP Bogumiłowice 

• OSPD Chorzenice  

• OSP Dworszowice Pakoszowe  

• OSD Kuźnica  

Jedna z nich -OSP Sulmierzyce włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

W 2020 roku z budżetu gminy na działalność OSP wydatkowano kwotę 136 766,97 zł. Koszty te 

dotyczyły przede wszystkim zakupu sprzętu i umundurowania, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za 

udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych, wynagrodzenia dla 

kierowców-konserwatorów, zużycia wody i energii, remontów samochodów i strażnic, badań lekarskich 

członków OSP, ubezpieczeń samochodów pożarniczych, strażaków oraz wydatków inwestycyjnych. 
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Cztery jednostki OSP posiadają wyposażenie niezbędne do wykonywanej działalności tj. samochody 

ratowniczo-gaśnicze wraz z pełnym wyposażeniem, podstawowy sprzęt gaśniczy, umundurowanie oraz 

środki ochrony osobistej strażaka. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych mogą brać 

udział strażacy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w akcjach 

ratowniczych oraz odbyli odpowiednie szkolenia.  

W OSP w Sulmierzycach w akcjach ratowniczo-gaśniczych może brać udział 30 strażaków, w OSP 

Chorzenice – 13 strażaków, w OSP Bogumiłowice – 9 strażaków, a w OSP Dworszowice Pakoszowe – 

10 strażaków. Najwyższą wyjazdowość w roku 2020 do akcji ratowniczo-gaśniczych miała jednostka 

OSP Sulmierzyce –55 wyjazdów, natomiast  OSP Bogumiłowice wzięło udział w 3 wyjazdach,  

natomiast pozostałe jednostki nie uczestniczyły w akcjach. 

XXIV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Program współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został 

przyjęty Uchwałą Nr XVII/106/19 Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 22 listopada 2019 r. Głównym 

celem współpracy było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowymi. Dla realizacji tego celu zostały wyznaczone cele szczegółowe tj.: 

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Sulmierzyce; 

b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

c) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć; 

d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

W Programie zostały wyznaczone następujące priorytetowe zadania do wykonania w 2020 roku: 

− wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia; 

− integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem; 

− rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic,  

kół zainteresowań; 

− organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych związanych ze świętami narodowymi, 

promocją Gminy itp.; 

− wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy; 

− wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska; 

− wspieranie i działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów 

poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria; 

− działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez 

warsztaty, grupy wsparcia, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz 

organizację różnorodnych form wypoczynku; 

− rozwój usług na rzecz seniorów oraz ich aktywności w środowisku lokalnym; 

− diagnozowanie aktywnych potrzeb i problemów seniorów; 

− wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju życia kulturalnego mieszkańców gminy; 

− propagowanie tradycji gminnych; 

− organizowanie wystaw, prezentacja dorobku artystycznego gminy; 

− aktywizacja mieszkańców gminy w życiu społecznym; 

− wspieranie inicjatyw w zakresie krajoznawstwa i twórczych działań na rzecz rozwoju turystyki, 

krajoznawstwa i przedsięwzięć kulturalnych; 
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− organizowanie różnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty wśród dzieci 

i młodzieży, 

− integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań. 

Tryb konkursowy 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była w ramach otwartych konkursów ofert 

ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce. Powołana została również Komisja konkursowa, 

która oceniała złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Po pracach Komisji 

sporządzane były protokoły, które ostatecznie zatwierdzał Wójt Gminy, a następnie zostały zawarte 

umowy na realizację zadań publicznych. Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w ustawie, treść 

ogłoszeń konkursowych oraz wyniki zamieszczone były na stronie internetowej gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Przy procedurach 

przyznawania i rozliczania dotacji przedstawiciele organizacji mogli na bieżąco korzystać z pomocy 

pracowników. 

W wyniku ogłoszonego w 2020 r. konkursu ofert konkursu ofert, Gmina Sulmierzyce przekazała łącznie 

48.000,00 zł na realizację następujących zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: 

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. 

Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania 

wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie 

Niezniszczalni, 

Bogumiłowice 16,  

98-338 Sulmierzyce 

Integracja mieszkańców 

wsi Bogumiłowice poprzez 

wyjazdy i spotkania 
6.000,00 zł 4.000,00 zł* 

* kwota w wysokości 2000,00 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek 

bankowy Gminy 

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. 

Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania 

wolnego czasu w sołectwie Chorzenice 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie 

Rozwojowa Wieś, 

Chorzenice 107,  

98-338 Sulmierzyce 

Rozwój działalności 

Stowarzyszenia oraz integracja 

mieszkańców w sołectwie 

Chorzenice i Marcinów 

6.000,00 zł 2.300,00 zł* 

* kwota w wysokości 3700,00 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek 

bankowy Gminy 
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3) działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców. Organizacja zajęć edukacyjnych 

i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie Piekary 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie Nasze 

Piekary, 

Piekary 39,  

98-338 Sulmierzyce 

Aktywne Piekary 6.000,00 zł 1.449,34 zł* 

* kwota w wysokości 4550,66 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek 

bankowy Gminy 

4) działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć 

edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie Dobra 

Wola,  

Wola Wydrzyna 40a,  

98-338 Sulmierzyce 

Integracja Woli Wydrzynej 6.000,00 zł 3.958,90 zł* 

* kwota w wysokości 2041,10 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek 

bankowy Gminy 

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne 

mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie 

Miłośników Motoryzacji 

Zabytkowej i Turystyki 

Motocyklowej,  

Piekary 33,  

98-338 Sulmierzyce 

Promocja i integracja w 

sezonie motocyklowym 2020 
6.000,00 zł 1.800,00 zł* 

* kwota w wysokości 4200,00 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek 

bankowy Gminy 

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne 

mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie 

Wędkarskie 

JAZGARZ,  

ul. Urzędowa 1, 

98-338 Sulmierzyce 

Popularyzacja sportu 

wędkarskiego poprzez organizację 

zawodów wędkarskich oraz 

odbudowa ekosystemu na 

zbiorniku wodnym 

Stowarzyszenia 

6.000,00 zł 5.200,00 zł* 

* kwota w wysokości 800,00 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie 

na rachunek bankowy Gminy 
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7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. 

Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania 

wolnego czasu w sołectwie Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie 

„Sąsiedzi” 

Ostrołęka 27a 

98-338 Sulmierzyce 

Działania aktywizujące  

dla mieszkańców Ostrołęki  

i Dworszowice Pakoszowe 

6.000,00 zł 4.549,06 zł 

* kwota w wysokości 1450,94 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie 

na rachunek bankowy Gminy 

8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. 

Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie 

Sulmierzyce Kolonia i Sulmierzyce Wieś 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Sulmierzycach 

z/s ul. Strażacka 7A 

98-338 Sulmierzyce 

Aktywne sołectwa Gminy 

Sulmierzyce 
6.000,00 zł 6.000,00 zł 

 

Tryb bezkonkursowy – tryb małych zleceń  

W roku 2020 wpłynęła 1 oferta na realizację zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 

ze zm.) z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego od 

Stowarzyszenia Miłośników Pszczoły Miodnej „Pszczółka” z/s ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce 

pod nazwą: „Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy Sulmierzyce” 

Oferta została zamieszczona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Sulmierzyce. W ww. okresie  

7 dni nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca oferty, w związku z powyższym Wójt Gminy Sulmierzyce 

uznając celowość realizacji zadania publicznego i stwierdzając, że nie zgłoszono żadnych uwag do 

oferty, została zawarta umowa o realizację zadania publicznego.  

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość przyznanej 

dotacji 
Kwota wykorzystana 

Stowarzyszenie 

Miłośników Pszczoły 

Miodnej „PSZCZÓŁKA” 

z/s ul. Urzędowa 1 

98-338 Sulmierzyce 

Działania na rzecz 

ochrony pszczół na 

terenie gminy 

Sulmierzyce 

6.000,00 zł 6.000,00 zł 

Zgodnie z zawartymi umowami, ww. realizatorzy poszczególnych zadań złożyli sprawozdania z ich 

wykonania oraz rozliczenia wykorzystania dotacji. 
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XXV. Współpraca z innymi instytucjami 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Działania podejmowane we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w 2020 r. przedstawiały się następująco: 

- podpisano umowę o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - Zapewnienie prawidłowej 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko - ładowarki wraz z osprzętem. 

Na kwotę 187 150,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Sulmierzycach”; 

- podpisano umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi zadania pn. „Przebudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach w formie: 

a) dotacji w wysokości 1 104 363,00 zł brutto, 

b) pożyczki w wysokości 2 576 847,00 zł brutto; 

- podpisano porozumienie z WFOŚiGW ustalające zasady promocji oraz realizacji Programu Czyste 

Powietrze na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie 

składania wniosków o dofinansowanie o podstawowy oraz o podwyższony poziom dofinansowania  

w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. 

2. Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty 

Gmina Sulmierzyce jest jedną z osiemnastu gmin, które działają w Lokalnej Grupie Działania Krainy 

Wielkiego Łuku Warty. W roku 2020 realizowała zadania w ramach umów podpisanych w 2019 roku. 

XXVI.   Jednostki organizacyjne gminy Sulmierzyce 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach 

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach jest teren Gminy 

Sulmierzyce. Ogłoszenie w 2020 roku stanu epidemii spowodowało zmiany i ograniczenia  

w działalności tutejszego Ośrodka. Zmiany te polegały na tym, iż pracownicy socjalni  nie wyjeżdżali 

w teren w okresie od 16.03 do 15.06.2020 r. Utrzymywano jednak stały kontakt telefoniczny zarówno  

z klientami GOPOS jak i z rodzinami, z którymi współpracuje asystent rodziny. Nieprzerwanie 

świadczone były także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Opiekunki pracowały  

w reżimie sanitarnym. Korzystały ze środków ochrony indywidualnej takich jak: maseczki ochronne, 

rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji. Ośrodek w 2020 roku pracował nieprzerwanie, od pon. do pt.  

w godz. od 7.30 do 15.30. Podczas zwiększonej ilości zachorowań na Covid-19 praca  

odbywała się w systemie rotacyjnym, pracownicy pełnili również dyżury pod telefonem od godz. 15.30 

do 19.00. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie systematycznie informowała GOPS  

o osobach przebywających na kwarantannie, jak również o osobach potrzebujących pomocy w zakupach 
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itp. Pracownicy GOPS zabezpieczali te potrzeby. Utrzymywany był również stały kontakt  

z funkcjonariuszem Policji. 

Oprócz zadań związanych z realizacją świadczeń finansowych z pomocy społecznej, pracownicy 

socjalni udzielali także pomocy w postaci pracy socjalnej: poradnictwa, wsparcia emocjonalnego, 

pomagali klientom w pisaniu pism urzędowych, w uzyskaniu świadczeń z innych instytucji, w tym 

uzyskaniu świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej 

ogółem dla 274 rodzin (637 osób w rodzinie), w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej dla 79 rodzin 

(189 osób).               

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (zwanym 

FEAD). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. 

funduszu, obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania 

towarzyszące. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach wydawał żywność 

z programu FEAD z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sieradzu dla 570 osób  z terenu Gminy. 

Objęci pomocą były również osoby przebywające na kwarantannie. Dla tych osób paczki zostały 

dostarczone na miejsce przez Ochotniczą Straż Pożarną. Należy zaznaczyć, iż wszystkie osoby 

oczekujące pomocy i wsparcia, pomoc tę otrzymały. 

Świadczenia udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach w 2020 roku 

Zadanie/forma pomocy 

Środki 

finansowe 

gminy 

Wydatki pokryte                      

z dotacji 

zewnętrznych 

Dane liczbowe 

Liczba osób/rodzin, którym udzielono 

pomocy 

 

P O M O C     S P O Ł E C Z N A 

 

Zasiłki stałe - 96.400,47 
Liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenie –18 

Liczba  świadczeń – 179 

Zasiłki okresowe - 129.683,00 
Liczba osób objętych pomocą – 78  

liczba świadczeń – 443 

Zasiłki celowe 

w tym:  

 

specjalne zasiłki celowe 

 

sprawienie pogrzebu 

136.468,00 - Liczba rodzin objętych pomocą – 163 

58.846,00 - 
Liczba rodzin - 63 

Liczba świadczeń – 105 

4.050,00 - Liczba świadczeń -1 

Zasiłek celowy z tytułu 

zdarzenia losowego 
22.112,00 - 

 Liczba rodzin - 4 

 Liczba świadczeń - 4 
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Realizacja rządowego programu  ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

(110.422,00zł – 50.272,00 zł środki własne + 60.150,00 zł dotacja) 

 

1.Dożywianie dzieci w szkole i 

przedszkolu ( jedno danie gorące 

lub pełny obiad) 16 976,00 zł 

 

7.287,00 

 

9.689,00 

Liczba uczniów i dzieci z terenu gminy 

objętych dożywianiem w szkole – 60 

 przedszkole - 34 

rodzin – 52 

ilość osób w rodzinie 222 

liczba posiłków – 5.089,- średnia cena 1 

posiłku – 3,34 zł 

2. Dożywianie dzieci w szkole 

(bez wywiadu , na wniosek 

dyrektora szkoły) - 56,00 zł 

26,00 30,00 
Liczba uczniów z terenu gminy 

objętych dożywianiem w szkole – 2 

liczba posiłków – 16 

3. Zasiłki celowe na zakup 

żywności – 93 390,00 zł 
42.959,00 50.431,00 

Liczba osób objętych pomocą – 341 

Liczba rodzin – 120 

liczba świadczeń – 446 

koszt 1 św. 209,39 zł 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków stałych 
- 8.000,00 

Liczba osób – 17 

Liczba świadczeń – 155 

Usługi opiekuńcze 52.388,00 - 
 Liczba osób – 33 

 Liczba świadczeń – 9.658 

Potwierdzenie prawa do 

korzystania ze świadczeń  opieki 

zdrowotnej (zakup materiałów 

biurowych) 

 

- 

 

- 
Liczba osób którym wydano decyzję 

potwierdzającą – 3 

Pobyt osób z domu pomocy 

społecznej 
380.894,15  

Liczba osób – 13 

Liczba świadczeń – 145 

Przebywanie dzieci 

w pieczy zastępczej 
4.164,00 - 

Liczba dzieci – 1 

Liczba rodzin – 1 

Karta Dużej Rodziny (zakup 

materiałów biurowych) 
- 58,42 Liczba rodzin – 11 

 

Klub Senior+ 

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach od 01.01.2020 r. 

funkcjonuje Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020. 

Uczestnicy Klubu Senior+ brali udział w szeregu działań, które w sposób bezpośredni wpłynęły na 

zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym. Klubowicze brali udział w warsztatach kulinarnych, 

plastycznych, rękodziełach, imprezach integracyjnych, zajęciach aktywności ruchowej i kinezyterapii. 

Łącznie w realizacji zadania w roku 2020 uczestniczyło 15 osób. 

W roku 2020 w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020. Moduł II – zapewnienie 

funkcjonowania Klubu Senior+, Klub otrzymał środki z dotacji w wysokości 36 000,00. Ogółem  

w roku 2020 wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Senior+ w Sulmierzycach  kwotę 

127 315,05 zł (36 000,00 z dotacji i 91 315,05 zł środki własne). Należy zaznaczyć, że ze środków 
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finansowych zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (fotel masujący, drabinki rehabilitacyjne, łóżko do 

masażu, piłki itp.), jak równie zatrudniono rehabilitanta na umowę zlecenie. 

W czasie zawieszenia działalności Klubu Senior + spowodowanego sytuacją epidemiologiczną COVID-

19 (od 12.03.2020 do 29.05.2020 r. i od 09.11.2020 do 31.12.2020 r.) opiekun klubu jak i kierownik byli 

w codziennym kontakcie telefonicznym z seniorami oferując pomoc w zrobieniu zakupów, 

wypożyczeniu książek, wykupieniu leków itp. Codzienny kontakt telefoniczny miał na celu dodać 

otuchy klubowiczom w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. 

2. Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach 

W roku 2020 zajęcia odbywały się w 16 oddziałach, w zajęciach uczestniczyło 252 uczniów. 

W szkole pracowało 36 nauczycieli, w tym trzech nauczycieli specjalistów: pedagog, logopeda, 

psycholog. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

i pełne kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych zajęć. Zatrudnionych było 7 woźnych, sekretarz 

szkoły oraz pomoc administracyjna. Do 30 września 2020 w szkole funkcjonowała obsługa finansowa 

(1 etat). 

 

Od 11 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 

r. uczniowie zostali objęci nauczaniem zdalnym. W pierwszych miesiącach nauczanie zdalne 

zorganizowane zostało za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz różnych komunikatorów 

internetowych, natomiast w sierpniu 2020 r. podjęte zostały kroki w celu ujednolicenia trybu nauki 

zdalnej – szkoła wprowadziła pakiet Office 365, a uczniowie od 26 października 2020 r. uczestniczyli 

w lekcjach za pośrednictwem aplikacji Teams.  

 

Aby umożliwić wszystkim uczniom i nauczycielom udział w lekcjach zdalnych, zakupiono 8 laptopów, 

8 komputerów stacjonarnych oraz pozyskano 25 tabletów z dostępem do Internetu (za kwotę 42 tys. zł). 

W ciągu roku wypożyczono uczniom ww. sprzęt 27 razy. Wszyscy uczniowie zostali objęci nauczaniem 

zdalnym, a problemy z czasową nieobecnością uczniów na zajęciach rozwiązywane były na bieżąco.  

 

Szkoła realizowała plan pracy mimo ograniczenia jej funkcjonowania: uczniowie uczestniczyli  

w konkursach zarówno szkolnych, jak i zewnętrznych (w formie online), przeprowadzono badania 

wyników, diagnozy, próbne egzaminy ósmoklasisty. Szkoła umożliwiła uczniom udział w programach 

zewnętrznych, np. klasy młodsze brały udział w programach Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

Kubusiowi Przyjaciele Natury, oglądali spektakl teatralny Alicja w Krainie Czarów, klasy VII i VIII 

uczestniczyły w zajęciach poświęconych profilaktyce czerniaka, klasom VIII przedstawiona została 

oferta szkół ponadpodstawowych; zakończony został projekt unijny Wiedza to potęga. Funkcjonowała 

również szkolna biblioteka i świetlica. Dyrektor szkoły sprawowała nadzór pedagogiczny – 

organizowane były szkolenia kadry pedagogicznej, również w zakresie posługiwania się technologią 

cyfrową. Mimo niespodziewanego czasowego ograniczenia nauki stacjonarnej w II półroczu 2020 r. 

ósmoklasiści Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach uzyskali bardzo 

dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

 

Uczniowie mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno na terenie 

szkoły, jak również online. W czasie nauki stacjonarnej w ciągu roku 2020 z pomocy korzystało około 
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90 uczniów, w czasie nauki zdalnej – powyżej 20 (liczba ta ulegała zmianie stosownie do potrzeb). Na 

podstawie orzeczeń wydanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie 

dla trojga uczniów zorganizowano w szkole zajęcia rewalidacyjne. 

3. Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach 

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach mieści się w nowoczesnym pasywnym budynku, 

dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, z bogatą bazą nowoczesnego wyposażenia, 

pomocy oraz dużym placem zabaw. W Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach jest pięć oddziałów, 

gr. trzylatków, gr. czterolatków, pięciolatków, gr. mieszana – pięcio-sześciolatków oraz                                

gr. sześciolatków.  W przedszkolu w roku 2020 było - średnia 117 dzieci (od stycznia do sierpnia 122, 

od września do grudnia 112). Zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym 10 nauczycieli wychowania 

przedszkolnego, nauczyciel j. angielskiego, katecheta oraz 3 specjalistów: pedagog, psycholog, 

logopeda oraz nauczyciel wspomagający. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 pracowników                          

(sekretarka, kierownik gospodarczy, pomoce nauczyciela, woźne, intendent, pomoce kuchenne, 

kucharz), przedszkole prowadzi własna kuchnię oraz zapewnia wyżywienie dla przedszkoli z terenu 

gminy.  

Przedszkole zapewniało pomoc psychologiczno–pedagogiczną dla dzieci z trudnościami, zdolnych oraz 

dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: zajęcia logopedyczne, korekcyjno– 

kompensacyjne, konsultacje psychologiczne. Posiada dużą bazę pomocy dla dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. W przedszkolu organizowane były dodatkowe zajęcia: taneczne, rytmiczno 

– taneczne, zajęcia z rytmiki i umuzykalniające.  

Przedszkole w 2020 roku pracowało w oparciu o plan pracy przedszkola, uwzględniając kierunki 

polityki oświatowej państwa. Realizując plan pracy organizowało szereg przedsięwzięć: uroczystości, 

apele, występy, międzyprzedszkolne przeglądy. Organizowane były konkursy plastyczne, techniczne, 

recytatorski, logopedyczne o charakterze wewnątrzprzedszkolnym a także gminne. Organizowano 

uroczystości przy współudziale rodziców oraz społeczności lokalnej. Przedszkole uczestniczyło  

w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, wychowawczych. Wdrożone były innowacje 

pedagogiczne. Inicjowano i przeprowadzono wiele akcji charytatywnych. 

W związku z pandemią COVID-19 zostały wdrożone i opracowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, 

MEN procedury bezpieczeństwa na czas pandemii. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek oświaty w związku z COVID-19 nauczyciele pracowali zdalnie z wykorzystaniem dostępnych 

platform edukacyjnych. Przedszkole od maja 2020 roku pracuje stacjonarnie realizując zadania 

edukacyjne i wychowawcze. 

Przedszkole współpracuje ze szkołami, instytucjami wspierającymi dziecko oraz rodzinę, a także dba 

o promocję w środowisku lokalnym m. in poprzez stronę internetową przedszkola. 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach 

Działalność szkoły i przedszkola w 2020 roku  została zdominowana przez zaistniałą sytuację 

epidemiczną. Funkcjonowanie placówki od marca przebiegało w innych realiach, zawieszono zajęcia,  

a następnie wprowadzono nauczanie zdalne. Wiązało się to z koniecznością przeorganizowania pracy. 

Działalność szkoły w każdym obszarze funkcjonowania została podporządkowana wytycznym 

zawartym w Rozporządzeniach MEN, Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Powiatowego Inspektora 
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Sanitarnego. Zostały opracowane odpowiednie regulaminy i procedury. Kontakt nauczycieli z uczniami 

i rodzicami odbywał się online poprzez dziennik elektroniczny (Vulcan), portale społecznościowe 

(Messenger) oraz platformy internetowe (Classroom).  

W roku 2020 do Przedszkola w Bogumiłowicach uczęszczało 40 dzieci. Zatrudnionych było 6 osób:  

3 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 pomoce nauczyciela oraz 1 woźna. Do Szkoły 

Podstawowej uczęszczało 73 uczniów, zatrudnionych nauczycieli 28  tym również uzupełniających etat  

oraz 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. 

Naukę zdalną zorganizowano poprzez platformę Classroom. Zadbano o to, by infrastruktura techniczna 

była wystarczająca, a każdy nauczyciel i uczeń miał dostęp do sprzętu do nauki zdalnej. Nauczycielom 

wypożyczono laptopy z klasopracowni. Uczniom, którzy zgłosili potrzebę udostępniono sprzęt szkolny. 

Wypożyczono 8 laptopów oraz 6 tabletów. Z Gminy przekazano dla szkoły 8 laptopów i 4 komputery. 

Natomiast tablety zostały zakupione przez szkołę w 2019 r. – 5 sztuk, a 3 tablety otrzymała szkoła  

z projektu „Wiedza to potęga”. Zakupiono również jeden tablet graficzny z funduszy, które pozostały  

z rządowego programu wsparcia dla nauczycieli. Jest on wypożyczony nauczycielowi matematyki.  

Wszyscy nauczyciele i uczniowie mają nieograniczony dostęp do wyposażenia technicznego  

oraz niezbędne warunki do nauki w trybie zdalnym. W placówce zapewniono bezpieczeństwo 

internetowe związane z trybem pracy niestacjonarnej. Odbyły się szkolenia na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu oraz  z korzystania z platform edukacyjnych. Nad stroną techniczną pracy 

zdalnej czuwa zatrudniony informatyk. Pojawiające się problemy techniczne czasami utrudniały 

połączenia online lub wpływały na ich jakość, były to jednak sporadyczne przypadki. Kontakt rodziców 

z nauczycielami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie zorganizowano naukę w formie hybrydowej. W trybie pracy 

stacjonarnej są przestrzegane wszystkie wymogi sanitarne. 

Uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pojawiające 

się problemy były na bieżąco monitorowane i rozwiązywane. Psycholog, pedagog i logopeda udzielali 

pomocy również w trybie online, a gdy sytuacja wymagała bezpośredniego kontaktu spotykali się  

z uczniami  i rodzicami w szkole. Rodzice uczniów, u których pojawiały się problemy emocjonalne 

związane z izolacją, brakiem relacji społecznych oraz trudnościami w nauce bezpośrednio kontaktowali 

się telefonicznie ze szkolnymi specjalistami i uczniom zostało udzielone wsparcie psychologiczne.  

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i związanej z tym konieczności zmiany w funkcjonowaniu 

placówki oświatowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach w roku 2020 realizował zadania 

wynikające z planów pracy. Zorganizowano również wiele konkursów szkolnych, uczniowie 

uczestniczyli w konkursach gminnych i ogólnopolskich. Część konkursów, akcji, spotkań odbyło się  

w trybie online.  Podejmowano działania, które angażowały uczniów i mobilizowały ich do 

podejmowania wysiłku w trudnych okolicznościach. 
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5. Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych 

Organizacja nauki zdalnej: 

Nauka zdalna prowadzona była z wykorzystaniem platformy MS TEAMS oraz dziennika 

elektronicznego. Wszyscy uczniowie szkoły mają dostęp do internetu oraz komputerów. Szkoła 

otrzymała 9 laptopów i 2 komputery stacjonarne z organu prowadzącego. Na potrzeby nauki zdalnej 

wypożyczono uczniom 10 komputerów, nauczycielom 5.  

Utrudnieniem w czasie nauki zdalnej są problemy techniczne związane z jakością połączenia 

internetowego, czy jakością sprzętu komputerowego.  

- dla 3 uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, 

odbywały się one w sposób stacjonarny, 

- dla uczniów klasy VIII zorganizowane zostały konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.  

- dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia z poradni zostały zorganizowane zajęcia wyrównawcze 

oraz prowadzona była terapia pedagogiczna.  

- prowadzono zajęcia wyrównawcze wynikające z bieżących potrzeb. 

- prowadzona była terapia logopedyczna i terapia integracji sensorycznej. 

- we wszystkich klasach przeprowadzone zostały przez pedagoga zajęcia o tolerancji, życzliwości i 

rozwiązywaniu konfliktów oraz zajęcia o metodach uczenia się. 

- w kl. VIII przeprowadzone zostały zajęcia „Jak radzić sobie ze stresem? Jak psychicznie przygotować 

się do egzaminu w czasie pandemii?”. 

- odbywały się konsultacje specjalistów z wychowawcami i nauczycielami dotyczące kwestii 

wychowawczych i edukacyjnych. 

Pomocą ze strony wychowawców oraz specjalistów objęci zostali również rodzice. Przeprowadzono 

szkolenie dla rodziców „Jak uczyć się zdalnie? Jak wspierać swoje dziecko w sytuacji kryzysowej?”. 

Rodzice na bieżąco otrzymywali porady dotyczące pracy z dzieckiem, bezpieczeństwa, np. zapobiegania 

hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Otrzymywali również informacje o bezpłatnych szkoleniach, np. 

„Wspieranie rozwoju społecznego dziecka”. 

Działania podejmowane przez szkołę w 2020 r. odbywały się częściowo stacjonarnie, częściowo 

online. Były to projekty, spotkania, konkursy i wyjazdy. 

Najważniejsze osiągnięcia: 

- Po raz II nasza szkoła została odznaczona Europejskim certyfikatem „e-Twining School”. 

- Klasa II została wyróżniona Srebrnym Certyfikatem Jakości Kształcenia Ortografii Języka Polskiego 

w uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa 

Insta.Ling. 

Stan na 1 września 2020 r.  

- ilość osób zatrudnionych: 21 nauczycieli (w pełnym wymiarze czasu pracy i niepełnozatrudnionych),  

3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny; 

- ilość uczniów: 43.  
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6. Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach 

Informacja na temat funkcjonowania biblioteki 

Otwarcie biblioteki: 220 dni 

Zamknięcie z powodu ogłoszenia pandemii : 36 dni  

Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało zmiany i ograniczenia w działalności biblioteki. Zagrożenie 

Covid-19 sprawiło, że biblioteki ponad dwa miesiące nie mogły realizować usług stacjonarnych. Nie 

mogły udostępniać swych przestrzeni, księgozbiorów w wolnym dostępie i czasopism. Podyktowane to 

było kwestiami bezpieczeństwa i miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Pomimo tych obostrzeń starały się jednak, na określonych zasadach wypracowanych procedur, 

bezpiecznie dostarczać użytkownikom potrzebne materiały i udzielać informacji, wspierać procesy 

edukacyjne i potrzeby informacyjne. 

Na takich zasadach (od marca br.) pracowała także nasza  Biblioteka. Pomimo działania  

w ograniczonym trybie – brak bezpośredniego dostępu – pracownicy Biblioteki nieustannie realizowali 

codzienne zadania, pozostając w pełnej gotowości i kontakcie z użytkownikami. Wszelkie informacje 

udzielane były drogą telefoniczną, mailową a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Pomimo „zamkniętych” drzwi, odbiór zamówionych online książek był również możliwy. Odbywał się 

zgodnie z procedurą wypożyczeń  materiałów bibliotecznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

(do 6 maja), przy wejściu głównym do Biblioteki, wyłącznie we wskazanym przez bibliotekarza 

terminie i godzinach. Książki były odbierane osobiście przez odbiorcę, przy zachowaniu wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. Poza usługami online bibliotekarze realizowali swoje codzienne prace 

stacjonarnie: gruntowne porządki w zbiorach bibliotecznych - (przeprowadzono skontrum 

księgozbioru), przygotowywanie miejsca na nowe książki i czasopisma oraz bieżące zakupy książek.  

6 maja biblioteka została otwarta dla czytelników. Wprowadzono „Procedurę zachowania 

bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania GBP w Sulmierzycach w trakcie epidemii COVID-19 dla 

pracowników i użytkowników biblioteki”. Procedura obejmowała: zapewnienie bezpieczeństwa 

dystansu czasowo- przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcję powierzchni 

i zasobów bibliotecznych, zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne 

ograniczenie kontaktu, zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki, 

zasady udostępniania zbiorów Biblioteki. Wprowadzono również zasady organizacji systemu pracy 

zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej. Instruktorzy zajęć muzycznych dla dzieci realizowali swoje 

zajęcia zdalnie oraz stacjonarnie. Pandemia wpłynęła znacząco na działalność Biblioteki, gdyż 

ograniczyła możliwość organizacji koncertów, spotkań autorskich, zajęć bibliotecznych w formie 

stacjonarnej. By nie tracić kontaktu z czytelnikami i użytkownikami zaczęto prowadzić zajęcia online. 

Przy użyciu najnowszych technologii łączono się z grupami przedszkolaków, uczniów, dorosłych. 

Przygotowano ponadto dla czytelników świąteczny koncert online. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach przedstawia się następująco: 

Zbiór biblioteczny w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2020 

książki 20 587 

audiobooki 62 
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Struktura księgozbioru 

literatura dla dzieci 5255 

literatura dla dorosłych 9957 

literatura innych działów 5375 

 

Zakup książek 

W roku 2020 zakupiono 949 książek, w tym: 

- dotacja organizatora: 768 

- dotacja MKi DN: 181 

- dary od czytelników: 57 

Działalność punktów bibliotecznych w 2020 r. prowadzonych przez GBP w Sulmierzycach 

Lokalizacja – nazwa 

punktu 
Czytelnicy 

Wypożyczenia książek 

na zewnątrz 
Spotkania z dziećmi 

Świetlica wiejska  

w Piekarach 
10 25 1 

Świetlica wiejska  

w Woli Wydrzynej 
15 79 2 

Świetlica wiejska  

w Eligiowie 
5 28 0 

Świetlica wiejska  

w Ostrołęce 
9 17 1 

Świetlica wiejska  

w Chorzenicach 
24 319 3 

 

W pierwszym półroczu 2020 roku działały dwa Punkty Biblioteczne: w Chorzenicach i w Woli 

Wydrzynej. W zajęciach z cyklu Wesoła Biblioteka, które odbyły się tylko w styczniu i w lutym  

(4 spotkania), uczestniczyło łącznie 18 dzieci.  

Od października 2020 roku powstały trzy kolejne Punkty Biblioteczne w Piekarach, Ostrołęce 

 i Eligiowie. Przyjęto tam formułę zajęć Wesoła Biblioteka, natomiast  w Punktach Bibliotecznych  

w Woli Wydrzynej i w Chorzenicach rozpoczęto projekt „Biblioteka – Uśmiechnięta Planeta”.  Z 

powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 odbyły się tylko zajęcia w Chorzenicach, Ostrołęce 

i w Piekarach (3 spotkania), w których łącznie uczestniczyło 16 dzieci. 
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XXVII  Realizacja uchwał Rady Gminy 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Sulmierzyce w 2020 roku: 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Przebieg realizacji 

1 XIX/119/20 22.01.2020  

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego przy Placu 

Kościuszki w Sulmierzycach 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy Placu Kościuszki w 

Sulmierzycach jest zakończeniem procedury 

planistycznej sporządzania planu, podjętej na 

podstawie uchwały Nr LI/318/2018 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy Placu Kościuszki w 

Sulmierzycach. 

2 XIX/120/20 22.01.2020 

W sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia Klub „Senior 

+” w Sulmierzycach 

Na mocy uchwały przeprowadzono 15 wywiadów 

środowiskowych oraz wydano 15 decyzji o 

skierowaniu do ośrodka wsparcia – Klub „Senior 

+” – nikt, z 15 osób nie poniósł opłaty.  

3 XIX/121/20 22.01.2020 

W sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w gminie 

Sulmierzyce na 2020 rok 

Na podstawie uchwały Gminna Komisja 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych odbyła 

11 posiedzeń oraz przeprowadziła 2 kontrole 

sklepów zgodnie z kalendarzem kontroli. 

Przeprowadziła również 21 rozmów z osobami 

nadużywającymi alkohol. Na realizacje zadań 

przeznaczono kwotę w wysokości 57 866,39 zł.  

4 XIX/122/20 22.01.2020  

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XL/243/2017 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 28 września 

2017 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

Przedłożona uchwała spowodowała zmianę 

częstotliwości odbioru odpadów zgromadzonych w 

ogólnodostępnych dzwonach oraz wykreślono 

zapisu dotyczącego zbiórki w systemie 

"objazdowym" przeterminowanych leków i 

chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów. 

 

5 XIX/123/20 22.01.2020  

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/134/2016 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 30 maja 2016 

roku w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Sulmierzyce  

W związku ze Skargą Prokuratora Rejonowego w 

Wieluniu z dnia 11 grudnia 2019 r. (wpływ do 

urzędu: 13.12.2019 r.) na uchwałę Rady Gminy w 

Sulmierzycach Nr XXII/134/2016 z dnia 30 maja 

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Sulmierzyce dokonuje 

się zmiany w ww. uchwale. 
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6 XIX/124/20 22.01.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XVIII/95/2004 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 26 sierpnia 

2004 roku w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz umieszczanie w 

pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej i 

obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam w gminie 

Sulmierzyce 

Wprowadzono zmiany w § 2 oraz § 3 uchwały Nr 

XVIII/95/2004 dostosowując brzmienie uchwały do 

aktualnego porządku prawnego. 

7 XIX/125/20 22.01.2020 

W sprawie zamiaru przekształcenia 

Publicznego Przedszkola w 

Sulmierzycach poprzez zmianę jego 

siedziby 

Podjęcie uchwały pozwoliło na rozpoczęcie 

procedury przekształcenia Publicznego Przedszkola 

w Sulmierzycach wynikającą z art. 89 ust.9 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

8 XIX/126/20 22.01.2020 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2020-

2030 

Uchwała została zrealizowana. Uchwalono WPF 

Gminy na lata 2020-2030 . 

9 XIX/127/20 22.01.2020 
W sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Uchwałę zrealizowano. Uchwalono budżet na 2020 

r. –plan dochodów i wydatków uchwalany w formie 

uchwały budżetowej stanowiący podstawę 

gospodarki finansowej gminy. Gmina samodzielnie 

prowadzi gospodarkę finansową właśnie na 

podstawie uchwały budżetowej gminy. Budżet 

gminy jest rocznym planem: dochodów i 

wydatków, a także przychodów i rozchodów tej 

jednostki. 

10 XIX/128/20 22.01.2020 

W sprawie przyjęcia sprawozdań z 

działalności stałych Komisji Rady 

Gminy Sulmierzyce za 2019 rok 

Rada Gminy przyjęła sprawozdania z działalności 

stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce w 2019r. 

11 XIX/129/20 22.01.2020 

W sprawie przyjęcia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Sulmierzyce 

na 2020 rok 

Przyjęto do realizacji plany pracy Komisji Rady 

Gminy Sulmierzyce. W 2019 roku odbyły się 4 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 2 posiedzenia 

Komisji Budżetu, Inwestycji i Rolnictwa, 3 

posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i 

Kultury oraz 1 posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Komisji obradowały również 

wspólnie podczas 6 posiedzeń w 2020 roku. 

12 XIX/130/20 22.01.2020 

W sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy Sulmierzyce na 2020 

rok 

Plan pracy Rady Gminy przyjęto do realizacji. W 

roku 2020 obyło się 11 sesji rady Gminy 

Sulmierzyce. 

13 XX/131/20 28.02.2020 

W sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego, 

ustalenia specjalności i form 

kształcenia oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli w 2020 r. 

Uchwała była realizowana w 2020 roku. 

Dofinansowanie było przyznawane nauczycielom 

szkól i przedszkoli na zgłoszone przez dyrektorów 

specjalności kształcenia  
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14 XX/132/20 28.02.2020 

W sprawie określenia zasad 

udzielania i wymiaru obniżek 

tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w 

szkołach, zespołach szkół i 

przedszkolach, dla których Gmina 

Sulmierzyce jest organem 

prowadzącym  

Uchwała określono obniżkę tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach, zespołach szkół i przedszkolach.  

15 XX/133/20 28.02.2020 

W sprawie ustalenia tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i 

dzieci młodsze w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych, dla 

których organem prowadzącym jest 

Gmina Sulmierzyce 

Uchwałą ustalono tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach 

mieszanych – obejmujących zarówno dzieci 6-

letnie jak i młodsze.  

16 XX/134/20 28.02.2020 

W sprawie wyrażenia zgodny na 

ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Sulmierzyce  

Przedmiotowa uchwała dotyczyła działki na której 

znajduje się budynek Urzędu Gminy w 

Sulmierzycach. Podjęcie w/w uchwały umożliwi 

zaadoptowanie pomieszczeń na potrzeby Urzędu. 

17 XX/135/20 28.02.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/372/2014 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 30 

października 2014 roku w sprawie 

uchwalenia „Programu usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest na terenie 

Gminy Sulmierzyce” 

Zmieniony został załącznik do  programu usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

na terenie Gminy Sulmierzyce w związku z 

przedłożonymi przez mieszkańców informacjami o 

posiadanych wyrobach azbestowych, które nie 

zostały ujęte w ww. załączniku. Dzięki podjęciu tej 

uchwały odebrano azbest z pozyskanych przez 

Gminę środków zewnętrznych 

18 XX/136/20 28.02.2020 

W sprawie przyjęcia zasad 

udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji 

gromadzenia wód opadowych 

W związku z brakiem możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację programu 

udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów inwestycji gromadzenia wód opadowych, 

uchwały nie wdrożono do realizacji.  

19 XX/137/20 28.02.2020 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Sulmierzyce i wyboru 

jej przewodniczącego  

Do składu Komisji Rewizyjnej dołączyła radna 

Anna Zimoch. 

20 XX/138/20 28.02.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020-2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

21 XX/139/20 28.02.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 
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22 XXI/140/20 30.04.2020 

W sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sulmierzyce na rok 2020” 

Podjęcie stosownej uchwały stanowi wypełnienie 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 

ust. 1 ww. ustawy cyt. „zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 

należy do zadań własnych gminy”. W programie 

wprowadzono sterylizację i kastrację zwierząt oraz 

ich chipowanie, co przyczynia się do zmniejszenia 

populacji zwierząt oraz pozwala na odnalezienie 

swojego zwierzęcia. 

23 XXI/141/20 30.04.2020 

W sprawie wymagań jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie 

prowadzenia działalności w 

zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Sulmierzyce 

W/w uchwała stanowi podstawę prawną do 

wydania zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

24 XXI/142/20 30.04.2020 

W sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminy Sulmierzyce 

Podjęcie niniejszej uchwały reguluje gospodarkę 

odpadami na terenie Gminy Sulmierzyce, w 

uchwale wskazano m.in. jakie odpady zbierane są 

selektywnie oraz częstotliwość odbioru każdej 

frakcji odpadów. 

Uregulowano możliwość przekazywania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

powstającego w gospodarstwach domowych oraz 

określono ilość przyjmowanych odpadów w postaci 

zużytych opon do 4 szt. rocznie z nieruchomości 

zamieszkałej. 

25 XXI/143/20 30.04.2020 

W sprawie w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

Niniejsza uchwała wskazuje sposób zbierania 

poszczególnych frakcji odpadów oraz kolejność  

ich przekazywania, a także uregulowano możliwość 

kompostowania lub wykorzystania bioodpadów w 

tym odpadów zielonych na własne potrzeby np: 

jako karma dla zwierząt. 

26 XXI/144/20 30.04.2020 

W sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości 

położnych na terenie gminy 

Sulmierzyce 

Na podstawie przedmiotowej uchwały organ 

wykonawczy będzie mógł podjąć czynności 

zmierzające do zbycia działek wskazanych w 

uchwale 
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27 XXI/145/20 30.04.2020 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na 

zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania 

pn: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Sulmierzycach”. 

28 XXI/146/20 30.04.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 -2030  

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

29 XXI/147/20 30.04.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

30 XXII/148/20 05.06.2020 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w 

obrębach geodezyjnych: Dąbrówka, 

Stanisławów, Sulmierzyce  

Podjęcie uchwały pozwoliło na rozpoczęcie 

procedury planistycznej. 

31 XXII/149/20 05.06.2020 

W sprawie regulaminu utrzymania 

czystości  

i porządku na terenie gminy 

Sulmierzyce 

Przedłożona uchwała dotyczy w szczególności 

regulacji dotyczących wymagań w zakresie 

uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego. 

32 XXII/150/20 05.06.2020 

W sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia petycji złożonej przez 

Koalicję Polska Wolna od 5G 

W związku z nieuzupełnieniem braków formalnych 

pozostawiono bez rozpatrzenia petycję złożoną 

przez Koalicję Polska Wolna od 5G w sprawie 

ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz 

większą ekspozycję na sztuczne pole 

elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie 

częstotliwości. 

33 XXII/151/20 05.06.2020 

W sprawie dopłat do taryfowych 

grup odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania 

ścieków  

W celu zminimalizowania obciążeń cenami w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzono 

dopłaty dla taryfowych grup odbiorców.  

Pozostawiono cenę 1m3 dostarczonej wody i  1m3 

odprowadzonych ścieków na poziomie roku 2019.   

34 XXII/152/20 05.06.2020 

W sprawie przekształcenia 

Publicznego Przedszkola w 

Sulmierzycach poprzez zmianę jego 

siedziby 

Podjęta uchwalą przekształcono Publiczne 

Przedszkole w Sulmierzycach poprzez 

przeniesienie jego siedziby do budynku przy ul. 

Polnej 1A oraz nadano mu akt założycielski. 

35 XXII/153/20 05.06.2020 

W sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej 

jednostkom oświatowym Gminy 

Sulmierzyce przez Urząd Gminy w 

Sulmierzycach 

Na podstawie podjętej uchwały zapewniono 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i 

organizacyjną jednostkom oświatowym Gminy 

Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach 

(przeniesienie księgowości ze Szkoły Podstawowej 

w Sulmierzycach do Urzędu Gminy) 
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36 XXII/154/20 05.06.2020 
W sprawie przekazania Policji 

środków finansowych 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwala przekazanie 

środków finansowych dla Policji w wysokości 

6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), 

z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat 

pieniężnych dla Policjantów Komendy Powiatowej 

Policji w Pajęcznie za czas służby przekraczający 

normę określoną w art.33 ust.2 ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

37 XXII/155/20 05.06.2020 

W sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi  

Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na 

zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania 

pn: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Sulmierzycach” Uchwała ta uchylała 

podjętą Uchwałę Nr XXVII/155/20 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r.  

38 XXII/156/20 05.06.2020 

 W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 -2030. 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

39 XXII/157/20 05.06.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

40 XXIII/158/20 09.07.2020 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Pajęczańskiego 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na udzielenie 

pomocy finansowej Powiatowi Pajęczańskiemu z 

przeznaczeniem na realizację zadania 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych – droga powiatowa nr 1901 E na odcinku 

Sulmierzyce – Stanisławów o długości 0,861 km”.  

41 XXIII/159/20 09.07.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 -2030. 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

42 XXIII/160/20 09.07.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

43 XXIV/161/20 24.07.2020 

W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Sulmierzycach 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Sulmierzycach za 2019 rok. 
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44 XXIV/162/20 24.07.2020 

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie 

geodezyjnym Piekary 

Przedmiotowa uchwała jest zakończeniem 

procedury planistycznej sporządzania planu, 

podjętej na podstawie uchwały Nr XIII/85/19 Rady 

Gminy Sulmierzyce z dnia 02 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

geodezyjnym Piekary. Celem sporządzenia planu 

miejscowego jest przeznaczenie działki pod 

urządzenia gospodarki wodnej w związku z 

planowaną rozbudową sieci wodociągowej. 

45 XXIV/163/20 24.07.2020 

W sprawie Aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Sulmierzyce 

Opracowani dokument aktualizacji założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy Sulmierzyce. 

46 XXIV/164/20 24.07.2020 

W sprawie przyjęcia programu 

profilaktyki zdrowotnej dla gminy 

Sulmierzyce na 2020 rok pn. 

„Szczepienia ochronne przeciw 

grypie” 

Program zrealizowany został w 2020 roku, 

szczepieniami objęto 114mieszkanców gminy , 

środki pieniężne wykorzystano w kwocie 11 400 zł. 

47 XXIV/165/20 24.07.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/153/20 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 

r. w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej 

jednostkom oświatowym Gminy 

Sulmierzyce przez Urząd Gminy w 

Sulmierzycach  

Na podstawie podjętej uchwały zapewniono 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i 

organizacyjną jednostkom oświatowym Gminy 

Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach 

(przeniesienie księgowości ze Szkoły Podstawowej 

w Sulmierzycach do Urzędu Gminy) 

48 XXIV/166/20 24.07.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/152/20 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 5 czerwca 

2020 r. w sprawie przekształcenia 

Publicznego Przedszkola w 

Sulmierzycach poprzez zmianę jego 

siedziby 

Zmieniono § 3 uchwały, gdyż nie wymagała ona 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

49 XXIV/167/20 24.07.2020 

W sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Sulmierzyce na rok szkolny 

2020/2021 

Podjęcie uchwały pozwoliło określić średnią cenę 

jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021, co jest 

konieczne do zwrotu rodzicom kosztów dowozu 

dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, 

ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych.  

50 XXIV/168/20 24.07.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/238/2013 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 27 czerwca 

2013 r. w sprawie utworzenia 

świetlic wiejskich w Gminie 

Sulmierzyce oraz nadania im 

statutów 

W związku z planowanym oddaniem do użytku 

budynku przeznaczonego na świetlicę wiejska w 

Dworszowicach Pakszowych uchwała reguluje jej 

utworzenie i nadaje jej statut. 

51 XXIV/169/20 24.07.2020 

W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Sulmierzyce wotum 

zaufania 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Sulmierzyce 

wotum zaufania. 
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52 XXIV/170/20 24.07.2020 

W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Sulmierzyce wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2019  

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy 

Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2019. 

53 XXIV/171/20 24.07.2020 

W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Sulmierzyce absolutorium z 

wykonania budżetu za 2019 rok 

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 

rok 

54 XXIV/172/20 24.07.2020 

W sprawie udzielania pomocy 

finansowej Gminie Skołyszyn w 

powiecie jasielskim 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwala na udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Skołyszyn z przeznaczeniem na realizację 

zadania publicznego „Remont dróg gminnych 

publicznych na terenie Gminy Skołyszyn, 

uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz 

powodzi w czerwcu 2020 roku". 

55 XXIV/173/20 24.07.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 – 2030  

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

56 XXIV/174/20 24.07.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

57 XXV/175/20 14.08.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 – 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

58 XXV/176/20 14.08.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

59 XXVI/177/20 23.09.2020 

W sprawie zasad powołania i 

odwołania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

Skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 

Powołany Zarządzeniem Wójta Gminy 

60 XXVI/178/20 23.09.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/149/20 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 

r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Sulmierzyce 

W uchwale wprowadzono częstotliwość odbioru 

popiołu. Osobne gromadzenie popiołu powoduje, 

że odpady zmieszane nie będą zabrudzone i będą 

mogły być lepiej dosortowane 

61 XXVI/179/20 23.09.2020 

W sprawie emisji obligacji oraz 

zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu 

Uruchomiono procedurę emisji obligacji 

komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 

Określono ogólne warunki emisji m.in. wielkość 

emisji, podział na serie, długość życia 

poszczególnych obligacji, sposób emisji. 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020 
 

 

 97 

62 XXVI/180/20 23.09.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 – 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

63 XXVI/181/20 23.09.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

64 XXVI/182/20 23.09.2020 
W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Jawornik Polski 

Na mocy tej Uchwały Gmina Sulmierzyce udziela 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na 

usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce 

w dniu 26 czerwca 2020 roku. 

65 XXVII/183/20 28.10.2020 

W sprawie przyjęcia Strategii 

rozwoju elektromobilności dla 

gminy Sulmierzyce 

Opracowano dokument Strategii rozwoju 

elektromobliności dla gminy Sulmierzyce 

niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne na 

realizację zadań związanych z rozwojem 

elektromobliności na terenie gminy.   

66 XXVII/184/20 28.10.2020 

W sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy z dnia 

21 grudnia 2012 r. utraciła moc, ustalono więc 

nowe przepisy prawa miejscowego. 

67 XXVII/185/20 28.10.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 – 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

68 XXVII/186/20 28.10.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

69 XXVII/187/20 28.10.2020 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Pajęczańskiego 

Wprowadzona zmiana zmienia zapis § 2. ust.1 w 

Uchwale Nr XXIII/158/20 z dnia 9 lipca 2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Pajęczańskiego który otrzymuje 

brzmienie „Pomoc finansowa Gminy Sulmierzyce 

zostanie udzielona do wysokości 250 000,00 zł 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100).” 

70 XXVIII/188/20 30.11.2020 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie utworzenia świetlic 

wiejskich w Gminie Sulmierzyce 

oraz nadania im statutów 

W uchwale zostały zmienione zapisy związane z 

zarządzaniem przez sołtysa majątkiem gminy – 

zgodnie z zaleceniami organu nadzoru majątkiem 

tym dysponuje Wójt Gminy. Uchwale dostosowano 

do przepisów prawa.  

71 XXVIII/189/20 30.11.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/149/20 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 

roku w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Sulmierzyce  

Wprowadzona zmiana reguluje obowiązki 

właściciela nieruchomości w szczególności w 

zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości 

udostępnionej do użytku publicznego po każdym 

odpadzie śniegu, aby umożliwić bezpieczne 

poruszanie się pieszych i pojazdów. 
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72 XXVIII/190/20 30.11.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/372/2014 z dnia 30 

października 2014 roku w sprawie 

uchwalenia „Programu usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest na terenie 

Gminy Sulmierzyce” 

Zmieniony został załącznik do  programu usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

na terenie Gminy Sulmierzyce w związku z 

przedłożonymi przez mieszkańców informacjami o 

posiadanych wyrobach azbestowych, które nie 

zostały ujęte w ww. załączniku. Dzięki podjęciu tej 

uchwały odebrano azbest z pozyskanych przez 

Gminę środków zewnętrznych 

73 XXVIII/191/20 30.11.2020 

W sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego oraz 

umieszczanie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej 

i obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam w gminie 

Sulmierzyce 

Ustalono nowe stawki opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam w gminie Sulmierzyce. 

Utraciła moc uchwała Nr XVIII/95/2004 z dnia 26 

sierpnia 2004 r.  oraz uchwała Nr XIX/124/20 z 

dnia 22 stycznia 2020 r.  

74 XXVIII/192/20 30.11.2020 

W sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Sulmierzyce z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa  w art. 

3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  

Program przyjęto do realizacji. W 2021 roku został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadań 

publicznych Gminy Sulmierzyce zlecanych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym a w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

75 XXVIII/193/20 30.11.2020 

W sprawie określenia metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie stawki tej opłaty 

Uchwalono nowe stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalono zwolnienie z 

części tej opłaty dla osób kompostujących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych. 

76 XXVIII/194/20 30.11.2020 
W sprawie określenia wysokości 

podatku od nieruchomości 

Stawkę podatku od gruntów pozostałych obniżono 

o 10% w stosunku do stawku ustawowej, stawkę 

podatku od budynków mieszkalnych  obniżono o 

63% w stosunku do stawku ustawowej, stawkę 

podatku od budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej  obniżono o 40% w 

stosunku do stawku ustawowej, stawki podatku od 

budynków obniżono o 50% w stosunku do stawku 

ustawowej. Ozostałe stawki podatku pozostawiono 

na poziomie stawek ustawowych. 

77 XXVIII/195/20 30.11.2020 

W sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2021 rok 

Stawki pozostawiono na poziomie roku 2020.  

78 XXVIII/196/20 30.11.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 – 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

79 XXVIII/197/20 30.11.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

80 XXIX/198/20 29.12.2020 

W sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Uchwała ta została zmieniona w dniu 31 marca 

2021 roku. Obowiązuje w latach 2021 – 2025. 
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Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Sulmierzyce na lata 2021 – 2025 

81 XXIX/199/20 29.12.2020 

W sprawie wyrażenia woli nabycia 

nieruchomości zabudowanej 

położonej w Sulmierzycach 

Niniejsza uchwała uprawnia organ wykonawczy do 

zakupu nieruchomości nr ewid. 663/1 i 664/1 

położonych w Sulmierzycach, w miejscowym 

planie zagospodarowania oznaczone symbolem „P-

U” – zabudowa produkcyjno-usługowa. Działki  

Gmina nabywa z zamiarem uzbrojenia w 

infrastrukturę techniczną i sprzedaży. 

82 XXIX/200/20 29.12.2020 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/52/19 Rady Gminy 

Sulmierzyce w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie 

Sulmierzyce lub jej jednostkom 

organizacyjnym, wskazania organu 

uprawnionego do udzielania tych 

ulg oraz warunkach 

dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną 

W uchwale Nr VII/52/19 dokonano zmian w 

zakresie okresu stosowania Rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis. Przedłużono okres stosowania niniejszego 

rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r.  

83 XXIX/201/20 29.12.2020 

W sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024 

Uchwalono Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024, będących w 

posiadaniu Gminy Sulmierzyce.  

84 XXIX/202/20 29.12.2020 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2020 – 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć.  

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

85 XXIX/203/20 29.12.2020 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2020 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 
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XXVII. Podsumowanie 

Wszelkie informacje na temat działalności prowadzonej przez gminę Sulmierzyce, jej organy  

i jednostki organizacyjne publikowane są na bieżąco: 

•  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://sulmierzyce.biuletyn.net/ 

•  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sulmierzycach - https://sulmierzyce.info/  

•  na stronie na portalu społecznościowym Facebook – https://www.facebook.com/sulmierzyceinfo/  

•  w wydawanym biuletynie informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2020 opracowany został w oparciu o informacje przygotowane przez 

pracowników Urzędu Gminy w Sulmierzycach i jednostek organizacyjnych gminy, a także na podstawie 

materiałów będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Sulmierzycach. 

Sporządziła: 

Anna Szydłowska 

Paulina Telenga 

http://sulmierzyce.biuletyn.net/
https://sulmierzyce.info/
https://www.facebook.com/sulmierzyceinfo/

