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Szanowni Państwo!  

Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy, zgodnie z nowymi 

założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminy. Przygotowuje go organ wykonawczy, 

czyli Wójt do 31 maja br. za rok poprzedni. Zebrane informacje od pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji są źródłem informacji 

o stanie naszej gminy. Raport przedstawia sytuację gminy pod względem gospodarki, 

środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Stawiamy przed sobą realne 

cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe były 

realizowane w pełnym zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ  

w centrum moich starań było dobro mieszkańca. Zachęcam Państwa do zapoznania się  

z raportem. 

  

 

 Z poważaniem  

    Zofia Kotynia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Spis treści: 

1. Charakterystyka  Gminy 

2.  Demografia 

3. Zarządzanie gminą 

4. Finanse Gminy 

5. Pomoc Publiczna 

6. Realizacja inwestycji i remontów 

7. Mienie Gminy 

8. Planowanie przestrzenne 

9. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, zaopatrzenie  zbiorowe 

wodę i odbiór ścieków 

10. Ochrona Zdrowia 

11. Oświata i wychowanie 

12. Kultura 

13. Upowszechnianie i rozwój sportu 

14. Bezpieczeństwo publiczne 

15. Realizacja polityk, programów i strategii 

16. Pomoc społeczna 

17. Podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Charakterystyka Gminy 

 

 
 
 
Mapa 1 Mapa gminy Siemkowice 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Siemkowice 
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Mapa 2. Mapa powiatu pajęczańskiego z podziałem na gminy 

 

 

Źródło: www.psse.pajeczno.com 

 

 

Gmina Siemkowice znajduje się w województwie łódzkim, w zachodniej części 

powiatu pajęczańskiego. Graniczy z 3 gminami w powiecie pajęczańskim (Działoszyn, 

Pajęczno, Kiełczygłów) oraz z gminami Osjaków i Wierzchlas w powiecie wieluńskim.  

Gmina graniczy z następującymi gminami:  

 Kiełczygłów – na północnym wschodzie, 

 Osjaków – na północnym zachodzie, 

 Pajęczno – na wschodzie, 

 Działoszyn – na południu, 

 Wierzchlas – na zachodzie. 

Siedzibą władz administracyjnych i samorządowych jest miejscowość Siemkowice. 

Obszar Gminy obejmuje powierzchnię 99,98 km2, co stanowi 12,4% całkowitej powierzchni 

powiatu. Na terenie Gminy znajduje się 17 obrębów ewidencyjnych, wchodzących w skład 15 

sołectw: Borki, Delfina, Ignaców-Miętno, Katarzynopole, Kije, Kolonia Lipnik, Laski, 

Lipnik, Łukomierz, Mokre, Ożegów, Pieńki-Bugaj, Radoszewice, Siemkowice, Zmyślona. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kie%C5%82czyg%C5%82%C3%B3w_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osjak%C3%B3w_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paj%C4%99czno_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82oszyn_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzchlas_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Borki_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delfina_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignac%C3%B3w_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynopole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kije_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_Lipnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laski_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipnik_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokre_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%BCeg%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84ki_%28gmina_Siemkowice%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radoszewice_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmy%C5%9Blona_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
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  Pod względem fizyczno-geograficznym (Kondracki1994) gmina Siemkowice leży  

w zasięgu Kotliny Szczercowskiej wchodzącej w skład Niziny Południowo-Wielkopolskiej. 

Okręg Kotliny Szczercowskiej charakteryzuje się licznymi terenami podmokłymi. Występują 

tu lasy mieszane sosnowo - dębowe oraz bory sosnowe. Zachodnia część gminy  

o powierzchni 354 ha należy do Osjakowskiego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego. 

Gmina styka się również z obszarem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, a granica 

otuliny tego parku pokrywa się z południowo – zachodnią granicą gminy, zajmując tylko 

niewielki skrawek powierzchni gminy w rejonie wsi Mokre o powierzchni 40,48 ha. Również 

w zachodniej części Gminy Siemkowice znajduje się rezerwat przyrody „Mokry Las”,  

o powierzchni 14,42 ha. 

Według danych GUS na koniec roku 2018 Gminę zamieszkuje 4952 mieszkańców. 

Wśród nich 2472 osoby to mężczyźni, a 2480 osób to kobiety. Jest to stosunkowo 

równomierny rozkład płci. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 48 os./km2,                          

a w województwie łódzkim 136 os./km2. Gmina położona jest w całości w zlewni Warty,                

w dorzeczu Odry. Głównymi ciekami występującymi na terenie Gminy są rzeka Wierznica, 

Wierzejka i Wężnica. Na terenie Gminy brak jest dużych zbiorników wodnych. Występuje tu 

jedynie kilka zbiorników w charakterze stawów. ,,Program małej retencji dla województwa 

łódzkiego” przewiduje na terenie gminy Siemkowice budowę dwóch zbiorników retencyjnych 

na rzece Wierznicy: ,,Ług” i ,,Stawy Młynki”. Trzema głównymi sektorami gospodarki 

narodowej są przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny. Gmina 

ma dobrze rozbudowaną sieć dróg. Siemkowice położone są między drogami krajowymi              

- nr 74 od północy i nr 42 od południa. Odległość do miasta powiatowego wynosi 9 km.               

Na obszarze Gminy znajduje się również linia kolejowa nr 146, na której odbywa się 

wyłącznie ruch towarowy. Stacją na terenie gminy jest Chorzew Siemkowice, a zarządza nią 

PKP PLK. Gmina Siemkowice podobnie jak inne gminy powiatu pajęczańskiego ma 

charakter rolniczy. Powiat pajęczański jest krajowym potentatem w zakresie uprawy warzyw. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchnia gminy Siemkowice 

wynosi  9998 ha.  

W strukturze użytkowania Gminy dominują użytki rolne – 66,75% ogólnej powierzchni. 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują obszar 2.980 ha, co stanowi 29,8 % 

powierzchni Gminy. Powierzchnia zajmowana przez grunty zabudowane i zurbanizowane to 

256 ha. Tereny zajmowane przez drogi to 233 ha co stanowi 2,33 % powierzchni Gminy. 

Gmina Siemkowice charakteryzuje się glebami słabymi jakościowo. Głównym materiałem 

glebotwórczym są piaski, a w niewielkim stopniu gliny i pyły.                                    
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Przeważającym typem gleb są gleby brunatne wyługowane, nieznaczne powierzchnie pokryte 

są glebami należącymi do typu gleb bielicowych, czarnych ziem i piasków murszastych.  

 

2. Demografia 

 
Gminę Siemkowice, zgodnie z danymi Ewidencji Ludności  na dzień 31.12.2018 roku 

zamieszkuje 4952 mieszkańców.  

Tabela 1.  Liczba ludności  w poszczególnych miejscowościach z podziałem na 

sołectwa na  dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Miejscowość Liczba Mieszkańców Sołectwo 

1. Borki 48 Borki 

2. Delfina 167 Delfina 

3. Ignaców 76 Ignaców-Miętno 

4. Miętno 79 Ignaców-Miętno 

5. Katarzynopole 115 Katarzynopole 

6. Kije 59 Kije 

7. Kolonia Lipnik 230 Kolonia Lipnik 

8. Laski 113 Laski 

9. Tądle 21 Laski 

10. Lipnik 614 Lipnik 

11. Mazaniec 87 Lipnik 

12. Łukomierz 136 Łukomierz 

13. Bugaj Lipnicki 36 Łukomierz 

14. Pieńki Laskowskie 42 Pieńki-Bugaj 

15. Bugaj Radoszewicki 44 Pieńki-Bugaj 

16. Zmyślona 231 Zmyślona 

17. Mierzanów 25 Zmyślona 

18. Mokre 158 Mokre 

19. Ożegów 602 Ożegów 

20. Radoszewice 945 Radoszewice 

21. Siemkowice 1104 Siemkowice 

22. Marchewki 20 Siemkowice 
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Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Siemkowice w latach 2015-2018 oraz ilość urodzeń             

i zgonów 

 

Rok 

 

Liczba mieszkańców Gminy 

 

 

 

 

Ilość urodzeń 

 

 

 

Ilość zgonów  

Kobiety 

 

 

Mężczyźni 

 

Ogółem 

 

2015 

 

2533 2515 5048 

 

54 

 

65 

 

2016 

 

2515 2493 5008 

 

37 

 

65 

 

2017 

 

2482 2490 4972 

 

45 

 

51 

 

2018 

 

2472 2480 4952 

 

59 

 

60 

 

Wykres 1. Ogólna liczba mieszkańców w latach 2015-2018 

Wykres poniżej przedstawia dynamikę zmian liczby ludności gminy w latach 2015-2018 

 

Na wykresie powyżej zauważa się spadek liczby ludności w Gminie Siemkowice. 

   W latach 2015-2016 w strukturze ludności gminy przeważają kobiety, natomiast w latach 

2017-2018 przeważają mężczyźni co przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 2. Kobiety i mężczyźni w ogólnej liczbie mieszkańców  

 

 

 

Wykres 3. Zestawienie ilości urodzeń i zgonów w latach 2015-2018 
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3. Dane statystyczne z zakresu spraw obywatelskich oraz USC za rok 2018 

 

L.p. Nazwa czynności Ilość spraw 

Rejestracja Stanu Cywilnego 

1 Sporządzone akty stanu cywilnego: 

 

61 

 Akty urodzenia w tym: 

       - Typowe  

       - Nietypowe (transkrypcja) 

6 

1 

5 

 Akty małżeństwa w tym: 

        - Typowe (konkordatowe) 

        - Typowe (cywilne) 

        - Nietypowe (transkrypcja) 

28 

22 

5 

1 

 Akty zgonów w tym: 

          - Typowe  

          - Nietypowe (transkrypcja) 

27 

27 

0 

 

2 

 

 

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego (sprostowania, uzupełnienia aktów) 

 

 

9 

 

3 

 

 

Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 

 

487 

 

4 

 

 

Sporządzone przypiski w aktach stanu cywilnego 

 

303 

5 

 

Wydane zaświadczenia ( o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa, o stanie cywilnym)  
 

20 

 

6 

 

 

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego (RSC) 

 

401 

 

7 

 

 

Wydane decyzje w sprawie imion i nazwisk 

 

1 

 

Ewidencja ludności 

 

 

1 

 

 

Zameldowania (pobyt czasowy i stały), wymeldowania 

 

135 

 

2 

 

 

Usuwanie niezgodności 

 

 

171 

 

 

3 

 

 

Wydane decyzje w sprawach meldunkowych 

 

1 

 

4 

 

 

Nadane numery Pesel 

 

13 

5 

 

Wydane zaświadczenia z rejestru mieszkańców (RM) 170 
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Dowody osobiste 

 

 

1 

 

 

Przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego 

 

494 

 

2 

 

 

Zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

 

30 

 

3 

 

 

Unieważnienie dowodu osobistego w RDO ( zmiana danych, 

reklamacja, przekazanie przez osobę trzecią) 

 

 

23 

 

 

3. Zarządzanie Gminą  

 
Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej            

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne i zlecone przez administrację 

rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, 

kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną i ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone 

przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, 

obronności i pomocy społecznej. 

1) Wójt 

Jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje Uchwały Rady 

Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, 

wykonywanie budżetu, realizacja zadań publicznych powierzonych gminie w drodze  

zawartych porozumień. Funkcję wójta sprawuje Zofia Kotynia. Wójt realizuje zadania  

za pomocą  Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. W skład kierownictwa 

urzędu wchodzą, Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu Organizacyjnego) - Magdalena 

Beksa, Skarbnik Gminy (Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego) - Iwona 

Grzegorczyk-Namyślak oraz  Kierownik Referatu Ochrony Inwestycji, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Tadeusz Ślusarek,  

2) Rada Gminy 

Jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym od 2018 r. na pięcioletnią kadencję.  

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy. Są to m.in.: uchwalenie Statutu Gminy, budżetu gminy, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat  

w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada gminy obraduje na sesjach 
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zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad 

podaje się do wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Siemkowice tworzy 15 osób.  

 

W 2018 roku funkcjonowały dwa składy Rady: 

 

Rada Gminy Siemkowice kadencja 2014 -2018 

Lp. Imię                  

i nazwisko 

Okręg Funkcja 

1. Grzegorz 

Góra 

Sołectwo Łukomierz, 

Łukomierz Bugaj Lipnicki 

Sołectwo Siemkowice 

(ul. Poręby, Łąkowa, Polna)  

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

2. Waldemar 

Moryń 

Sołectwo Siemkowice 

(ul. Widawska, Dworcowa, 

Brzozowa, Plac Wolności, 

W.S. Dziegieciów, Gajówka 

Młynki, Gajówka Papierek, 

Marchewki, Leśna) 

Przewodniczący Rady Gminy 

3. Jacek Piskuła Sołectwo Siemkowice  

(ul. Krasińskiego, Górna, 

Częstochowska, Krótka,  

J. Słowackiego, B.Prusa, 

A.Mickiewicza, W. Reymonta, 

H.Sienkiewicza, Przedszkolna, 

Szkolna) 

- zastępca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

4. Sebastian 

Stachera 

Sołectwo Siemkowice 

(ul. Karczówki, Wierzbowa, 

Ogrodowa, Nowa, Dolna, 

Parkowa, Zamkowa, Kościelna) 

- zastępca Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, 

- członek Komisji Rewizyjnej 

5.  Jan Woś Sołectwo Kije,  

Sołectwo Radoszewice  

(ul. Słomiana, Kociołek, 

Cmentarna, Polna, Młyńska, 

Targowa, Osjakowska) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia          i Spraw Społecznych 

6. Marcin 

Jamiński 

Sołectwo Radoszewice (ul. 

L.A. Niemojewskich, 

Powstania Styczniowego, 

Niwa, Żychty, Starowiejska, 

Pasieka) 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

7. Wiesław 

Górecki 

Sołectwo Radoszewice  

(ul. Zmyślańska, Kasztańska, 

Składowa, Szewczyki, Trakt 

Siemkowicki, Górki) 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia          i Spraw Społecznych 

- członek Komisji Rewizyjnej 

8. Stanisław 

Rabenda 

Sołectwo Zmyślona (Zmyślona, 

Mierzanów) 

Sołectwo Katarzynopole, 

Sołectwo Pieńki - Bugaj 

- Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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9. Marianna 

Jendraszczyk 

Sołectwo Lipnik 

nr 3-48; nr 102-120,  

Mazaniec 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

10. Henryk 

Janecki 

Sołectwo Lipnik 

 nr 49-101; nr 121-138 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

 

11.  Marek Kruk Sołectwo Delfina 

Sołectwo Kol. Lipnik 

- zastępca przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

12. Maria 

Szymańska 

Sołectwo Laski (Laski, Tądle) 

Sołectwo Borki 

- członek Komisji Rewizyjnej, 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia          i Spraw Społecznych 

13. Paweł 

Rabenda 

Sołectwo Mokre 

Sołectwo Ignaców - Miętno 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia          i Spraw Społecznych 

14. Andrzej 

Zgorzelak 

Sołectwo Ożegów (ul. Długa, 

Podgórze, Nowa, Piaskowa) 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

15. Przemysław 

Szczerkowski 

Sołectwo Ożegów  

(ul. Wierzbowa, Szkolna, 

Łąkowa, Spacerowa, Krótka, 

Wiśniowa, Polna, Leśna) 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia          i Spraw Społecznych 

 

Od 21 listopada 2018 r. działa Rada Gminy Siemkowice kadencji 2018-2023 w składzie: 

Lp. Imię                 

i nazwisko 

Okręg Funkcja 

1. Piotr 

Namyślak 

Sołectwo Łukomierz, 

Łukomierz Bugaj Lipnicki 

Sołectwo Siemkowice 

(ul. Poręby, Łąkowa, Polna)  

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, 

- członek Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

2. Waldemar 

Moryń 

Sołectwo Siemkowice 

(ul. Widawska, Dworcowa, 

Brzozowa, Plac Wolności, 

W.S. Dziegieciów, Gajówka 

Młynki, Gajówka Papierek, 

Marchewki, Leśna) 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, 
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3. Beata 

Grzesik 

Sołectwo Siemkowice  

(ul. Krasińskiego, Górna, 

Częstochowska, Krótka,  

J. Słowackiego, B.Prusa, 

A.Mickiewicza, W. Reymonta, 

H.Sienkiewicza, Przedszkolna, 

Szkolna) 

- Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, 

 

4. Sebastian 

Stachera 

Sołectwo Siemkowice 

(ul. Karczówki, Wierzbowa, 

Ogrodowa, Nowa, Dolna, 

Parkowa, Zamkowa, Kościelna) 

- Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków         i Petycji, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

5.  Piotr Kik Sołectwo Kije,  

Sołectwo Radoszewice  

(ul. Słomiana, Kociołek, 

Cmentarna, Polna, Młyńska, 

Targowa, Osjakowska) 

- zastępca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 

- członek Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

6. Andrzej 

Górecki 

Sołectwo Radoszewice (ul. 

L.A.Niemojewskich, Powstania 

Styczniowego, Niwa, Żychty, 

Starowiejska, Pasieka) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia        i Spraw Społecznych 

7. Marcin 

Jamiński 

Sołectwo Radoszewice  

(ul. Zmyślańska, Kasztańska, 

Składowa, Szewczyki, Trakt 

Siemkowicki, Górki) 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia         i Spraw Społecznych 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

8. Stanisław 

Rabenda 

Sołectwo Zmyślona (Zmyślona, 

Mierzanów) 

Sołectwo Katarzynopole, 

Sołectwo Pieńki - Bugaj 

- Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, 

- członek Komisji Rewizyjnej 

9. Jarosław 

Gasiecki 

Sołectwo Lipnik 

nr 3-48; nr 102-120,  

Mazaniec 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

- członek Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

10. Henryk 

Janecki 

Sołectwo Lipnik 

 nr 49-101; nr 121-138 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia   i Spraw Społecznych, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów, Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

11.  Kamil 

Ceglarek 

Sołectwo Delfina 

Sołectwo Kol. Lipnik 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia        i Spraw Społecznych, 

- członek Komisji Rewizyjnej 

12. Maria 

Szymańska 

Sołectwo Laski (Laski, Tądle) 

Sołectwo Borki 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

- członek Komisji Rewizyjnej 
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13. Damian 

Cieśla 

Sołectwo Mokre 

Sołectwo Ignaców - Miętno 

- zastępca Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, 

- zastępca Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

14. Krzysztof 

Pokrzywiński 

Sołectwo Ożegów (ul. Długa, 

Podgórze, Nowa, Piaskowa) 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska, 

- członek Komisji Rewizyjnej 

15. Andrzej 

Zgorzelak 

Sołectwo Ożegów  

(ul. Wierzbowa, Szkolna, 

Łąkowa, Spacerowa, Krótka, 

Wiśniowa, Polna, Leśna) 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia        i Spraw Społecznych, 

- członek Komisji Budżetu, 

Finansów,  

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

 

3) Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Siemkowice w 2018 roku 

 

W 2018 roku Rada Gminy Siemkowice obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na  

13 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 83 uchwały.  

W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Rady 

Powiatu Pajęczańskiego, Sołtysi poszczególnych Sołectw z terenu Gminy Siemkowice oraz 

inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym 

dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych. Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz 

podjęte na nich uchwały zostały udostępnione do publicznego wglądu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemkowicach:  www.siemkowice.biuletyn.net. 

Zgodnie z procedurą, w 2018 roku przekazano 56 uchwał do Wojewody Łódzkiego (Wydział 

Prawny, Nadzoru i Kontroli), 43 uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast do 

Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego przekazano 20 uchwał do publikacji. 

 

Projektodawcą uchwał byli: 

1) Referat Finansowo - Podatkowy    - 37 podjętych uchwał 

2) Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 15 podjętych uchwał 

3) Referat Organizacyjny     - 25 podjętych uchwał 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   -  6 podjętych uchwał. 
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4) Sołectwa 

W Gminie Siemkowice funkcjonują jednostki pomocnicze w formie sołectw. Tworzenie, 

łączenie, podział i znoszenie jednostki pomocniczej oraz zmiana jej granic należy do 

kompetencji Rady Gminy. Organizację, zakres i zasady działania jednostek pomocniczych 

określają odrębne statuty uchwalone przez Radę. Nadzór nad działalnością jednostek 

pomocniczych sprawują Rada i Wójt na zasadach określonych w statutach jednostek.  

Na terenie Gminy Siemkowice działa 15 sołectw. W 2018 roku funkcję Sołtysów  

w poszczególnych Sołectwach sprawowali: 

 

Lp. Imię i nazwisko Sołectwo 

1. Janina Lont Borki 

2. Józef Mirowski Delfina 

3. Dorota Włodarczyk Ignaców - Miętno 

4. Ryszard Lefler Katarzynopole 

5. Tadeusz Wachowski Kije 

6. Zdzisław Drewniak Kolonia Lipnik 

7. Eugeniusz Włodarczyk Laski - Tądle 

8. 
Barbara Rabenda 

Lipnik 

9. 
Ewa Góra 

Łukomierz 

10. 
Marlena Kuźniak 

Mokre 

11. 
Danuta Popecka 

Ożegów 

12. 
Stanisław Swędrak 

Pieńki Laskowskie - Bugaj Radoszewicki 

13. 
Agnieszka Wlaźlak 

Radoszewice 

14. 
Jolanta Ryś 

Siemkowice 

15. 
Zofia Kamer 

Zmyślona 
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4. Finanse Gminy 

 
Budżet Gminy Siemkowice na 2018 rok został uchwalony w dniu 28.12.2017 r. Uchwałą 

Rady Gminy Siemkowice Nr XXXVIII/155/17. W trakcie roku dokonywano zmian  

w budżecie następującymi aktami: 

1. Uchwała Nr XXXIX/161/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 23.02.2018 r. 

2. Zarządzenie Nr 180/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 28.02.2018 r. 

3. Uchwała Nr XL/174/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 15.03.2018 r. 

4. Uchwała Nr XLI/176/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28.03.2018 r. 

5. Zarządzenie Nr 184/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 11.04.2018 r. 

6. Uchwała Nr XLII/184/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27.04.2018 r. 

7. Zarządzenie Nr 189/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 14.05.2018 r. 

8. Uchwała Nr XLIII/191/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 18.05.2018 r. 

9. Zarządzenie Nr 193/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 30.05.2018 r. 

10. Zarządzenie Nr 200/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 28.06.2018 r. 

11. Zarządzenie Nr 205/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 10.07.2018 r. 

12. Zarządzenie Nr 208/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 27.07.2018 r. 

13. Uchwała Nr XLV/203/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 07.08.2018 r. 

14. Zarządzenie Nr 212/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 09.08.2018 r. 

15. Zarządzenie Nr 218/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 30.08.2018 r. 

16. Zarządzenie Nr 220/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 14.09.2018 r. 

17. Zarządzenie Nr 224/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 28.09.2018 r. 

18. Uchwała Nr XLVII/210/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 04.10.2018 r. 

19. Zarządzenie Nr 228/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 10.10.2018 r. 

20. Zarządzenie Nr 229/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 11.10.2018 r. 

21. Uchwała Nr XLVIII/217/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 17.10.2018 r. 

22. Zarządzenie Nr 231/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 18.10.2018 r. 

23. Zarządzenie Nr 232/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 30.10.2018 r. 

24. Zarządzenie Nr 237/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 15.11.2018 r. 

25. Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 04.12.2018 r. 

26. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 18.12.2018 r. 

27. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 19.12.2018 r. 

28. Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 31.12.2018 r. 
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1) Realizacja budżetu za 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 
Plan 

początkowy 

Plan po zmianach 

na 31.12.2018 

Wykonanie na 

31.12.2018 

dochody, w tym: 22 269 522,00 23 621 302,20 23 913 569,06 

dochody bieżące 20 457 841,00 21 727 484,20 22 047 606,76 

dochody majątkowe 1 811 681,00 1 893 818,00 1 865 962,30 

wydatki, w tym: 26 333 290,00 28 258 042,50 26 293 410,78 

wydatki bieżące  18 992 196,07 20 276 891,47 18 694 875,48 

wydatki majątkowe 7 341 093,93 7 981 151,03 7 598 535,30 

WYNIK BUDŻETU -4 063 768,00 -4 636 740,30 -2 379 841,72 

 

Wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 

wynosi 3.352.731,28 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

skorygowana o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 

217 ustawy o finansach publicznych wynosi 5.324.827,20 zł. Deficyt na koniec roku jest 

niższy od zakładanego i został sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 

 

2) Zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. 

 

Instytucja finansująca 
Stan zadłużenia na 

31.12.2018 r. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 320 000,00 zł 

Bank Spółdzielczy w Warcie 1 500 000,00 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
1 986 603,75 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
583 447,00 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 
123 884,64 zł 

Razem zadłużenie: 4 513 935,39 zł 

 

 

3) Dochody w 2018 r. 
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1. Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji 

ogólnych z budżetu państwa. Dla budżetu Gminy Siemkowice największe źródło dochodów 

stanowi subwencja i dotacje na cele bieżące, w dalszej kolejności udziały we wpływach 

 z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatki i opłaty. Znaczną kwotę stanowią 

także dochody majątkowe, lecz nie są to dochody o charakterze stałym. Ich wielkość 

uzależniona jest od realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych w danym roku 

oraz zakwalifikowania majątku gminnego do sprzedaży. 

2. Dochody wykonane w 2018 r. wyniosły 23.913.569,06 zł i stanowią 101,24% 

planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosły 22.047.606,76 zł, dochody majątkowe 

1.865.962,30 zł.  

3. Struktura dochodów: 

 

 

 

4) Wydatki w 2018 r. 

11,06%
0,04%

9,80%

33,80%

27,97%

0,41% 7,40%

9,52%

Sruktura dochodów w 2018 r.

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.645.427,00

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 9.289,27

podatki i opłaty 2.344.358,79

subwencje 8.082.362,00

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.688.655,35

dochody ze sprzedaży majątku 97.308,50

dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.768.653,80

pozostałe dochody 2.277.514,35
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a) Uchwała budżetowa określa na jakie cele i jakiej wysokości wydatkowane są środki 

publiczne. Dzieli się je na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące 

związane są z działalnością urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. W każdym 

roku wartość wydatków jest podobna. Różnice spowodowane są zmianą wskaźnika 

inflacji, zmianą struktury zatrudnienia itp. Różnice w wydatkach majątkowych  

w poszczególnych latach mogą być znaczne. Wynika to z liczby i wielkości 

opracowanych projektów budowlanych, pozyskanych z zewnątrz środków na 

realizację zadań inwestycyjnych, a także wielkości posiadanych wolnych środków i 

nadwyżki z lat ubiegłych. 

b) Wydatki wykonane w 2018 r. wyniosły 26.293.410,78 zł i stanowią 93,05% 

planowanych wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 18.694.875,48 zł, co stanowi 

71,10%, wydatki majątkowe 7.598.535,30 zł. (28,90%) 

 

c) Struktura wydatków:

 
 

5) Przychody w 2018 r. 

 

28,90%

31,76%

15,32%

0,08%

23,45%

0,49%

Struktura wydatków w 2018 r.

wydatki majątkowe 7.598.535,30

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.351.179,13

wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań  4.028.693,48

obsługa długu 21.494,63

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.165.739,58

dotacje na zadania bieżące 127.768,66
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Wyszczególnienie Kwota 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej 

1 669 033,00 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy 
1 848 547,00 

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym 
2 944 176,00 

Nadwyżki z lat ubiegłych 123 548,92 

 

6) Rozchody w 2018 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

rozchody z tytułu pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie 
1 669 033,00 

spłaty kredytów i pożyczek 278 7,61 

 

 

7) Obowiązujące podatki i opłaty w roku 2018 w Gminie Siemkowice 

• Podatek od nieruchomości 

Rada Gminy Siemkowice uchwałą nr XXXVII/144/17 z dnia 30.XI.2017r obniżyła górne 

stawki podatku od nieruchomości: 

- od gruntów:                                                                                                                              

    - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób   

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z kwoty 0,91 zł na kwotę 0,85 zł        

od 1 m² powierzchni, 

  - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych z 4,63zł na 4,00zł, 

   - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,48 zł na kwotę 0,25 zł od 

1 m powierzchni, 

   - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – z kwoty 3,04 zł od  

1 m² powierzchni na kwotę 2,90 zł 
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- od budynków lub ich części: 

    -  mieszkalnych z kwoty 0,77 zł na kwotę 0,60 zł od 1 m powierzchni użytkowej,   

     - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 

23,10 zł na kwotę 17,00 zł od 1 m powierzchni użytkowej,    

      - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym z kwoty 10,80 zł na kwotę 9,00 zł od  

1 m² powierzchni użytkowej,      

      - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielenia 

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 

4,70zł na kwotę 3,80 zł od 1 m powierzchni,      

      - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego z kwoty 7,77zł na kwotę 5,00 zł od 1 m powierzchni, 

        - od budowli – 2% ich wartości.       

Rada Gminy Siemkowice uchwałą Nr XXXVII/146/2017 z dnia 30 listopada 2017r 

zwolniła od podatku od nieruchomości: 

-  budynki , budowle i grunty zajęte na potrzeby prowadzenie statutowej działalności  

w zakresie pomocy społecznej, kultury i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej,  

z wyjątkiem części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Skutki finansowe za 2018 rok wynoszą: 

Skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości za rok 2018 – 18.019,25zł , w tym ;  

OSP 17 302,50zł, Gminna Biblioteka Publiczna -  415,oo zł i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 301,75zł. 

• Podatek rolny 

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r.  

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 i wynosi dla gruntów nie stanowiących 

gospodarstwa rolnego (52,49zł x 5q= 262,45 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo 

rolne ( 52,49zł x 2,5 q= 131,225 zł) . 

 Podatek leśny 

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r w 

sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r i wynosiła 197,06 zł za 1 m x 0,220m 

= 43,3532 zł za 1 ha fiz. lasu.     
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• Podatek od środków transportowych 

Rada Gminy Siemkowice Uchwałą Nr XXXVII/145/17 z dnia 30 listopada 2017r obniżyła 

stawki w podatku od środków transportowych o 44%  w stosunku do górnych stawek 

podatkowych. 

   Rada Gminy Siemkowice uchwałą nr XXXVII/146/2017 z dnia 30 listopada 2017r zwolniła 

z podatku od środków  transportowych: 

     - pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej oraz autobusy służące do przewozu 

młodzieży szkolnej. Zwolnienia  2 autobusów szkolnych za rok 2018 wynosi 4060,00 zł. 

 

5. POMOC PUBLICZNA 

 

1) Pomoc publiczna dla rolników 

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwo rolne na terenie Gminy Siemkowice.  W 2018 r. udzielono pomocy dla 

748  osób na łączną kwotę 311 348,23 zł. 

2) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice rozpatrywano wnioski 

pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli 

przygotowanie zawodowe i zdali egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Łódzkiego. 

W roku 2018 łącznie dofinansowano koszty kształcenia pracowników młodocianych  

dla 4 pracodawców na łączną kwotę 24.243,00 zł. Dofinansowanie jest przyznawane  

w ramach środków z Funduszu Pracy i stanowi pomoc de mini mis.  

 

6. REALIZACJA  INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

W 2018 roku zrealizowano oraz zakończono wcześniej rozpoczęte zadania: 

1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3525E na odcinku Katarzynopole 

– Zmyślona oraz budowa chodnika w ciągu drogi gminnej  

nr 109109E.Wykonano chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej o długości 242 
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mb wraz ze zjazdami oraz 60 mb w ciągu drogi gminnej Koszt wykonania tej inwestycji to 

100.900,00 zł  

2) Przebudowa drogi powiatowej ul. Dolna w Siemkowicach 

Przebudowa drogi powiatowej ul. Dolna w Siemkowicach swoim zakresem obejmował 

przebudowę jezdni na odcinku 182 metrów i szerokości jezdni 6,5 m. Wykonawcą zadania  

w wyniku przetargu nieograniczonego była firma „LARIX” z Lublińca. Łączny koszt 

inwestycji 95.966,51 zł. Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 30.07.2018 r. 

3) Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Delfina – 

Kolonia Lipnik – Bugaj Lipnicki 

Przebudowa – modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Delfina – Kolonia Lipnik – 

Bugaj Lipnicki obejmował przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

 o długości 1738 mb; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  

o grubości do 12 cm wraz z poboczami. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o gr 4 cm. Wykonawcą zadania w wyniku przetargu 

nieograniczonego była firma „LARIX” z Lublińca. Łączny koszt inwestycji wyniósł 

307.116,12 zł. Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 30.07.2018 r. Inwestycja 

dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 

4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki swoim zakresem obejmował 

przebudowę jezdni na odcinku 500 metrów. Wykonawcą zadania w wyniku przetargu 

nieograniczonego była firma „LARIX” z Lublińca. Łączny koszt inwestycji 56 495,74 zł. 

Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 30.07.2018 r. 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 5636E na odcinku Siemkowice – Marchewki 

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 5336E na odcinku Siemkowice – 

Marchewki została dofinansowana ze środków budżetu Gminy Siemkowice. Roboty 

związane z przebudową drogi nadzorował oraz wykonawcę wyłonił Powiat pajęczański. 

Wykonawcą robót została firma „BITUM” z Lublińca. Długość przebudowanego odcinka 

wynosi 990 metrów. Wkład Gminy Siemkowice w przebudowę tej drogi wyniósł 194 118,17 

zł. Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 20.07.2018 r. 

6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mokre i Radoszewice 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokre do działki 483 i 484. Budowa 

wodociągu z rur PVC o średnicy 90mm o długości 123,50m. Rozbudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Radoszewice do działki nr 292. Budowa wodociągu z rur PVC o średnicy 

90mm o długości 125,50m. Koszt rozbudowy wyniósł 28.604,28 zł. 
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7) Modernizacja hydroforni w Siemkowicach przy ul. Przedszkolnej 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji hydroforni  

w Siemkowicach zostały zakupione pompy głębinowe wraz materiałem do montażu o łącznej 

wartości 33 654,78 zł. 

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Siemkowice 

W 2018 roku kontynuowana była inwestycja związana z budową sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Siemkowice. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

firma RAD-BUD z Radomska wykonała sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnej, 

Kościelnej, Wierzbowej, Mickiewicza, Parkowej, Nowej, Częstochowskiej, Sienkiewicza, 

Prusa, Słowackiego, Górnej. Protokół odbioru końcowego inwestycji został podpisany w dniu 

30.06.2018 r. Inwestycja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

W 2018 r. poniesiono wydatki na kwotę 1.971.662,02 zł. ,a łączny koszt budowy kanalizacji  

wyniósł 4 566 974,33 zł. 

9) Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach  

W dniu 4 stycznia 2018 roku została podpisana Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno – Budowlanym „PRZEM-GRI” Sp. z o.o. z Olsztyna, którego wyłoniono  

w wyniku przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. 

„Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach – Etap I: Etap 

I – Budowa oczyszczalni ścieków w Siemkowicach, Etap II – Zagospodarowanie terenu 

wokół oczyszczalni”. Teren budowy stanowiący działki nr 1002, 1014 w Siemkowicach 

został przekazany. Na dzień sporządzenia poniższej niniejszej informacji odbiór częściowy, 

kończący Etap I budowy oczyszczalni wyznaczony został na 28.09.2018 r. Inwestycja jest 

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa”. Umowa o przyznaniu pomocy nr 

00004-65150-UM0500029/17 z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi została zawarta w dniu 

24 lipca 2017 roku i wynosi 1 996 671,00 zł. Budowa oczyszczalni dofinansowana jest 

również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi. Umowa nr 36/OW/P/2017o dofinansowanie ww. inwestycji w formie pożyczki 

została zawarta w dniu 19.05.2017 r.  i wynosi łącznie 2 574 400,00 zł. Prace związane  

z wykonaniem pierwszego etapu zadania zakończone zostały we wrześniu ubiegłego roku, co 

zostało potwierdzone protokołem odbioru z dnia 28 września 2018 roku. Łączny koszt 

wykonania pierwszego etapu wyniósł 3.989.541,54 zł 
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10) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Siemkowicach 

Zakres inwestycji obejmował m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

stropu ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego 

na budynku głównym szkoły wraz z przedłużeniem okapu, roboty budowlane uzupełniające. 

Wartość inwestycji wyniosła 449.740,98 zł. Inwestycja zakończona protokołem odbioru  

z dnia 30.05.2018 r. Zadanie zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie ze środków 

WFOŚiGW w Łodzi nr 451/OA/PD/2017 w formie pożyczki i dotacji na łączną kwotę 

217 953,00 zł. 

11) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Siemkowicach – filia w Radoszewicach na kwotę 23.689,80 zł. Zamontowano 

kocioł c.o., pompę, grzejniki, ogrzewacz i inne elementy niezbędne do zamontowania 

instalacji oraz pomalowano pomieszczenie kotłowni 

12) Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej szkoły 

podstawowej w miejscowości Zmyślona na świetlicę wiejską na kwotę 5000,00zł.. 

13) Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Lipnik dofinansowana  

z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na kwotę 21.854,06 zł. oraz zakup traktorka – 

kosiarki samojezdnej za kwotę 11998,99 zł. 

14)    Przebudowa schodów w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku  

15) Dofinansowanie dla OSP Siemkowice – przebudowa i nadbudowa dachu 

strażnicy na kwotę 200.000 zł. 

16) Realizacja małych projektów lokalnych tzw. Grantów sołeckich, 

dofinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – w Sołectwach Lipnik, 

Zmyślna oraz Ożegów. 

17) Dotacja celowa na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego. Udzielono dotacji na wykonanie 50% wartości dokumentacji 

projektowej przyłącza kanalizacyjnego. Z dotacji skorzystały 122 osoby na kwotę  

39.650,00 zł.  

18) Dotacja celowa dla OSP Lipnik na zadanie pn.: ,,Wykonanie dokumentacji 

utwardzenia i zagospodarowania placu dojazdowego     przy OSP w Lipniku".                         

W ramach dotacji została sporządzona dokumentacja projektowa na kwotę 4.800 zł. 

19) Zakup działki w Siemkowicach przy ul. Kościelnej pod przepompownię 

ścieków P2. Zakupiono nieruchomość gruntową, na której zlokalizowana jest przepompownia 

ścieków, Siemkowice, ul. Zamkowa za kwotę 9.995,19 zł. 
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20) Zakup i montaż elektronicznego systemu do głosowania i sprzętu do transmisji 

on-line posiedzeń Rady Gminy. Zakupiono, zamontowano i skonfigurowano sprzęt (kamera, 

system nagłośnienia, mikrofony bezprzewodowe, system głosowania i debat) na kwotę 

53.747,12 zł. 

 

7. MIENIE GMINY  

 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2018 roku została 

przygotowana w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym. 

 

Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej 

 

      

Grupa 
Wyszczególnienie składników 

mienia komunalnego 

Wartość 

początkowa 

na dzień 

01.01.2018 r. 

Przychody Rozchody 

Wartość 

końcowa na dzień 

31.12.2018 r. 

0 Grunty 1 289 609,06 9 995,19 205,70 1 299 398,55 

1 

Budynki i lokale, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu niemieszkalnego 

11 223 217,39 613 318,05 15 810,89 11 820 724,55 

2 
Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
16 010 411,66 4 607 781,51 349 994,53 20 268 198,64 

3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 
196 738,86 0,00 127 394,52 69 344,34 

5 
Specjalistyczne maszyny, 

urządzenia i aparaty 
63 542,69 11 998,99 0,00 75 541,68 

6 Urządzenia techniczne 32 630,09 53 747,12 0,00 86 377,21 

7 Środki transportu 776 007,33 0,00 0,00 776 007,33 

8 
Narzędzia przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie 
211 497,39 0,00 0,00 211 497,39 

razem  29 803 654,47 5 296 840,86 493 405,64 34.607.089,69 

 

 

1) Grunty komunalne 

 

a) Stan powierzchni gruntów 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. łączna powierzchnia gruntów będących własnością 

Gminy Siemkowice wynosi 217,3547 ha, w tym 2,2036 ha oddanych w użytkowanie 

wieczyste. Zasadniczą częścią tych gruntów to nieruchomości zabudowane i niezabudowane, 

pochodzące głównie z komunalizacji majątku Skarbu Państwa. Przeważającą część gruntów 

komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy w drodze uwłaszczenia, z mocy 

prawa decyzjami wojewody. 

Szczegółowy wykaz powierzchni gruntów gminnych położonych w poszczególnych 

miejscowościach zestawiono w tabelach: 

 

Tabela nr 1 — Wykaz nieruchomości gruntowych gminy będących własnością Gminy Siemkowice  

- stan na 31.12.2018 r. 

Rodzaj gruntu wg symbolu KŚT powierzchnia w ha Wartość w zł 

ŁĄKI 1 ,4500 10 810,58 

GRUNTY POD WODAMI 0,3035 605,55 

WODY PŁYNĄCE 0,0460 253,00 

NIEUŻYTKI 6,9145 30 903,60 

GRUNTY ORNE 22,9261 118 977,72 

SADY 0,4300 3 133,47 

LASY 4,9732 25 422,25 

PASTWISKA 4,4515 32 942,69 

GRUNTY REKREACYJNE 0,8086 4 447,30 

GRUNTY NIEZABUDOWANE 0,2900 2 076,68 

GRUNTY ZABUDOWANE 6,9594 95 161,57 

GRUNTY POD DROGAMI 167,7841 974 664,14 

RAZEM 217,3369 ha 1 299 398,55zł 

 

 Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddanych 

 w dzierżawę 

Lp. Imię i nazwisko dzierżawcy Przedmiot dzierżawy Powierzchnia dzierżawy 

1. Osoba fizyczna Działki nr 200, 201, 202 - 

Siemkowice 

0,94 ha 

2. Osoba fizyczna Działka nr 2640 — Ożegów 0,14 ha 
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Wykaz gruntów przyjęte w bezpłatne używanie na podstawie umów użyczenia 

Lp. 
Nr 

działki 
Charakterystyka Tytuł Położenie Użyczający 

Powierzchni

a 

w ha 

Data 

obowiązywania 

umowy 

użyczenia 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

2339 

 

 

 

 

 

 

 

296 

 

Grunt stanowiący 

drogę powiatowa 

Nr 4527E 

 

 

 

 

Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

3501E 

Użyczenie  w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej 

 

 

Ożegów Powiat 

Pajęczański 

0,6500 30.08.2011 r. – 

29.08.2019r. 

3) 

 

 

 

4) 

850 

 

 

 

231 i 933 

Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

3508E 

 

Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

3504E 

Użyczenie  w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej 

 

Lipnik Powiat 

Pajęczański 

0,6500 30.08.2011 r. – 

29.08.2019 r. 

5) 848, 884, 

1012 

Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

4536E 

Użyczenie  w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej 

 

Radoszewice Powiat 

Pajęczański 

0,5800 30.08.2011 r. – 

29.08.2019 r. 

6) 841 Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

4527 

Użyczenie  w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej 

 

Mokre Powiat 

Pajęczański 

0,2400 15.11.2013 r. – 

14.11.2021 r. 

7) 172 Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

3525E 

Użyczenie  w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej 

 

Zmyślona Powiat 

Pajęczański 

0,0410 28.09.2017 r. – 

27.09.2020 r. 

8) 1349 Grunt stanowiący 

drogę powiatową nr 

4536E 

Użyczenie  w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej 

 

Siemkowice Powiat 

Pajęczański 

część o pow. 

0,128 

28.09.2017 r. – 

27.09.2020 r. 
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b) Zagospodarowanie gruntów własnych stanowiących własność Gminy 

Siemkowice 

W porównaniu z rokiem poprzednim zaszły niewielkie zmiany w sposobie zagospodarowania 

gruntów własnych Gminy. Znaczna część nieruchomości gminnych jest zarządzana 

bezpośrednio przez Gminę. Do grupy tej należą: 

a) nieruchomości związane z realizacją zadań własnych Gminy: 

- większość gruntów zabudowanych obiektami użyteczności publicznej lub 

przeznaczonych pod tego rodzaju obiekty ( działalność oświatowa, świetlice, budynki 

administracyjne, itp.) 

- drogi stanowiące własność Gminy, 

- nieruchomości stanowiące zasób mieszkaniowy, 

      b) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno – sportowe oraz wolne działki rolne,                                            

do czasu zagospodarowania ich w inny sposób. 

2) Lokale mieszkalne 

Zasób lokali mieszkalnych będących własnością Gminy jest niewielki. W okresie objętym 

niniejszą informacją liczba tych lokali zmieniła się nieznacznie. Zasób gminnych lokali 

mieszkalnych składa się z 17 lokali mieszkalnych (wg. stanu na 31.12.2018 r.) 

a) 3 lokale mieszkalne w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach, 

b) 2 lokale mieszkalne w budynku Weterynarii, 

c) 1 lokal mieszkalny w budynku Publicznego Przedszkola w Siemkowicach, 

d) 1 lokal mieszkalny – ul. Karczówki w Siemkowicach, 

e) 2 lokale mieszkalne – ul. Parkowa w Siemkowicach, 

f) 3 lokale mieszkalne w budynku szkoły podstawowej w Radoszewicach, 

g) 1 lokal mieszkalny w budynku byłej szkoły w Delfinie, 

h) 4 lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Radoszewicach. 

 

3) Lokale użytkowe 

Zasób lokali użytkowych będących własnością Gminy stanowią budynki, lokale oraz 

pomieszczenia zlokalizowane w miejscowościach Siemkowice oraz Radoszewice. Obiekty 

gminne mogące pełnić funkcje lokali użytkowych na potrzeby działalności gospodarczej są 

zagospodarowane poprzez ich wynajem jednostkom oraz osobom fizycznym. Zestawienie 

lokali użytkowych i sposób ich zagospodarowania zawarto w tabeli. 
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 Wykaz gminnych lokali użytkowych i sposób ich zagospodarowania —  

stan na 31.12.2018 r. 

 

Lp. 
Imię i nazwisko / 

Nazwa 
Adres 

Powierzchnia 

najmu Sposób zagospodarowania 

l. Gabinet 

Weterynaryjny 

Adam Wełna 

Siemkowice ul. Przedszkolna 

1 

28,71 m2 Działalność gospodarcza 

2. 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Ciemny 

Siemkowice ul. Przedszkolna 

4 
31,31 m2 Działalność lecznicza 

3. Gminny Ośrodek 

Zdrowia 

Siemkowice ul. Przedszkolna 

4 

126 Działalność lecznicza 

4. 

Apteka mgr 

Farmacji Grażyna 

Góra 

Radoszewice ul. Powstania 

Styczniowego I 
67 Apteka 

5. 
Ubezpieczenia 

Katarzyna Dugacz 

Radoszewice ul. Powstania 

Styczniowego I 
69,76 Działalność gospodarcza 

6. 

Gminny Ośrodek 

Zdrowia / Filia w 

Radoszewicach 

Radoszewice ul. Powstania 

Styczniowego 1 
142,28 m2 Działalność lecznicza 

7. Poczta Polska S.A. 
Siemkowice ul. 

Częstochowska 5 
41,20 Działalność pocztowa 

8. 

Kwiaciarnia 

Małgorzata 

Banasiak 

Radoszewice ul. Powstania 

Styczniowego la 
18,81 Działalność gospodarcza 

 

4) Dochody uzyskane z gospodarowania gruntami i lokalami  

Przeprowadzono przetarg na zbycie lokalu wchodzącego w skład zasobu nieruchomości 

Gminy Siemkowice, lokal mieszkalny znajdujący się w budynku Domu Nauczyciela  

w Radoszewicach przy ul. L.A. Niemojewskich, gm. Siemkowice,  położony na działce 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 783/2 o pow. 0,2858 ha, Wartość lokalu 87.000 zł. 

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 

2018 roku 

Lp. Dochody Kwoty netto 

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2 600,87 zł 

2. Wpływy z najmu i dzierżawy 137 442,75 zł 

3. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 87 000,00 zł 

4. Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych 10 308,50 zł 

5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie - 5 197,72 zł 

 Łącznie 232 154,40 zł 



32 
 

5) Infrastruktura drogowa 

 

 W zarządzie Wójta Gminy Siemkowice w 2018 roku pozostawały drogi publiczne 

kategorii gminnej o łącznej długości 35,3 km. 

 

Wykaz dróg gminnych 

Lp. 
Numer ewidencyjny 

drogi 
Nazwa drogi (przebieg) 

Długość        

w km 

1. 109051E Ożegów – Chorzew (gr. Gm. Kiełczygłów) 4,2 km 

2. 109052E Radoszewice – Lipie (gr. Gm. Kiełczygłów) 3,5 km 

3. 109053E Radoszewice – Laski – gr. Gm. Wierzchlas 5,5 km 

4. 109054E Bugaj Radoszewicki – Laski – Mazaniec 5,5 km 

5. 109055E Siemkowice – Ignaców – Ożegów  3,9 km 

6. 109056E Bugaj Lipnicki – Siemkowice  3,1 km 

7. 109102E (gr. Gm. Kiełczygłów) – Delfina – Kolonia Lipnik  2,1 km 

8. 109109E (gr. Gm. Kiełczygłów) – Radoszewice - Katarzynopole 5,5 km 

9. 117310E (gr. Gm. Osjaków) – Radoszewice 2 km 

 

Pozostałe drogi niezaliczone do kategorii dróg gminnych są drogami wewnętrznymi  

pozostającymi w zarządzie Wójta Gminy Siemkowice. 

 

 Wykaz gruntów pod drogami gminy Siemkowice — stan na 31.12.2018 r. 

Lp. Miejscowość Powierzchnia w hektarach 
Wartość gruntów wg. ewid. 

księgowej 

1. Borki 4,40 ha 25 490,00 zł 

2. Bugaj Lipnicki 1,77 ha 10 160,00 zł 

3. Bugaj Radoszewicki 1,3428 ha 7 791,54 zł 

4. Delfina 7,9355 ha 47 052,19 zł 

5. Ignaców — Miętno 6,7398 ha 38 931,00 zł 

6. Katarzynopole 4,8697 ha 28 108,29 zł 

7. Kije 2,2992 ha 13 310,00 zł 

8. Kolonia Lipnik 9,5640 ha 55 429,21 zł 

9. Laski - Tądle 8,06 ha 46 790,00 zł 

10. Lipnik 11,7798 ha 68 014,20 zł 
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11. Łukomierz 7,57 ha 43 840,00 zł 

12. Marchewki 0,55 ha 3 200,00 zł 

13. Mazaniec 4,7005 ha 27 243,48 zł 

14. Mierzanów 1,9623 ha 11 371,58 zł 

15. Mokre 14,56 ha 86 710,00 zł 

16. Ożegów 22,52 ha 129 750,00 zł 

17. Pieńki Laskowskie 2,8714 ha 16 592,47 zł 

18. Radoszewice 25,5502 ha 147 570,00 zł 

19. Siemkowice 23,5737 ha 137 521,34 zł 

20. Zmyślona 5,1652 ha 29 788,84 zł 

 Łącznie 167,7841 ha 974 664,14 zł 

 

 

Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego dostępna jest na stronie BIP 

Gminy Siemkowice www.siemkowice.biuletyn.net w zakładce Budżet i finanse.  

 

8. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną 

gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice, które zostało przyjęte 

przez Radę Gminy Siemkowice w dniu 10 września 2008 r. – uchwała nr XV/70/2008  

(https://gminasiemkowice.pl/index.php/druki-do-pobrania) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi około 97 km2, z czego około  

8 km2 objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  uchwalonego 

Uchwałą Rady Gminy Siemkowice nr XXXV/174/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla działek nr ewid. 1392/1, 

1393/1, 1605/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616/1, 

1616/2, 1616/3, 1616/4, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 1617/4 oraz części działek Nr ewid. 1495  

http://www.siemkowice.biuletyn.net/
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i 1586 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Siemkowice zwanego „Osiedle Dąbrowa”  

w Gminie Siemkowice. 

Gmina Siemkowice w 2018 r. wydała łącznie 42 decyzje administracyjne w sprawie 

ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy w tym 39 decyzji o warunkach zabudowy  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynową 

 i zagrodową oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano, 75 zaświadczeń o braku planu 

miejscowego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach,  

w biurach geodezyjnych.  

Wydano również, na podstawie obowiązującego studium, 4 zaświadczenia 

 o przeznaczeniu terenu pod zalesienie oraz 4 postanowienia o odmowie wydania 

zaświadczenia, że teren leży w obszarze objętym programem NATURA 2000. 

W oparciu o prawo geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja  1989 r.                

Prawo   geodezyjne i kartograficzne wydano 3 postanowienia o rozgraniczeniu 

nieruchomości oraz 1 decyzję kończącą postępowanie rozgraniczeniowe.  

Na terenie Gminy Siemkowice w ubiegłym roku nadano 22 numery porządkowe dla 

nowo wybudowanych budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa, ponieważ 

 w 2017 r. nadano 15 numerów porządkowych. 

W związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawą  z dnia 1 kwietnia 

2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Rada 

Gminy Siemkowice podjęła Uchwałę Nr XXXIV/135/17 w dniu  31 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zmiany nazw ulic i placów (upamiętniających  osoby, organizację, wydarzenia lub 

daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny 

sposób) położonych na terenie Gminy  Siemkowice. 

Powyższą uchwałą  następujące ulice otrzymały nowe nazwy:   

 1. W miejscowości Siemkowice: 

1) ulica 22-lipca  - nowa nazwa  ,,ulica Przedszkolna” 

2) ulica 18-Stycznia – nowa nazwa   ,,ulica Kościelna” 

3)  Plac XXX - lecia PRL - nowa nazwa  ,,Plac Wolności” 

2. W miejscowości Ożegów: 

1)   ulica 18-Stycznia -  nowa nazwa ,,ulica Długa”. 

W związku z powyższym, na wnioski mieszkańców ulic, wydano łącznie  

36 zaświadczeń o zmianie nazw ulic, na potrzeby przedłożenia w różnych instytucjach. 
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W oparciu o ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przeprowadzono postępowania 

podziałowe i wydano łącznie 10 decyzji administracyjnych zatwierdzającej podziały. 

Na potrzeby Gminy Siemkowice została zakupiona nieruchomość gruntowa o pow. 

0,02 ha za kwotę 6.500, 00 zł. na potrzeby obsługi istniejącej przepompowni ścieków. 

 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, ZBIOROWE 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW 

1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej — na terenie Gminy Siemkowice obowiązuje Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemkowice przyjęty Uchwałą Nr XV/59/16 Rady 

Gminy Siemkowice z dnia 17 lutego 2016 roku, oraz w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XV/59/16 Rady Gminy Siemkowice z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemkowice” – Uchwała Nr XIX/68/16  Rady Gminy 

Siemkowice z dnia 13 maja 2016 r. Istotą założeń przyjętego planu jest osiągnięcie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację działań zmniejszających 

emisję gazów cieplarnianych poprzez wyznaczone dla Gminy Siemkowice cele: -  redukcję 

emisji gazów cieplarnianych, -  zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł 

odnawialnych, - redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności 

energetycznej, - redukcja zanieczyszczeń powietrza. W ramach tego programu w roku 2018 

zrealizowano następujące zadania: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  

w Siemkowicach  

2) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Siemkowice na lata 2018 – 2032  został przyjęty  Uchwałą  Nr II/10/18 z 4 grudnia 2018 r. 

Podstawowym celem przygotowania Programu jest oczyszczenie terenu Gminy Siemkowice  

z wyrobów zawierających azbest, poprzez stosowanie się do harmonogramu stopniowego 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Umożliwi to wyeliminowanie negatywnego 

wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców, a także na stan środowiska na terenie Gminy.   

W ramach realizacji zapisów Programu Gmina na bieżąco uaktualnia inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest, a także składa sprawozdania do Marszałka Województwa 

Łódzkiego w zakresie występowania i usuwania tych wyrobów. W 2018 roku odebrano 

i przekazano do utylizacji z terenu gminy płyty eternitowe w ilości 90,06 Mg od 40 

gospodarstw domowych. Gmina Siemkowice  jako beneficjent programu realizowanego przez 
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WFOŚiGW w Łodzi pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 31.336,00 zł, które 

zostały w całości wykorzystane w formie dotacji dla posiadaczy odpadów. 

3) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemkowice do roku 2022 - Uchwała  

Nr II/11/18 z 4 grudnia 2018 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Program 

ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową. 

Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony 

każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska 

lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Dokument przedstawia 

konkretne zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia i działania z zakresu zarówno: budowy  

i przebudowy/remontu dróg i ulic, wszelkich przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji 

budynków, bioróżnorodności (m.in. rewitalizacji terenów zieleni), ochrony wód, gospodarki 

odpadami czy ochrony zwierząt. 

a) Pracownicy Urzędu podejmują działania zmierzające do ochrony środowiska poprzez - 

prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

b) Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości  

w zakresie utrzymywania czystości i porządku  np. rozmowy bezpośrednie, pisma,  kontrole. 

Gmina Siemkowice realizuje inwestycje mające wpływ na ochronę środowiska min. Budowa 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz systemu zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej w m. Siemkowice. 

4) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Siemkowice w 2018 roku - Uchwała Nr XLII/187/18 z dnia 27 kwietnia 

2018r. Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,  w szczególności 

psów i kotów, w tym również wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Na terenie 

Gminy odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się w odniesieniu do pojedynczych 

zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, chorych lub powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku nieustalenia właściciela bądź 

opiekuna zwierzęcia, Urząd Gminy  podejmował działania zmierzające do odłowienia 

zwierzęcia i umieszczenia w Schronisku dla Zwierząt.   

5) Gospodarka Odpadami  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przejęliśmy  

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadania te w naszej gminie realizuje zewnętrzny 

Wykonawca, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Obsługę w zakresie odbioru 

odpadów dla Gminy Siemkowice w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 
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zapewniała spółka EKO-REGION Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie. Selektywna zbiórka 

odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje: odpady zmieszane, suche i szkło.              

Za 2018 rok osiągnięto odpowiednie poziomy recyklingu – 38,6%, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Raz w roku zapewnia się mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych, 

Stawki opłat za odbiór odpadów w 2018 roku obowiązywały na podstawie Uchwały  

Nr II/9/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi                            

i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi              

i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16 zł miesięcznie od jednej osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. Poniesione koszty odbioru odpadów z terenu Gminy 

wyniosły 340.806,96 zł. 

Udostępniano na stronie internetowej urzędu gminy informację, o których mowa w art. 3 ust. 

2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W ustawowym terminie przekazano za 2018 rok, Marszałkowi Województwa  

Łódzkiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska  sprawozdanie roczne              

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

10. OCHRONA ZDROWIA  

 

Zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia w przeważającej części realizuje Gminny Ośrodek 

Zdrowia  w Siemkowicach  w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia  

W 2018 roku udzielał świadczeń w zakresie lekarza POZ , Pielęgniarki POZ oraz medycyny 

szkolnej. W ramach tej umowy  wg stanu na 31.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia 

było zadeklarowanych  3700 pacjentów do lekarza,  3503 pacjentów do pielęgniarki oraz 516 

uczniów  w ramach medycyny szkolnej. 

W 2018 udzielonych zostało: 

 porady ogółem  –  18167 

 wizyty domowe – 172 

 porady dzieciom i młodzieży  w wieku do 18 lat –  3126 (w tym 30 wizyty domowe) 

 porady osobom w wieku 65 lat i więcej – 6687  (w tym 123 wizyt domowych)  
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Od 1 stycznia 2018 roku Ośrodek podpisał umowy z NFZ w zakresie  świadczeń lekarza 

i pielęgniarki POZ oraz  świadczeń pielęgniarki w ramach medycyny szkolnej.  

Liczba zadeklarowanych pacjentów wg stanu na dzień 31.12.2018: 

 deklaracje do lekarza POZ – 3700 

 deklaracje do pielęgniarki POZ – 3503 

 liczba uczniów w ramach medycyny szkolnej – 516 

W ramach umowy z NFZ Ośrodek prowadzi Profilaktykę Gruźlicy realizowaną przez 

pielęgniarki oraz Profilaktykę Chorób Układu Krążenia realizowaną przez lekarzy.  

Profilaktyka gruźlicy realizowana jest zgodnie z wytycznymi NFZ w ramach  grup  

i  czynników  ryzyka zachorowalności, natomiast CHUK realizujemy w wyznaczonych w tym 

programie przedziałach wiekowych (35,40,45,50,55 lat). 

Od 1 października  2018 r. została uruchomiona filia Gminnego Ośrodka Zdrowia                                 

w Radoszewicach. 

 

11.OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

W Gminie Siemkowice sieć jednostek oświatowych realizuje zadania począwszy od poziomu 

edukacji przedszkolnej, poprzez obowiązkowe szkoły podstawowe oraz oddziały klasy  

III gimnazjum. Brak jest szkolnictwa ponadpodstawowego.  

Na terenie Gminy Siemkowice w 2018 roku funkcjonowały następujące placówki oświatowe: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach  

z oddziałami gimnazjalnymi; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku; 

4. Publiczne Przedszkole w Siemkowicach; 

5. Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Siemkowice posiadają zróżnicowaną bazę 

lokalową. Corocznie w budżecie Gminy planowane są środki na remonty  

i zadania inwestycyjne z uwzględnieniem wieku i stanu technicznego budynków szkolnych 

i przedszkolnych.  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach posiada  

16 sal lekcyjnych w tym Eko-pracownia, 2 pracownie komputerowe oraz salkę do ćwiczeń 
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ruchowych i rekreacji. Ponadto dysponuje bazą sportowo – rekreacyjną, na którą składa  

się hala sportowa z zapleczem i zespół boisk Orlik. W szkole znajduje się również stołówka.  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach – posiada 11 sal lekcyjnych, w tym: 

pracownię komputerową, pracownię ekologiczną, salę świetlicy, salę zajęć ruchowych, 

bibliotekę, stołówkę. Ponadto dysponuje bazą sportowo – rekreacyjną, na którą składa się sala 

gimnastyczna o powierzchni 550,35m 2 , boisko do piłki nożnej, mini boisko do piłki nożnej, 

boisko do siatkówki, plac zabaw.  

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku posiada 6 sal lekcyjnych w tym: salę 

komputerową, oddział przedszkolny, bibliotekę, jadalnię, świetlicę oraz salkę do ćwiczeń 

ruchowych i rekreacji oraz klasopracownię „Na tropach przyrody”. Uczniowie korzystali  

z posiłków jednodaniowych oferowanych w formie cateringu 

4) Publiczne Przedszkole w Siemkowicach posiada 2 sale do zajęć oraz plac zabaw. Dzieci 

korzystały z 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek), 

przygotowywanych w kuchni przedszkolnej. 

5) Finansowanie oświaty 

Informację o wydatkach, otrzymanej subwencji oświatowej i otrzymanych dotacjach  

na oddziały przedszkolne i przedszkola zawiera poniższa tabela: 

 

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

dzieci lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 3, ust. 5-7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – 

Prawo oświatowe). Gmina Siemkowice spełnia ten obowiązek zapewniając dowóz  

do placówek oświatowych własnym transportem, jak również korzystając z usług innych 

przewoźników.  

 

 

 

Okres 

rozliczeniowy 
Wydatki 

Subwencja 

oświatowa 

Dotacja na 

oddziały 

przedszkolne 

Dotacja na 

przedszkola 

Razem 

subwencja + 

dotacje 

Różnica 

(wydatki-

subwencja 

+dotacje) 

01.01.2018r.-

31.12.2018r. 
6 949 017,07 4 113 407,00 53 430,00 94 530,00 4 261 367,00 2 687 650,07 
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12. KULTURA 

1)  Działalność kulturalna 

Na terenie Gminy Siemkowice funkcjonuje jedna instytucja kultury. Jest to Gminna 

Biblioteka Publiczna w Siemkowicach, która niezmiennie służy mieszkańcom gminy 

upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz  

kulturalno – oświatową.  Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym  

beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników                     

z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci  i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur 

szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika 

sezonowego. 

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora , a od tej kwoty uzależniona jest 

dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Ze środków własnych biblioteka                          

w 2018 roku zakupiła 138 woluminów za 3.500 zł , a   dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 

4.700 zł wzbogaciliśmy nasze zbiory o kolejne175 pozycji.                                                                                                                   

Stan księgozbioru ogółem wynosi  -  11566 woluminów w tym: 

- literatura piękna dla dzieci  1099 wol. 

 - literatura niebeletrystyczna  -  5393 wol. 

Ze zbiorów biblioteki skorzystało 565 czytelników, a odwiedziło 1226 osób. 

 Biblioteka korzysta z programu bibliotecznego SOWA2/MARC21, który umożliwia 

wprowadzenie całego księgozbioru do bazy danych, co znacznie usprawnia wyszukiwanie 

i sprawdzenie stanu książek. Zbiory wprowadzane są na bieżąco do systemu. 

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenia, opracowywania i udostępniania 

księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. 

Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy : 

- wystawy nowych zbiorów jako forma informacji o książkach,   

- mini konkursy czytelnicze, 

- wycieczki  i lekcje biblioteczne, 

- praca indywidualna z czytelnikiem ( np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, 

encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie). 

- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury, 

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 

- współpraca ze Szkołami – Podstawowymi oraz Gimnazjum. 

W miarę możliwości finansowych i lokalowych biblioteka organizuje : 

- Ferie:  zajęcia plastyczne, rękodzielnicze oraz literackie dla dzieci. 
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- Zajęcia okazjonalne :projektowanie i wykonywanie  Laurek na Dzień Babci i Dziadka, 

Palmy Wielkanocne, ozdób  choinkowych, 

 - wakacje w Bibliotece,  bibliotekę odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkole 

z Siemkowic i z Publicznej Szkoły Podstawowej z Radoszewic. 

- „Narodowe Czytanie”- jest to akcja społeczna mająca na celu propagowanie czytelnictwa 

oraz popularyzację wybitnej polskiej literatury. Spotkanie to odbyło się w gronie 

przedstawicieli władz samorządowych oraz rady sołeckiej, nauczycieli wraz z grupą uczniów, 

a także pracowników Urzędu Gminy i Biblioteki, 

 

2) Wydarzenia kulturalne 

• Uroczystość z okazji "Dnia Kobiet", odbyła się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Siemkowicach. Uczestnicy imprezy mieli  okazję wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej  

z Siemkowic pod dyrekcją Kapelmistrza Pana Stanisława Rysia. Niedzielne spotkanie 

uświetnił także występ artystyczny w wykonaniu  Zespołu "Malwinki" i "Lipniczanie" oraz 

dzieci uczęszczających do tutejszej Publicznej Szkoły Podstawowej. 

 Dożynki gminne – parafialne 

Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne, które odbyły się 26 sierpnia 2018 r., były 

współorganizowane przez Wójta Gminy Siemkowice, Rady Sołeckie oraz Stowarzyszenia  

w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.W ramach imprezy 

prezentowany był dorobek kulturalny obszaru LGD ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty”  

z udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach oraz z Kołem Emerytów 

i Rencistów. 

 Festyn sportowo-integracyjny połączony z zawodami sportowo-pożarniczymi drużyn 

OSP z terenu Gminy Siemkowice w miejscowości Zmyślona Na boisku sportowym  

w Zmyślonej odbył się Festyn sportowo-integracyjny połączony  

z zawodami sportowo-pożarniczymi drużyn OSP z terenu Gminy Siemkowice.  

Gospodarzem tegorocznych  Zawodów było sołectwo Zmyślona. Organizatorem Wójt Gminy 

Siemkowice, Oddział Gminny ZOSP RP oraz jednostka OSP Mokre. 

  Festyn sołecki ludowo-integracyjny w Lipniku 

W dniu 9 września na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipniku odbył się 

Festyn sołecki ludowo – integracyjny. Impreza została zorganizowana przez Radę Sołecką 
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wsi Lipnik oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Siemkowice. Na scenie 

wystąpiły lokalne zespoły: Lipniczanie, Orkiestra Dęta z Siemkowic oraz Kapela biesiadna 

„Ale Kapela”. Gwiazdą wieczoru była grupa muzyczno - kabaretowa „Śląskie Trio” Piotra 

Szefera. Oprócz atrakcji na scenie przygotowano darmowy, dmuchany plac zabaw oraz 

zjeżdżalnie dla najmłodszych widzów. Festyn sołecki został zorganizowany w ramach tzw. 

grantów sołeckich, funduszy pozyskanych przez Gminę Siemkowice z budżetu Województwa 

Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych. Festyn został wsparty przez firmę 

EKO-Region z Bełchatowa. 

 

13. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU  

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności klubów sportowych, szkół  

i samorządu gminnego. Bazę lokalową stanowią: 

1) Szkolna Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Siemkowicach 

2) Obiekt sportowy ORLIK 

3) Boiska sportowe 

4) Place zabaw 

5) Siłownia zewnętrzna wybudowana przy Publicznej Bibliotece  w Siemkowicach 

Na terenie Gminy Siemkowice działają kluby sportowe: 

1) LKS ,,ZAGŁĘBIE” Lipnik 

2) LKS ,,ZRYW” Ożegów 

3) Gminny Klub Sportowy Siemkowice 

4) KLUB SPORTOWY Radoszewice 

które systematycznie uczestniczą w rozgrywkach związków sportowych w piłkę nożną 

i przyczyniają się do upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród członków klubu , 

młodzieży i mieszkańców przybywających na rozgrywki sportowe. Przyczyniają się do 

rozwoju różnych dyscyplin sportowych, promocji sportu i aktywności fizycznej. 

Dotacje na zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu udzielane były na podstawie zasad 

określonych w Uchwale Nr XV/67/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy 

Siemkowice. 

Na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Siemkowice, Wójt udzielił wsparcia finansowego  

w formie dotacji na zadania realizowane w 2018 roku poszczególnym podmiotom, które  
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w wyznaczonym terminie złożyły wnioski i podpisały umowy określające zakres i warunki 

realizacji zadań. 

Lp. Nazwa klubu sportowego Nazwa zadania 
Kwota dotacji      

udzielonej 

1. Gminny Klub Sportowy Siemkowice 

Upowszechnianie sportu              wśród 

seniorów oraz utworzenie sekcji 

młodzieżowej piłki nożnej na terenie 

Gminy Siemkowice 

16. 000,00 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Lipnik 

Upowszechnianie i krzewienie sportu na 

terenie Gminy Siemkowice, promowanie 

aktywnego stylu życia, zwiększenie 

dostępności społeczności lokalnej, w tym 

dzieci i młodzieży z terenu gminy do 

uprawiania sportu 

  8. 000,00 zł 

3. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Ożegów 

Prowadzenie zajęć sportowych 

piłki…nożnej…dla…dzieci, 

młodzieży…i…dorosłych…oraz 

udział….w..rozgrywkach piłkarskich 

  8. 000,00 zł 

4. Klub Sportowy Radoszewice 

Rozwój…i…popularyzacja 

aktywności…fizycznej  …mieszkańców 

Gminy Siemkowice 

  8. 000,00 zł 

Łączna kwota dotacji udzielonej:  40. 000,00 zł 

 

W ramach realizacji programu Powszechna Nauka Pływania dla dzieci z terenu Gminy 

Siemkowice przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA Pajęczno, 

zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Siemkowice prowadzono zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były w oparciu  

o program szkoleniowy zatwierdzony przez MSiT w ramach projekt ,,Umiem pływać” na rok 

2018. Były to zajęcia doskonalące i rozwijające posiadane umiejętności oraz oswajające  

i przygotowujące do dalszego udziału w programie.  

Koszt programu zgodnie z porozumieniem wyniósł: wkład Gminy- 13.000,00 zł, wkład 

MUKS Meduza-22.688,00 zł i wpłaty uczestników 4.000,00 zł. 
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14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Gmina Siemkowice w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się 

podejmować decyzje mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia, 

środowiska, mienia mieszkańców jest priorytetowym zadaniem. Bardzo dużym wyzwaniem 

dla budżetu gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i 

utrzymania w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działające jako 

stowarzyszenia i 5 jednostek jest wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedna 

jednostka OSP Siemkowice jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  

i przeznaczona jest do działań ratowniczych na terenie całej gminy, powiatu pajęczańskiego,  

a w razie konieczności może być skierowana do działań poza granice powiatu. W roku 2018 

jednostki wyjeżdżały do zdarzeń zaistniałych na terenie naszej gminy: jednostka OSP  

w Siemkowicach będąca w KSRG  - 50 razy, OSP Radoszewice – 4 razy. 

W 2018 roku łączne wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosły 360.582,77 zł. Na 

kwotę tę składały się między innymi wydatki na: udzielenie dotacji celowej -  podpisano dwie 

umowy tj. dla OSP w Siemkowicach na zadanie pn.: ,,przebudowa i nadbudowa dachu 

budynku OSP w Siemkowicach” i OSP w Lipniku,, wykonanie dokumentacji utwardzenia 

 i zagospodarowania placu dojazdowego przy OSP w Lipniku”. 

W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono sprzęt 

ratownictwa, łączna wartość zadania wyniosła 21 700,71 zł, współfinansowano w kwocie 

21 483,70 tj. 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości oraz wkład własny gminy w kwocie 217,01 zł tj. 1%. 

 

15. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

W gminie Siemkowice w 2018 roku obowiązywały i nadal obowiązują następujące 

dokumenty strategiczne i programy: 

1) Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020 – Uchwała  

Nr XXIII/87/16 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016 – 2020 

Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice pełni następujące funkcje: 

a) Kierunkową dla władz gminnych, środowisk naukowych i biznesowych, organizacji 

pozarządowych oraz innych instytucji, jak również dla wszystkich mieszkańców gminy; 
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b) Koordynacyjną dla innych dokumentów programowych i planistycznych na poziomie 

gminnym; 

c) Informacyjną dla mieszkańców, inwestorów, partnerów itp.; 

d) Promocyjną w kontekście lokalnym, regionalnym i krajowym oraz ponad narodowym. 

Strategia wyraża długoterminowe cele Gminy, które odpowiadają generalnym kierunkom 

działania i obejmuje: 

- diagnozę obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej, 

-  identyfikację strategicznych obszarów rozwoju wraz z realizacją analizy SWOT dla 

każdego z nich, 

-  wskazanie spójności Strategii z dokumentami z poziomu regionalnego, krajowego 

oraz unijnego, 

- wskazanie głównych kierunków rozwoju, celów oraz kierunków interwencji 

niezbędnych do podjęcia, 

- wskazanie sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego 

 i celów szczegółowych, 

- plan finansowy, w tym: źródła finansowania zaplanowanych inwestycji, działań, 

szacunkową kwotę środków przeznaczonych na realizację wyznaczonych celów, podstawowe 

założenia systemu realizacji. 

2) Program Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2017 – 2020 – Uchwała  

Nr XXXVII/151/17 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2017 – 2020. 

Cele programu rewitalizacji Gminy Siemkowice: 

a) Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji. 

Kierunki działań: 

- zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających i wspomagających dla osób 

korzystających z pomocy społecznej, 

- zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających i wspomagających dla osób starszych i 

niesamodzielnych, 

- tworzenie warunków do uzupełnienia lub podnoszenia wykształcenia dla osób 

pozostających bez zatrudnienia, 

- wspieranie przedsiębiorczości społecznej, integracji i reintegracji zawodowej. 

b) Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Kierunki działań: 
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- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych i oświatowych mieszkańców, 

- zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, przeciwdziałających wczesnemu 

kończeniu edukacji oraz sprzyjających podnoszeniu poziomu wykształcenia. 

c) Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru rewitalizacji. 

Kierunki działań: 

- renowacja i modernizacja obiektów użyteczności publicznej zmierzająca do przywrócenia 

lub nadania im nowych funkcji społeczno – gospodarczych, 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami 

użyteczności publicznej poddawanymi rewitalizacji, w tym rewaloryzacja terenów 

rekreacyjnych i atrakcyjnych historycznie, krajobrazowo i kulturowo, 

- promowanie i wykorzystywanie walorów historycznych, krajobrazowych 

 i środowiskowych dla rozwoju gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, 

- tworzenie warunków do pracy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, rozwoju 

przedsiębiorczości i tworzenia trwałych miejsc pracy. 

 

3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemkowice na lata 2018 – 2022 – Uchwała  

Nr XLII/186/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym 

uwzględnieniem przemocy wobec dzieci oraz poprawa skuteczności działań osób 

zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy. 

 

4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemkowice na lata 

2018 -2023 – Uchwała Nr XLVII/214/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia  

4 października 2018 r.   

  Misja samorządu skupiona jest na wspieraniu rodziny, pomocy w rozwiązywaniu 

problemów związanych z uzależnieniami, przemocą domową, ubóstwem czy bezrobociem. 

Istotna jest także pomoc osobom niepełnosprawnym. Wypełnienie takiej misji wymaga 

wdrożenia celów strategicznych oraz operacyjnych wraz z kierunkami działań. Poniżej 

zostały one przedstawione w formie tabelarycznej. Do każdego celu operacyjnego 

zasugerowano kierunki działań zmierzające do realizacji celów, podmioty realizujące cel 

oraz prognozy wynikające z ich realizacji. 
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5) Program Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 – Uchwała  

Nr XXXVII/148/17 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30 listopada 2017 r. 

Celem Programu było kształtowanie i umacnianie współpracy między jednostką samorządu 

terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w zakresie definiowania  

i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy oraz zwiększenie aktywności społeczności 

lokalnej.   

6) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2018 rok (Uchwała Nr XXXIX/170/18 z dnia 23 lutego 2018 r.) oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (Uchwała Nr XXXIX/169/18 z dnia  

23 lutego 2018r.) 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

powoływana przez wójta gminy na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu                                 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Programy realizowane były m.in. poprzez pracę z osobami uzależnionymi  

i współuzależnionymi, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu (w naszej gminie zatrudniony jest specjalista terapii uzależnień), 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci  

i młodzieży, organizowanie i dofinansowanie gminnych programów profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podczas 

lokalnych imprez i zajęć pozalekcyjnych, dofinansowanie gminnych programów profilaktyki 

prowadzonych w czasie trwania zielonych szkół i wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej.  

W miesiącu marcu 2018 r. na terenie Gminy Siemkowice została przeprowadzona „Diagnoza 

lokalnych zagrożeń społecznych”, której wymiernym odzwierciedleniem jest raport z badania. 

Działania te zostały podjęte z uwagi na konieczność zdiagnozowania występowania problemu 

alkoholowego i problemu narkomanii wśród mieszkańców Gminy Siemkowice oraz opisu 

mierników efektywności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, i wskaźników 

niezbędnych do prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Nadmienia się, że badaniem została 

objęta grupa 100 dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Siemkowice (73 kobiety 

i 27 mężczyzn), 85 uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Siemkowice                                   
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(43 chłopców i 42 dziewcząt). Ponadto zostało przeprowadzone badanie za pomocą 

anonimowej ankiety internetowej, którym zostało objętych 117 uczniów Szkół z terenu 

Gminy Siemkowice (62 chłopców i 55 dziewcząt).  

W miesiącu sierpniu 2018 r. na terenie Gminy Siemkowice została przeprowadzona kampania 

informacyjna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych. ………………………. 

 Kampania składała się z dwóch części: audytu punktów sprzedaży i szkolenia sprzedawców 

indywidualnie w miejscu prowadzenia sprzedaży. Temat zrealizowanego szkolenia to 

„Praktyczne porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi”. Do udziału w kampanii 

informacyjnej zgłoszonych zostało 15 punktów sprzedaży alkoholu. Wśród audytowanych 

punktów, w każdym widoczne były odpowiednie informacje dotyczące szkodliwości 

spożywania alkoholu oraz informacje o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim. W żadnym  

z punktów trener nie zauważył osób spożywających alkohol na terenie sklepu.   

 

16. POMOC SPOŁECZNA 

 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej z siedzibą przy Urzędzie Gminy w Siemkowicach. Zadaniem pomocy społecznej 

jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości. Pomoc 

przyznawana jest jeśli osoba bądź rodzina posiada dochód, który nie przekracza kryterium 

dochodowego, przy jednoczesnym występowaniu przynajmniej jednego powodu np. 

niepełnosprawności.  

Tabela poniżej przedstawia powody przyznania pomocy w latach 2016 -2018. 

Powód przyznania pomocy 

liczba 

rodzin 

2016 

liczba 

rodzin 

2017 

liczba 

rodzin 

2018 

razem 146 152 180 

Alkoholizm 9 10 15 

bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 11 10 18 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

- rodzina wielodzietna 

7 8 
4 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 

rodzina niepełna 

11 11 
11 

Bezrobocie 29 29 36 

ciężka i długotrwała choroba 87 85 116 

Narkomania - 1 1 

Niepełnosprawność 54 50 56 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - 4 4 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D379082912763985329598.xml
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file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D375404038629136387122.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D373823765567813579054.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D372477904937454494198.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D372398634121794343705.xml
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Przemoc w rodzinie 2 2 4 

Rodzina jest niepełna 3 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

2 2 
1 

Ubóstwo 13 12 18 

wielodzietność 45 45 43 

Zdarzenie losowe 1 7 2 

 

Pomoc społeczna kierowana jest do osób i rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami,                             

a powodem udzielenia pomocy jest często więcej niż jedna przesłanka. Analizując dane                            

z poprzedniego roku najtrudniejszą sytuację dochodową mają podopieczni dotknięci 

problemem przewlekłej choroby, niepełnosprawności czy uzależnienia.  

W 2018 r. osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy                              

w następujących formach:: 

1.  Zasiłki stałe wraz z opłaceniem ubezpieczenia społecznego - 17 osób, 

2.  Zasiłki celowe - skorzystało 175 rodzin, 

3.  Zasiłki okresowe - skorzystały 63 osoby w rodzinach, 

4.  Zrealizowano pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na żywność w ramach 

programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” - objęto 211 osób, w tym 71 osób    

w rodzinach. 

5.  Zapewniono pomoc w formie usług opiekuńczych dla 4 osób i w formie specjalistycznych 

usług dla 3 osób, 

6.  Udzielono pomocy w formie rzeczowej dla 20 osób, 

7.  Udzielono schronienia 4 osobom, 

8.  Opłacono pobyt w DPS 13 osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, 

9.  Potwierdzono prawo do bezpłatnego ubezpieczenia ze świadczeń z opieki zdrowotnej dla 

 3 osób,  

10. Wypłacono stypendia na kwotę 41 103 zł jako wsparcie dla 82 uczniów. 

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące programy: 

 „Program Wspierania rodziny w Gminie Siemkowice” w ramach którego systematyczne 

monitorowano 14 rodzin w ramach współpracy asystenta rodziny  

i pracowników socjalnych. 

  „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar” realizowany 

przez Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę zapewnia ośrodek pomocy społecznej 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D374336675770601177233.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D372971451480822235071.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D378781634216438846856.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D377767297947775303997.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D371799962268821639895.xml
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Pomost/temp/raport5647FCDF0000016AE31921B68D371553713316580910512.xml
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  programy osłonowe takie jak realizowany do końca ubiegłego roku program rządowy 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, (obecnie zastąpiony programem „Posiłek   

w domu i szkole”) 

  „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020” – objęto tą formą 

pomocy 854 osoby 

 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – „Karta dużej Rodziny”  - wydano 32 karty 

dla rodziców i 55 kart dla dzieci 

 Program „Rodzina 500+” wypłacono świadczenia na kwotę 3 532 983 zł 

 Rządowy program „Dobry start” – tzw. 300+, wypłacono  świadczenia na kwotę                   

199 040 zł 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. ramach swoich działań i prowadzonych 

programów współpracował: 

 z Kuratorami i Sądem w Wieluniu - Wydział Rodzinny i Nieletnich - poprzez pisanie 

pism o wgląd w sytuację nieletnich, 

 z Prokuraturą w Wieluniu – poprzez działania informacyjne dot. podejrzenia popełnienia 

przestępstwa np. w sprawach przeciwdziałania przemocy, czy postępowań alimentacyjnych, 

 ze szkołami – dożywianie uczniów w progu dochodowym poniżej 150 % jak również na 

prośbę dyrektora szkoły, 

 z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poprzez kierowanie osób 

podejrzanych o uzależnienie/uzależnionych od alkoholu 

 z Policją – stała współpraca w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego                           

i prowadzenia dochodzeń w sprawach świadczeń alimentacyjnych 

 z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym – w związku z prowadzeniem spraw dot. 

przemocy 

 Ośrodkiem Zdrowia w Siemkowicach - w związku z prowadzeniem spraw dot. Przemocy 

jak i wymianą informacji niezbędnych do udzielenia pomocy. 

Realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne są zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia rodzinne 

realizowane są poprzez wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń 

opiekuńczych, tj.: zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie 

pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. Ogółem wypłacono Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 
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w różnych formach dla rodzin z terenu naszej gminy w kwocie łącznej 1 507 495,36 zł. 

Zrealizowano wypłaty świadczeń rodzicielskich, na kwotę 113 337,40 zł. 

Dział świadczeń rodzinnych realizuje również zadania wynikające  z ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, które polegają na przyznawaniu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i podejmowaniu działań wobec dłużników. W związku z powyższym 

wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 49 843,55 zł. 

 

Środki finansowe na realizację powierzonych działań przedstawia tabela poniżej 

 

Środki finansowe wydane na realizację poszczególnych zadań                                                                          

z zakresu pomocy społecznej w 2018 
nazwa zadania wykonanie 

 Domy pomocy społecznej 361 377 zł 

 Rodziny zastępcze 47 841,95 zł 

 Asystent rodziny 49 209 zł 

 Świadczenie wychowawcze   3 588 185,47 zł 

 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 1 778 595, 55 zł 

 Fundusz alimentacyjny                      49 843,55 zł 

 Składka zdrowotna od zasiłków stałych 7 812,48 zł 

 Zasiłki okresowe 28 558,49 zł 

 Zasiłki celowe 64 716,44 zł 

 Zasiłki stałe 87 789,15 zł 

 Utrzymanie ośrodka 264 859,90 zł 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne   7 881,07 zł 

 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 145 000 zł 

 Karta Dużej Rodziny 243,02 zł 

 Pomoc materialna dla uczniów  41 129 zł 

 Opiekun prawny osoby 

ubezwłasnowolnionej 

2 284,50 zł 

 Świadczenie „Dobry start”   199 040 zł 

 Schronienie  2 998,60 zł 

 

17. PODSUMOWANIE 

      Dla Gminy Siemkowice rok 2018 r. był dobrym, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności                       

i skuteczności gminy w aplikowaniu o pieniądze unijne i źródeł krajowych. Mieszkańcy mogą 

poruszać się po lepszych drogach, część mieszkańców korzysta z wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej. Nie wszystkie przedsięwzięcia udało się zrealizować, a to z uwagi na rosnące ceny 

towarów i usług. W bieżącym roku będziemy kontynuować inwestycje i remonty dla dobra 

mieszkańców naszej gminy.  


