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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 2022 

r., poz. 559 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 2021.  

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

przede wszystkim podsumowanie działalności Wójta w roku 2021, 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. 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 2021 r. gmina liczyła 4 352 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku liczba mieszkańców gminy Sulmierzyce zmniejszyła się o 16 osób  

i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4378 osób. W 2021 roku urodziło się 40 dzieci,  

a zmarły 73 osoby. 

Większość mieszkańców gminy stanowią kobiety, na koniec 2021 roku ich liczba wynosiła 2228  

(co stanowiło 51,2% mieszkańców). Z kolei liczba mężczyzn wynosiła 2124 (48,8% populacji).  

Bardziej szczegółowy podział przedstawia się następująco: 

- liczba mieszkanek w wieku 18 lat i mniej wynosiła 414, a liczba mieszkańców – 420; 

- liczba mieszkanek w wieku 19-60 lat wynosiła 1176, a liczba mieszkańców – 1365; 

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) wynosiła 638, a liczba mieszkańców 

(powyżej 65 lat) – 339. 

Liczba zawartych w 2021 roku związków małżeńskich wyniosła 35.  

Migracja ludności w 2021 roku wyglądała następująco: 

- zameldowało się 154 osób, 

- wymeldowało się 172 osób.  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Warto wspomnieć, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwał Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań. Było to badanie statystyczne z zakresu statystyki ludności, realizowane raz na  

10 lat, które miało na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech 

demograficznych, społeczno-zawodowych, w oznaczonym czasie i na określonym terytorium. Udział  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 był obowiązkowy. Mieszkańcy mieli 

możliwość dokonania spisu przez Internet, przy pomocy rachmistrza spisowego bądź na specjalnie 

przygotowanym stanowisku w Urzędzie Gminy. Uzyskane podczas spisu dane są opracowywane  

i na ich podstawie rząd będzie podejmował najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne 

lata. Wyniki spisu powszechnego umożliwią również dokonywanie porównań międzynarodowych. 
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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 2021 Rada Gminy obradowała 12 razy podejmując 

92 uchwały. Wszystkie podjęte uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 

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

zakażenia wirusem COVID-19 pięć posiedzeń Rady Gminy odbyło się w formie zdalnej.  

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

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

w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu. Do Wojewody Łódzkiego przekazano 57 uchwał, a do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 35 uchwał. Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 38 uchwał Rady Gminy 

Sulmierzyce zostało przekazanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

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 2021 roku zostało wydanych 40 zarządzeń. Ponadto w formie zarządzenia jako organ gminy 

określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy. W 2021 roku w tym zakresie wydano 65 zarządzeń. 

Łączna liczba wydanych zarządzeń Wójta Gminy Sulmierzyce to 105.  

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

W 2021 roku ich liczba wyniosła 74. Ponadto wpłynęła 1 petycja. 

Na koniec 2021 r. w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach zatrudnionych było 101 pracowników.  

Ich podział ze względu na stanowiska przedstawia się następująco: 

- stanowiska administracyjne – 45 pracowników, 

- stanowiska obsługi – 43 pracowników, 

- stanowiska pomocnicze – 13 pracowników. 

Spośród zatrudnionych osób wykształcenie wyższe posiadało 52 pracowników, wykształcenie średnie 

15 pracowników, a wykształcenie podstawowe 25 pracowników. 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pajęcznie w 2021 roku zawartych zostało  

8 umów o zorganizowanie prac interwencyjnych. Dzięki temu zatrudnionych zostało 17 bezrobotnych 

na okres 12 miesięcy. 

Gmina Sulmierzyce posiada 5 jednostek organizacyjnych: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach; 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 8 

• 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. 

III. Informacja finansowa 

1. Analiza finansów Gminy Sulmierzyce w latach 2019-2022 

Analiza  została przeprowadzona w perspektywie lat 2019-2022. Przyjęto założenie, że okres czteroletni 

będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawione 

dane dotyczą lat 2019 - 2021 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:  

 2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem, w tym: 42 091 787 48 175 695 61 296 952 76 560 503 

•    dochody bieżące 37 858 769 42 128 476 54 573 309 64 913 319 

•    dochody majątkowe 4 233 018 6 047 219 6 723 643 11 647 184 

Wydatki ogółem, w tym: 49 002 752 51 477 796 54 964 179 92 405 728 

•    wydatki bieżące, w tym: 32 603 859 35 205 581 38 100 412 40 235 513 

- wydatki na wynagrodzenia i składki 13 721 406 15 418 973 16 824 615 18 146 069 

- odsetki 940 712 897 715 756 532 1 083 400 

•    wydatki majątkowe 16 398 893 16 272 214 16 863 767 52 170 216 

Nadwyżka bieżąca 5 254 910 6 922 895 16 472 897 24 677 807 
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Przychody zwrotne 12 282 794 5 500 000 4 533 734 17 000 000 

Rozchody 3 452 446 3 973 966 4 194 760 4 154 775 

Kwota długu 42 532 595 44 058 628 43 440 715 56 285 940 

Źródło: opracowanie własne 

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 2019 - 2021 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 

Dochody ogółem w latach 2019-2021 Gmina wykonywała na poziomie 42,1 – 61,3 mln zł, przy czym 

za 37,9 – 54,6 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 

2022 rok przewiduje dochody na łącznie 76,6 mln zł, w tym 64,9 mln zł dochodów bieżących i 11,6 mln 

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

poprzedniego o 24,9%. 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 2019 - 2022 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

Dochody bieżące w latach 2019 – 2021 systematycznie rosły od 37,9 mln zł do 54,6 mln zł, co stanowi 

średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 20,1%. Plan na 2022 rok zakłada dochody z tego tytułu 

w wysokości 64,9 mln zł.  

Największymi składnikami dochodów bieżących Gminy są dochody z dotacji zewnętrznych. Dochody 

te kształtowały się w latach 2019 – 2021 na poziomie 7,0 – 7,3 mln zł i stanowiły średnio 16,3% udziału 

w dochodach bieżących. Według budżetu, w 2022 roku Gmina planuje dochody z tego tytułu w kwocie 

4,8 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.  

Następnym ważnym składnikiem jest subwencja ogólna, która w latach 2019 - 2021 wynosiła między 

4,2 – 4,4 mln zł, a plan na 2022 rok zakłada 3,8 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 3,9 – 4,4 mln zł. Wysokość subwencji oświatowej 

zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielana 

jest według zasad określonych w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Wpływy z pozostałych dochodów bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych) kształtują się na 

poziomie 23,0 - 39,1 mln zł. Dochody z podatków i opłat to jedyna kategoria dochodów, na których 

planowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Kwoty w pozostałych kategoriach Gmina otrzymuje od 

władz centralnych.  

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

w latach 2019 – 2021 na poziomie 3,5 - 3,9 mln zł, co stanowi udział ok. 8,4%. W 2022 roku planuje 

się dochody z PIT w kwocie 3,4 mln zł, co będzie stanowić 5,2% wszystkich dochodów w 2022 roku. 
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Pomijalną wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT, co świadczy 

o braku dużych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.  

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 2019 - 2022 rośnie z poziomu 26,7 mln zł do 56,3 mln 

zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących Gminy w latach 2019 - 2021 

wyniósł odpowiednio 70,6%, 72,6% oraz 78,8%. Plan budżetu na 2022 rok zakłada ten stosunek w 

wysokości 86,7%. 

Dochody majątkowe 

W badanym okresie dochody majątkowe Gminy charakteryzują się istotną zmiennością (4,2 – 11,6 

mln zł rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter. 

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Gminy Sulmierzyce w latach 2019-2022. 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 2019 - 2022 [mln zł] 

 
źródło: opracowanie własne 

Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje z UE, które w latach 2019–2021 

wyniosły łącznie 8,7 mln zł. Plan na 2022 rok zakłada dochody z tego tytułu na kwotę 7,9 mln zł. 

Dochód Gminy ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2021 wyniosły łącznie 0,1 mln zł, natomiast plan 

na 2022 rok nie zakłada dochodu z tego tytułu. Budżet na 2022 rok zakłada również dochód Gminy  

z tytułu dotacji z UE w wysokości 3,7 mln zł. 

b. Wydatki  

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2019-2022 w podziale na wydatki 

bieżące i majątkowe. 

Wykres 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019-2022 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

1,3    
2,0    

5,4    

7,9    

2,9    

4,0    

1,3    

3,7    

0,0    

-
0,1    

-

4,2    

6,0    
6,7    

11,6    

 -

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

2019 2020 2021 2022

M
ili

o
n

y

Sprzedaż majątku

Dotacje majątkowe UE

Dotacje majątkowe
krajowe

RAZEM dochody
majątkowe

32,6    35,2    38,1    40,2    

16,4    16,3    
16,9    

52,2    

49,0    51,5    
55,0    

92,4    

 -

  10,0

  20,0

  30,0

  40,0

  50,0

  60,0

  70,0

  80,0

  90,0

  100,0

2019 2020 2021 2022

M
ili

o
n

y

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe RAZEM wydatki ogółem



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 13 

Wydatki ogółem Gminy Sulmierzyce w latach 2019-2021 wynosiły między 49,0 - 55,0 mln zł, przy 

czym za 32,6 - 38,1 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan na rok 2022 

rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 92,4 mln zł, w tym 40,2 mln zł jako wydatki bieżące i 52,2 

mln zł jako wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące 

1) Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2019-2021  

z podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  

Wykres 6 Struktura wydatków bieżących [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

Wydatki bieżące w latach 2019 - 2021 systematycznie rosły każdego roku z 32,6 do 38,1 mln zł rocznie, 

co oznacza wzrost o 16,9%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym okresie wzrosły o 44,1% 
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W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 32,0%) po stronie wydatków stanowiła 
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11,8 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła odpowiednio 0,2% oraz 7,5%.  

Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy były wydatki związane z rodziną. Wydatki te  

w latach 2019 - 2021 rosły od 5,1 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 były pomoc społeczna oraz administracja 

publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowiła średnio 5,5% wszystkich wydatków 

bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 14,6%. 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 majątkowe 

Gmina w latach 2019-2021 przeznaczyła 49,5 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy wykres 

prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2022 r. wydatki inwestycyjne Gminy. 

Wykres 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2019-2022 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania niedofinansowywane 

ze środków UE, które stanową średnio 60,4% wydatków majątkowych ogółem.  

Aktualnie największym przedsięwzięciem w Gminie Sulmierzyce jest program pt. „Montaż instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce- Działania zmierzające do 

ochrony środowiska naturalnego”, który planowany jest na lata 2020 – 2024 a jego łączny koszt to  

37,4 mln zł. 

c. Równowaga budżetowa 

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2019 - 2021) oraz budżetu w trakcie 

realizacji (2022). 

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

2019 - 2022. 
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Wykres 8. Równowaga budżetowa w latach 2019-2022 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2019 - 2020 Gmina wykonała budżet z łącznym deficytem 10,2 mln zł (wydatki przewyższały 

dochody) wiązał się on z koniecznością pozyskania finansowania zwrotnego. Natomiast rok 2021 

Gmina wykonała budżet roczny z nadwyżką w kwocie 6,3 mln zł. W 2022 r. plan budżetu przewiduje 

deficyt środków na poziomie 15,8 mln zł. Kwota ta musi zostać uzupełniona finansowaniem dłużnym 

lub zmniejszona rewizją planu wydatków. Ponadto w budżecie będą musiały znaleźć się 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 operacyjnej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących pomniejszonych 

o środki celowe 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. 

Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Gminy w latach 2019 - 2022.  
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Wykres 9. Wynik bieżący w latach 2019 - 2022 [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2019 -2021 Gmina zawsze generowała nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi o łącznej wysokości 28,7 mln zł. Budżet na 2022 rok również zakłada nadwyżkę bieżącą  

w wysokości 24,7 mln zł. 

d. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 

Na dług Gminy Sulmierzyce na koniec 2021 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.  

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

przed 2022 r. podany jest ich stan na koniec 2021 r. 

Tabela 1. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021 (jeżeli nie wskazano inaczej) 
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2 Pożyczki 12 411 041,60 2029 

3 Obligacje 27 700 000,00 2030 

 SUMA 43 440 715,05  

 w tym do spłaty w 2022 r. 4 154 775,00  

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 
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Jak wynika z tabeli, na koniec 2021 roku dług Gminy z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji to łącznie 

prawie 43,4 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 2021-2030 (bilans zamknięcia) [mln zł] 

 
 źródło: opracowanie własne 

W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2027 roku, Gmina powinna spłacić blisko 68% długu z tytułu 

produktów kredytowych wg stanu na koniec 2021 r. (29,3 mln zł z 43,4 mln zł). Całość istniejącego 

i planowanego zadłużenia zostanie spłacona do końca 2030 roku. 

e. Obsługa długu wg art. 243 ufp 

Poniższy wykres prezentuje prawą oraz lewą stronę indywidualnego wskaźnika spłaty długu z art. 243 

ufp w oparciu o aktualną WPF Gminy. 

Wykres 11. Planowana i dopuszczalna spłata długu wg wskaźnika z art. 243 ufp 
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źródło: opracowanie własne 

Najmniejszy margines bezpieczeństwa, definiowany jako różnica między prawą, a lewą stroną wzoru  

z art. 243 wynosi 10,4 mln zł w 2027 roku. Margines tej wielkości stanowi obiektywnie wysokie 

zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych i wynikających z tego wzrostów kosztów 

obsługi długu. Ponadto umożliwia pozyskanie finansowania dłużnego i daje duże szanse realizacji 

planów inwestycyjnych. 

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 2021-2030 została uchwalona na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2021 roku,  

uchwałą Nr XXX/208/21. Na sesji w dniu 29 października 2021 r. Rada Gminy Sulmierzyce podjęła Uchwałę Nr XXXIX/272/21 w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2032. Wszystkie wskaźniki o których mowa powyżej przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 4 

Wykonanie 2021 61 296 951,97 54 573 309,11 6 723 642,86 54 964 179,04 38 100 412,35 16 863 766,69 6 332 772,93 4 533 733,93 
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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 2021 4 194 760,22 4 194 760,22 43 440 715,05 756 531,79 0,00% x TAK 6 332 772,93 4 194 760,22 

2022 4 154 775,00 4 154 775,00 56 285 940,05 1 083 400,00 8,70% 26,26% TAK -19 216 971,64 0,00 

2023 4 547 918,75 4 547 918,75 56 738 021,30 1 658 300,00 10,29% 26,85% TAK -452 081,25 0,00 

2024 4 945 589,04 4 945 589,04 51 792 432,26 1 837 100,00 11,42% 30,02% TAK 4 945 589,04 4 945 589,04 

2025 5 090 797,04 5 090 797,04 46 701 635,22 1 813 600,00 11,39% 33,19% TAK 5 090 797,04 5 090 797,04 

2026 7 126 797,04 7 126 797,04 39 574 838,18 1 662 100,00 14,92% 36,71% TAK 7 126 797,04 7 126 797,04 

2027 7 458 279,40 7 458 279,40 32 116 558,78 1 423 000,00 18,42% 39,67% TAK 7 458 279,40 7 458 279,40 

2028 6 658 279,38 6 658 279,38 25 458 279,40 1 148 700,00 15,66% 40,71% TAK 6 658 279,38 6 658 279,38 

2029 6 758 279,40 6 758 279,40 18 700 000,00 893 200,00 14,57% 39,81% TAK 6 758 279,40 6 758 279,40 

2030 6 700 000,00 6 700 000,00 12 000 000,00 635 800,00 13,94% 38,29% TAK 6 700 000,00 6 700 000,00 

2031 8 000 000,00 8 000 000,00 4 000 000,00 450 000,00 15,63% 35,61% TAK 8 000 000,00 8 000 000,00 

2032 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 150 000,00 7,48% 32,85% TAK 4 000 000,00 4 000 000,00 
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IV. Informacja o stanie mienia gminy Sulmierzyce 

1. Wartość  środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę: 133 219 490,08 zł, w tym: 

Rodzaj grupy 

środków trwałych 

Stan na 31.12.2019 

r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2020 r. 

grupa 0 – grunty 17 021 486,22 zł 647 425,54 zł 198 959,88 zł 17 469 951,88 zł 

grupa I – budynki i 

lokale 
16 720 171,35 zł 7 757 684,87 zł 0,00 zł 24 477 856,22 zł 

grupa II – obiekty 

inżynierii lądowej 
65 323 974,20 zł 1 559 630,40 zł 0,00 zł 66 883 604,60 zł 

grupa III – kotły i 

maszyny 

energetyczne 
361 178,89 zł 169 877,80 zł 0,00 zł 531 056,69 zł 

grupa IV - maszyny, 

urządzenia i aparaty 

ogólnego 

zastosowania 

1 317 146,63 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 317 146,63 zł 

grupa V – 

specjalistyczne 

maszyny, urządzenia 

i aparaty 

606 417,48 zł 0,00 zł 24600,00 zł 581 817,48 zł 

grupa VI – 

urządzenia 

techniczne 

18 551 909,31 zł 132 223,77 zł 0,00 zł 18 684 133,08 zł 

grupa VII – środki 

transportu 
2 736 462,28 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 736 462,28 zł 

grupa VIII – 

narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane 

537 461,22 zł 0,00 zł 0,00 zł 537 461,22 zł 

Razem:  123 176 207,58 zł 10 266 842,38 zł 223 559,88 zł 133 219 490,08 zł 
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2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń w środkach trwałych:  

1) zwiększenia ogółem: 10 266 842,38 zł, w tym: 

grupa 0 – grunty 647 425,54 zł 

Zakup działek nr ewid. 663/1 o pow. 1,1578 ha i nr ewid. 664/1 o pow. 0,7175 ha 

położonych w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce 
459 029,10 zł 

Działki położone w obrębie geodezyjnym Eligiów, Dworszowice Pakoszowe, 

Dąbrówka, Bogumiłowice, Kodrań-Anielów i Stanisławów - przyjęte na stan z mocy 

prawa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce 

13 159,90 zł 

Działki położone w obrębie geodezyjnym Łęczyska-Markowizna oraz Nowa Wieś - 

przyjęte na stan z mocy prawa na podstawie Decyzji Starosty Pajęczańskiego 
9 168,39 zł 

Zakup działki nr ewid. 2092/1 o pow. 0,51 ha położonej w miejscowości Kuźnica, 

obręb geodezyjny Kuźnica 
16 094,11 zł 

Przyjęcie na stan mienia działek powstałych w wyniku podziału na podstawie Decyzji 

Wojewody Łódzkiego oraz Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce 
149 974,04 zł 

grupa I – budynki i lokale  7 757 684,87 zł 

Zakup murowanego budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej 1000 m2 oraz 

murowanego budynku administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 288 m2 

usytuowanych na działce nr ewid. 663/1 obręb geod. Sulmierzyce 
272 499,74 zł 

Termomodernizacja budynków komunalnych w Eligiowie, w Kuźnicy oraz w 

Sulmierzycach zrealizowana w ramach inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja 

budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce” 

– zwiększenie wartości środków trwałych 

1 944 715,60 zł 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach, ul. Objazdowa 2, 

działka nr ewid. 1434/1. 
5 540 469,53 zł 

grupa II – obiekty inżynierii lądowej 1 559 630,40 zł 

Droga na działce nr ewid. 1055 obręb Sulmierzyce o długości 115 m wraz z 

włączeniem w ul. Wolską oraz wybudowaniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej. 
217 320,00 zł 

Oświetlenie przy boisku sportowym w Dworszowicach Pakoszowych. 95 571,00 zł 

Oświetlenie uliczne na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach na działce nr ewid. 94 obręb 

Dąbrowa. 
42 435,00 zł 

Droga gminna zlokalizowana na działce nr ewid. 100/3 obręb Łęczyska-Markowizna. 1 081 734,90 zł 

9 latarni oświetleniowych hybrydowych na działkach nr ewid. 1113, 1120/1, 1121 i 

1124 obręb Dworszowice Pakoszowe. 
122 569,50 zł 

grupa III – kotły i maszyny energetyczne  169 877,80 zł 

Kocioł gazowy w budynku OSP Sulmierzyce z instalacją zbiornika na gaz płynny 

(przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową) 
169 877,80 zł 

grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 zł 
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grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  0,00 zł 

grupa VI – urządzenia techniczne  132 223,77 zł 

Monitoring IP – zlokalizowany na działce nr ewid. 663/1 w Sulmierzycach. 50 430,00 zł 

Tablica LED – zamontowana na budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. 21 523,77 zł 

Monitoring BCS na terenie Gminy Sulmierzyce. 60 270,00 zł 

grupa VII – środki transportu 0,00 zł 

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

niesklasyfikowane 
0,00 zł 

                                              RAZEM:                                     10 266 842,38 zł 

 

2) zmniejszenia ogółem: 223 559,88 zł, w tym: 

grupa 0 – grunty  198 959,88 zł 

Zdjęcie ze stanu mienia działek, które  w wyniku podziału na podstawie Decyzji 

Wojewody Łódzkiego stały się własnością Województwa Łódzkiego  
152 176,04 zł 

Zmniejszenie wartości środka trwałego o podatek VAT (działki Sulmierzyce) 29 052,84 zł 

Zdjęcie ze stanu mienia działek w Dworszowicach Pakoszowych nr ewid. 563, 

592/2, 951, 1042, 887, 1043 - sprzedaż 
17 731,00 zł 

grupa I – budynki i lokale  0,00 zł 

grupa II – obiekty inżynierii lądowej 0,00 zł 

grupa III – kotły i maszyny energetyczne 0,00 zł 

grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 zł 

grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 24 600,00 zł 

Rozdrabniacz Kornik Vario – kosiarka bijakowa – złomowanie 24 600,00 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: 223 559,88 zł 
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3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2021 r.: 276 382,78 zł 

Nazwa 
Stan na 

31.12.2020 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2021 r. 

Oprogramowanie 276 382,78 - - 276 382,78 

Razem: 276 382,78 - - 276 382,78 

 

4. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 192,9232 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 

31.12.2020 r. 

Zwiększenia 

w ha 

Zmniejszenia 

w ha 

Powierzchnia 

w ha – stan na 

31.12.2021 r. 

1 Bieliki 6,2100 - - 6,2100 

2 Bogumiłowice 9,1968 - 0,0012 9,1956 

3 Chorzenice 24,2424 - 0,0012 24,2412 

4 Dąbrowa 11,6986 - - 11,6986 

5 Dąbrówka 5,4596 0,0317 - 5,4913 

6 Dworszowice Pakoszowe 17,9556 0,0111 0,7225 17,2442 

7 Eligiów 7,7371 0,4003 - 8,2074 

8 Kodrań – Anielów 2,2222 0,0078 - 2,2300 

9 Kuźnica 6,3395 0,5100 - 6,7295 

10 Łęczyska – Markowizna 2,0354 0,0034 - 2,0388 

11 Marcinów 6,4600 - - 6,4600 

12 Nowa Wieś 9,7462 0,3935 - 10,2297 

13 Ostrołęka 10,9484 - 0,0100 10,9384 

14 PGR Wola Wydrzyna 4,9511 - - 4,9511 
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15 Piekary 11,2685 - - 11,2685 

16 Stanisławów 3,4300 0,0369 - 3,4669 

17 Sulmierzyce 41,0729 2,5162 0,5900 42,9991 

18 Wola Wydrzyna 9,3229 - - 9,3229 

RAZEM: 190,3372 3,9109 1,3249 192,9232 

 

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 

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  
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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. Użytkowanie 

Gmina Sulmierzyce ustanowiła na czas nieokreślony na rzecz Orange Polska S.A. nieodpłatnie 

ograniczone prawo użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,11 m2 znajdujących się  

w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym numerem działki 1583/2 przy  

ul. Urzędowej 1 w Sulmierzycach. 

8. 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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9. Najem lokali mieszkalnych 

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu: 

Lp. Położenie Nieruchomość Opis 

1. 

Dworszowice 

Pakoszowe, ul. 

Szkolna 6 

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 

 

10. 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 

3 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 
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2 
Sulmierzyce,  

ul. Urzędowa 1 

Lokale użytkowe 

w budynku Urzędu 

Gminy 

lokal użytkowy z przeznaczeniem pod działalność 

pocztową o pow. 161,96 m2 

 

11. 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. Bogumiłowice Budynek Świetlicy Wiejskiej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Bogumiłowicach: 

- pomieszczenia w budynku o łącznej 

pow. 56,63 m2 

5. Chorzenice Budynek Świetlicy Wiejskiej Ochotnicza Straż Pożarna: 

- pomieszczenia o łącznej pow. 65,79 m2 

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

- pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m2 

7. Chorzenice Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś: 

- pomieszczenia o łącznej pow. 201,87 m2 

8. Piekary Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Koło Gospodyń Wiejskich 

- pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m2 

9. 
Sulmierzyce 

ul. Urzędowa 1 

Pomieszczenia w budynku 

Urzędu Gminy (piwnice) 

Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji 

Zabytkowej i Turystyki Motocyklowej 

- pomieszczenia o łącznej pow. 84,49 m2 
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10. 
Sulmierzyce 

ul. Urzędowa 1 

Pomieszczenia w budynku 

Urzędu Gminy (piwnice) 

Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły 

Miodnej Pszczółka 

- pomieszczenia o łącznej pow. 32,16 m2 

11. 
Sulmierzyce 

ul. Strażacka 7A 
Budynek Świetlicy Wiejskiej 

Koło Gospodyń Wiejskich - 

pomieszczenia o łącznej pow. 76,48 m2 

12. Ostrołęka Budynek Świetlicy Wiejskiej 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

- pomieszczenia o łącznej pow. 214,67 m2 

13. 
Dworszowice 

Pakoszowe 
Budynek Świetlicy Wiejskiej 

Stowarzyszenie Razem Łatwiej 

- pomieszczenia o łącznej pow. 222,27 m2 

14. 
Dworszowice 

Pakoszowe 
Budynek Świetlicy Wiejskiej 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dworszowicach Pakoszowych 

- pomieszczenia o łącznej pow. 92,58 m2 

 

12. 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 
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13. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2021 roku 

Lp. Rodzaj 

Położenie Powierzchnia Nr Aktu 

notarialnego oraz 

data 

Dochód 

1. 563 w części ¼  Dworszowice 

Pakoszowe 

2,92 ha  

w części ¼ 

Repertorium A  

Nr 600/2021  

z dnia 29.01.2021 r. 

50 000,00 zł 

2. 592/2 w części ¼ 

3. 951 w części ¼ 

4. 1042 w części ¼ 

5. 887 w części ¼ 

6. 1043 w części ¼ 

Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości: 50 000,00 zł 

 

14. 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 
84 268,55 zł 

2. 
Dochody z tytułu dzierżawy 

nieruchomości 
5 537,20 zł 

Ogółem: 89 805,75 zł 

 

15. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 31 

V. Strategia rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2030 

Strategia Rozwoju Gminy Sulmierzyce jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne kierunki 

rozwoju gminy na lata 2021 - 2030. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami planistyczno-

strategicznymi, obowiązującymi w gminie, w województwie łódzkim. Dokument jest nadrzędny 

względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru gminy Sulmierzyce, jednocześnie spójny  

z dokumentami wyższego rzędu - Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030+, a także Krajową 

Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Strategia wyznacza ramy dla planów i programów powstających 

w gminie podczas jej obowiązywania. Strategia Rozwoju Gminy Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych 

statystycznych. Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez 

mieszkańców. Ważnym źródłem informacji było spotkanie konsultacyjne.  

Gmina Sulmierzyce w okresie programowania planuje zrealizować następujące strategiczne 

zadania inwestycyjne:  

1) Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz tężni na terenie zrekonstruowanego Parku w 

Chorzenicach 

Lata realizacji: 2022-2025 

Szacunkowy koszt: 

1 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 275 000,00 PLN 

Środki własne: 225 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Park w miejscowości Chorzenice 

 

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie zrekonstruowanego Parku w Chorzenicach 

Lata realizacji: 2022-2025 

Szacunkowy koszt: 

1 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Park w miejscowości Chorzenice 

 

3) Rozbudowa targowiska gminnego w miejscowości Sulmierzyce 

Lata realizacji: 2022-2025 

Szacunkowy koszt: 

2 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 125 000,00 PLN 

Środki własne: 375 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Sulmierzyce 
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4) Rozbudowa budowa i doposażenie ośrodka zdrowia w Sulmierzycach 

Lata realizacji: 2022-2023 

Szacunkowy koszt: 

2 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 125 000,00 PLN 

Środki własne: 375 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Sulmierzyce 

 

5) Budowa kompleksu rekreacyjnego w Sulmierzycach – budowa zbiornika wodnego wraz z 

infrastrukturą 

Lata realizacji: 2024-2027 

Szacunkowy koszt: 

1 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 275 000,00 PLN 

Środki własne: 225 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Sulmierzyce 

 

6) Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sulmierzycach 

Lata realizacji: 2024-2027 

Szacunkowy koszt: 

3 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 975 000,00 PLN 

Środki własne: 525 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Sulmierzyce 

 

7) Budowa tężni solankowej w miejscowości Sulmierzyce 

Lata realizacji: 2023-2025 

Szacunkowy koszt: 

1 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 275 000,00 PLN 

Środki własne: 225 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Sulmierzyce 

 

8) Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Sulmierzyce 

Lata realizacji: 2025-2030 

Szacunkowy koszt: 

10 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 8 500 000,00 PLN 

Środki własne: 1 500 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Gmina Sulmierzyce 
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9) Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Dworszowice Pakoszowe na 

dom seniora lub budowa nowego budynku domu seniora 

Lata realizacji: 2025-2027 

Szacunkowy koszt: 

4 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 3 825 000,00 PLN 

Środki własne: 675 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Dworszowice Pakoszowe 

 

10) Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bogumiłowice – budowa parku z 

placem zabaw dla dzieci oraz ścianką wspinaczkową 

Lata realizacji: 2024-2027 

Szacunkowy koszt: 

3 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 975 000,00 PLN 

Środki własne: 525 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Bogumiłowice 

 

11) Budowa nowego zbiornika wodnego w msc. Dygudaj jako rozbudowa atrakcji turystycznych 

powstałych w ramach poprzednich projektów dofinansowanych ze środków budżetu UE 

Lata realizacji: 2027-2030 

Szacunkowy koszt: 

2 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 125 000,00 PLN 

Środki własne: 375 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Dygudaj 

 

12) Wsparcie mobilności rowerowej – budowa ścieżek rowerowych oraz punktów ładowania rowerów 

elektrycznych 

Lata realizacji: 2024-2030 

Szacunkowy koszt: 

3 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 975 000,00 PLN 

Środki własne: 525 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Gmina Sulmierzyce 

 

13) Modernizacja oraz utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie gminy 

Lata realizacji: 2021-2030 

Szacunkowy koszt: 

10 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 8 500 000,00 PLN 

Środki własne: 1 500 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Gmina Sulmierzyce 
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14) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Lata realizacji: 2021-2030 

Szacunkowy koszt: 

3 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 550 000,00 PLN 

Środki własne: 450 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Gmina Sulmierzyce 

 

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

Lata realizacji: 2021-2030 

Szacunkowy koszt: 

20 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 17 000 000,00 PLN 

Środki własne: 3 000 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Gmina Sulmierzyce 

 

16) Budowa i rozbudowa sieci gazowej w Gminie Sulmierzyce 

Lata realizacji: 2021-2030 

Szacunkowy koszt: 

5 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 4 250 000,00 PLN 

Środki własne: 750 000,00 PLN 

Miejsce realizacji: Gmina Sulmierzyce 

Źródło Strategia Rozwoju gminy Sulmierzyce na lata 2021- 2030 

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 
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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  

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 2021 r. Rada 

Gminy Sulmierzyce podjęła 5 uchwały w zakresie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

• Uchwała Nr XXX/206/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce 
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• Uchwała Nr XXIV/261/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Chorzenice, Dąbrówka, Sulmierzyce, Eligiów 

• Uchwała Nr XXIV/262/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice Chorzenice, Dąbrówka, 

Dworszowice Pakoszowe,  Eligiów, Kodrań – Anielów, Ostrołęka, Piekary, Sulmierzyce, Wola 

Wydrzyna 

• Uchwała Nr XXIV/263/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w gminie Sulmierzyce 

• Uchwała Nr XLIII/291/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Bieliki, Bogumiłowice, Dąbrowa, Dąbrówka, 

Dworszowice Pakoszowe,  Eligiów, Kodrań – Anielów, Marcinów, Piekary, Sulmierzyce i Wola 

Wydrzyna. 

Rada Gminy Sulmierzyce podjęła 3 uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwałę Nr XXXV/235/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulmierzyce 

• Uchwałę Nr XXXV/246/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 

geodezyjnych: Eligiów, Bogumiłowice, Piekary, Dabrowa, Sulmierzyce, Kodrań – Anielów, 

Chorzenice 

• Uchwałę Nr XL/274/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach 

geodezyjnych: Kuźnica, Eligiów. 

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.  
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3. Nadanie nazw ulicom w miejscowości Dworszowice Pakoszowe 

W 2021 roku nadano nazwy poszczególnym ulicom w miejscowości Dworszowice Pakoszowe. 

Propozycje nazw ulic zostały wyłonione podczas konsultacji społecznych, w trakcie których 

mieszkańcy mogli zgłaszać nazwy ulic przy których posiadają posesję. Zadanie to ułatwi w przyszłości 

lokalizacje poszczególnych posesji oraz usprawni nadawanie numeracji porządkowej dla powstających 

budynków zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

VII. Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w gminie Sulmierzyce na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmowała 40,508 km dróg 

gminnych publicznych. Na koniec 2021 r. drogi asfaltowe stanowiły około 90% wszystkich dróg 

mających status dróg publicznych.  

W 2021r. dokonano przeglądu 40,508 km dróg gminnych, w tym dokonano uzupełnienia ubytków  

w nawierzchni jezdni poprzez użycie remontera drogowego typu patcher. W/w prace wykonane zostały 

przez firmę zewnętrzną. Wyremontowano również nawierzchnię asfaltową wraz z wymianą podbudowy 

w ilości 0,480 km.  

Natomiast długość ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sulmierzyce wynosi 13 km. 

VIII. Zasoby materialne gminy 

1. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2025 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXI/215/21 z dnia 24 lutego 2021 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 2021-2025 nie planuje sprzedaży lokali mieszkalnych.  

Mieszkaniowy Zasób Gminy Sulmierzyce obejmuje 27 lokali mieszkalnych znajdujących się  

w 7 budynkach komunalnych. W zasobie nie było mieszkań przeznaczonych na najem socjalny. Stan 

techniczny wszystkich lokali, którymi obecnie dysponuje Gmina Sulmierzyce, określa się jako bardzo 

dobry i dobry.  

W 2021 roku Rada Gminy Sulmierzyce podjęła nową uchwałę Nr XXXV/240/21 z dnia 30 czerwca 

2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sulmierzyce, na podstawie której przydzielane są lokale z mieszkaniowego zasobu. Do końca 2021 r. 

najemcy lokali mieszkalnych opłacali czynsz ustalony według stawki bazowej, która wynosiła  

3,20 zł/1 m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub 

obniżających ich wartość. 
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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 

 

IX. Wykaz zrealizowanych inwestycji 

Wykaz zrealizowanych w 2021 roku inwestycji przedstawia się następująco:  

Nazwa inwestycji 
Wykonanie  

w 2021 (zł) 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości 

Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna: 
61 107,64 zł 

Zgodnie z umową nr IZP.272.1.1.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. z firmą BINŻ S.A. z 

siedzibą w 97-400 Bełchatów ul. Olsztyńska 3, na realizację w systemie zaprojektuj i 

wybuduj projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości 

Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna, Gmina Sulmierzyce”.  

Część 1 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Wola Wydrzyna i Bogumiłowice 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

* Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu robót geologicznych, 

* Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń 

opracowanej dokumentacji, 

* Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

* Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

budowlanych, 

* Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, 

* Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Część 2 zamówienia – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości Piekary i Bogumiłowice 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

* Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu robót geologicznych, 

* Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń 

opracowanej dokumentacji, 
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* Uzyskanie pozwolenia na budowę, 

* Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

budowlanych, 

* Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, 

* Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Zadanie ujęte w WPF, trwają prace projektowe. Wartość umowy to 3 194 863,50 zł. 

Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ewid. 283/3 w miejscowości Piekary 109 846,79 zł 

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 2019 r. 

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 2019 r. 

Wartość umowy to 110 577,00 zł. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice 

Pakoszowe gm. Sulmierzyce 
0,00 zł 

Zgodnie z umową nr IZP.272.1.2.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. z firmą PB BUDOMONT 

Sp. z.o.o. z siedzibą w 35-205 Rzeszów, ul. Przy torze 1,  na realizację w systemie 

zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Ostrołęka, Dworszowice Pakoszowe i Bogumiłowice. Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie mapy do celów projektowych, 

- sporządzenie projektu budowlanego, 

- uzyskanie zmiany decyzji środowiskowej w zakresie aktualizacji numeracji działek lub 

uzyskanie nowej decyzji, 

- uzyskanie wypisów i wyrysów z MPZP, 

- uzyskanie zgód właścicieli działek prywatnych na lokalizację przyłącza na działce, 

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanałem sanitarnym pod korytem 

rzeki Krętka, 

-  dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego przebudowy urządzeń wodnych (rowów i 

przepustów) w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkiej- w razie konieczności 

uzyskanie (jeśli w toku opracowywania zajdzie taka potrzeba), 

- uzgodnienie projektu z zarządcami dróg- gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 

- uzyskanie zezwolenia zarządców poszczególnych dróg na lokalizację w pasie drogowym 

infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu  drogowego, 

- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej (przepompownie) oraz 

wykonanie wewnętrznych linii zasilających od istniejących przyłączy do przepompowni, 

- uzgodnienie projektu z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Pajęcznie, 

- uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew o ile wystąpi taka konieczność, 

- odnowienie jezdni bitumicznej dróg, 

- sporządzenie projektów wykonawczych, 

- sporządzenie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach dróg- 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

- sporządzenie kosztorysów ofertowych, 

- uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub skutecznego zgłoszenia robót, 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac ziemnych dla inwestycji (w przypadku 

konieczności wynikającej z MPZP) 

- wdrożenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

- budowa przepompowni, 

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających od istniejących skrzynek energetycznych do 

przepompowni, 

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- zgłoszenie zakończeni robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Wartość umowy to 8 909 231,94 zł. 
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Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach 4 858 991,13 zł 

UMOWA Nr IZP.272.1.17.2019 z firmą Usługi Transportowe i Handel Zdzisław 

Dąbrowski, ul. Zaściankowa 1A ,05-240 Tłuszcz na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Sulmierzycach”. 

Zadanie ujęte w WPF. 

Prace zakończono i oddano oczyszczalnię do użytkowania w listopadzie 2021 r.  

Wartość umowy to 5 940 900,00 zł 

 

Przebudowa i rozbudowa hydroforni w miejscowości Dąbrówka 1 095 037,26 zł 

Umowa nr IZP.272.1.6.2021 z 27 kwietnia 2021 r.  

Lider: Przedsiębiorstwo Podukcyjno-Usługowo-Handlowe EKOINŻBUD Łukasz Stępień 

z siedzibą w 97- 371 Wola Krzysztoporska; Kolonia Gomulin ul. Trybunalska 3; 

Partner: Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe WODPOL Włodzimierz Serafin z 

siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 35/37;  

Zakres obejmuje:  

- wykonanie przebudowy budynku technologicznego hydroforni,  

- budowę zewnętrznych zbiorników na czysta wodę,  

- budowę prefabrykowanej komory podziemnej z pompą pośrednią,  

- przebudowę i remont budynku budynku pomocniczego,  

- budowę zewnętrznych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych,  

- budowę odstojnika popłuczyn dla podczyszczania wód technologicznych,  

- budowę zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i ścieki z chlorowni,  

- wymianę ogrodzenia wraz z brama wjazdową,  

- wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową,  

- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych. 

Trwają prace budowlane.  
Wartość umowy to 2 794 560,00 zł. 

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce  46 172, 64 zł 

W 2021 roku został wybudowany odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Bieliki. 

Prace budowlane zostały zrealizowane przez pracowników gminy.  

W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy 

Sulmierzyce zostały opracowane: 

- dokumentacje projektowo- kosztorysowe dotyczące budowy m.in. odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Dąbrowa. 

 

Drogi publiczne powiatowe 639 725,00 zł 

Modernizacja drogi powiatowej 1901E o długości 1500 mb na działkach o nr ewid. 110 

obręb  Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów. Gmina Sulmierzyce przekazała środki w 

formie dotacji na realizację inwestycji dla Powiatu Pajęczańskiego. 
 

Budowa odcinka drogi (ul. Leśna) wraz z kanalizacją deszczową oraz włączeniem 

w ul. Wolską gm. Sulmierzyce 
216 480, 00 zł 

Umowa IZP.272.1.4.2022 z 21 kwietnia 2021 r. z firmą „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo 

Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w 97-310 

Moszczenica, Kosów ul. Główna 92.  

Zakres zamówienia obejmował:   

- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej przystosowanej do kategorii 

obciążenia ruchem KR1,  

- budowę włączenia w ul. Wolską, budowę zjazdów, budowa fragmentu istniejącego 

chodnika w pasie drogowym ul. Wolskiej,  

- przebudowę fragmentu zjazdu do posesji nr 25 na ul. Wolskiej,  
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- wykonanie poboczy,  

- budowa odwodnienia drogi.  

Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 100/3 obręb 

Łęczyska- Markowizna 
1 074 211, 40 zł 

Umowa IZP.272.1.8.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. z firmą HUCZ Sp. z.o.o. Sp.k. z 

siedzibą w 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14. Zakres zamówienia obejmuje:  

-przebudowę jezdni wraz z poszerzeniem do szerokości 5,0 m o nawierzchni mineralno- 

bitumicznej przystosowanej do kategorii obciążenia ruchem KR1,  

- budowę placu do zawracania o wym. 12,5x 12,5 m na końcu drogi objętej rozbudową, 

- budowę i przebudowę zjazdów, 

- budowę systemu odwodnienia, 

- budowę oświetlenia ulicznego, 

- budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

- budowę i przebudowę sieci elektrycznej wraz z przyłączami, 

- rozbiórkę obiektu małej architektury, 

- rozbiórkę kolidującej sieci uzbrojenia terenu, 

- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń, wycinka drzew, 

- wykonanie docelowej organizacji ruchu. 

 

Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i 

aktywnej w Gminie Sulmierzyce- dokończenie budynku strzelnicy sportowej 
2 284 874,69 zł 

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. Trwają prace budowlane. 

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.  

 

Budowa żłobka w technologii pasywnej w miejscowości Sulmierzyce 624 513,35 zł 

Na realizację inwestycji pn. „Budowa żłobka w technologii pasywnej w miejscowości 

Sulmierzyce” Gmina Sulmierzyce pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze środków Unii 

Europejskiej w kwocie do 3.226.691,09 zł. 

Wykonawca podpisał umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Na dzień dzisiejszy po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu trwają prace związane z jego realizacją. W 

terminie do 30 grudnia 2022 r. winien powstać obiekt, który pomieści 72 dzieci, 4 grupy 

maluchów po około 18 dzieci każda (15 dla dzieci w wieku do 0-1 lat). Nowoczesny 

budynek ogrzewany będzie przez pompę ciepła. Na dachu zostanie zainstalowana 

instalacja fotowoltaiczna dla zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu. Całość dopełni 

zagospodarowanie terenu z 26 miejscami postojowymi, oświetleniem oraz małą 

architekturą. 

Wartość umowy to 4 450 000,00 zł 

 

Budowa latarni oświetleniowych hybrydowych w miejscowości Dworszowice 

Pakoszowe 
131 425,50 zł 

Do realizacji zadania pn. Budowa 9 latarni oświetleniowych hybrydowych na działkach nr. 

ewid. 1113,1120/1, 1121,1124 obręb Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce”  został 

wyłoniony Wykonawca firma: MR INSTAL MAKOWSKI Sp. j z siedzibą ul. 

Podchorążych 51, 94-234 Łódź . 
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Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zamolskiej w Sulmierzycach 40 590,00 zł 

Umowa IZP.272.2.21.2022 z dnia 21.07.2022r z firmą P.P.H.U. Enervolt s.c. z siedzibą w 

42-110 Popów , Zwady ul. Kornela Makuszyńskiego 2. Zakres obejmował budowę linii 

kablowej nN 0,4 kV na działce nr 97 obręb Dąbrowa, ustawienie latarni oświetleniowych z 

oprawami LED na nowych stanowiskach słupowych  wg specyfikacji w ilości 7 sztuk, 

montaż szafki sterowania oświetlenia ulicznego S.O. a także wpięcie nowo 

wybudowanego odcinka sieci oświetlenia w istniejący obwód zasilania.  

 

Termomodernizacja budynków komunalnych 3 450 624,50 zł 

W 2021 r. trwa nadal realizacja zadania polegająca na kompleksowej termomodernizacji 

siedmiu budynków komunalnych. Całość zadania realizuje firma Wykonawcza Marcin 

Dziedzicki F.U.H. "DZIEDZICKI z/s w Konopiskach. Przeprowadzono termomodernizację 

budynków komunalnych w Eligiowie, Kuźnicy i Sulmierzycach. Budynki zyskały nowe 

ogrzewanie gazowe, usunięto tzw. „śmieciuchy” co wpłynęło korzystnie na zmniejszenie 

emisji gazów zanieczyszczających środowisko. Dla zmniejszenia zapotrzebowania na 

energię cieplną ściany budynków jak i stropy docieplono, oraz został zmodernizowany 

system centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Budynek w 

Kuźnicy zyskał nowy dach w miejsce istniejącego, który często przeciekał, wymieniono 

stolarkę drzwiową. Ponadto w Sulmierzycach na budynku komunalnym została wykonana 

nowa konstrukcja dachu i pokrycie z blachy, wymieniono również kompleksowo całą 

stolarkę okienną oraz drzwiową.  

W budynku komunalnym w Dworszowicach Pakoszowych, wykonano docieplenie ścian 

oraz stropu, wymieniono stolarkę okienną, modernizację systemu centralnego ogrzewania i 

przygotowywania c.w.u. Piece węglowe ustąpiły miejsca kotłowi gazowej zlokalizowanej 

na zewnątrz budynku tzw. kotłowni kontenerowej.  

Budynek komunalny zlokalizowany w miejscowości Bogumiłowice wymieniono 

przeciekający stropodach zastąpił go cztero spadowy dach na konstrukcji drewnianej kryty 

blachą. Docieplono ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne oraz strop. Budynek zyskał 

nową stolarkę okienną oraz drzwiową. Kotły węglowe zostały zastąpione kotłem gazowym 

zlokalizowanym w obudowie kontenerowej, zmodernizowana została instalacja c.o. oraz 

przygotowania c.w.u. 

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku w m. Wola Wydrzyna, gdzie 

zaizolowano oraz docieplono fundamenty. Trwają prace związane z modernizacją instalacji 

c.o. i przygotowania c.w.u. Kotły węglowe ustąpią miejsca centralnie wykonanej kotłowni 

gazowej, skąd zostanie doprowadzone ciepło oraz ciepła woda użytkowa do lokali 

mieszkalnych. W kolejnym etapie realizacji, termomodernizacji zostaną poddane ściany 

budynku. Wymianie podlega również stolarka okienna oraz drzwiowa. Istniejące pokrycie 

budynku będzie wymienione na blachodachówkę, a na stropach pojawi się wełna mineralna 

celem ich docieplenia. 

Termomodernizacji poddany został również budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach 

gdzie wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, docieplono ściany fundamentowe 

oraz zewnętrzne, zainstalowano klimatyzację. Wymieniono dach na budynku Urzędu 

Gminy w miejsce przeciekającego stropodachu.  

Pozyskano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej Gmina Sulmierzyce 

pozyskała 3.044.180,92 zł. 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Kodrań 635 718,98 zł 
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W miejscowowści Kodrań powstał budynek świetlicy wiejskiej. W postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę – firmę „Włod- Bud” 

Wlodzimierz Michalak z siedzibą w 98-355 Działoszyn, Trębaczew ul. Szkolna 7. Umowę 

na realizację zadania podpisano w dniu 21 kwietnia 2021 r. Zakres prac obejmuje budowę 

budynku świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną linią zasilajacą, zewnętrzną instalacją 

gazową  oraz płytą fundamentową pod zbiornik na gaz płynny, zewnętrzną instalacją 

kanalizacyjną ze zbiornikiem na ścieki, przyłączem wodociągowym oraz 13 miejscami 

postojowymi. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty 

blachodachówką, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej. Budynek wykonany w 

technologii tradycyjnej z materiałów powszechnie dostępnych na rynku. W budynku 

zlokalizowano pomieszczenie świetlicy wraz z szatnią, zapleczem świetlicy i 

pomieszczeniem gospodarczym, pomieszczeniami sanitarnymi i wiatrołapem. Budowa 

budynku w całości sfinansowana była z środkow własnych Gminy Sulmierzyce. 

Wartość całej inwestycji to 899 991,00 zł. 

 

Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w  Dworszowicach Pakoszowych 86 715,00 zł 

Umowa nr IZP.272.2.22.2021 z dnia 29.07.2021r z  firmą Usługowo-Handlową ,, DE-

KOM’’ Mariusz Pietrzyk Stróża 50 98-332 Rząśnia zakres obejmował: 

budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia boiska na dz. nr ewid. 

925/1, 929/6, 913/3 obręb Dworszowice Pakoszowe Gmina Sulmierzyce: 

a) kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2 – L=151m; Lc=157mm, 

b) kablem ziemnym YAKXS 4x25mm2–L=120m; Lc=125m – obw. 1 – zasilanie 

masztów oświetleniowych nr 1,2,3 

c) kablem ziemnym YAKXS 4x25mm2 – L=181m; Lc=189m – obw. 2 – zasilanie 

masztów oświetleniowych nr 4,5,6 

2) ustawienie masztów oświetleniowych z naświetleniami typu LED na nowych 

stanowiskach słupowych wg specyfikacji w ilości 6 sztuk, 

3) montaż szafki sterowania oświetlenia ulicznego S.O. a także wpięcie nowo 

wybudowanego odcinka sieci oświetlenia w istniejący obwód zasilania, zgodnie 

z dokumentacją projektową – 1 kpl. 

4) montaż złącza ZNP – 1 na elewacji budynku szkoły – 1 kpl. 

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu 

„Infrastruktura sportowa Plus” 

 

Budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z przebudową pomieszczenia 

kotłowni w budynku OSP w Sulmierzycach 
169 877,80 zł 

Umowa IZP.272.2.25.2021 z dnia 30 września 2021 r. z firma Instalkan s.c. Instalacje 

Grzewcze i Sanitarne Daniel Solecki i Dariusz Solecki z siedzibą w 98-330 Pajęczno, ul. 

Długa 20.  

Zakres prac obejmował:  

- Budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym 

o pojemności 6400 l, na działkach o nr ewid. 649/4, 649/6 obręb Sulmierzyce, polegająca 

na montażu podziemnego zbiornika na gaz płynny, na żelbetowej płycie fundamentowej 

wraz z zewnętrzną instalacją gazową prowadzoną od zbiornika do budynku remizy OSP, 

- przebudowę pomieszczenia kotłowni węglowej  na kotłownię gazową na działkach nr 

649/4, 649/6 obręb Sulmierzyce. 
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X. Zestawienie ilości pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych 
 

Lp. Nazwa zadania Pozyskana kwota 

1 
Projekt  „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w 

Gminie Sulmierzyce” 
1 749 690,00 zł 

2 
Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Sulmierzyce 
948 952,05 zł 

3 

Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 

budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w 

Gminie Sulmierzyce” 

331 101,81 zł 

4 
Budowa drogi w miejscowości Łęczyska–Markowizna o 

długości 0.36071 km  
230 630,00 zł 

5 
Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w 

Dworszowicach Pakoszowych 
65 000,00 zł 

6 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrołęce 10 000,00 zł 

7 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chorzenicach 10 000,00 zł 

8 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bogumiłowicach 10 000,00 zł 

9 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sulmierzycach 10 000,00 zł 

10 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin 

(Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych)  
3 000 000,00 zł 

Razem: 6 365 373,86 zł 

 

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 w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sulmierzyce”, 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. oraz uchwałą nr XXIV/163/20 z dnia 24 lipca 2020 r. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

W roku 2021 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 azbest odebrano i unieszkodliwiono z 45 posesji w ilości 86,068 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 
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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 2021 roku to 31 325,31 zł brutto w tym: dofinansowanie  

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

26 104,00 zł netto. 

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020 

Program został przyjęty uchwałą Nr XXXII/222/21 Rady Gminy Sulmierzyce  z dnia 31 marca 2021 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  27 kwietnia 2021 r. poz. 1871) i obowiązywał do 31 grudnia  

2021 roku. Jest to Program, który ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Sulmierzyce. 

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 2021 r.: 17 psów 

− ilość wyłapanych zwierząt: 9 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, Gabinet Weterynaryjny 

,,Dr Piotr” Piotr Wojciechowski- działalność indywidualna ul. Kościelna 2, 97-565 Lgota Wielka. 

W  2021 r. lekarz weterynarii nie odnotował interwencję powyższych zdarzeń. 

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 75 % 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, 
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• 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 25% kosztów zabiegu, które wynosiły 

odpowiednio:  50 zł sterylizacja psa, 45 zł sterylizacja kota, 25 zł  kastracja psa, 20zł kastracja kota, 

• dofinansowanie przyznawane było według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków 

finansowych. 

Łącznie  w 2020 r. wpłynęły 52 wnioski, w tym 3 wnioski zostały wycofane. Zabiegom poddano  

29 zwierząt z terenu gminy Sulmierzyce, w tym: 

Lp. Zabieg sterylizacji Zabieg kastracji 

Pies 12 6 

Kot 17 14 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sulmierzyce na rok 2021 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 8a, 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 110 183,40 zł, w tym:  

81 323,91 zł stanowiły wydatki poniesione na wyłapanie i utrzymanie zwierząt w schronisku,  

9 480,80 zł wydano na opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację zwierząt oraz chipowanie psów. 

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 2021 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) 
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W 2021 r. właściciele 57 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 25000,00 zł. Na  nasadzenia 1488 szt. roślin miododajnych 

wydano w 2021r. łącznie 24 500,00 zł. 

5. Działania podejmowane w kierunku fotowoltaiki 

W 2021 roku zakończono prace związane z wykonywaniem inwentaryzacji technicznych nieruchomości 

indywidualnych określających warunki techniczne jakie musi spełnić nieruchomość w celu montażu 

wybranego odnawialnego źródła energii. Inwentaryzacje prowadzone były 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.  

Po zakończeniu powyższych prac podejmowana była Uchwała Nr XXXIX/269/21 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł 

ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Sulmierzyce, Uchwała Nr XLII/287/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 9 grudnia  

2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Sulmierzyce na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce oraz  

Uchwała Nr XLIII/288/21 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce 

na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii  

w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sulmierzyce która swą treścią określała m.in. zakres 

minimalnych wymagań technicznych dla instalacji fotowoltaicznych dla których planowano udzielanie 

dofinansowania dla mieszkańców Gminy Sulmierzyce.  

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 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 Dworszowicach Pakoszowych, w Kuźnicy,  

w Ostrołęce, w Piekarach, w Woli Wydrzynej, Budynek Urzędu Gminy, Budynek OSP  

w Sulmierzycach, Budynek Klub Senior+, Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach, Zaplecze 

Sportowe, targowisko w Sulmierzycach, Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Bogumiłowicach, Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych, Publiczne 

Przedszkole w Sulmierzycach. Odpady komunalne odbierane są również z pojemników przy 

oczyszczalniach ścieków w Bogumiłowicach i Sulmierzycach oraz odpady z piaskownika i skratki. 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5443/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5443/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5443/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5443/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5443/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6336/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6336/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6336/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6336/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6816/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6816/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6816/akt.pdf
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/6816/akt.pdf
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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, szkół  

i przedszkoli, 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 2021 r. od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 listopada do 

31 marca raz miesiącu, od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, odbiór odpadów ze szkła 

odbywał się 1 raz na kwartał, natomiast odpady z metali i tworzyw sztucznych odbierane były z 

częstotliwością 1 raz w miesiącu a popiół z palenisk domowych w sezonie 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. Wprowadzono segregację opakowań z papieru i tektury w workach. 

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

terenie gminy zbierane są w sposób selektywny. Odpady w zbiórce selektywnej gromadzone są  

w pojemnikach oraz workach. Odpady zebrane z posesji w 2021 r. selektywnie to: papier i tektura,  

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło (bezbarwne i kolorowe), bioodpady, 
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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 601,21 

2 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 104,4 

3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 225,86 

4 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 12,4 

5 20 01 39 Tworzywa sztuczne 33,55 

6 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 159,47 

7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,73 

8 15 01 07 Opakowania ze szkła 127,37 

9 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
315,38 

10 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35* 
0,2 

11 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 3,78 

12 20 03 03 Odpady z czyszczenia placów i ulic 1,84 

13 16 01 03 Zużyte opony 18,5 

14 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,42 

15 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

3,44 

Ilość odpadów zebranych i odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w 2021 r.: 

• Odpady wielkogabarytowe – 88,26 Mg 

• Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,33 Mg 

• Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w  17 01 06 - 3,36 Mg 

 

W roku 2021 mieszkańcy Gminy Sulmierzyce objęci zostali selektywną zbiórką odpadów komunalnych, 

a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta uchwałą nr XXVIII/193/20 Rady 

Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2020 roku - wynosiła 25 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. Ww. uchwałą ustalono także stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 50 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. Ustalono, że istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty,  



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 51 

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 oraz prowadzeniem 

Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wynosiły 1 755 046,55 zł brutto (obejmują faktury, 

które faktycznie opłacone zostały w 2021 r. (tj. grudzień 2020 r. oraz styczeń-listopad 2021 r.). W kwocie 

tej ujęto wydatki powiązane z obsługą systemu gospodarki odpadami m.in. system GOMIG, druk 

książeczek, zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki obejmujące odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w 2021 r. wyniosły 1 689 932,09 zł. 

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

w 2021 r. wpłynęło 988 699,47 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zalegało 208 nieruchomości na łączną kwotę 

25 587,36 zł. Na dziewięć zaległości został wystawiony tytuł wykonawczy do ściągnięcia w trybie 

egzekucyjnym. W 2021 r. wysłano 134 wezwania do zapłaty. Wydana została jedna decyzja określająca 

wysokość opłat za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo za rok 2021, zgodnie z art.  3b. ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego Gmina 

Sulmierzyce wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotową ustawą osiągając wymagany 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości 20,21%. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, który w 2021 r. wynosił 0% oraz o osiągniętym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynoszącym w 2021 r. 

9,46%.  

XIII. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

Do 19 lipca 2021 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 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. Od 24 czerwca 2020 r. do 19 lipca 2021 r. wysokość cen za 

zbiorowe dostarczanie wody wynosiła: 
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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. do 19 lipca 2021 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 

14,27 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 

 

Od 20 lipca 2021 roku na terenie Gminy Sulmierzyce obowiązują taryfy zatwierdzone przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

w Poznaniu w drodze decyzji z dnia 15 czerwca 2021 r. znak: PO.RZT.70.173.2021/D/PH zmienionej 

decyzją znak: PO.RZT.70.173.2021/D2/PH z dnia 26 lipca 2021 roku. 

W dniu 30 lipca 2021 r. podjęta została Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Gminy  

 Sulmierzyce w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Od 20 lipca 2021 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. 

W1-odbiorcy usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, pobierający 

wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi lub 

do celów rolniczych 

5,63 6,08 3,56 3,84 2,07 2,24 
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2. 

W2- odbiorcy usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, pobierający 

wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów 

5,68 6,13 3,61 3,90 2,07 2,24 

 

Od 20 lipca 2021 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. 

K1-odbiorcy usług 

zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

będący jednocześnie 

odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, pobierający 

wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi lub 

do celów rolniczych 

14,89 16,08 12,49 13,49 2,40 2,59 

2. 

K2- odbiorcy usług 

zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

będący jednocześnie 

odbiorcami usług 

zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, pobierający 

wodę przeznaczoną do 

pozostałych celów 

14,89 16,08 12,49 13,49 2,40 2,59 

W gminie Sulmierzyce łączna długość sieci wodociągowej wynosi 106,5 km. Łączna długość sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 29,2 km. Zadania dotyczące administrowania siecią wodociągowo–

kanalizacyjną wykonuje Gmina Sulmierzyce, która także zarządza oczyszczalnią ścieków  

w Sulmierzycach i w Bogumiłowicach oraz 2 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 2021 na terenie Gminy Sulmierzyce obowiązywały stawki podatku od nieruchomości podjęte 

Uchwałą Nr XXVIII/194/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 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 
11,62 zł/m2B 

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,06 zł/m2B 

Budynki pozostałe 4,20 zł/m2 

Budowle 2% 

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,99 zł/m2 

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
4,99 zł/m2 

Grunty pozostałe 0,47 zł/m2 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,28 zł/m2 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosły 17 661 293,11 zł. 

 

2. Podatek rolny 

 

Stawka podatku rolnego określona została Uchwałą Nr XXVIII/175/20 Rady Gminy Sulmierzyce  

z dnia 30 listopada 2020 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 202 240,85 zł. 
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3. Podatek leśny 

Wysokość stawki podatku leśnego w roku 2021 obowiązywała w wysokości ustalonej na podstawie 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

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

za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Stawka podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS  

z 20 października 2020 r. – cena drewna wynosiła 196,84 zł/1 m3 wobec czego stawka podatku leśnego 

od 1 ha fizycznego gruntów leśnych wynosiła – 43,30 zł. 

Dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły 25 999,23 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: 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 56 

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 

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 2021 r. wystawiono 7 upomnień na kwotę 17 371,92 zł,; zaległości te zostały spłacone przez 

podatników. 
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Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły: 

- od osób fizycznych – 61.782,93 zł, 

- od osób prawnych – 35.137,00 zł. 

XV. Oświata i edukacja 

Sieć szkolno-przedszkolna w gminie Sulmierzyce w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

• Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach; 

• 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 2021 r. wyglądała 

następująco: 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów Etaty 

1 
Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach 

z klasami publicznego gimnazjum 
261 34,96 

2 
Publiczne Przedszkole w 

Sulmierzycach 
118 13,05 

3 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym w Dworszowicach 

Pakoszowych 

32 

10,96 

- szkoła podstawowa 32 

- oddział przedszkolny 0 

4 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Bogumiłowicach 
117 

23,2 
- szkoła podstawowa 77 

- przedszkole 40 

 

Poniżej zamieszczamy tabelę obrazującą wydatki poniesione na oświatę i wychowanie w 2021 roku: 

Wydatki ogółem Wydatki bieżące 
Wydatki 

majątkowe 

Subwencja 

oświatowa 

Środki własne 

gminy 

12 162 439,35 zł 11 468 967,59 zł 693 471,76 zł 4 439 275,00 zł 7 723 164,35 zł 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021  

Szkoła 
Średni wynik procentowy 

szkoła gmina powiat województwo kraj 

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach 

Język polski 62% 59% 61% 58% 60% 

Matematyka 42% 42% 45% 48% 47% 

J. angielski 68% 62% 62% 65% 66% 

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych 

Język polski 52% 59% 61% 58% 60% 

Matematyka 35% 42% 45% 48% 47% 

J. angielski 48% 62% 62% 65% 66% 

Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach 

Język polski 60% 59% 61% 58% 60% 

Matematyka 51% 42% 45% 48% 47% 

J. angielski 63% 62% 62% 65% 66% 

 

Stypendia motywacyjne Wójta Gminy 

Na koniec roku szkolnego 2020/2021 uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Sulmierzyce 

mogli otrzymać Stypendium motywacyjne Wójta Gminy Sulmierzyce. W roku 2021 wyróżnionych 

zostało 73 uczniów: 

– 19 ze Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach, 

– 10 ze Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, 

– 44 ze Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. 

Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 26 000,00 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 2021 ta forma pomocy uczniom 

przedstawiała się następująco: 

 Liczba uczniów Kwota 

II semestr roku szkolnego 2020/2021 23 12 992,82 zł 

I semestr roku szkolnego 2020/2021 20 6 160,00 zł 

Razem: 19 152,82 zł 

XVI. Działania kulturalne i promocyjne 

II Targi Rolno-Ogrodnicze w Sulmierzycach 

W roku 2021 r. odbyły się II Targi Rolno-Ogrodnicze w Sulmierzycach. Impreza cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem. W wydarzeniu udział wzięli przedsiębiorcy posiadający w swoim asortymencie 

byliny, sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, sadzonki drzew owocowych, cebulki kwiatowe, sprzęt 

ogrodniczy, systemy nawadniające, maszyny i narzędzia rolnicze, małą architekturę ogrodową, 

produkty tradycyjne i regionalne, czy rękodzieło. Odwiedzający mogli skorzystać z bogatej oferty, którą 

zaprezentowało ponad wielu wystawców. Podczas targów można było również degustować lokalne 

potrawy przygotowane przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Sulmierzycach 

W roku 2021 na Placu Turskiego w Sulmierzycach zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy. 

W pięknej zimowej scenerii na scenie mogliśmy oglądać dzieci z Publicznego Przedszkola  

w Sulmierzycach, Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego  

w Bogumiłowicach, Szkoły podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, jak również uczestników 

kółka wokalnego prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulmierzycach. Na koniec 

imprezy ze swoim repertuarem zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta. 

Przed sceną natomiast, przygotowane zostały stoiska z asortymentem świątecznym. Bardzo liczne grono 

odwiedzających, oprócz wszelakich ozdób i upominków mogło zakupić między innymi: chrzan, miód 

czy naturalne soki. Dla smakoszy, Koło Gospodyń Wiejskich z Sulmierzyc, Koło Gospodyń Wiejskich 

z Piekar, Stowarzyszenie Niezniszczalni, Stowarzyszenie Dobra Wola, Stowarzyszenie Rozwojowa 

Wieś, Stowarzyszenie Sąsiedzi,  Stowarzyszenie Nasz Piekary, Stowarzyszenie Razem Łatwiej, 

przygotowały świąteczne potrawy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  

Swoja prace artystyczne zaprezentowały także dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy, jak 

również uczestnicy zajęć plastycznych ze świetlicy wiejskiej w Kuźnicy. 
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Świetlice wiejskie, siłownia gminna i Orlik 

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 2021 na terenie gminy działały  

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

Eligiów, Bieliki, Chorzenice, Dworszowice Pakoszowe i Kuźnica.  

Świetlice są otwarte od wtorku do soboty w godzinach 16.00-20.00, a w okresie wakacyjnym od 

poniedziałku do piątku. W świetlicach organizowane są różnego rodzaju uroczystości takie jak: Dzień 

kobiet, Pierwszy dzień dziecka, Dzień matki, Dzień dziecka itp. 

Kompleks boisk sportowych Orlik w Sulmierzycach jest otwarty od poniedziałku do piątku. W obiekcie 

odbywają się treningi miejscowych klubów jak również jest on dostępny dla wszystkich chętnych. 

Gminna Siłownia otwarta jest od poniedziałku do soboty. Miesięczne karnety dla mieszkańców gminy 

kosztują 20 zł, natomiast dla osób zamieszkujących poza gminą 60 złotych.  

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.  

Na terenie gminy Sulmierzyce działały dwa kluby sportowe: 

• LKS „Słowian” Dworszowice Pakoszowe 

• „Akademia Sportu” Sulmierzyce 
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W 2021 r. otrzymały one następujące dotacje z budżetu gminy: 

Lp. Nazwa klubu Kwota otrzymanej dotacji 

1 LKS „Słowian” Dworszowice Pakoszowe 61 000,00 zł 

2 „Akademia Sportu” Sulmierzyce 70 000,00 zł 

Razem: 131 000,00 zł 

 

Poza dofinansowywaniem działalności klubów sportowych, gmina Sulmierzyce w 2021 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; 

• II Amatorki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. 

Gmina Sulmierzyce w 2021 roku oferowała również szereg zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych. 

Zajęcia, w jakich uczestniczyć mogły dzieci to: 

• taniec nowoczesny; 

• nauka pływania dla uczniów klas II-VI szkół podstawowych; 

• karate; 

• siatkówka; 

• kółko motoryzacyjne; 

• tenis stołowy 

• zajęcia wokalne; 

• nauka gry na instrumentach dętych; 

• próby Gminnej Orkiestry Dętej; 

• grupa perkusyjna; 

• rysunek i malarstwo; 

• nauka gry na keyboardzie. 

Jeśli chodzi o dorosłych mieszkańców, to zajęcia organizowane dla nich przedstawiały się następująco: 

• zumba; 

• pilates; 

• gimnastyka dla seniorów; 

• joga. 
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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 z siedzibą przy ul Słonecznej 6. 

Zatrudnionych w nim było 7 lekarzy, którzy świadczyli porady według ustalonego grafiku. Pacjenci 

mogli skorzystać z osobistej porady lekarza, poprzedzonej rejestracją, podczas której zostaje 

wyznaczona godzina wizyty. Istniała również możliwość teleporady oraz wizyty domowej. W ciągu 

miesiąca realizowanych jest od 1200 do nawet 1600 porad lekarskich.  

W 2021 roku udzielono ogółem 17 953 porad, w tym 8 978 teleporady oraz 83 wizyty 

domowe.  Ogółem liczba pacjentów zadeklarowanych wynosi: 

* do lekarza – 3898, 

* do pielęgniarki – 3953, 

* do położnej – 2055. 

Liczba pacjentów zadeklarowanych z innych gmin wynosi 715. 

Na terenie gminy w 2021 roku realizowano następujące programy zdrowotne: 

1. Program zdrowotny pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”  

Realizatorem wyłonionym w drodze konkursu został Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Sulmierzycach. Program ten został przyjęty uchwałą XXXVI/249/21 Rady Gminy Sulmierzyce,  

a jego głównym celem jest unikniecie zarówno zachorowań jak i powikłań pogrypowych wśród 

pacjentów zaszczepionych, a także redukcja hospitalizacji, redukcja wizyt ambulatoryjnych  

oraz ograniczenie przypadków śmierci wśród osób starszych. Aby osiągnąć powyższe cele 

przeprowadzono edukację zdrowotną oraz akcje szczepień. W ramach realizacji programu udało się 

zaszczepić 100 osób  szczepionka Vaxigrip Tetra 0,5ml 10amp seria V3J893V.  

Kwota przeznaczona na powyższe zadanie wyniosła 12 000 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. 

Program ten ma na celu obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy 

spowodowanych wirusem brodawczaka HPV oraz zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom  

i zakażeniom wywołanych przez wirus wśród mieszkanek gminy Sulmierzyce. Program skierowany jest 

dla dzieci w wieku 13 lat (w latach 2018-2022 będą to dziewczęta i chłopcy z roczników 2005 – 2009). 

Dziewięciowalentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ma szerokie spektrum ochrony. Koszt 

dwóch dawek szczepionki Gardasil 9 na jedna 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 lata 2020-2021.  

Realizatorem programu wyłonionym w konkursie został Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 

Zdrowia Gminy w Sulmierzycach, natomiast rocznikami objętymi zostały dzieci urodzone  

w 2007 i 2008 roku. W ramach programu zaszczepiano 24 dziewczynki z obu roczników  
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oraz 12 chłopców z obu roczników. Zaszczepialność wśród dziewczynek wynosi ponad 60 % populacji, 

natomiast wśród chłopców jest o połowę niższa.  

 

3. Gminny Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia 

Program ten oferuje usługi takie jak konsultacje i porady specjalistyczne dietetyka, porady i badania 

USG wykonane przez lekarza ginekologa, umożliwia wykonanie badania ultrasonograficzne brzucha, 

ślinianek, dołów podkolanowych, tarczycy, szyi, jąder oraz zmian powierzchniowych oraz zabiegi  

z zakresu rehabilitacji.  

Gminny Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia w 2021 roku 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 pieniężne w wysokości 43 020 zł. W tym czasie 

udzielono 390 porad lekarskich wraz z badaniem USG, z porad korzystały również kobiety w ciąży. 

- z zakresu rehabilitacji program realizowany był od marca do końca roku 2021. Przez pierwsze dwa 

miesiące program nie był realizowany z uwagi na ograniczenia spowodowane zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19. Ofertą zabiegów rehabilitacyjnych zajmuje się Pani Dorota 

Gładysz – Pacuda, są to zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu klasycznego oraz 

mechanicznego. Drenażu limfatycznego, terapii manualnej, kinesiology taping, PNF oraz masażu 

kamieniami wulkanicznymi. Wszystkie zabiegi zdrowotne wykonywane były w siedzibie 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach. Na ten cel Gmina 

Sulmierzyce przeznaczyła kwotę w wysokości 30 000 zł, łącznie wykonano 2654 zabiegi,  

z których skorzystały 153 osoby. 

- z zakresu badań ultrasonograficznych program zapewnił mieszkańcom możliwość wykonania USG 

brzucha, ślinianek, tarczycy, szyi, jąder, dołów podkolanowych, zmian powierzchniowych. 

Wykonaniem badan zajmuję się lekarz Agnieszka Jedlina - Olesiak, która w omawianym roku przyjęła 

444 pacjentów (308 kobiet i 136 mężczyzn). Na realizacje tego zadania przeznaczono kwotę  

w wysokości 36 670 zł.  

- z zakresu dietetyki Pani Sławomira Tokarska udzielała porad z zakresu prawidłowego odżywiania 

się, a także dokonuje analizy składu ciała i wspiera rodziny z problemami otyłości. Gmina Sulmierzyce 

w 2021 roku na ten program przeznaczyła 59 000 zł. Poradnia udzieliła mieszkańcom gminy ponad 430 

porad. Dodatkowo opracowany został poradnik dotyczący wpływu kwasów omega-3 na zdrowie dzieci 

i dorosłych, poradnik dotyczący zapotrzebowania organizmu człowieka na wapń, a także informator - 

jak wspomóc organizm przy zdiagnozowanej osteoporozie 

 

4. Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci 

Został przyjęty uchwałą Nr XIV/92/19 Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 28 sierpnia 2019 roku,  

a następnie zmieniony uchwałą XLV/298/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. 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 2021 roku Gmina Sulmierzyce  
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w wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniła realizatora programu oraz zawarła z nim umowę. Program 

działał od marca, w każdy czwartek i piątek,  w gabinecie stomatologicznym mieszczącym się  

w siedzibie Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. Do gabinetu zgłosiło się 488 pacjentów. Gmina 

Sulmierzyce na realizacje programu przeznaczyła kwotę w wysokości 75 600 zł.  

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 2021 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 2021 r. wydano 66 274,00 zł, w tym: 

- środki z dotacji – 2 000,00 zł; 

- środki własne – 64 274,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach zatrudniał w 2021 r. jednego asystenta rodziny 

na jeden etat.  Pod opieką asystenta rodziny znajduje się aktualnie 15 rodzin, w których wychowuje się 

37 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 2021 opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Program został przyjęty uchwałą Nr XXX/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 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 122 739,92 zł,  w tym: 
 

- koszt spraw sądowych - 300,00 zł 

- koszty badań przez biegłych sądowych - 720,00 zł 

- koszty Poradni Życia Rodzinnego – 8 819,12 zł 

- zatrudnienie Terapeuty ds. uzależnień – 16 600,00 zł 

- dofinansowanie do wyjazdów dzieci na wycieczki – 8 854,46 zł 

- zajęcia karate i pilates – 8 39,60 zł 

- zajęcia taneczne ZUMBA -  4 400,00 zł 

- akademia tańca i sportu – 1 900,00 zł 

- zajęcia z robotyki – 7 960,00 zł 

- diety komisji – 20 790,00 zł 

- dofinansowanie do świetlic wiejskich, koła gospodyń oraz Klubu Senior+ - 33 000,00 zł. 

W Gminie Sulmierzyce prowadzone są 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 16 sklepów 

(sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) oraz 7 lokali 

gastronomicznych (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży) 

- stan na 31.12.2021 r. 

W 2021 liczba ważnych zezwoleń przedstawiała się następująco: 

• 46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, 

• 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

W 2021 r. wydano łącznie 11 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; w tym  

6 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz  

5 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenia  

te wynikały z kontynuacji działalności przez tych samych przedsiębiorców oraz z rozpoczęciem 

działalności przez jednego przedsiębiorcę. 

Łącznie z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z nich, 

Gmina Sulmierzyce w 2021 r. uzyskała wpływy w wysokości 131.358,73 zł. 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                                 

w Rodzinie na lata 2021-2025, przyjęty uchwałą Nr XXIX/198/20 Rady Gminy Sulmierzyce  

z dnia 29 grudnia 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/221/21 Rady Gminy Sulmierzyce  

z dnia 31 stycznia 2021 r. 
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W 2021 roku wpłynęły 2 formularze „Niebieskiej Karty  A”  sporządzone przez  Komendę Powiatową 

Policji w Pajęcznie. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego powołano 2 grupy 

robocze. Członkowie grup roboczych biorących udział w posiedzeniu wypełnili 2 formularze 

„Niebieskiej Karty C” oraz 2 formularze „Niebieskiej Karty D”. 

Poza tym w 2021 roku zakończonych zostało 5 procedur „Niebieskiej Karty” wszczętych w latach 

poprzednich. Cztery procedury zakończono z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie, jedną procedurę 

zakończono z uwagi na brak zasadności podejmowania. 

Grupy robocze w 2021 roku spotkały się 9 razy. Poszczególne grupy robocze podjęły realizację planu 

pomocy, monitorują sytuację rodzin. Osób dotkniętych przemocą w tych rodzinach było 11, w tym 5 

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 2021 roku – 3 000,00 zł. 

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sulmierzyce na lata 2021 – 2027 

przyjęta uchwałą Nr XXX/205/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem określającym cele i działania do 

roku 2027 w zakresie problematyki społecznej, wymagającym okresowej aktualizacji do zmian 

zachodzących w otoczeniu, jak i w samym społeczeństwie. Przygotowanie projektu dokumentu i jego 

przyjęcia przez Radę Gminy Sulmierzyce zakończyło pierwszy etap planowania. Podstawą skutecznego 
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wdrożenia Strategii był system informacji o zjawiskach i procesach społeczno–gospodarczych, 

zachodzących na terenie gminy. Inicjowano działania mające na celu osiągnięcia wytyczonych  

w Strategii celów, systematycznie gromadzono informacje o efektach ich realizacji i skuteczności 

zastosowanych instrumentów. 

Liderem i koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Głównym partnerem w jej realizacji jest gmina Sulmierzyce. Obszary problemowe 

Strategii zostały przedstawione podmiotom odpowiedzialnym za realizację zadań zawartych w strategii.              

Kierunki rozwiązywania problemów społecznych to: 

- wspieranie rodziny, 

- wsparcie osób z niepełnosprawnościami, 

- zdrowie psychiczne, 

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień, 

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- aktywność i integracja społeczna seniorów, 

- promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu 

społecznemu, 

- wsparcie osób z problemem ubóstwa, 

- problem przestępczości. 

Źródłem finansowania strategii są: 

- środki z budżetu Gminy, 

- budżet Wojewody, 

- budżet Samorządu Województwa, 

- Fundusz Pracy, 

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji Strategii. 

Cele strategiczne i kierunki działań sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu pomocy 

społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na lokalnym rynku pracy. 

Strategia zakłada rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, szeroką współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. Realizacja 

strategii powinna przyczynić się do dobrej jakości życia mieszkańców gminy Sulmierzyce  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz grup osób wykluczonych  

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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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 2022 r. poz. 615). Poniżej prezentujemy analizę 

 i wykaz środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń przez Urząd Gminy  

w Sulmierzycach w 2021 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 

256 132 2424 435 586,99 zł 

 

• 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 

30 29 30 30 000,00 zł 

 

• Świadczenie rodzicielskie 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

rodzicielskie 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

rodzicielskie 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

rodzicielskich 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

rodzicielskich 

18 18 131 123 277,60 zł 

 

• Zasiłek pielęgnacyjny 

Liczba osób, którym 

wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny 

Liczba wypłaconych 

zasiłków 

pielęgnacyjnych 

Kwota wypłaconych 

zasiłków 

pielęgnacyjnych 

80 80 927 200 083,68 zł 

 

• Świadczenie pielęgnacyjne 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

pielęgnacyjne 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

pielęgnacyjne 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

pielęgnacyjnych 

14 14 181 354 283,00 zł 
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• 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 10 6 200,00 zł 

• Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń opiekuńczych 

Liczba osób, za które 

odprowadzono składki 

od świadczeń 

opiekuńczych 

Liczba składek Kwota składek 

12 167 80 877,89 zł 
 

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 2021 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” 

2 1 2 8 000,00 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 2021 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 

25 16 291 122 129,13 zł 

 

W 2021 roku na obsługę ww. świadczeń rodzinnych przeznaczono łącznie kwotę 39 742,90 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 1 400 181,19 zł.    
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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 2021 roku: 

Liczba osób, którym 

wypłacono świadczenie 

wychowawcze 

Liczba rodzin, którym 

wypłacono świadczenie 

wychowawcze 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

Kwota wypłaconych 

świadczeń 

wychowawczych 

825 539 9 262 4 602 519,99 zł 

 

W 2021 roku na obsługę świadczenia wychowawczego przeznaczono łącznie kwotę 39 496,27 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 4 642 016,26 zł.     

XXI. Przedsiębiorcy 

W 2021 roku wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

dokonało ogółem 7 przedsiębiorców. Przedmiot ich działalności to m.in. usługi ogólnobudowlane, 

sprzedaż hurtowa i detaliczna, obróbka mechaniczna elementów metalowych, pranie i czyszczenie 

wyrobów włókienniczych i futrzarskich, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 

Z CEIDG wykreślono 4 przedsiębiorców, których przedmiotem działalności były usługi 

ogólnobudowlane, odzyskiwanie danych oraz sprawy z zakresu doradztwa prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania.. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

gminy Sulmierzyce wynosiła 193. 

XXII. Obrona Cywilna 

Zgodnie z art. 137 obowiązującej w 2021 roku 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 2022 r., poz. 261) 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 2021 r. w zakresie obrony cywilnej w Gminie Sulmierzyce podjęte zostały następujące 

przedsięwzięcia: 

• opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sulmierzyce oraz Kart Realizacji Zadań; 

• opracowanie Planu przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Sulmierzyce na potrzeby obronne 

państwa; 

• aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej Gminy Sulmierzyce; 

• aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego; 

• aktualizacja Planu Obrony Cywilnej; 

• aktualizacja Planu Ochrony Zabytków; 

• przekazywanie mieszkańcom gminy ostrzeżeń o niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

poprzez system powiadamiania sms; 

• opracowanie Planu Szkoleń Obronnych na podstawie Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 

09.02.2021 r. oraz realizacja szkolenia zgodnie z tematami szkolenia; 

• sprawozdanie ze szkoleń obronnych; 

• decyzje o nałożeniu oraz uchyleniu świadczeń osobistych na rzecz obrony; 

• opracowanie sprawozdania z oceny stanu przygotowań obrony ludności i obrony cywilnej oraz 

opracowanie Rocznego Planu Działania Obrony Cywilnej; 

• 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 aktualnie 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu (zmiana nazwy w 2022 r.), jak również z podległymi 

jednostkami organizacyjnymi. 
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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 2021 roku z budżetu gminy na działalność OSP wydatkowano kwotę 203 366,90 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, badań lekarskich członków OSP, ubezpieczeń 

samochodów pożarniczych oraz ich diagnostyki, ubezpieczeń strażaków oraz wydatków 

inwestycyjnych. 

Cztery jednostki posiadają warunki niezbędne do wykonywania działalności statutowej OSP  

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  

 w Chorzenicach – 12 strażaków, w OSP w Bogumiłowicach – 9 strażaków, a w OSP w Dworszowicach 

Pakoszowych – 14 strażaków. Najwyższą wyjazdowość w roku 2021 do akcji ratowniczo-gaśniczych 

miała jednostka OSP Sulmierzyce – aż 71 wyjazdów. OSP Chorzenice miało 4 wyjazdy, 

 a OSP Bogumiłowice wzięło udział w 3 wyjazdach. Natomiast OSP Dworszowice Pakoszowe w 2021 

roku nie uczestniczyło w żadnej akcji ratowniczo-gaśniczej. 

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 XXVIII/192/20 Rady Gminy Sulmierzyce w dniu 30 listopada 2020 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; 
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d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

W Programie zostały wyznaczone następujące priorytetowe zadania do wykonania w 2021 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; 

− 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. 
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W wyniku ogłoszonego w 2021 r. konkursu ofert konkursu ofert, Gmina Sulmierzyce przekazała łącznie 

54.000,00 zł na realizację następujących zadań publicznych 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 6.000,00 zł 

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 i Marcinów 

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 2.767,46 zł* 

* kwota w wysokości 3.232,54 zł jako niewykorzystana część dotacji została zwrócona przez ww. Stowarzyszenie na rachunek 

bankowy Gminy 

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 6.000,00 zł 

 

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 6.000,00 zł 
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5) 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 6.000,00 zł 

 

6) 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 6.000,00 zł 

 

7) działalności 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 

 

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wspieranie inicjatyw 

związanych z ekologią i ochroną środowiska – działania na rzecz ochrony pszczół 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie 

Miłośników Pszczoły 

Miodnej 

„PSZCZÓŁKA” 

z/s ul. Urzędowa 1 

98-338 Sulmierzyce 

Duża sprawa – mała pszczoła 6.000,00 zł 6.000,00 zł 
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9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. 

Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie 

Dworszowice Pakoszowe 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanej dotacji 

Kwota 

wykorzystana 

Stowarzyszenie  

Razem Łatwiej, 

Dworszowice 

Pakoszowe 6,  

98-338 Sulmierzyce 

Organizacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców Dworszowic 

Pakoszowych 

6.000,00 zł 6.000,00 zł 

 

Tryb bezkonkursowy – tryb małych zleceń  

W roku 2021 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 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: „Wspieranie i działanie 

na rzecz integracji oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.” 

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 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów  

w Pajęcznie,  

Koło Nr 2  

w Sulmierzycach,  

98-338 Sulmierzyce 

Wspieranie i 

działanie na rzecz 

integracji oraz 

zwiększenie 

uczestnictwa w 

życiu społecznym 

seniorów 

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 2021 r. przedstawiały się następująco: 

- realizowano 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”; 

- realizowano 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; 

- realizowano 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 

W ramach projektów grantowych OSP Sulmierzyce pozyskało w 2021 roku z Lokalnej Grupy Działania 

Kraina Wielkiego Łuku Warty środki finansowe w wysokości 20 000 zł. Dofinansowanie przeznaczono 

na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Eligiowie. 

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 ograniczali 

wyjazdy w teren. 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 2021 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. 

Oprócz zadań związanych z realizacją świadczeń finansowych z pomocy społecznej, pracownicy 

socjalni udzielali także pomocy w postaci pracy socjalnej: poradnictwa, wsparcia emocjonalnego, 
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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 (607 osób w rodzinie), w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej dla 76 rodzin 

(171 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 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach wydawał żywność 

z programu FEAD z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sieradzu dla 451 osób  z terenu Gminy.  

Przekazano również 2176 paczek żywnościowych. 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 - 106.343,82 
Liczba osób którym przyznano decyzją 

świadczenie – 21 

Liczba  świadczeń – 203 

Zasiłki okresowe - 119.940,00 
Liczba osób objętych pomocą – 77  

Liczba świadczeń – 423 

Zasiłki celowe 

w tym:  

 

specjalne zasiłki celowe 

 

sprawienie pogrzebu 

174.302,00 - Liczba rodzin objętych pomocą – 167 

66.950,00 - 
Liczba rodzin - 77 

Liczba świadczeń – 143 

- - Liczba świadczeń - 0 

Zasiłek celowy z tytułu 

zdarzenia losowego 
7.500,00 - 

 Liczba rodzin - 3 

 Liczba świadczeń - 7 

 

Realizacja rządowego programu  ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

(102.787,00zł – 42.867,00 zł środki własne + 59.920,00 zł dotacja) 
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1.Dożywianie dzieci w szkole i 

przedszkolu ( jedno danie gorące 

lub pełny obiad) 25 062,00 zł 

 

11.777,00 

 

13.285,00 

Liczba uczniów i dzieci z terenu gminy 

objętych dożywianiem w szkole – 59 

przedszkole - 34 

rodzin – 48 

ilość osób w rodzinie 208 

liczba posiłków – 7.079, 

- średnia cena 1 posiłku – 3,54 zł 

2. Dożywianie dzieci w szkole 

(bez wywiadu , na wniosek 

dyrektora szkoły) - 715,00 zł 
286,00 429,00 

Liczba uczniów z terenu gminy 

objętych dożywianiem w szkole – 3 

liczba posiłków – 130 

3. Zasiłki celowe na zakup 

żywności – 77 010,00 zł 
30.804,00 46.206,00 

Liczba osób objętych pomocą – 324 

Liczba rodzin – 125 

liczba świadczeń – 348 

koszt 1 św. 221,29 zł 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłków stałych 
- 8.934,16 

Liczba osób – 18 

Liczba świadczeń – 174 

Usługi opiekuńcze 50.749,12 - 
 Liczba osób – 35 

 Liczba świadczeń – 9.028 

Potwierdzenie prawa do 

korzystania ze świadczeń  opieki 

zdrowotnej (zakup materiałów 

biurowych) 

 

- 

 

- 
Liczba osób którym wydano decyzję 

potwierdzającą – 2 

Pobyt osób z domu pomocy 

społecznej 
451.618,00  

Liczba osób – 16 

Liczba świadczeń – 159 

Przebywanie dzieci 

w pieczy zastępczej 
8.215,64 - 

Liczba dzieci – 3 

Liczba rodzin – 2 

Karta Dużej Rodziny (zakup 

materiałów biurowych) 
- 0,00 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 2021 uczestniczyło 15 osób. 

W roku 2021 w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020. Moduł II – zapewnienie 

funkcjonowania Klubu Senior+, Klub otrzymał środki z dotacji w wysokości 32 040,00. Ogółem  

w roku 2021 wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Senior+ w Sulmierzycach  kwotę 

126 602,15 zł (32 040,00 z dotacji i 94 562,15 zł środki własne). W Klubie zatrudniono rehabilitanta na 

umowę zlecenie. 

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego działalność Klubu Senior+ była czasowo zawieszona (od 23.03 

do 03.05.2021 r.) W czasie zawieszenia działalności Klubu Senior + spowodowanego sytuacją 
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epidemiologiczną COVID-19 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 2021 zajęcia odbywały się w 16 oddziałach, w zajęciach uczestniczyło 261 uczniów. 

W szkole pracowało 37 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 9 woźnych, sekretarz 

szkoły oraz pomoc administracyjna. 
 

Szkoła realizowała przyjęty plan pracy: uczniowie uczestniczyli w konkursach zarówno szkolnych, jak 

i zewnętrznych, np. regionalnych i powiatowych konkursach plastycznych, zdobyli I, II i III miejsca  

w konkursie Symbole Świąt Bożego Narodzenia, II i III miejsca oraz wyróżnienie w Powiatowym 

Konkursie Literackim „O laur Bielskiego”. Na terenie szkoły przeprowadzono kilkanaście różnych 

konkursów – artystycznych, przedmiotowych, zrealizowano różne projekty i innowacje. Uczniowie 

wyjeżdżali na wycieczki klasowe do kina, teatru oraz na wyjazdy turystyczno-krajoznawcze (np. 

dwudniowa wycieczka Toruń-Gdańsk, Warszawa). Aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych 

– kampania BohaterON, „Kredkobranie – pomóżmy młodym na Kresach”, finał WOŚP, Góra Grosza, 

zbiórka nakrętek dla Franka. 

Ponadto w 2021 roku przeprowadzono diagnozy – Test Umiejętności Trzecioklasisty, diagnozy 

przedmiotowe, a także próbny egzamin ósmoklasisty. Zorganizowano zajęcia wspomagające w kl. IV-

VIII z języka polskiego i matematyki, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

opracowano programy, IPET-y, dostosowano plany nauczania, dla dwojga uczniów zorganizowano 

indywidualne zajęcia z wybranych przedmiotów (zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej) oraz zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną, jedna uczennica rozpoczęła nauczanie 

indywidualne. 

Klasy VII i VIII uczestniczyły w zajęciach poświęconych profilaktyce czerniaka, klasom VIII 

przedstawiona została oferta szkół ponadpodstawowywch (głównie online). 

Funkcjonowała również szkolna biblioteka i świetlica. Dyrektor szkoły wraz z wicedyrektor 

sprawowały nadzór pedagogiczny, organizowane były szkolenia kadry pedagogicznej. 

Ósmoklasiści Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach uzyskali bardzo 

dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. 

W szkole funkcjonują SKS oraz Samorząd Uczniowski. 

3. Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach 

W Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach jest pięć oddziałów: grupa trzylatków, czterolatków, 

pięciolatków, grupa mieszana – pięcio-sześciolatków oraz grupa sześciolatków. Do przedszkola w roku 

2021 uczęszczało - średnio 116 dzieci (od stycznia do sierpnia - 113, od września do grudnia 119). 

Zatrudnionych było 15 nauczycieli, w tym 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel 

języka angielskiego, katecheta oraz 3 specjalistów: pedagog, psycholog i logopeda. Ponadto  

w przedszkolu zatrudnionych było 15 pracowników (sekretarka, kierownik gospodarczy, pomoce 
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nauczyciela, woźne, intendent, pomoce kuchenne, kucharz). Przedszkole prowadzi własna kuchnię oraz 

zapewnia wyżywienie dla przedszkoli z terenu gminy Sulmierzyce.  

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2198) proces kształcenia w przedszkolu 

organizowany jest w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 

są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom 

psychofizycznym dzieci – co potwierdzają wyniki obserwacji rozwoju dziecka i diagnozy wstępnej 

gotowości szkolnej dziecka oraz opanowane przez dzieci umiejętności w obszarze rozwoju: fizycznego, 

społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Nauczyciele planują, monitorują i doskonalą procesy 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Wnioski z monitorowania wykorzystują w planowaniu  

i realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy 

przedszkolnej.  

Działalność wychowawcza i opiekuńcza przedszkola skupiała się na realizacji zadań wychowania do 

wrażliwości na prawdę i dobro, na kształtowaniu właściwych postaw szlachetności, zaangażowania 

społecznego i dbałości o zdrowie. Działalność opiekuńcza przedszkola skupiała się także na 

zapewnieniu bezpieczeństwa i higienicznych warunków edukacji dzieciom i nauczycielom oraz 

personelowi przedszkola. Przedszkole 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, z języka angielskiego o charakterze wewnątrzprzedszkolnym  

a także gminne. W grupach młodszych realizowany był program „Akademia Kici Koci”, który 

wpisywała się w założenia plany pracy przedszkola i obejmował tematykę przyjaźni, kształtowania 

umiejętności niwelowania negatywnych emocji, dbania o środowisko oraz o swoje zdrowie. W grupach 

starszych realizowany był projekt „Emocja”, który wprowadzał dzieci w świat wartości, kształtował 

inteligencję emocjonalną u dzieci, formułował u dzieci poczucie godności własnej  i szacunku dla 

godności innych osób oraz „Z kulturą mi do twarzy”, który uczy zasad dobrego zachowania w różnych 

sytuacjach. W celu kształtowania postaw proekologicznych realizowany był ogólnopolski projekt 

edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury” oraz „Ale zielnik”, przedszkole prowadzi również 

zbiórkę baterii. Dzieci włączyły się w akcję „Myślę, więc nie śmiecę – 28 Akcja Sprzątania Świata”.  

W celu propagowania postaw patriotycznych przedszkole wzięło udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

Przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”. Organizowano 

uroczystości przy współudziale rodziców oraz społeczności lokalnej. Przedszkole uczestniczyło  

w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, wychowawczych. Realizowany był program 

promujący aktywność muzyczno–ruchową „Muzyka dotyka naszych serc”. Wdrożone były innowacje 

pedagogiczne: „ Bajki i bajeczki z całego świata”, „Mały Mis w świecie emocji’, „Z matematyka  

i elementami kodowania na TY”, „Przedszkolak o tym wie, jak zdrowo zachować się” . Inicjowano  

i przeprowadzono wiele akcji charytatywnych. 

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. W przedszkolu organizowane były dodatkowe zajęcia  

z języka angielskiego, zajęcia taneczne i rytmiczne. 
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Przedszkole współpracowało z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój 

dzieci. W minionym roku szeroka i systemowa współpraca z Gminną Biblioteką w Sulmierzycach 

przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa. Zorganizowany został „Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania” oraz odbywały się comiesięczne spotkania w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki”. 

W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Organizowane były dla 

rodziców spotkania grupowe, konsultacje, porady indywidualne z wychowawcami oraz specjalistami. 

Zorganizowano również spotkanie dotyczące profilaktyki oraz stymulowania rozwoju mowy dziecka  

w wieku przedszkolnym.  

Przedszkole współpracuje ze szkołami, instytucjami wspierającymi dziecko oraz rodzinę.  

Dba o promocję w środowisku lokalnym m. in poprzez stronę internetową przedszkola. 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach 

W roku 2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogumiłowicach zatrudnionych było średnio 29 

nauczycieli (3 w przedszkolu i 26 w szkole) oraz 8 pracowników obsługi (5 w szkole i 3 w przedszkolu). 

Do szkoły podstawowej uczęszczało średnio 76 uczniów, natomiast do przedszkola – 40 wychowanków. 

W okresie od 1.01.2021 r. do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 szkoła 

pracowała w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Nauka odbywała się 

zgodnie z funkcjonującym w szkole regulaminem nauki zdalnej oraz w oparciu o aktualne 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauk regulujące zdalny tryb nauki. Nauczycielom i uczniom 

udostępniono laptopy i tablety do wykorzystania w pracy zdalnej. W maju 2021 został przeprowadzony 

stacjonarnie Egzamin Ósmoklasisty dla uczniów kończących szkołę oraz Ogólnopolski Test 

Trzecioklasisty dla uczniów kończących pierwszy etap edukacyjny. Od września 2021 r. placówka 

wróciła do pracy stacjonarnej. W szkole i w przedszkolu zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa. 

Wszystkie zajęcia odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych GIS. 

Uczniowie i wychowankowie przedszkola na bieżąco objęci byli pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. Pojawiające się problemy były monitorowane i niezwłocznie rozwiązywane. W trakcie 

nauki zdalnej uczniowie i rodzice mieli możliwość stacjonarnych spotkań ze specjalistami: pedagogiem, 

psychologiem, logopedą. Kontakty odbywały się również telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny, 

a także z wykorzystaniem innych środków komunikacji na odległość, np. aplikacji Messenger.  

W trakcie całego 2021 roku realizowane były zadania wynikające z przyjętych planów pracy. 

Zorganizowano wiele konkursów szkolnych, uczniowie uczestniczyli także w konkursach o szerszym 

zasięgu. Realizowano innowacje pedagogiczne, a także różnego rodzaju programy i projekty. 

Działania podejmowane w przedszkolu w roku 2021 

Uroczystości i wydarzenia z Kalendarza Dni Typowych i Nietypowych m.in: Dzień Pluszowego Misia, 

Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy 

i Taty, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Sprzątanie Świata, Dzień Przedszkolaka, Dzień 

Chłopaka, Dzień Postaci z Bajek, Pasowanie na Przedszkolaka, Starszaka i Zerówkowicza, Narodowe 

Święto Niepodległości, Mikołajki, Andrzejki. 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 84 

Konkursy: 

• Skarpeta nie do pary – konkurs plastyczny, 

• „Wiosna w poezji” – konkurs recytatorski, 

• „Ziemia mój dom” – konkurs plastyczny, 

• „Buzię sprawną mam, wierszyk powiem wam” – konkurs recytatorski, 

• „Jesienny krajobraz” – konkurs plastyczny, 

• „Bożonarodzeniowa ozdoba świąteczna” – konkurs plastyczno-techniczny. 

Innowacje: 

• „W poszukiwaniu wartości” – innowacja metodyczna, 

• „Mały Patriota” – innowacja metodyczna. 

Ponadto odbyły się wycieczki do Alpakarni w Poczesnej, do Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Sulmierzycach, do Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim oraz warsztaty „Czekoladowy 

autobus” oraz „Las w słoiku”. Raz w miesiącu odbywają się również spotkania czytelnicze w ramach 

współpracy z Biblioteką Publiczną w Sulmierzycach. 

Działania podejmowane w szkole podstawowej w roku 2021: 

Uczniowie uczestniczyli w akcjach: 

• Sprzątanie Świata – „Myślę, więc nie śmiecę”, 

• Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej, 

• Europejski Dzień Języków Obcych, 

• Listopad Miesiącem Życzliwości, 

• Odblaskowy Pierwszak, 

• Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

• Jarmark Bożonarodzeniowy. 

Uczestniczyli w imprezach szkolnych m.in.: 

• Dzień Edukacji Narodowej, 

• Narodowe Święto Niepodległości, 

• Ślubowanie Klasy Pierwszej, 

• Jasełka, 

• Dzień Chłopaka, 

• Mikołajki, 

• Dzień Kobiet, 

•  Dzień Dziecka, 

• Andrzejki, 

• Dzień Babci i Dziadka. 

Innowacje: 

• „ To się w głowie nie mieści , emocje mieszkają w sercu” 

• „ Magiczne kule otwieramy-materiał utrwalamy” 

• „ Zacznij dobrze dzień” 

• „ Rączka pracuje , mowę kształtuje” 

• „ Lapbook – sposób na naukę”  

• „Żeby zdrowym być, muszę aktywnie żyć” 
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Konkursy: 

• konkurs recytatorski „ A niechaj narodowie…”, 

• konkurs ogólnopolski „ Ubieramy choinkę dla Jana Pawła II”, 

• „Modowe wariacje”, 

• konkurs fotograficzny „ Zielenieje świat”, 

• konkurs ogólnopolski „Olimpus”, 

• „Biblioteka moich marzeń”, 

• „To nie kropka, to moje hobby”, 

• konkurs ekologiczny „Działania na rzecz klimatu”, 

• „Najpiękniejsza pisanka”, 

• konkurs fotograficzny „ Wielkie dzieła w obiektywie”, 

• konkurs plastyczny „ Moje dzieło na okładce”, 

• Ogólnopolski konkurs matematyczny LEON, 

• Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, 

• Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II, 

• konkurs literacki „Wiosna tuż tuż”, 

• Szkolne Mistrzostwa Siatkówki, 

• konkurs fotograficzny „Zieleniej świat”, 

• konkurs literacki „Wiosna tuż tuż”. 

Akcje charytatywne: 

• Góra grosza, 

• Wyciągnij rękę do ubogiego, 

• Wykonanie i przesłanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia kartek z życzeniami dla 

podopiecznych DPS w Kleszczowie, 

• Wykonanie i przesłanie upominków z okazji Świąt Wielkanocnych  dla podopiecznych DPS w 

Bobrownikach, 

• Zbieramy to w szkole, 

• Pomaganie przez bajanie, 

• Razem na Święta, 

• Zbiórka „Biblioteka w Tanzanii”, 

• Zbiórka kredek, 

• Zbiórka mydełek, 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Ponadto odbyły się wyjazdy do kina Helios w Bełchatowie oraz wycieczka krajoznawcza na Jurę 

Krakowsko-Częstochowską. Odbyły się także spotkania autorskie  z Joanną Olech oraz Elżbietą 

Stępień. We wrześniu 2021 r. oficjalnie otwarto „Zieloną Klasę”, czyli ekopracownię pod chmurką.  

5. Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych 

Organizacja nauki: 

W 2021 r. nauka odbywała się w systemie zdalnym, hybrydowym oraz stacjonarnie. Nauka zdalna 

prowadzona była z wykorzystaniem platformy MS TEAMS oraz dziennika elektronicznego. Wszyscy 

uczniowie szkoły mieli dostęp do internetu oraz komputerów. Szkoła jest w posiadaniu 9 laptopów, 

2 komputerów stacjonarnych z organu prowadzącego, wykorzystywanych na potrzeby nauki zdalnej.  
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W 2021 roku wypożyczono uczniom 5 laptopów, nauczycielom 4. Na wniosek rodzica z racji 

wielodzietności i braku sprzętu w domu - 2 uczniów korzystało na terenie szkoły z komputerów podczas 

nauczania zdalnego. Utrudnieniem pojawiającym się podczas  nauki zdalnej były zazwyczaj  problemy 

techniczne związane z jakością połączenia internetowego.  

Uczniowie objęci byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 

- dla  uczniów zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, wynikające z orzeczeń,  które odbywały się  

w trybie stacjonarnym, 

- dla uczniów posiadających opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno –pedagogicznej  prowadzone 

były zajęcia  logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna. 

Dla uczniów klasy VIII zorganizowane zostały konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. 

W 2021 roku odbywały się konsultacje specjalistów z wychowawcami i nauczycielami dotyczące 

kwestii wychowawczych i edukacyjnych. We wszystkich klasach przeprowadzone były przez szkolnego 

pedagoga pogadanki o tolerancji, życzliwości i rozwiązywaniu konfliktów oraz zajęcia o metodach 

uczenia się.  Przeprowadzono zajęcia nt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, a także pogadanki: 

,,Bezpieczeństwo podczas wypoczynku wakacyjnego w czasie pandemii”, ,,Integracja zespołów 

klasowych po powrocie do szkoły - wsparcie pedagogiczne po izolacji związanej z Covid -19”, 

,,Tolerancja i współpraca w grupie”, ,,Moje plany na przyszłość – wybór szkoły ponadpodstawowej”, 

,,Problemy emocjonalne w wieku dojrzewania”. 

Pomocą ze strony wychowawców oraz specjalistów objęci zostali również rodzice. Przeprowadzono 

szkolenie dla rodziców „Organizacja zajęć zdalnych. Problemy uczniów związane z izolacją”. Rodzice 

na bieżąco otrzymywali porady dotyczące pracy z dzieckiem, bezpieczeństwa, np. zapobiegania hejtowi 

wśród dzieci i młodzieży. Otrzymywali również informacje o możliwości korzystania z  bezpłatnych 

webinarów, szkoleń. 

Najważniejsze działania: 

Działania podejmowane przez szkołę w 2021 r. odbywały się częściowo stacjonarnie, częściowo online. 

Były to: 

• Projekty: 

- „Wiedza to potęga”, 

- „Lepsza szkoła”, 

- „Europejski Dzień Języków Obcych 

- ,,Narodowe Czytanie” 

- ,,Czytam ja, czytasz TY, czytamy my” 

- „Listopad miesiącem pamięci” 

- „Wieczornica patriotyczna” 

- „Z ekologią na Ty” 

-  „BohaterON” 

- „Ja w społeczeństwie” 

- „Znamię, znam je” 

- „Laboratoria Przyszłości” 

- „Dzień Tabliczki Mnożenia”, 

- „Dzień Języka Ojczystego”; 
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- „Dzień Bezpiecznego Internetu”; 

- SKO przy współpracy z PKO Bank Polski; 

- „Owoce, warzywa i mleko w szkole” przy współpracy z ARiMR; 

• Akcje charytatywne: 

- kasztanobranie na rzecz chorego Krzysia, 

- zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorego Franka, 

- kiermasz charytatywny na rzecz chorego Franka, 

- Szkolny Charytatywny Kiermasz  Bożonarodzeniowy na rzecz chorej Weroniki, 

- udział w akcji ,,Szkoła pamięta”, 

- udział w akcji ,,Razem na Święta”, 

- występ artystyczny uczniów podczas  Jarmarku Bożonarodzeniowego w Sulmierzycach; 

• Wycieczki:  

- wyjazd do kina Helios w Bełchatowie z okazji Dnia Chłopaka (wszyscy uczniowie) 

- wycieczka do Krakowa (wszyscy uczniowie) 

- wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie – zbiórka i przekazanie karmy 

(uczniowie kl. VII i VIII). 

Najważniejsze osiągnięcia: 

Dwie uczennice otrzymały wyróżnienie  w konkursie recytatorskim ,,Moja Ojczyzna”,  organizowanym 

przez Gminną Bibliotekę w Sulmierzycach 

Stan na 1 września 2021 r.  

- ilość osób zatrudnionych: 19 nauczycieli (w pełnym wymiarze czasu pracy i niepełnozatrudnionych),  

3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny; 

- ilość uczniów: 32.  

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach 

Informacja na temat funkcjonowania biblioteki w 2021 roku 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach ma siedzibę na ulicy 

Słonecznej 5. Jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie gminy Sulmierzyce. 

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, 

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno- 

bibliograficznej oraz realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa. Biblioteka 

prowadzi koła zainteresowań, które służą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych oraz 

oświatowych użytkowników. Biblioteka prowadzi Gminną Orkiestrę Dętą Gminy Sulmierzyce. 

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach przedstawia się następująco: 

Zbiór biblioteczny w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2021 

książki 21 567 

audiobooki 75 
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Struktura księgozbioru 

literatura dla dzieci 5546 

literatura dla dorosłych 10532 

literatura innych działów 5490 

Zakup książek 

W roku 2021 zakupiono 952 książki, w tym: 

- dotacja organizatora: 777 

- dotacja MKi DN: 175 

- dary od czytelników: 29 

Działalność punktów bibliotecznych w 2021 r. prowadzonych przez GBP w Sulmierzycach 

Lokalizacja – nazwa punktu Czytelnicy 
Wypożyczenia 

książek na zewnątrz 
Spotkania z 

dziećmi 

Świetlica wiejska  

w Piekarach 
17 94 5 

Świetlica wiejska  

w Woli Wydrzynej 
18 80 6 

Świetlica wiejska  

w Eligiowie 
7 130 5 

Świetlica wiejska  

w Ostrołęce 
18 57 6 

Świetlica wiejska  

w Chorzenicach 
21 432 6 

Świetlica wiejska  

w Dworszowicach Pakoszowych 
26 86 4 

 

Na początku 2021 roku działało 5 Punktów Bibliotecznych: w Chorzenicach, Woli Wydrzynej, 

Eligiowie, Piekarach i Ostrołęce. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zajęcia 

odbywały się od marca 2021 r.  

Od kwietnia 2021 roku swoją działalność rozpoczął kolejny Punkt Biblioteczny, znajdujący się  

w swietlicy wiejskiej w Dworszowicach Pakoszowych. Przyjęliśmy tam formułę zajęć Wesoła 

Biblioteka (tak jak w Punktach w Piekarach, Ostrołęce i Eligiowie), natomiast  w Punktach 

Bibliotecznych w Woli Wydrzynej i w Chorzenicach kontynuowaliśmy projekt „Biblioteka – 

Uśmiechnięta Planeta”.   

W ciągu roku odbyły się 32 spotkania, w których uczestniczyło 165 dzieci.  
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Najważniejsze imprezy, konkursy i działania podejmowane przez GBP w Sulmierzycach w 2021 roku 

Lp. Nazwa wydarzenia 
Ilość zajęć 

stacjonarnych 

Ilość zajęć 

on-line 

Liczba 

uczestników 

zajęć 

stacjonarnych 

Liczba 

uczestników 

zajęć on-line 

Ogółem 

liczba 

uczestników 

1 Klub Malucha 25 8 76 24 100 

2 Warsztaty artystyczne dla 

dorosłych 
1 0 10 0 10 

3 Dyskusyjny Klub Książki dla 

dorosłych 
5 4 31 28 59 

4 Dyskusyjny Klub Książki 

Szkoła Sulmierzyce 
2 0 49 0 49 

5 Dyskusyjny Klub Książki 

przedszkole SULMIERZYCE 
3 2 51 42 93 

6 Dyskusyjny Klub Książki - 

Szkoła Bogumiłowice  
1 0 12 0 12 

7 Dyskusyjny Klub Książki – 

Przedszkole Bogumiłowice 
1 2 15 29 44 

8 Dyskusyjny Klub Książki 

Dworszowice Szkoła 
1 1 6 6 12 

9 Koncert letni 1 0 80 0 80 

10 
Wycieczka rowerowa do 

punktu bibliotecznego w 

Dworszowicach Pak. 

1 0 7 0 7 

11 Projekt Poznajemy biografie 

sławnych ludzi 
0 3 0 34 34 

12 Lekcja biblioteczna dla dzieci 

z Zamościa 
1 0 7 0 7 

13 Wakacje - zajęcia 26 0 300 0 300 

14 Spotkania autorskie z Panem 

Poetą dla dzieci 
1 0 50 0 50 

15 

Spotkania autorskie dla 

dorosłych Jolanta Bartoś, 

Elżbieta Ceglarek,Szymon J. 

Wróbel  

3 0 44 0 44 

16 Zajęcia – Orkiestra 58 0 666 0 666 

17 Zajęcia  -Werble 11 0 50 0 50 

18 Zajęcia – Keyboard 49 0 224 0 224 

19 Zajęcia – Wokalne 27 0 571 0 571 

20 Rysunek i malarstwo 13 0 179 0 179 

21 Zajęcia – Joga 35 0 255 0 255 
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22 Gimnastyka dla seniorów 14 0 148 0 148 

23 Wycieczka do kina dla 

dorosłych 
1 0 26 0 26 

24 Narodowe Czytanie 1 0 21 0 21 

25 Szkolenia komputerowe dla 

dorosłych 
4 0 36 0 36 

26 Wystawy  5 0 200 0 200 

27 Edukacja Medialna – Projekt 

sieć na kulturę dla dzieci 
0 8 0 55 55 

28 Spotkanie promujące zdrowie 

dla dorosłych 
1 0 13 0 13 

29 Teatrzyk Kamishibai – 

spotkania on- line 
0 10 0 89 89 

30 Dzień Głośnego Czytania 7 0 97 0 97 

31 Spotkania z młodzieżą – 

tworzenie kroniki 
3 0 16 0 16 

32 Moda na czytanie 1 0 20 0 20 

33 Konkursy:  plastyczny, 

recytatorski 
6 0 120 0 120 

34 
Baw się z nami z 

wykreślankami – zabawa 

literacka online 

0 4 0 20 20 

35 „Krzyżówkowy zawrót głowy” 

– łamigłówki dla dzieci  
0 6 0 36 36 

Ponadto w 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach wzięła udział w akcji „Przerwa 

na wspólne czytanie”, „Mała książka Wielki Człowiek”, „Żonkil” oraz w Ogólnopolskim konkursie 

plastycznym „Kartka Wielkanocna”. 
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XXVII  Realizacja uchwał Rady Gminy 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Sulmierzyce w 2021 roku: 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały Przebieg realizacji 

1 XXX/204/21 28.01.2021  

W sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w gminie 

Sulmierzyce na rok 2021 

Na podstawie uchwały Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 

11 posiedzeń oraz dokonała 2 kontroli sklepów 

zgodnie z kalendarzem kontroli. Przeprowadziła 

również 24 rozmowy z osobami nadużywającymi 

alkohol oraz członkami ich rodzin. Na realizację 

zadań przeznaczono kwotę w wysokości 

122 739,92 zł. 

2 XXX/205/21 28.01.2021 

W sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Sulmierzyce 

na lata 2021 - 2027 

Uchwała w trakcie realizacji. Liderem i 

koordynatorem Strategii Rozwiązywania 

problemów Społecznych jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

3 XXX/206/21 28.01.2021 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sulmierzyce 

Uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania jest rozpoczęciem 

procedury prac planistycznych, zmiany dotyczyły 

głównie wysokości budynków  w jednostce 

planistycznej 11a.26U. 

4 XXX/207/21 28.01.2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/372/2014 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 30 

października 2014 r. 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 pozyskano przez gminę środki zewnętrzne 

co pozwoliło na odebranie azbestu. 

5 XXX/208/21 28.01.2021 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Uchwała została zrealizowana. Uchwalono WPF 

Gminy na lata 2021-2030. 

6 XXX/209/21 28.01.2021 
W sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Uchwałę zrealizowano. Uchwalono budżet na 2021 

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. 

7 XXX/210/21 28.01.2021 

W sprawie przyjęcia planów pracy 

Komisji Rady Gminy Sulmierzyce 

na 2021 rok 

Przyjęto do realizacji plan dla poszczególnych 

Komisji Rady Gminy Sulmierzyce. W roku 2021 

odbyły się trzy posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

jedno posiedzenie Komisji Budżetu , Inwestycji i 

Rolnictwa, jedno posiedzenie Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Sportu i Kultury oraz jedno posiedzenie 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisje 

obradowały również na wspólnych posiedzeniach, 

których w 2021 roku odbyło się  osiem. 
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8 XXX/211/21 24.02.2021 

W sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy Sulmierzyce na 2021 

rok 

Plan Pracy Rady Gminy Sulmierzyce przyjęto do 

realizacji. W 2021 roku odbyło się 14 sesji, z czego 

3 sesje zwołano trybem nadzwyczajnym, natomiast 

5 sesji odbyło się w formie zdalnej. 

9 XXXI/212/21 24.02.2021 
W sprawie rozpatrzenia petycji z 

dnia 14 grudnia 2020 roku 

Petycja dotyczyła podjęcia uchwały dotyczącej 

zapowiadanych przez Rząd RP masowych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2.  

Rada Gminy Sulmierzyce uznała petycję za 

niezasadną, ponieważ na dany moment brak jest 

regulacji prawnych dotyczących przymusowych 

szczepień. 

10 XXXI/213/21 24.02.2021 

W sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego, 

ustalenia specjalności i form 

kształcenia oraz maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

Uchwała była realizowana w 2021 roku. 

Dofinansowanie przyznane zostało nauczycielom 

szkół i przedszkoli  w gminie Sulmierzyce, na 

następujące specjalności i formy kształcenia: 

1) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i  

edukacji wczesnoszkolnej; 

2)  oligofrenopedagogika; 

3) kurs trenerski z elementami projektowania gier 

i grywalizacji dla oświaty – trener w oświacie. 

11 XXXI/214/21 24.02.2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/372/2014 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 30 

października 2014 r. 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 pozyskano przez gminę środki zewnętrzne 

co pozwoliło na odebranie azbestu. 

12 XXXI/215/21 24.02.2021 

W sprawie Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Sulmierzyce  na 

lata 2021 - 2025 

Uchwała zrealizowana. Przyjęto Wieloletni 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Sulmierzyce na lata 2021-2025. 

13 XXXI/216/21 24.02.2021 

W sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sulmierzyce 

Uchwałę uchylono. 

14 XXXI/217/21 24.02.2021 
W sprawie funduszu sołeckiego na 

2022 rok 

Rada Gminy w podjętej uchwale nie wyraziła 

zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2022 roku. 

15 XXXI/218/21 24.02.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

16 XXXI/219/21 24.02.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

17 XXXI/220/21 24.02.2021 

W sprawie przyjęcia sprawozdań z 

działalności stałych Komisji rady 

Gminy Sulmierzyce za 2020 rok 

Rada Gminy Sulmierzyce przyjęła sprawozdania z 

działalności poszczególnych Komisji rady Gminy 

Sulmierzyce za 2020 rok. 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 93 

18 XXXII/221/21 31.03.2021 

W sprawie zmiany uchwały 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzenie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2025 

Zmiana uchwały związana była z uwzględnieniem 

uwag ŁUW w Łodzi, które przekazano pismem Nr 

ZRPS-I.9425.25.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.. 

Zmieniony program jest w trakcie realizacji. 

19 XXXII/222/21 31.03.2021 

W sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Sulmierzyce na rok 2021” 

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. 

20 XXXII/223/21 31.03.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

21 XXXII/224/21 31.03.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

22 XXXIII/225/21 29.04.2021 

W sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sulmierzyce 

Uchwałę uchylono. 

23 XXXIII/226/21 29.04.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

24 XXXIII/227/21 29.04.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

25 XXXIV/228/21 31.05.2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/52/19 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 29 marca 2019 

r. 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 31 grudnia 2023 r. 
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26 XXXIV/229/21 31.05.2021 

W sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz deklaracji o 

dochodach 

Uchwała została zrealizowana. Określono wzór 

wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego. 

27 XXXIV/230/21 31.05.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy 

Sulmierzyce 

Uchwała zrealizowana. Rada Gminy wyraziła 

zgodę na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Sulmierzyce. 

28 XXXIV/231/21 31.05.2021 

W sprawie niedochodzenia 

należności z tytułu rekompensaty, o 

której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach 

handlowych 

Rada Gminy wyraziła zgodę na niedochodzenie 

należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

29 XXXIV/232/21 31.05.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

30 XXXIV/233/21 31.05.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

31 XXXV/234/21 30.06.2021 

W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Sulmierzycach 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Sulmierzycach za 2020 rok. 

32 XXXV/235/21 30.06.2021 

W sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Sulmierzyce 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczyła głównie wysokości 

budynków  w jednostce planistycznej 11a.26U. 

33 XXXV/236/21 30.06.2021 

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 

Przedmiotowa uchwała dotyczyła w szczególności 

usunięcia gniazd ogólnodostępnych typu IGLO na 

szkło i SIATKA na tworzywa sztuczne. 



Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2021 
 

 

 95 

34 XXXV/237/21 30.06.2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXI/143/20 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczona przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

Przedmiotowa uchwała dotyczyła w szczególności 

usunięcia gniazd ogólnodostępnych typu IGLO na 

szkło i SIATKA na tworzywa sztuczne. 

35 XXXV/238/21 30.06.2021 

W sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Sulmierzyce na rok szkolny 

2021/2022 

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. 

36 XXXV/239/21 30.06.2021 

W sprawie określenia zasad 

udzielania i wymiaru obniżek 

tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach, zespołach 

szkół i przedszkolach, dla których 

Gmina Sulmierzyce jest organem 

prowadzącym 

Podjęcie uchwały spowodowane było 

dostosowaniem obniżek wymiaru tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć do założeń przyjętych w 

arkuszach organizacyjnych. Skutkowała ona 

zwiększeniem obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć wicedyrektora szkoły 

(zespołu szkół) z 6 do 8 godzin. 

37 XXXV/240/21 30.06.2021 

W sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sulmierzyce 

Uchwała zrealizowana. Ustalono zasady 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce. 

38 XXXV/241/21 30.06.2021 

W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Sulmierzyce wotum 

zaufania 

Rada Gminy Sulmierzyce udzieliła Wójtowi Gminy 

Sulmierzyce wotum zaufania. 

39 XXXV/242/21 30.06.2021 

W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Sulmierzyce wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2020 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy 

Sulmierzyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2020. 

40 XXXV/243/21 30.06.2021 

W sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Sulmierzyce absolutorium z 

wykonania budżetu za 2020 rok 

Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi 

Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 

rok. 

41 XXXV/244/21 30.06.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 
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42 XXXV/245/21 30.06.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

43 XXXVI/246/21 30.07.2021 

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w 

obrębach geodezyjnych: Eligiów, 

Bogumiłowice, Piekary, Dabrowa, 

Sulmierzyce, Kodrań – Anielów, 

Chorzenice 

Przedmiotowa uchwała jest zakończeniem prac 

planistycznych, w związku z uchwałą Nr LIII/ 

334/2018 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 10 

sierpnia 2018 r.  o przystąpieniu do sporządzenia 

w/w planu. 

44 XXXVI/247/21 30.07.2021 

W sprawie zniesienia ochrony 

prawnej drzewa stanowiącego 

pomnik przyrody 

Uchwała dotyczy zniesienia ochrony prawnej 

drzewa znajdującego się na dz. 53/1 obręb Eligiów 

stanowiącego pomnik przyrody z uwagi na utratę 

walorów estetycznych 

45 XXXVI/248/21 30.07.2021 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia regulaminu 

targowiska 

Przedmiotem uchwały jest zmiana lokalizacji 

targowiska. 

46 XXXVI/249/21 30.07.2021 

W sprawie przyjęcia programu 

profilaktyki zdrowotnej dla gminy 

Sulmierzyce na 2021 r. pn. 

„Szczepienia ochronne przeciw 

grypie” 

Program został zrealizowany w 2021 roku. 

Szczepieniami przeciw grypie objęto 100 

mieszkańców gminy, środki pieniężne jakie 

przeznaczono na ten cel to 12 000 zł. 

47 XXXVI/250/21 30.07.2021 

W sprawie określenia 

szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania 

„Strategii Rozwoju Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 – 2030”, 

w tym tryb konsultacji, o których 

mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

Uchwalono szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania „Strategii Rozwoju Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 – 2030”. 

48 XXXVI/251/21 30.07.2021 

W sprawie przyjęcia zasad 

udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy 

Sulmierzyce na dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła i zakupu 

wraz z montażem odnawialnych 

źródeł energii w celu ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy 

Sulmierzyce 

Uchwalono regulamin udzielania dotacji na 

dofinansowanie dostawy i montażu odnawialnych 

źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych w 

celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy 

Sulmierzyce – nabór skierowany do mieszkańców 

gminy Sulmierzyce. 

49 XXXVI/252/21 30.07.2021 
W sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych 

Projekt zrealizowany. Nadano drodze wewnętrznej 

w obrębie Piekary status drogi. 

50 XXXVI/253/21 30.07.2021 

W sprawie zatwierdzenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Sulmierzyce 

Zatwierdzono projekt Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Sulmierzyce celem przekazania do zaopiniowania 

Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 
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51 XXXVI/254/21 30.07.2021 

W sprawie dopłat dla 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 2020. 

52 XXXVI/255/21 30.07.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

53 XXXVI/256/21 30.07.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

54 XXXVII/257/21 16.08.2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/215/21 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 24 lutego 2021 

r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Sulmierzyce 

Uchwała zrealizowana. Zmiany dotyczyły 

określenia nowych zasad polityki czynszowej. 

55 XXXVII/258/21 16.08.2021 

W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Pajęczańskiego 

Uchwała zrealizowana. Udzielono pomoc 

finansową dla Powiatu Pajęczańskiego z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn:” 

Modernizacja drogi powiatowej 1901E o długości 

1500mb na działkach o nr ewid.110 obręb 

Stanisławów i 175/1 obręb Eligiów”. 

56 XXXVII/259/21 16.08.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

57 XXXVII/260/21 16.08.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami 

58 XXXVIII/261/21 29.09.2021 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębach 

geodezyjnych Chorzenice, 

Dąbrówka, Sulmierzyce, Eligiów 

 Uchwała ta jest rozpoczęciem procedury prac 

planistycznych. Przedmiotem zmiany planu 

miejscowego jest zmiana zapisów w tekście planu 

dotyczącego zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

szczególności dotyczącej w zakresie zaopatrzenia w 

gaz. 

59 XXXVIII/262/21 29.09.2021 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębach 

geodezyjnych Bieliki, 

Bogumiłowice Chorzenice, 

Dąbrówka, Dworszowice 

Pakoszowe,  Eligiów, Kodrań – 

Anielów, Ostrołęka, Piekary, 

Sulmierzyce, Wola Wydrzyna 

Uchwała ta jest rozpoczęciem procedury prac 

planistycznych. Przedmiotem zmiany planu 

miejscowego jest zmiana zapisów w tekście planu 

dotyczącego zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

szczególności dotyczącej w zakresie zaopatrzenia w 

gaz. 
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60 XXXVIII/263/21 29.09.2021 

W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów 

położonych w gminie Sulmierzyce 

Uchwała ta jest rozpoczęciem procedury prac 

planistycznych. Przedmiotem zmiany planu 

miejscowego jest zmiana zapisów w tekście planu 

dotyczącego zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów infrastruktury technicznej, w 

szczególności dotyczącej w zakresie zaopatrzenia w 

gaz. 

61 XXXVIII/264/22 29.09.2021 

W sprawie nabycia do zasobu 

mienia komunalnego Gminy 

Sulmierzyce nieruchomości 

położonej w Kuźnicy 

Do zasobu mienia komunalnego Gminy 

Sulmierzyce została nabyta nieruchomość 2092/1 o 

pow. 0,51 ha. 

62 XXXVIII/265/21 29.09.2021 

W sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy 

Sulmierzyce na lata 2021 - 2030 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

63 XXXVIII/266/21 29.09.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

64 XXXIX/267/21 29.10.2021 

W sprawie ustalenia ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za 

udział w działaniach ratowniczych 

oraz szkoleniach pożarniczy 

Rada Gminy Sulmierzyce podwyższyła stawkę 

ekwiwalentu dla strażaków ratowników do 12  

złotych za godzinę szkolenia pożarniczego oraz do 

25 złotych za godzinę udziału w akcji ratowniczej. 

65 XXXIX/268/21 29.10.2021 

W sprawie nadania nazw ulicom w 

miejscowości Dworszowice 

Pakoszowe 

Nadanie nazw ulicom ułatwiło zlokalizowanie 

poszczególnych posesji oraz usprawni nadawanie 

numeracji porządkowej dla powstających 

budynków. 

66 XXXIX/269/21 29.10.2021 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przyjęcia zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Sulmierzyce na 

dofinansowanie wymiany źródeł 

ciepła i zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii w celu 

ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Sulmierzyce 

Zmieniono regulamin udzielania dotacji na 

dofinansowanie dostawy i montażu odnawialnych 

źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych w 

celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy 

Sulmierzyce – nabór skierowany do mieszkańców 

gminy Sulmierzyce. 

67 XXXIX/270/21 29.10.2021 

W sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Wprowadzona uchwała uprawnia organ 

wykonawczy do  pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w przypadku gdy środki pozyskane z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

są  niewystarczające do pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

68 XXXIX/271/21 29.10.2021 

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. 
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69 XXXIX/272/21 29.10.2021 

W sprawie w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sulmierzyce na lata 2021 - 

2032 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

70 XXXIX/273/21 29.10.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

71 XL/274/21 05.11.2021 

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębach 

geodezyjnych: Kuźnica, Eligiów 

Przedmiotowa uchwała jest zakończeniem 

procedury planistycznej sporządzania planu. 

Głównym zamierzeniem uchwalenia planu było 

wyznaczenie terenów eksploatacji 

powierzchniowej. 

72 XLI/275/21 26.11.2021 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Sulmierzyce na rok szkolny 

2021/2022 

Zmiana obowiązującej uchwały podyktowana była 

znacznym wzrostem cen poszczególnych paliw. 

Aktualizacja cen pozwoliła pokryć realne koszty 

ponoszone przez rodziców dowożących dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i 

ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych. 

73 XLI/276/21 26.11.2021 
W sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Wójta Gminy Sulmierzyce 

Uchwała powyższa weszła w życie  z dniem 

podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 

2021r. i z tą datą zostały zmienione składniki 

wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego 

i specjalnego dla wójta gminy. 

74 XLI/277/21 26.11.2021 

W sprawie ustalenia wysokości diet 

oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym Rady Gminy 

Sulmierzyce 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 

września 2021  r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe wprowadzono zmianę 

polegająca na modyfikacji wielokrotności kwoty 

bazowej z 1,5 krotności na 2,4 krotność. 

75 XLI/278/21 26.11.2021 

W sprawie przyjęcia „Strategii 

Promocji i Profilaktyki Zdrowia w 

gminie Sulmierzyce na lata 2022 – 

2030” 

Uchwała przyjęła Strategię Promocji i Profilaktyki 

Zdrowia w gminie Sulmierzyce, będzie ona 

realizowana w latach 2022 – 2030. Strategia  jest 

kontynuacją Gminnego Programu Promocji  

i Profilaktyki Zdrowia opracowanego na lata 2016 

– 2021. 

76 XLI/279/21 26.11.2021 

W sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Sulmierzyce z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 

2022 rok 

Program przyjęto do realizacji. W 2022 roku został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Sulmierzyce zlecanych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym a w art. 3 ust. 3 ustawy i działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

77 XLI/280/21 26.11.2021 

W sprawie Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy 

Sulmierzyce 

Uchwalono Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Sulmierzyce. 

78 XLI/281/21 26.11.2021 

W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych w Gminie 

Sulmierzyce 

Uchwalono stawki podatku od środków 

transportowych obowiązujące na terenie Gminy 

Sulmierzyce od 01.01.2022 r. Zatwierdzone stawki 

są wyższe o 3,6 % od dotychczas obowiązujących. 
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79 XLI/282/21 26.11.2021 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych 

Nowy wzór deklaracji uwzględnia konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w związku ze zwolnienia z części opłaty dla 

właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

80 XLI/283/21 26.11.2021 
W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Stawkę podatku od gruntów pozostałych obniżono 

o 9% w stosunku do stawki ustawowej, stawkę 

podatku od budynków mieszkalnych obniżono o 

66% w stosunku do stawki ustawowej, stawkę 

podatku od budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej obniżono o 41% w 

stosunku do stawki ustawowej, stawki podatku od 

budynków pozostałych obniżono o 51% w stosunku 

do stawku ustawowej. Pozostałe stawki podatku 

pozostawiono na poziomie stawek ustawowych. 

81 XLI/284/21 26.11.2021 

W sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2022 r. 

Stawki pozostawiono na poziomie roku 2021. 

82 XLI/285/21 26.11.2021 

W sprawie w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sulmierzyce na lata 2021 - 

2032 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

83 XLI/286/21 26.11.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

84 XLII/287/21 09.12.2021 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przyjęcia zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Sulmierzyce na 

dofinansowanie wymiany źródeł 

ciepła i zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii w celu 

ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Sulmierzyce 

Zmieniono regulamin udzielania dotacji na 

dofinansowanie dostawy i montażu odnawialnych 

źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych w 

celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy 

Sulmierzyce – nabór skierowany do mieszkańców 

gminy Sulmierzyce. 

85 XLIII/288/21 28.12.2021 

W sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przyjęcia zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Sulmierzyce na 

dofinansowanie wymiany źródeł 

ciepła i zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii w celu 

ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Gminy Sulmierzyce 

Zmieniono regulamin udzielania dotacji na 

dofinansowanie dostawy i montażu odnawialnych 

źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych w 

celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy 

Sulmierzyce – nabór skierowany do mieszkańców 

gminy Sulmierzyce. 

86 XLIII/289/21 28.12.2021 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Sulmierzyce na lata 2022 - 

2024 

Uchwała w trakcie realizacji. Głównym celem jest 

tworzenie warunków umożliwiających realizowanie 

na terenie gminy Sulmierzyce polityki na rzecz 

wzmacniania rodziny. 
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87 XLIII/290/21 28.12.2021 

W sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania sołtysom diet i 

zwrotu kosztów podróży 

służbowych 

Uchwała zmieniła kwotę  diety z 250 zł na 400 zł 

dla sołtysów. 

88 XLIII/291/21 28.12.2021 

W sprawie w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w 

obrębach geodezyjnych Bieliki, 

Bogumiłowice, Dąbrowa, 

Dąbrówka, Dworszowice 

Pakoszowe,  Eligiów, Kodrań – 

Anielów, Marcinów, Piekary, 

Sulmierzyce i Wola Wydrzyna 

Uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania jest rozpoczęciem 

procedury prac planistycznych. Przedmiotem 

zmiany będą zapisy tekstu planu dotyczące terenu 

oznaczonego 3RU,  w szczególności dotyczące 

wysokości zabudowy oraz geometrii dachów. 

89 XLIII/292/21 28.12.2021 

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 

Przedmiotem zmiany uchwały jest m.in. zmiana 

zapisów odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych. 

90 XLIII/293/21 28.12.2021 

W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXI/143/20 Rady Gminy 

Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczona przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

Przedmiotem zmiany uchwały jest m.in. zmiana 

zapisów odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych. 

91 XLIII/294/21 28.12.2021 

W sprawie w sprawie w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Sulmierzyce na 

lata 2021 - 2032 

Wprowadzono zmiany do WPF i Przedsięwzięć. 

WPF Gminy realizowana zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

92 XLIII/295/21 28.12.2021 
W sprawie zmian w budżecie 

gminy Sulmierzyce na 2021 rok 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

Budżet gminy realizowany zgodnie z przyjętymi w 

uchwale zmianami. 

 

 

 

 




