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Szanowni Państwo! 

 

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

przedkładam Radzie Gminy Siemkowice oraz Mieszkańcom Gminy ,, Raport o stanie Gminy 

Siemkowice za 2020 r.” jako podsumowanie działalności samorządu w 2020 r. 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe sporządzone przez pracowników 

Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (biblioteka). 

Przedstawione informacje w niniejszym dokumencie podzielone są na obszary tematyczne 

takie jak: zarządzanie gminą, finanse gminy, inwestycje, sprawy społeczne, edukacja 

i wychowanie, ochrona środowiska, kultura, bezpieczeństwo oraz inne działania realizowane 

w ramach ustawowych obowiązków. 

Przedstawiając niniejszy dokument, wyrażam nadzieję, że informacje zawarte w nim 

posłużą Mieszkańcom Gminy Siemkowice do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 

samorządu gminnego oraz zapoznania się z sytuacją gospodarczą i społeczną gminy, a także 

staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Siemkowice. 

 

  Z wyrazami szacunku 

         Zofia Kotynia 

Wójt Gminy Siemkowice 
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I. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Siemkowice znajduje się w województwie łódzkim, w zachodniej części powiatu 

pajęczańskiego. Graniczy z 3 gminami w powiecie pajęczańskim oraz z 2 gminami  w powiecie 

wieluńskim tj.: 

 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. 

Gmina położona jest w całości w zlewni Warty, w dorzeczu Odry. Głównymi ciekami 

występującymi na obszarze Gminy są rzeka Wierznica, Wierzejka i Wężnica. Na terenie Gminy 

brak jest dużych akwenów 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”. Gmina ma dobrze rozbudowaną sieć dróg gminnych  

i wewnętrznych. Gmina Siemkowice położona jest między drogami krajowymi – S8  

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 dworzec Chorzew - Siemkowice, a zarządza nim PKP 

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

rolniczy.  

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. Przeważającym typem gleb  

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/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/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/Ignac%C3%B3w_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynopole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynopole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kije_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
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/Kolonia_Lipnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laski_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
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/Lipnik_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukomierz
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/Mokre_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%BCeg%C3%B3w
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/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/Radoszewice_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemkowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmy%C5%9Blona_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmy%C5%9Blona_%28powiat_paj%C4%99cza%C5%84ski%29
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są gleby brunatne wyługowane, nieznaczne powierzchnie pokryte są glebami należącymi  

do typu gleb bielicowych, czarnych ziem i piasków murszastych.  

 

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  

II. DEMOGRAFIA 

Gminę Siemkowice, zgodnie z danymi Ewidencji Ludności na dzień 31.12.2020 r. 

zamieszkuje 4879 mieszkańców.  

 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach z podziałem na sołectwa na dzień 

31.12.2020 r. 

 Miejscowość Liczba Mieszkańców Sołectwo 

1. Borki 47 Borki 

2. Delfina 169 Delfina 

3. Ignaców 73 Ignaców-Miętno 

4. Miętno 73 Ignaców-Miętno 

5. Katarzynopole 110 Katarzynopole 

6. Kije 54 Kije 

7. Kolonia Lipnik 225 Kolonia Lipnik 

8. Laski 107 Laski 

9. Tądle 21 Laski 

10. Lipnik 606 Lipnik 
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11. Mazaniec 85 Lipnik 

12. Łukomierz 132 Łukomierz 

13. Bugaj Lipnicki 35 Łukomierz 

14. Pieńki Laskowskie 38 Pieńki-Bugaj 

15. Bugaj Radoszewicki 44 Pieńki-Bugaj 

16. Zmyślona 226 Zmyślona 

17. Mierzanów 23 Zmyślona 

18. Mokre 163 Mokre 

19. Ożegów 585 Ożegów 

20. Radoszewice 928 Radoszewice 

21. Siemkowice 1114 Siemkowice 

22. Marchewki 21 Siemkowice 

Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach z podziałem na sołectwa. 

Tabela i wykresy poniżej przedstawiają dynamikę zmian liczby ludności gminy w latach 

2015-2020 

Liczba mieszkańców Gminy Siemkowice w latach 2015-2020 

 

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 

2019 2467 2466 4933 48 49 

2020 2438 2441 4879 34 66 

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy w latach 2015-2020 oraz ilość urodzeń i zgonów. 
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 Wykres 1. Ogólna liczba mieszkańców w latach 2015-2020. 

 

Wykres powyżej przedstawia dynamikę spadku liczby ludności w Gminie Siemkowice. 

 

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

w latach 2017-2018 przeważają mężczyźni. W roku 2019 dane ilościowe są wyrównane, 

natomiast w 2020 roku liczba mężczyzn na terenie gminy nieznacznie przewyższyła liczbę 

kobiet. Dane te przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 2. Kobiety i mężczyźni w ogólnej liczbie mieszkańców w latach 2015-2020. 
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Wykres 3. Zestawienie ilości urodzeń i zgonów w latach 2015-2020. 

 

Dane statystyczne z zakresu spraw obywatelskich oraz USC za rok 2020 

Lp. Nazwa czynności Ilość spraw 

Rejestracja Stanu Cywilnego 

1 Sporządzone akty stanu cywilnego:  53 

2 Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 431 

3 Sporządzone przypiski w aktach stanu cywilnego 279 

4 
Wydane zaświadczenia ( o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, o stanie cywilnym) 
17 

5 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego (RSC) 402 

Ewidencja ludności 

1 Zameldowania (pobyt czasowy i stały), wymeldowania 79 

2 Usuwanie niezgodności 32 

3 Wydane decyzje w sprawach meldunkowych 2 

5 Wydane zaświadczenia z rejestru mieszkańców (RM) 93 

Dowody osobiste 

1 Przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego 186 

2 Zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 20 

3 
Unieważnienie dowodu osobistego w RDO ( zmiana danych, 

reklamacja, przekazanie przez osobę trzecią) 
11 

Tabela 3. Dane statystyczne z zakresu spraw obywatelskich oraz USC za rok 2020. 

 

W ewidencji ludności prowadzony jest również rejestr wyborców w zakres, którego wchodzi:  

 przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o dopisaniu się do rejestru wyborców,   

 przyjmowanie wniosków o dopisaniu się do spisu wyborców,  
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 wydawanie  zaświadczeń  o możliwości głosowania w innym obwodzie,  

 udzielanie pełnomocnictw,  

 sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców, 

 weryfikacja meldunku o stanie wyborców w gminie.  

Liczba uprawnionych do głosowania na dzień 31.12.2020 r. w Gminie Siemkowice 

wynosiła 3937 osoby.  

W dniu 5 lutego 2020 r na mocy postanowienia Marszałka Sejmu RP zarządzono wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które wstępnie miały być przeprowadzone 10 maja 2020 

roku. Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, spoczywa 

na Wójcie Gminy oraz pracownikach urzędu. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została uchwalona 

ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki 

informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu Wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy 

wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, 

głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Ponownie w dniu 

3 czerwca 2020 r. na mocy postanowienia Marszałka Sejmu RP zarządzono wybory Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 28 czerwca 2020 roku. Praca związana z organizacją 

wyborów została realizowana od podstaw. W dniu 30 czerwca 2020 r. na mocy obwieszczenia 

Państwowej Komisji Wyborczej zarządzono głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 roku. 

Wybory w gminie Siemkowice przebiegły prawidłowo bez żadnych zastrzeżeń. W czasie 

przedwyborczym, w Urzędzie Gminy w Siemkowicach można było dokonać zgłoszenia 

zamiaru głosowania korespondencyjnego, dopisać się do spisu oraz rejestru wyborców, 

uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, jak również złożyć wniosek o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa. Dyżur w Urzędzie Gminy pełniony był każdorazowo w dzień 

poprzedzający wybory oraz w dzień wyborów.  

W dniu 2 i 3 grudnia 2020 roku, piętnaście par z terenu gminy Siemkowice świętowało 

Jubileusz 50-lecia oraz jedna para jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Medale zostały 

nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagroda z jednoczesnym 

podziękowaniem za wszystko co przez tak długie lata wspólnie tworzyli i budowali jako 

małżeństwo i rodzina. Ta szczególna uroczystość ze względu na czas pandemii przebiegała 

zgoła odmiennie niż w latach ubiegłych. Wójt Gminy Siemkowice miała ogromny zaszczyt 

wręczyć osobiście medale wraz z gratulacjami Szanownym Jubilatom w ich domach 

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
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III. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

Organem uchwałodawczym Gminy Siemkowice jest Rada Gminy a organem 

wykonawczym Wójt Gminy, który wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy 

w Siemkowicach. 

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) Rada Gminy Siemkowice - kadencja 2018 – 2023 

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 

zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje 

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

W kadencji 2018 – 2023 skład Rady Gminy Siemkowice przedstawia się następująco: 

1) Waldemar Moryń – Przewodniczący Rady Gminy 

2) Andrzej Górecki –Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3) Kamil Ceglarek 

4) Damian Cieśla 

5) Jarosław Gasiecki 

6) Beata Grzesik 

7) Marcin Jamiński 

8) Henryk Janecki 

9) Piotr Kik 

10) Piotr Namyślak 

11) Krzysztof Pokrzywiński 

12) Stanisław Rabenda 

13) Sebastian Stachera 

14) Maria Szymańska 

15) Andrzej Zgorzelak.  
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W kadencji 2018- 2023 przy Radzie Gminy Siemkowice powołane zostały stałe Komisje 

Rady Gminy tj. Komisja Rewizyjna; Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych; 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy 

Siemkowice. Mają istotny wpływ na politykę gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych 

posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy 

Siemkowice na podstawie prac poszczególnych Komisji, podejmowała w 2020 r. strategiczne 

dla gminy decyzje. 

2) Wójt Gminy Siemkowice – kadencja 2018-2023 - Zofia Kotynia 

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.  Wójt Gminy 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 Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tadeusz Ślusarek,                            

Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego – Edyta Drab. Wójt jest zwierzchnikiem 

służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. W roku 2020 pracę Urzędu Gminy w Siemkowicach regulował Regulamin 

Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Siemkowice Nr 140/2017 z dnia 

31.08.2017 r. z późniejszymi zmianami. 

W 2020 roku Wójt Gminy Siemkowice wydał 90 zarządzeń i 4372 decyzji z zakresu 

swojego działania. 

W ramach swoich obowiązków pracownicy Urzędu Gminy w Siemkowicach udzielali 

licznych odpowiedzi na zapytania składane w ramach dostępu do informacji publicznej –  

w 2020 roku udzielono 52 pisemnych odpowiedzi w powyższym trybie. 

3) Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Siemkowice w 2020 roku 

W 2020 roku Rada Gminy Siemkowice obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia  

na 7 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła 51 uchwał. 

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

Powiatu Pajęczańskiego, Sołtysi poszczególnych Sołectw z terenu Gminy Siemkowice oraz 
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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 2020 roku przekazano 38 uchwał do Wojewody Łódzkiego (Wydział Prawny, 

Nadzoru i Kontroli), 30 uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast  

do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego przekazano 19 uchwał do publikacji. 

Projektodawcą uchwał byli: 

1) Referat Finansowo - Podatkowy   - 19 podjętych uchwał 

2) Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 17 podjętych uchwał 

3) Referat Organizacyjny     - 14 podjętych uchwał 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   -   1 podjęta uchwała. 

Tabela poniżej przedstawia szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Siemkowice 

podjętych w 2020 roku wraz z krótkim opisem sposobu ich realizacji. 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr i treść uchwały Realizacja uchwały 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/94/20 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Siemkowice na lata 

2020-2027 

Każda zmiana uchwały WPF w 

okresie objętym prognozą jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/95/20 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2020r. 

Każda zmiana uchwały budżetowej 

na rok 2020 jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na 

kształtowanie budżetu Gminy 

Siemkowice 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/96/20 w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział członka ochotniczej 

straży pożarnej w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym 

Celem podjęcia przedmiotowej 

uchwały było ustalenie 

ekwiwalentu dla członków OSP i 

zróżnicowanie stawki za udział w 

działaniach ratowniczych i udział 

w szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez PSP lub 

gminę 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/97/20w sprawie nie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Siemkowice na 2020 rok 

Konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku ustawowego, 

którego wynikiem jest deklaracja 

organu uchwałodawczego w 

przedmiocie wyrażenia zgody lub 
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niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w roku następnym 

funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Siemkowice 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/98/20 w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, dla których 

zarządcą jest wójt Gminy Siemkowice 

Podjęcie uchwały podyktowane 

było wejściem w życie w dniu 

25.10.2019 r. ustawy z dnia 30 

sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 

wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz 

niektórych ustaw, na mocy której 

obniżono maksymalne stawki za 

zajęcie pasa drogowego w 

odniesieniu do obiektów i 

urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W związku z 

tym obecnie obowiązującą 

uchwałę należało dostosować do 

wymogów wskazanej powyżej 

ustawy w tym zakresie. Uchwała w 

trakcie realizacji. 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/99/20 w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

było wynikiem dostosowania jej 

zapisów do zapisów ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z dnia 6 września 2019 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/100/20 w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez 

właściciela nieruchomości ,na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

położonych na terenie Gminy 

Siemkowice 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

było wynikiem dostosowania jej 

zapisów do zapisów ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z dnia 6 września 2019 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/101/20w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Siemkowice na rok 2020 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Celem podjętej uchwały jest 

zapobieganie bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Siemkowice, 

zapewnienie właściwej opieki 

bezdomnym zwierzętom domowym  

i gospodarskim.  

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/102/20w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok 

Wymóg ustawowy – ustawa o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 

realizatorzy Urząd Gminy w 

Siemkowicach inicjator programu 

GKRPA w Siemkowicach - 
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realizacja zadań ustawowych o 

charakterze 

profilaktycznym rozwiązywanie 

problemów społecznych poprzez 

uświadamianie i podejmowanie 

działań wśród dzieci i młodzież w 

szkołach oraz pomoc ze strony 

terapeuty osobom uzależnionych i 

współuzależnionych. 

28.02.2020 Uchwała Nr XVII/103/20 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

Wymóg ustawowy – ustawa  

o przeciwdziałaniu narkomanii – 

realizatorzy Urząd Gminy w 

Siemkowicach inicjator programu 

GKRPA w Siemkowicach - 

realizacja zadań ustawowych o 

charakterze  

profilaktycznym rozwiązywanie 

problemów społecznych poprzez 

uświadamianie i podejmowanie 

działań wśród dzieci i młodzież w 

szkołach oraz pomoc ze strony 

terapeuty osobom uzależnionych i 

współuzależnionych. 

29.05.2020 Uchwała Nr XVIII/104/20 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Siemkowice na lata 

2020-2027 

Każda zmiana uchwały WPF w 

okresie objętym prognozą jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 
 

29.05.2020 Uchwała Nr XVIII/105/20 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

Każda zmiana uchwały budżetowej 

na rok 2020 jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na 

kształtowanie budżetu Gminy 

Siemkowice 

29.05.2020 Uchwała Nr XVIII/106/20 w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości 

wskazanych przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID - 19 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

miało na celu ułatwienie 

funkcjonowania na rynku 

przedsiębiorcom, których objął 

całkowity zakaz lub czasowe 

ograniczenie prowadzenia 

działalności w związku z 

ogłoszeniem epidemii COVID-19 

29.05.2020 Uchwała Nr XVIII/107/20 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Siemkowice  

Podjęcie uchwały związane jest z 

określeniem nowych zasad 

wznoszenia urządzeń i 

infrastruktury technicznej 

inwestycji celu publicznego tj. 

obiektu liniowego – wodociągu. 

Zmiana planu będzie dopuszczać 

budowę infrastruktury podziemnej 

liniowej. 
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29.05.2020 Uchwała Nr XVIII/108/20 w sprawie 

określenia warunków udzielania 

bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży lokali 

mieszkalnych i budynków mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy 

Siemkowice w drodze bez przetargowej 

na rzecz najemców 

Uchwała reguluje zasady zbycia 

lokali i budynków mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy 

Siemkowice, jak również kwestię 

udzielenia bonifikat. Ponadto ma 

ona charakter porządkujący, gdyż 

w jednym akcie prawym zawarto 

zasady udzielania pierwszeństwa i 

bonifikat, które dotychczas 

uregulowane były w kilku innych 

uchwałach. 

29.05.2020 Uchwała Nr XVIII/109/20 w sprawie 

określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomościach, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

.Konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z 

obowiązku ustawowego. W 

wyniku przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, na 

nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

stawka opłaty odpadów za odbiór 

selektywny wyniosła 160,00 zł, za 

odbiór w sposób nieselektywny 

320,00 zł. 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/110/20 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Siemkowice 

wotum zaufania 

Konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku ustawowego 

i jest konsekwencja debaty nad 

raportem o stanie gminy. 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/111/20w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Siemkowice za 2019 rok  

Konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku 

ustawowego i stanowi podstawę 

do udzielenia Wójtowi 

absolutorium. 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/112/20w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

Konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały wynika z 

realizacji obowiązku ustawowego i 

jest konsekwencją Uchwały  

Nr XIX/111/20 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Siemkowice 

wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za rok 2019 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/113/20 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Siemkowice na lata 

2020-2027 

Każda zmiana uchwały WPF w 

okresie objętym prognozą jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 
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26.06.2020 Uchwała Nr XIX/114/20 w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do sektora 

finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 

Siemkowice 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

miało na celu dostosowanie 

uchwały do obowiązujących 

przepisów. 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/115/20 w sprawie 

ustalenia dopłaty do taryfowej grupy 

odbiorców usług dla zbiorczego 

zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy 

Siemkowice  

Realizacja przedmiotowej uchwały 

polega na udzieleniu mieszkańcom 

gminy dopłaty z budżetu Gminy 

Siemkowice do ceny 1m3 wody na 

okres 12 miesięcy. 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/116/20 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Podjęcie uchwały było wynikiem 

dostosowania jej zapisów do 

zapisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z 

dnia 06 września 2019 r.  

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/117/20 w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XVIII/107/20 z 

dnia 29 maja 2020 r. dotyczącej 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Siemkowice 

W związku z pismem Wojewody 

Łódzkiego, zawiadamiającym o 

wszczęciu postępowania z urzędu 

w celu kontroli legalności oraz 

postawionymi zarzutami, uchwałę 

Nr XVIII/107/20 Rady Gminy 

Siemkowice z dnia 29.05.2020 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Siemkowice, uchwałę 

należało uchylić. 

26.06.2020 Uchwała Nr XIX/118/20 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Siemkowice w zakresie korekty 

tekstu planu 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

podyktowane było uchyleniem 

uchwały Nr XVIII/107/20 Rady 

Gminy Siemkowice z dnia 

29.05.2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Siemkowice. 

24.08.2020 Uchwała Nr XX/119/20w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2020 r. 

Każda zmiana uchwały budżetowej 

na rok 2020 jest wynikiem decyzji 

organów mających wpływ na 

kształtowanie budżetu Gminy 

Siemkowice. 

24.08.2020 Uchwała Nr XX/120/20 w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na 

Zgodnie z przepisami ustawy  - 

Prawo ochrony środowiska, do 

zadań własnych gminy należy m.in. 
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dofinansowanie podłączeń budynków do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. Podjęcie 

przedmiotowej uchwały miało na 

celu zniwelowanie dla szeregu 

mieszkańców przeszkody, jaką są 

koszty podłączenia budynków do 

sieci kanalizacyjnej. 

24.08.2020 Uchwała Nr XX/121/20 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Siemkowice 

Uchwała unieważniona 

24.08.2020 Uchwała Nr XX/122/20 w określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Siemkowice w roku szkolnym 2020/2021 

Podjęcie uchwały dot. średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Siemkowice  

na rok szkolny 2020/2021 jest 

związane  

ze zmianą przepisów w zakresie 

zwrotu rodzicom kosztów dowozu 

dzieci niepełnosprawnych do szkół 

i placówek oświatowych, jeżeli 

dowóz i opiekę realizują rodzice - 

zgodnie z art.39 a ustawy  

z 16 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 

910), który wszedł w życie dn. 

3.12.2019 r. Średnią cenę paliwa  

w Gminie Siemkowice ustalono na 

poziomie: dla benzyny 4,05 zł/l; dla 

oleju napędowego 4,08 zł/l; dla 

gazu 1,91 zł/l. 

24.08.2020 Uchwała Nr XX/123/20 w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Siemkowice 

Uchwała została podjęta w celu 

sprostowania oczywistych omyłek 

pisarskich w uchwale Nr 

XLVII/211/18 Rady Gminy 

Siemkowice z dnia 04 

października 2018 r.  w sprawie 

uchwalenia statutu Gminy 

Siemkowice. 

24.08.2020 Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie 

rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego 

Podjęcie uchwały jest 

obowiązkiem wynikającym z 

ustawy, która nakłada obowiązek 

rozpatrzenia złożonej petycji w 

ustawowym terminie.  

24.08.2020 Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie 

zatwierdzenia zarządzenia porządkowego 

Wójta Gminy Siemkowice 

Celem podjęcia przedmiotowej 

uchwały było zatwierdzenie 

zarządzenia porządkowego 

Wójta Gminy Siemkowice w 

sprawie nałożenia na właścicieli 

hoteli, pensjonatów i 
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gospodarstw agroturystycznych 

obowiązku prowadzenia 

szczegółowej ewidencji i danych 

kontaktowych osób, 

korzystających z usług 

świadczonych przez te podmioty. 

30.09.2020 Uchwała Nr XXI/126/20w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2020 r. 

Każda zmiana uchwały 

budżetowej na rok 2020 jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 

30.09.2020 Uchwała Nr XXI/127/20 w sprawie 

opłaty za zrzut ścieków oraz osadów z 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 

do punktu zlewnego w Oczyszczalni 

Ścieków w Siemkowicach 

Niniejsza uchwała określa opłatę za 

zrzut ścieków socjalno-bytowych 

oraz osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków do punktu 

zlewnego Oczyszczalni Ścieków w 

Siemkowicach w wysokości 9,32 zł 

netto + Vat za 1m3. 

30.09.2020 Uchwała Nr XXI/128/20w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem 

lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Siemkowice położonego 

w budynku przy ulicy Powstania 

Styczniowego 1 w miejscowości 

Radoszewice 

Zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego 

zarządu. 

30.09.2020 Uchwała Nr XXI/129/20 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Siemkowice 

Podjęcie uchwały było wynikiem 

dostosowania jej zapisów do 

zapisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z 

dnia 06 września 2019 r. 

30.09.2020 Uchwała Nr XXI/130/20zmieniająca 

uchwałę Nr XX/120/20 Rady Gminy 

Siemkowice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie podłączeń budynków 

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

Dokonano zmiany przedmiotowej 

uchwały, poprzez wprowadzenie 

wzoru wniosku o udzielenie dotacji 

jako załącznika do regulaminu. 

Uszczegółowiono również tryb 

załatwiania spraw dotyczących 

wniosków niekompletnych. 

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/131/20 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Siemkowice na lata 

2020-2027 

Każda zmiana uchwały WPF w 

okresie objętym prognozą jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/132/20 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

Każda zmiana uchwały 

budżetowej na rok 2020 jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice. 

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/133/20 w sprawie 

określenia stawek podatku od środków 

transportowych 

Podjęcie uchwały było konieczne 

w celu naliczenia podatku od 
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środków transportowych na 2021 

rok. 

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/134/20 w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Siemkowice 

Uchwała została podjęta w celu 

sprostowania oczywistych omyłek 

pisarskich w uchwale Nr 

XLVII/211/18 rady Gminy 

Siemkowice z dnia 04 

października 2018 r.  w sprawie 

uchwalenia statutu Gminy 

Siemkowice. 

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/135/20 w sprawie 

zasad przyznawania i wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowej dla 

radnych Rady Gminy Siemkowice 

Niniejsza uchwała reguluje zapisy 

dotyczące zryczałtowanych diet 

miesięcznych dla radnych, 

nieobecności radnych na 

posiedzeniu komisji i sesji Rady 

Gminy oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych. 

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/136/20 w sprawie w 

sprawie przyjęcia Programu 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 2021 rok 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie, rada uchwala 

roczny program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi 

w art.. 3 ust. 3 ustawy, do 30 

listopada poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. Celem 

głównym programu było 

rozwijanie ścisłej współpracy 

samorządu Gminy  

z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami, służącej 

lepszemu, skutecznemu i 

wydajnemu rozpoznawaniu i 

zaspakajaniu potrzeb społecznych.  

27.11.2020 Uchwała Nr XXII/137/20 w sprawie 

zmiany załącznika do uchwały Nr 

VI/45/19 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Siemkowice na lata 2019-2021 

Pismem z dnia 25 czerwca 2020 r. 

łódzki Urząd Wojewódzki w 

Łodzi zalecił uzupełnienie 

dokumentu w zakresie 

doprecyzowania terminów 

realizacji poszczególnych celów, 

wskazania sposobu ewaluacji, 

rozszerzenia grona adresatów, 

wyznaczenia koordynatora oraz 

określenia terminów sprawozdań. 

29.12.2020 Uchwała Nr XXIII/138/20 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Siemkowice na lata 

2020-2027 

Każda zmiana uchwały WPF w 

okresie objętym prognozą jest 

wynikiem decyzji organów 
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mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 

29.12.2020 Uchwała Nr XXIII/139/20w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

Każda zmiana uchwały 

budżetowej na rok 2020 jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 

29.12.2020 Uchwała Nr XXIII/140/20 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Podjęcie przedmiotowej uchwały 

jest konieczne celem naliczenia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych. 

29.12.2020 Uchwała Nr XXIII/141/20 w sprawie 

określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomościach, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

Uchwałą Nr 5/12/2021 Kolegium 

RIO w Łodzi z dn. 01.02.2021 r. 

stwierdzono nieważność uchwały. 

29.12.2020 Uchwała Nr XXIII/142/20 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Siemkowice na lata 

2021-2027 

Każda zmiana uchwały WPF w 

okresie objętym prognozą jest 

wynikiem decyzji organów mających 

wpływ na kształtowanie budżetu 

Gminy Siemkowice 

29.12.2020 Uchwała Nr XXIII/143/20 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. 

Każda zmiana uchwały 

budżetowej na rok 2020 jest 

wynikiem decyzji organów 

mających wpływ na kształtowanie 

budżetu Gminy Siemkowice 

29.12.2020 Uchwała Nr XXII/144/20 w sprawie 

planu pracy Rady Gminy i Komisji na 

2021 rok 

Realizacja przedmiotowej 

uchwały dotyczy działań Rady 

Gminy Siemkowice i Komisji 

Rady Gminy Siemkowice 

realizowanych w 2020 roku 

Tabela 4. Szczegółowy wykaz uchwał Rady Gminy Siemkowice podjętych w 2020 roku. 

Dobrą współpracę władzy ustawodawczej jaką jest Rada Gminy z władzą wykonawczą, 

której przewodniczy Wójt Gminy Siemkowice, potwierdza wysoki poziom zrealizowania 

uchwał przyjętych przez Radę Gminy. 

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

Na terenie Gminy Siemkowice działa 15 sołectw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Sołtysi Gminy Siemkowice. 

IV. BUDŻET GMINY 

Budżet Gminy Siemkowice na 2020 rok został uchwalony w dniu 30.12.2019 r. Uchwałą 

Rady Gminy Siemkowice Nr XVI/90/19. W trakcie roku dokonywano zmian  

w budżecie następującymi aktami: 

1) Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 29.01.2020 r. 

2) Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 11.02.2020 r. 

3) Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 17.02.2020 r. 

4) Uchwała Nr XVII/95/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28.02.2020 r. 

5) Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 09.03.2020 r. 

6) Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 18.03.2020 r. 

7) Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 31.03.2020 r. 

8) Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 16.04.2020 r. 

9) Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 29.04.2020 r. 

10) Uchwała Nr XVIII/105/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29.05.2020 r. 

11) Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 04.06.2020 r. 

12) Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 25.06.2020 r. 

13) Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 06.07.2020 r. 

14) Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 13.07.2020 r. 

Lp. Imię i nazwisko Sołectwo 

1. Janina Lont Borki 

2. Katarzyna Zając Delfina 

3. Dorota Włodarczyk Ignaców - Miętno 

4. Ryszard Lefler Katarzynopole 

5. Tadeusz Wachowski Kije 

6. Agata Brzeziecka Kolonia Lipnik 

7. Eugeniusz Włodarczyk Laski - Tądle 

8. Barbara Rabenda Lipnik 

9. Sławomir Gajewski Łukomierz 

10. Jolanta Ścigała Mokre 

11. Danuta Popecka Ożegów 

12. Justyna Olejnik Pieńki Laskowskie - Bugaj Radoszewicki 

13. Marzena Warzycha Radoszewice 

14. Jolanta Ryś Siemkowice 

15. Zofia Kamer Zmyślona 



 

 

23 

 

15) Zarządzenie Nr 163/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 31.07.2020 r. 

16) Uchwała Nr XX/119/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24.08.2020 r. 

17) Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 31.08.2020 r. 

18) Uchwała Nr XXI/126/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 30.09.2020 r. 

19) Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 05.10.2020 r. 

20) Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 26.10.2020 r. 

21) Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 05.11.2020 r. 

22) Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 09.11.2020 r. 

23) Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 20.11.2020 r. 

24) Uchwała Nr XXII/132/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27.11.2020 r. 

25) Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 30.11.2020 r. 

26) Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 16.12.2020 r. 

27) Uchwała Nr XXIII/139/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29.12.2020 r. 

 

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2020 R. 

 

Wyszczególnienie Plan początkowy 
Plan po zmianach na 

31.12.2020 
Wykonanie na 

31.12.2020 

dochody, w tym: 24 513 883,00 zł 26 525 670,81 zł 26 247 038,90 zł 

dochody bieżące 24 177 618,00 zł 25 495 755,81 zł 25 264 702,64 zł 

dochody majątkowe 336 265,00 zł 1 029 915,00 zł 982 336,26 zł 

wydatki, w tym: 25 131 639,00 zł 28 485 632,64 zł 26 180 117,32 zł 

wydatki bieżące 22 808 998,00 zł 24 063 158,64 zł 22 892 578,61 zł 

wydatki majątkowe 2 322 641,00 zł 4 422 474,00 zł 3 287 538,71 zł 

WYNIK BUDŻETU -617 756,00 zł -1 959 961,83 zł 66 921,58 zł 

Tabela 6. Realizacja budżetu za 2020 rok. 

Wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami 

bieżącymi wynosi 2.372.124,03 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 5.610.755,59 zł. Na koniec roku wystąpiła 

nadwyżka w wysokości 66.921,58 zł. 
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DŁUG NA KONIEC 2020 R. 

Instytucja finansująca 
Stan zadłużenia 

na 31.12.2020 r. 

Bank Spółdzielczy w Warcie 1 300 000,00 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
1 549 236,39 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
463 491,00 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
96 354,72 zł 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi 
437 500,00 zł 

Razem zadłużenie: 3 846 582,11 zł 

Tabela 7. Dług na koniec 2020 r. 

DOCHODY W 2020 r. 

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 dochody 

własne (m.in. dochody z tytułu podatków), udziały we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe opłaty. Pozostałą kwotę stanowiły w 

2020 roku dochody majątkowe. 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 2020 r. wyniosły 26.247.038,90 zł co stanowi 98,95% 

planowanych dochodów. Dochody bieżące wyniosły 25.264.702,64 zł, dochody 

majątkowe 982.336,26 zł.  

3) Udział procentowy dochodów bieżących i majątkowych do dochodów ogółem: 

dochody bieżące w dochodach ogółem 96,26% 

Dochody majątkowe w dochodach ogółem 3,74% 
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WYDATKI W 2020 r. 

1) 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. 

2) Wydatki wykonane w 2020 r. wyniosły 26.180.117,32 zł i stanowią 91,91% planowanych 

wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 22.892.578,61 zł, wydatki majątkowe 

3.287.538,71 zł. 

 

 

10,78%
0,05%

20,72%

33,34%

31,37%

0,12%
3,62%

Sruktura dochodów w 2020 r.

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.828.426,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 13.408,25 zł

pozostałe dochody 5.437.088,89 zł

subwencje 8.750.818,00 zł

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8.234.961,50 zł

dochody ze sprzedaży majątku 31.398,84 zł

dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 950.937,42 zł
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3) Udział procentowy wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem: 

wydatki bieżące w wydatkach ogółem 87,44% 

wydatki majątkowe w wydatkach ogółem 12,56% 

 

 
 

PRZYCHODY W 2020 R. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach 

305 405,00 zł 

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

6 ustawy 
2 221 411,77 zł 

Nadwyżki z lat ubiegłych 711 814,79 zł 

Tabela 8. Przychody w 2020 r. 

 

12,56%

38,30%

18,94%
0,19%

29,12%

0,44% 0,44%

Struktura wydatków w 2020 r.

wydatki majątkowe 3.287.538,71 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.026.509,64 zł

wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań
4.959.075,67 zł

obsługa długu 51.039,43 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.624.869,54 zł

dotacje na zadania bieżące 116.105,45 zł
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ROZCHODY W 2020 R. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów 
631 161,64 zł 

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
146 718,57 zł 

Tabela 9. Rozchody w 2020 r. 

 

Obowiązujące podatki i opłaty w roku 2020 w Gminie Siemkowice  

 Podatek od nieruchomości 

Zgodnie z uchwałą nr XIV/75/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Rada Gminy Siemkowice 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 0,95 zł na kwotę 0,90 zł  

od 1 m2, 

 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych z 4,80 zł na 4,00 zł 

 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,50 zł na kwotę 0,25 zł 

od 1 m powierzchni, 

 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – z kwoty 3,15 zł od 1 m2 

powierzchni na kwotę 3,00 zł; 

 od budynków lub ich części: 

 mieszkalnych z kwoty 0,81 zł na kwotę 0,65zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  

z kwoty 23,90 zł na kwotę 18,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym z kwoty 11,18 zł na kwotę 10,00 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
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 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielenia 

świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 

4,87 zł na 4,00 zł od 1 m2 powierzchni, 

 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego z kwoty 8,05zł na kwotę 5,50 zł od 1 m powierzchni; 

 od budowli – 2% ich wartości. 

Dochód z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. wyniósł 1 538 366,99 zł. W roku 

2020 obowiązuje nadal Uchwała Rady Gminy Siemkowice nr XXXVII/146/17 z dnia 

30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnieniu podlegają 

budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie 

pomocy społecznej, kultury i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części 

wykorzystanych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Skutki finansowe za 2020 r. wynoszą: 

Skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości za rok 2020 – 15 249,43 zł, w tym: 

OSP – 14 461,00 zł, Gminna Biblioteka Publiczna – 456,50 zł i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej – 331,93 zł. 

 Podatek rolny 

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r.  

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

podatku rolnego na rok podatkowy 2020 i wynosi dla gruntów niestanowiących gospodarstwa 

rolnego 292,30 zł od 1ha fizycznego (58,36złx5q=292,30zł), dla gruntów stanowiących 

gospodarstwo rolne 146,15 zł od 1ha przeliczeniowego (58,46złx2,5q=146,15zł). Dochód  

z tytułu podatku rolnego w 2020 r. wyniósł 193 823,17 zł. 

 Podatek leśny 

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2019 r.  

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. i wynosiła 194,24 zł za 1 m3. Stawka podatku 

leśnego na 2020 r. wynosi 42,7328 zł za 1 ha fiz. lasu. Dochód z tytułu podatku leśnego 

w 2020 r. wyniósł 98 924,33 zł.  
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 Podatek od środków transportowych 

Na rok 2020 obowiązują stawki podatku od środków transportowych takie same jak  

w roku 2018 i 2019. Stawki te zostały obniżone o około 44% w stosunku do górnych stawek 

podatkowych. 

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

zwolniła z podatku od środków transportowych: pojazdy służące do celów ochrony 

przeciwpożarowej oraz autobusy służące do przewozu młodzieży szkolnej. Zwolniono  

2 autobusy szkolne za rok 2020 a kwota zwolnienia wynosi 4060,00 zł. Dochód z tytułu podatku 

od środków transportowych wyniósł w 2020 r. 141 855,00 zł. 

 

V. 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 2020r. wynosiła 

406 377,40 zł. Łączna ilość wniosków za I i II półrocze  2020r.  złożonych przez rolników 

wynosiła 788 sztuki. 

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 2020 

łącznie dofinansowano koszty kształcenia pracowników młodocianych  

dla 5 pracodawców na łączną kwotę 48 486,00 zł. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach 

środków z Funduszu Pracy i stanowi pomoc de minimis.  

3) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 

 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

w 2020 r. wyniosła 421,69 zł i dotyczyła wniosku złożonego przez 1 przedsiębiorcę. 
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VI. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW 

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIEMKOWICE 

Termin zakończenia: 22.12.2020 r. 

Wartość zadania: 539 291,48 zł 

Źródła finansowania:  

500 000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

39 291,48 zł – środki własne 

Przedmiotem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice. 

Zakres robót ww. zadania w 2020 roku obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przykanalikami do granicy działek w ulicach w miejscowości Siemkowice: ul. Dziegieciów, 

ul. Dworcowa, Plac Wolności. Zakres robót obejmował w szczególności: wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 243,70 mb z rur PEHD o średnicy Ø200; wykonanie sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 743 mb z rur PVC o średnicy Ø200; Wykonanie 

przykanalików od sieci głównej do granicy działki o łącznej długości 132,30 mb o średnicy 

Ø160; wykonanie odtworzeni nawierzchni drogowych; wykonanie dodatkowych 

przykanalików od sieci głównej do granicy działki o łącznej długości 37,58 mb o średnicy 

Ø160; wykonanie dodatkowych 5 studzienek rewizyjnych. Łączna długość sieci kanalizacji 

sanitarnej wynosi 986,70 mb. 
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2. OPRACOWANIE KONCEPCJI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: LIPNIK, RADOSZEWICE, OŻEGÓW 

Termin zakończenia: 18.12.2020 r. 

Wartość zadania: 28 905,00 zł 

Źródła finansowania: 28 905,00 zł – środki własne 

Zadanie polegało na opracowaniu planu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  

w pozostałych miejscowościach Gminy Siemkowice. Koncepcję wykonała firma ABRYS 

Technika z Poznania. 

 

3. PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI SIEMKOWICE, 

UL. WIDAWSKA NA ODCINKU OK. 300 M 

Termin zakończenia: zadanie wieloletnie 

Wartość zadania: 43 111,50 zł  

Źródła finansowania: 43 111,50 – środki własne 

Inwestycja związana jest z wymianą wodociągu wykonanego z rur cementowo – 

azbestowych  w ul. Widawskiej. W ramach zadania została wykonana niezbędna mapa  

do celów projektowych, dokumentacja projektowa oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.  
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4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOMIERZ 

Termin zakończenia: zadanie wieloletnie 

Wartość zadania: 16 605,00 zł 

Źródła finansowania: 16 605,00 zł – środki własne 

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej 

na działkach 58, 99 obręb Siemkowice, 171, 190 obręb Łukomierz. Docelowo przedmiotem 

inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o długości 835 m. Sieć wodociągowa wykonana 

będzie z rur wykonanych z polietylenu (PE HD) PE100 o średnicy  

Ø 110 mm. W 2020 r. Gmina zleciła wykonanie mapy do celów projektowych oraz 

dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. 

 

5. WYKONANIE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU 

OŻEGÓW - PIEŃKI OŻEGOWSKIE 

Termin zakończenia: 30.11.2020 r. 

Wartość zadania: 186 062,35 zł 

Źródła finansowania: 186 062,35zł – środki własne 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego  

na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ożegów na działkach nr ewid. 1500, 1543, 

2067, 2222. Wodociąg wykonany został z rur PEHD średnicy 110 mm o łącznej długości 

1826,4 mb. Wykonawcą robót była firma „SANEL” z Bełchatowa. W koszty inwestycji 

wliczone zostały: dokumentacja projektowa, utwardzenie drogi kruszywem, inspektor nadzoru.  

 

6. PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW 

ROLNYCH MOKRE – LASKI 

Termin zakończenia: 21.09.2020 r. 

Wartość zadania: 289 456,57 zł 

Źródła finansowania: 141 950,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi, 147 506,57 zł – środki własne 

Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mokre - Laski  

(działki nr ewid. 117 obręb Mokre), obejmowała przebudowę jezdni wraz poboczami oraz 

wykonanie muldy chłonnej. W ramach zadania przebudowano drogę gminną o szerokości  

4 metry z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o szerokości 0,75 m. Zestawienie 

powierzchni wykonanych w ramach zadania: Nawierzchni jezdni bitumicznej – 4041 m2, 
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nawierzchnia poboczy tłuczniowych – 1467 m2. W ramach zadania przebudowano odcinek  

o długości 978 metrów. W koszty inwestycji wliczone zostały: dokumentacja projektowa, 

utwardzenie drogi kruszywem, inspektor nadzoru. 

 

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117310E (UL. CMENTARNEJ) 

W RADOSZEWICACH 

Termin zakończenia: 27.03.2020 r. 

Wartość zadania: 602 519,00 zł 

Źródła finansowania: 289 999,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 

312 520,00 zł – środki własne 

Projekt przewidywał przebudowę ulicy Cmentarnej obejmującej wykonanie jezdni 

bitumicznej szerokości 5,0 m i 6,0 m na dalszym odcinku wraz ze skrzyżowaniem z drogą 

powiatową. Dodatkowo wykonane zostały chodniki prawostronne o szerokości min. 2,0 m. 

Chodnik lewostronny nie podlegał przebudowie. Na odcinkach, gdzie brak jest chodnika 

wykonane zostało pobocze tłuczniowe szerokości 0,75 m. W 2019 roku została przygotowana 

dokumentacja projektowa oraz wyłoniony został wykonawca w przetargu nieograniczonym. 

Umowa z wykonawcą zadania po przetargu wyniosła 579 999,00 zł. Dofinansowanie  

z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 50% tj. 289 999,00 zł. W ramach zadania 

przebudowany został odcinek o długości 999 metrów. Wartość zadania obejmuje także koszty 

opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty inspektora nadzoru. 
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8. PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

SIEMKOWICE UL. REYMONTA I UL. SIENKIEWICZA 

Termin zakończenia: 15.11.2020 r. 

Wartość zadania: 226 872,30 zł 

Źródła finansowania: 226 872,30 – środki własne 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego  

na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Siemkowice. Projekt obejmował 

przebudowę jezdni do 6,00 metrów szerokości z masy asfaltowej oraz krawężników. Długość 

modernizowanego odcinka drogi wyniosła 259 metrów. Zakres robót budowlanych: roboty 

przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, elementy ulic, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie. 
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Wartość zadania obejmuje również koszty opracowania dokumentacji projektowej, 

przebudowę linii napowietrznej oraz koszty inspektora nadzoru. 

 

9. UTWARDZENIE POBOCZA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

RADOSZEWICE, UL. NIWA I UL. CMENTARNA. 

Termin zakończenia: 08.06.2020 r. 

Wartość zadania: 59 184,67 zł 

Źródła finansowania: 59 184,67 zł – środki własne 

Zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości 

Radoszewice, ul. Niwa i ul. Cmentarna dotyczyło m.in. robót przygotowawczych: karczowanie 

pni, wywóz nadmiaru ziemi, robót nawierzchniowych ul. Cmentarnej: korytowanie, 

podbudowa z kruszyw łamanych, chodniki z kostki betonowej, ścieki uliczne – 140 m2, 

renowacji rowu: roboty ziemne związane z oczyszczeniem przydrożnego rowu, utwardzenia 

terenu ulicy Niwa: mechaniczne wyprofilowanie terenu, utwardzenie jezdni tłuczniem oraz 

destruktem drogowym. 
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10. PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ I POZOSTAŁYCH 

POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU. 

Termin zakończenia: 21.12.2020 r. 

Wartość zadania: 195 000,00 zł 

Źródła finansowania: 195 000,00 zł – środki własne 

Modernizacja pomieszczeń obejmowała odnowienie pomieszczeń dobudowanej części 

szkoły podstawowej w Lipniku. W zakres robót wchodziło m.in.: budowa wewnętrznej 

instalacji pożarowej wraz z zabudową dwóch hydrantów oraz zaworu bezpieczeństwa, 

wykonanie dodatkowej klatki schodowej dla kondygnacji piętra umiejscowionej przy łączniku, 

przebudowa korytarzy i pomieszczenia 1/22 nad kotłownią, wykonanie nowej instalacji c.o.  

w dodatkowych pomieszczeniach, wykonanie oświetlenia, wymianę klapy wyjściowej na 

strych na właz w klasie EI15wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni tj. 

montaż autonomicznych czujek dymu, oświetlenia awaryjnego, zewnętrznego wyłącznika 

prądu; Wykonanie instalacji elektrycznej parteru budynku szkoły tj. montaż opraw awaryjnego 

oświetlenia, autonomicznych czujek dymu; Wykonanie instalacji elektrycznej piętra tj. opraw 

świetlówkowych 600x600 w pomieszczeniu zajęć indywidualnych, montaż autonomicznych 

czujek dymu, opraw awaryjnych; Montaż kurtyny powietrznej nad wejściem głównym 

do budynku; Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach 

ewakuacyjnych w części starej o zwiększonym natężeniu oświetlenia wzdłuż osi drogi 

ewakuacyjnej min. 2 lx.; Przeniesienie układu pomiarowego na zewnętrz budynku szkoły. 

Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem  

na budowę nr 655/2017 z dnia 18.12.2017 r.  
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11. TERMOMODERNIZACJA I WYMIANA DACHU NA BUDYNKU PUBLICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPNIKU 

Stan inwestycji: w trakcie realizacji 

Wartość zadania: 16 974,00 zł (koszty poniesione do 31.12.2020 r.) 

Źródła finansowania: środki własne 

Zadanie inwestycyjne polega wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły wraz 

z wymianą dachu. W 2020 roku Gmina zleciła wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej zadania. Umowa z biurem projektowym zawarta została na kwotę 16 974,00 zł 

brutto. 

12. PRZEBUDOWA ŁAZIENKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

W SIEMKOWICACH. 

Termin zakończenia: 19.10.2020 r. 

Wartość zadania: 47 049,00 zł 

Źródła finansowania: 47 049,00 zł – środki własne 

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa łazienki w Publicznym Przedszkolu 

w Siemkowicach polegało na wykonaniu prac budowlano – montażowych w zakresie m.in.: 

Roboty rozbiórkowe branży wod - kan oraz c.o.; Zakup i montaż instalacji wod – kan; Zakup  

i montaż instalacji c.o.; Roboty rozbiórkowe branży ogólnobudowlanej; Roboty budowlane 

m.in. wylewki betonowe pod podłogi i posadzki, posadzki z płytek typu GRES, malowanie 

farbą olejną tynków wewnętrznych, wewnętrzne gładzie gipsowe; Zakup i montaż gotowych 

kabin WC z płyty HPL; Zakup i montaż mebli szatniowych. Prace wykonywane były zgodnie  

z opracowaną dokumentacją projektową. 
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13. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ BUDOWA 

INSTALACJI KANALIZACJI ODBIORCZEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 185, 

W M. OŻEGÓW, GM. SIEMKOWICE 

Termin zakończenia: 30.04.2021 r. 

Wartość zadania: 71 095,00 zł (koszty poniesione do 31.12.2020 r.) 

Źródła finansowania: środki własne 

W planowanej inwestycji przewidziana jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 

sal szkolnych na pomieszczenia świetlicy i pokój obsługi wraz z przebudową jednego 

pomieszczenia na część sanitarną. Dodatkowo projektuje się wykonanie izolacji termicznej 

ścian zewnętrznych budynku oraz pochylnię dla niepełnosprawnych. Projektowana 

przebudowa budynku obejmować będzie m.in. wyburzenie schodów zewnętrznych przy 

głównym wejściu do budynku oraz wykonanie nowych schodów i pochylni  

dla niepełnosprawnych, poszerzenie 4 otworów drzwiowych z sal o szerokościach 0,8m  

na szerokość 0,9m, Pomieszczenie sali adaptuje się na pokój obsługi. Robotami 

towarzyszącymi adaptacji jest wymiana podłogi z paneli na płytki ceramiczne. Ponadto 

projektuje się wykonanie wymaganych instalacji wod.-kan. do zasilania montowanego zlewu 

dwukomorowego, pomieszczenie drugiej Sali adaptuje się na część sanitarną, projektuje się 

wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ceramicznych i malowania we wszystkich 

nowoprojektowanych pomieszczeniach. 

14. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W ZMYŚLONEJ GMINA 

SIEMKOWICE. 

Stan inwestycji: zakończona 

Termin zakończenia: 31.08.2020 r. 

Wartość zadania: 713 729,55 zł 

Źródła finansowania: 307 406,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 406 323,55 zł – środki własne. W skład 

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły 

podstawowej na świetlicę wiejską w Zmyślonej Gmina Siemkowice weszły: Roboty 

budowlane, roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, instalacje wewnętrzne kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, instalacja odgromowa, wyposażenie sal na zajęcia 

komputerowe, kulinarne, gier i zabaw, dokumentacja projektowa, nadzór Inwestorski. 
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Inwestycja zrealizowana została w budynku byłej szkoły podstawowej w Zmyślonej 10, działka 

nr ewid. 49. 

 

 

Gmina Siemkowice w ramach zadań inwestycyjnych w 2020 r. zleciła zakup usług oraz 

materiałów m. in.: 

1) Dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego wraz 

z infrastrukturą w Siemkowicach; 

2) Dokumentacji projektowej adaptacji budynku w Delfinie na świetlicę wiejską; 
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3) Dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Widawskiej i ul. Dworcowej wraz 

z chodnikami; 

4) Dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa ulicy Górnej, Krasińskiego, Prusa  

i Mickiewicza w Siemkowicach. 

5) Na bieżące potrzeby działania Urzędu Gminy wykonano m.in. klimatyzację w części 

pomieszczeń biurowych o wartości 44 550,00 zł, 

6) Zakupiono piaskarkę drogową na potrzeby zimowego utrzymania dróg o wartości 

33 825,00 zł.  

7) W celu doposażenia Mechaniczno – Biologicznej oczyszczalni Ścieków 

w Siemkowicach zakupiony został kontener na odpady.  

8) W ramach modernizacji wykonano niezbędne prace oraz zakupy materiałów dla Stacji 

Uzdatniania Wody „Olszynka” w Siemkowicach.  

9) Zrealizowano również granty sołeckie, które w tym roku objęły budowę chodnika i zatoki 

autobusowej w miejscowości Mokre oraz  zagospodarowano plac przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Siemkowicach poprzez zakup m.in. altany drewnianej, grilla, 

ławek.  

10) Wyposażono boisko sportowe w miejscowości Radoszewice w nowe bramki, 

ogrodzenie oraz budki dla zawodników rezerwowych na łączną kwotę 19 865,06 zł. 

Lp. Nazwa projektu 
Kwota dofinansowania 

(dotacja/pożyczka) 
Środki własne Łącznie 

1. 

Budowa kanalizacji 

sanitarnej w gminie 

Siemkowice. 

500 000,00 zł (dotacja) 39 291,48 zł 539 291,48 zł 

2. „Granty sołeckie” 19 986,84 zł (dotacja) 17 490,24 zł 37 477,08 zł 

3. 

Usuwanie i unieszkodliwiane 

wyrobów zawierających 

azbest – edycja V 

30 083,00 zł (dotacja) 6 016,89 zł 36 099,89 zł 

4. 

Przebudowa drogi gminnej 

nr 117310 E (ul. Cmentarnej) 

w Radoszewicach (zadanie 

realizowane w latach 

2019/2020) 

289 999,00 zł (dotacja) 312 520,00 zł 602 519,00 zł 

5. 

Przebudowa – modernizacja 

drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Mokre - Laski 

141 950,00 zł (dotacja) 147 506,57 zł 289 456,57 zł 
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6. 

Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i 

typu Big Bag. 

12 905,09 zł (dotacja) 1 032,41 zł 13 937,50 zł 

7. 

Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania 

budynku szkoły 

podstawowej na świetlice 

wiejską w Zmyślonej 

(zadanie realizowane w 

latach 2019/2020) 

307 406,00 zł (dotacja) 406 323,55 zł 713 729,55 zł 

Razem 1 302 329,93 zł 930 181,14 zł 2 232 511,07 zł 

Tabela 10. Wykaz projektów. 

VII. MIENIE GMINY 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2020 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 1990 r. o samorządzie gminnym. 

1. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji 

księgowej. 

Grupa 
Wyszczególnienie 

składników mienia 

komunalnego 

Wartość 

początkowa na 

dzień 01.01.2020 r. 
Przychody Rozchody 

Wartość końcowa 

na dzień 

31.12.2020 r. 

0 Grunty 1 298 943,86 zł 0,00 zł 434,68 zł 1 298 509,18 zł 

1 

Budynki i lokale, 

spółdzielcze 

własnościowe prawo 

do lokalu 

mieszkalnego oraz 

spółdzielcze prawo do 

lokalu 

niemieszkalnego 

11 858 575,06 zł 969 718,15 zł 17 679,52 zł 12 810 613,69 zł 

2 
Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
25 849 247,02 zł 2 078 977,09 zł 1 444 788,04 zł 26 483 436,07 zł 

3 
Kotły i maszyny 

energetyczne 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4 
Maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 
69 344,34 zł 0,00 zł 0,00 zł 69 344,34 zł 
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5 
Specjalistyczne 

maszyny, urządzenia i 

aparaty 
251 431,68 zł 33 825,00 zł 21 689,20 zł 263 567,48 zł 

6 Urządzenia techniczne 86 377,21 zł 17 073,16 zł 0,00 zł 103 450,37 zł 

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

8 
Narzędzia przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 
211 497,39 zł 12 800,00 zł 0,00 zł 224 297,39 zł 

  40 401 423,89 zł 3 112 393,40 zł 1 484 591,44 zł 42 029 225,85 zł 

Tabela 11. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej. 

Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego dostępna jest na stronie BIP Gminy 

Siemkowice www.siemkowice.biuletyn.net w zakładce /Budżet i finanse/  sprawozdania 

z wykonania budżetu. 

2. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dokonanych w 2020 r.  

W roku budżetowym 2020 zostały poniesione nakłady inwestycyjne dla następujących środków 

trwałych (zwiększenia): 

Wartość Grupa Nazwa środka trwałego  Tytuł przychodu 

652 854,09 zł 1 budynek świetlicy wiejskiej w Zmyślonej nakłady inwestycyjne 

44 550,00 zł 1 budynek Urzędu Gminy - klimatyzacja nakłady inwestycyjne 

47 049,00 zł 1 budynek Publicznego Przedszkola - łazienka nakłady inwestycyjne 

10 400,00 zł 1 ujawnienie budynku Karczówki nakłady inwestycyjne 

195 000,00 zł 1 
budynek PSP Lipnik - klatka schodowa z 

pomieszczeniami 
nakłady inwestycyjne 

19 865,06 zł 1 boisko przynależne do PSP Radoszewice nakłady inwestycyjne 

602 519,00 zł 2 droga ul. Cmentarna nakłady inwestycyjne 

59 184,67 zł 2 droga Radoszewice Cmentarna, Niwa nakłady inwestycyjne 

289 456,57 zł 2 droga Mokre-Laski nakłady inwestycyjne 

93 638,72 zł 2 
przeksięgowania kosztów dokumentacji z 

oczyszczalni na kanalizację 
przeksięgowanie 

20 000,00 zł 2 chodnik Mokre nakłady inwestycyjne 

226 872,30 zł 2 droga Siemkowice, ul. Reymonta i Sienkiewicza nakłady inwestycyjne 

186 062,35 zł 2 wodociąg Ożegów - Pieńki Ożegowskie nakłady inwestycyjne 

17 100,00 zł 2 system pomiaru odczynu Ph do oczyszczalni zakupy inwestycyjne 

44 852,00 zł 2 stacja uzdatniania wody Siemkowice Olszynka nakłady inwestycyjne 

539 291,48 zł 2 kanalizacja sanitarna Siemkowice nakłady inwestycyjne 

33 825,00 zł 5 piaskarka drogowa zakupy inwestycyjne 

17 073,16 zł 6 kontener na odpady do oczyszczalni  zakupy inwestycyjne 

12 800,00 zł 8 zestaw mebli kuchennych świetlica Zmyślona zakupy inwestycyjne 

3 112 393,40 zł 
 

 
 

 

Tabela 12. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dokonanych w 2020 r. 

http://www.siemkowice.biuletyn.net/
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3. Grunty do których przysługuje prawo władania samoistnego 

Lp.  Miejscowość  
Powierzchnia w 

hektarach  

1.  Lipnik 0,6155 ha  

2.  Ożegów 3,57 ha  

3.  Siemkowice 11,46 ha  

4.  Zmyślona  0,289 ha  

 Łącznie  15,9345 ha  

Tabela 13. Grunty do których przysługuję prawo władania samoistnego. 

 

4. Wykaz gruntów pod drogami gminy Siemkowice  

 

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  

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  137 461,34 zł  

20.  Zmyślona    5,1652 ha  29 788,84 zł  

 Łącznie   167,7841 ha  974 604,14 zł  

Tabela 14. Wykaz gruntów pod drogami gminy Siemkowice. 
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5. Grunty przejęte w bezpłatne używanie na podstawie umów użyczenia 

Lp. 
Nr 

działki 
Charakterystyka Tytuł Położenie Użyczający 

Powierzchnia 

w ha 

Data 

obowiązywania 

umowy 

użyczenia 

1 841 
grunt stanowiący 

drogę powiatową 

nr 4527 

użyczenie w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej  

Mokre 
Powiat 

Pajęczański 
0,24 

15.11.2013 r. - 

14.11.2021 r. 

2 172 
grunt stanowiący 

drogę powiatową 

nr 3525E 

użyczenie w 

związku z 

udzieleniem 

Powiatowi 

Pajęczańskiemu 

pomocy 

rzeczowej  

Zmyślona 
Powiat 

Pajęczański 
0,041 

28.09.2017 r. - 

27.09.2020 r. 

3 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. 

Tabela 15. Grunty przejęte w bezpłatne użyczenie na podstawie umów użyczenia. 

6. Lokale mieszkalne  

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) 2 lokale mieszkalne – ul. Parkowa w Siemkowicach,  

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

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

g) 2 lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Radoszewicach.  

7. 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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8. Wykaz gminnych lokali użytkowych i sposób ich zagospodarowania - stan na 

31.12.2020r.  

Lp.  
Imię i nazwisko / 

Nazwa  
Adres  

Powierzchnia 

najmu  

Sposób 

zagospodarowania  

l.  

FIZJOTERAPIA 

OLA Olga 

Janecka-Beśka 

Siemkowice ul. 

Przedszkolna 1  
41,28 m2  

Działalność 

rehabilitacyjna 

2.  

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny  

Jolanta Ciemny  

Siemkowice ul. 

Przedszkolna 4  
31,31 m2  

Działalność 

lecznicza  

3.  
Gminny Ośrodek 

Zdrowia  

Siemkowice ul. 

Przedszkolna 4  
126  m2 

Działalność 

lecznicza  

4.  Punkt Apteczny  

Radoszewice      

ul. Powstania 

Styczniowego 1  

67 m2 Apteka  

5.  
Ubezpieczenia  

Katarzyna Dugacz  

Radoszewice      

ul. Powstania 

Styczniowego 1 

69,76 m2 
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 m2 

Działalność 

pocztowa  

Tabela 16. Wykaz gminnych lokali użytkowych i sposób ich zagospodarowania - stan na 31.12.2020r. 

9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych w 2020 roku 

 

1 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
7 095,87 

2 
Wpływy na najmu i dzierżawy składników 

mienia 
114 550,96 

3 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 11 285,00 

4 
Wpływy ze sprzedaży pozostałych 

składników majątkowych 
20 113,84 

Razem: 153 045,67 

Tabela 17. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

w 2020 roku 

VIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice, dokument został przyjęty 
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przez Radę Gminy Siemkowice w dniu 10 września 2008 r. – Uchwała Nr XV/70/2008 

(https://gminasiemkowice.pl/index.php/druki-do-pobrania) i jest dokumentem obowiązującym. 

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 są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Siemkowice w 2020 r. wydała łącznie 66 decyzje administracyjne w sprawie 

ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy w tym 55 decyzji o warunkach zabudowy  

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynową  

i zagrodową oraz 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 98 zaświadczeń o braku planu 

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

w biurach geodezyjnych.  

Wydano również, na podstawie obowiązującego studium, 2 zaświadczenia 

o przeznaczeniu terenu pod zalesienie oraz 2 postanowienia o odmowie wydania 

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

 

1. Geodezja i Kartografia  

 

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

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) wydano 1 postanowienie  

o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 1 decyzję kończącą postępowanie rozgraniczeniowe.  

Na terenie Gminy Siemkowice w ubiegłym roku nadano 25 numery porządkowe dla 

nowo wybudowanych budynków, co jest wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa, ponieważ  

w 2020 r. nadano 20 numery porządkowe. 

2. Gospodarka nieruchomościami. 

W oparciu o ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990z późn. zm.) przeprowadzono postępowania podziałowe  

i wydano łącznie 6 decyzji administracyjnych zatwierdzających podziały. 

Zlecono i opracowano 3 operaty szacunkowe określające wartość rynkową 

nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Siemkowice oraz lokali 

mieszkalnych położonych w Domu Nauczyciela w Radoszewicach. 

https://gminasiemkowice.pl/index.php/druki-do-pobrania
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IX. 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 działań wynikających z Planu, w Urzędzie Gminy w Siemkowicach raz  

w tygodniu wyznaczono godziny do przyjmowania petentów. Udzielano wszelkich 

informacji na temat programu „Czyste powietrze” i możliwości pozyskania 

dofinansowania. 

2) 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.  

Pracownicy Urzędu podejmują działania zmierzające do ochrony środowiska poprzez:   

a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków,  
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b) prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli 

nieruchomości w zakresie utrzymywania czystości i porządku np. rozmowy 

bezpośrednie, wezwania do wyjaśnień, kontrole.  

Gmina Siemkowice zrealizowała inwestycje mające wpływ na ochronę środowiska min. 

budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz system zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Siemkowice.   

3) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy  

Siemkowice na lata 2018 – 2032  

 

Program 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 2020 roku odebrano i przekazano do utylizacji z terenu gminy 

płyty eternitowe w ilości 95,776 Mg od 40 gospodarstw domowych. Gmina Siemkowice  jako 

beneficjent programu realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi pozyskała na ten cel środki 

finansowe w wysokości  30 083 zł, które zostały w całości wykorzystane w formie dotacji dla 

posiadaczy odpadów.  

 

4) 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 2020 do 31 grudnia 2020 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 2020 rok 

osiągnięto odpowiednie poziomy recyklingu – 39,4%, 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 2020 roku ( za miesiące styczeń ) obowiązywały na podstawie Uchwały  Nr IV/29/19 Rady 
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Gminy Siemkowice z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr XVI/86/19 z dnia 31 grudnia 2019 

roku, zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi   i odbieranymi  

w sposób selektywny od miesiąca stycznia  2020r  wynosiła  11,5 zł miesięcznie od jednej 

osoby, natomiast stawka od miesiąca lutego do grudnia 2020r wynosiła 17 zł od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadam  komunalnymi 

zbieranymi   i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosiła 34  zł miesięcznie od jednej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Poniesione koszty odbioru odpadów z terenu Gminy 

wyniosły 884 531,54 zł. 

5) Gospodarka wodno - ściekowa 

Jednym z ważniejszych zadań jakie wykonuje Gmina Siemkowice jest zaopatrzenie   

w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy. Gmina Siemkowice posiada 3 ujęcia wody 

przeznaczonej do spożycia, które znajdują się w miejscowości Radoszewice, Siemkowice oraz 

Siemkowice – Olszynka oraz sieć wodociągową o łącznej długości 119,09 km dostarczającą 

wodę do 1509 odbiorców. W roku 2020 zostało podłączonych 13 gospodarstw domowych do 

sieci wodociągowej. Nadzór nad jakością wody prowadzony jest w sposób ciągły przez Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Pajęcznie. Gmina prowadząc stały monitoring dostarczanej 

wody zleca wykonanie badań Laboratorium Środowiskowemu w Pszczynie oraz 

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego - Laboratorium 

Badania Wody i Ścieków.  
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W roku 2020 obowiązywały następujące ceny i stawki opłat za wodę: 

Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat zgodnie z zatwierdzonymi taryfami na okres 3 lat 

Wyszczególnienie  

Terminy obowiązywania 
 

od 28.06.2018 r. od 28.06.2019 r. od 28.06.2020 r. 

 do 27.06.2019 r. do 27.06.2020 r. do 27.06.2021 r. 

Cena za 1m3 

dostarczonej wody 

dla gospodarstw 

domowych  

2,99 zł – netto          

3,23 zł – brutto 
3,11 zł – netto         

3,36 zł - brutto 
3,13 zł – netto            

3,38 zł - brutto 

Cena za 1m3 

dostarczonej wody 

dla pozostałych 

odbiorców  

3,04 zł – netto      

3,28 zł - brutto 
3,20 zł – netto      

3,46 zł - brutto 
3,23 zł – netto       

3,49 zł - brutto 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

3,54 zł – netto 3,54 zł – netto 3,54 zł – netto 

3,82 zł - brutto 3,82 zł - brutto 3,82 zł - brutto 

Tabela 18. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat zgodnie z zatwierdzonymi taryfami na okres 3 lat 

Taryfy zostały zatwierdzone dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemkowice na okres 3 lat decyzją 

nr PO.RET.070.88.2.2018.ZG z dnia 10 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Rada Gminy Siemkowice przyjęła Uchwałę Nr XIX/115/20 Rady Gminy Siemkowice 

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Siemkowice na okres 12 miesięcy. 

Dopłata Gminy Siemkowice – 0,91 zł/m3 brutto. Cena płacona przez odbiorcę usług – 

2,47 zł/m3 brutto.  

W miejscowości Siemkowice znajduje się mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 

ścieków. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 190,00 m3/dobę. Roczny dopływ 

ścieków do oczyszczalni to 11 936 m3 . Gmina Siemkowice podpisała 165 umowy na zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, w tym w roku 2020 zostały podpisane 43 umowy. Taryfy zostały 

zatwierdzone dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Siemkowice na 

okres 18 miesięcy decyzją nr PO.RZT.070.14.2.2019/D/SK z dnia 12 listopada 2019 r., wydaną 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. 



 

 

51 

 

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości 

Siemkowice na okres 18 miesięcy:  

Taryfowa grupa 

odbiorców usług 
Rodzaj cen i stawki 

opłat  
Cena zł/m3 (netto) Cena zł/m3 (brutto) 

Gospodarstwa 

domowe 

Cena za 1 m3 

odprowadzanych 

ścieków 1 
9,32 10,07 

Tabela 19. Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Siemkowice 

na okres 18 miesięcy. 

Rada Gminy Siemkowice przyjęła Uchwałę Nr XIV/79/19 Rady Gminy Siemkowice  

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen i stawek opłat dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Siemkowice.  Dopłata Gminy Siemkowice – 

3,59 zł/m3 brutto. Cena płacona przez odbiorcę usług – 6,48 zł/m3 brutto.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kontynuowano inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla Gminy Siemkowice”. Długość sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemkowice 

wynosi 6,62 km. Na sieci znajdują się dwie przepompownie ścieków. Do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został złożony wniosek 

o dofinansowanie do wybudowania nowej kanalizacji o długości 986,7 m. 

6) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Siemkowice w 2020 roku - Uchwała Nr XVII/101/20 

z dnia 28 lutego 2020r. 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. Gmina Siemkowice podjęła 

w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Siemkowice na 2020 r. plan sterylizacji i kastracji zwierząt obejmujący 
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pokrycie/dofinansowanie przez Gminę Siemkowice 50% kosztów sterylizacji lub kastracji 

zwierząt, których właścicielem lub opiekunem są mieszkańcy Gminy Siemkowice. 

Łącznie w 2020 r. wpłynęło 27 wniosków, z czego 5 wniosków zostało wycofanych. Zabiegom 

poddano 22 zwierzęta z terenu gminy Siemkowice w tym: 

L.p. Zabieg sterylizacji Zabieg kastracji 

Pies 12 - 

Kot 8 2 

Tabela 20. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji w 2020 r, 

Przeprowadzona akcja sterylizacji i kastracji przyczyniła się do ograniczenia populacji 

zwierząt bezdomnych. Koszty poniesione przez Gminę na ten cel w 2020 r. wyniosły  

2 479,00 zł. 

X. POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających  godności człowieka. Do zadań 

pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń prowadzenie pracy socjalnej, 

rozwijanie nowych form pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

W 2020 roku beneficjentami pomocy społecznej było 355 osób w tym 177 osób w przedziale 

wiekowym 18-59 lat oraz 30 osób w wieku 60+. 

Świadczenia z pomocy społecznej w 2020r były udzielane głownie z uwagi na następujące 

zdarzenia  

 długotrwała lub ciężka  

 niepełnosprawność 

 bezrobocie 

 potrzeba ochrony macierzyństwa 

 wielodzietność 

 ubóstwo 

W ramach pomocy społecznej finansowane  są: 

 świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne 

 świadczenia w naturze: opał, art. żywnościowe, leki 

 usługi opiekuńcze 
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 poradnictwo i interwencje w rodzinach, w których występują dysfunkcje 

Poniżej zamieszczono syntetyczne omówienie wybranych świadczeń pieniężnych 

wypłaconych ze środków GOPS Siemkowice: 

Świadczenia rodzinne – są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, jest  

to system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla rodzin w których znajduje się 

osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria. 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r GOPS wypłaca 

następujące świadczenia pieniężne:  

 zasiłek rodzinny 

 świadczenia opiekuńcze: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

 zasiłek dla opiekuna 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

 świadczenie rodzicielskie 

 świadczenie za życiem 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany 

do rodzin w których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich 

pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. Świadczenia przysługują  

na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat lub do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się 

ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują 

bez względu na wiek dziecka. W 2020 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wypłacono na rzecz 11 dzieci z Gminy Siemkowice. 

Rządowy program „Rodzina 500+” – świadczenie wprowadzone na podstawie ustawy  

z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia 

wychowawczego jest pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką 

nad nimi zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie w 2020 roku przysługiwało na 

każde dziecko które nie ukończyło 18 lat bez względu na sytuacje finansową rodziny. W 2020 

roku z Programu skorzystało 502 rodziny – świadczenia wypłacono na rzecz 860 dzieci. 

Rządowy program „Dobry Start” wprowadzony na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry Start” to kwota 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 
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rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.  

W 2020 roku świadczenie „Dobry start” wypłacono 609 dzieciom. 

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej – w ramach realizacji ustawy, Ośrodek 

zatrudnił 1 asystenta rodziny, który świadczy wsparcie dla 14 rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu roli opiekuńczo – wychowawczej.  

Karta Dużej Rodziny – ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, określa 

zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych specjalnych uprawnień związanych  

z funkcjonowaniem rodziny. Jej posiadacze maja możliwość korzystania między innymi  

z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju, otrzymują m.in. 

ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe, zniżki w opłatach oraz darmowe wstępy do parków 

narodowych. W 2020 r. złożono 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w wydano 

łącznie 81  kart tradycyjnych i elektronicznych.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W 2020 roku 

wypłacono stypendium szkolne na kwotę 40 946,00 zł 

Zasiłek stały- przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, które spełniają przesłanki ustawowe. Wydatkowano dotację 

z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 116 640,88 zł 

Zasiłki okresowe- przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków 

ustawowego kryterium dochodowego. Wydatkowano dotację z budżetu wojewody  

w wysokości 33 664,12 zł. 

Zasiłki celowe w tym specjalne zasiłki celowe – to świadczenia pieniężne przyznawane 

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłki przyznawane były na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb bytowych tj. zakup żywności, dzieży, opału, lekarstw. Wydatkowano 

kwotę 56 250,00 zł 

Schronienie – udzielono schronienia 1 osobie bezdomnej na kwotę 10 980,00 zł która 

przebywała w schronisku dla osób bezdomnych. 
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Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 14 osób z gminy przebywa w domu 

pomocy społecznej głownie z uwagi na potrzebę całodobowej opieki i pielęgnacji z powodu 

złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku. Wydatkowano na ten cel kwotę 383 707,36 zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21. Środki finansowe wydane na realizację poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej 

w 2020 

Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – z tytułu sprawowania opieki nad osoba 

całkowicie ubezwłasnowolnioną, przyznanego przez sąd. W roku 2020 GOPS wypłacił dla 

1 opiekuna prawnego kwotę 1824,00 zł 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W 2020 r. 767 osób skorzystało z tej formy pomocy, 

wydano 47 ton żywności. 

Środki finansowe wydane na realizację poszczególnych zadań 

z zakresu pomocy społecznej w 2020 

nazwa zadania wykonanie 

Domy Pomocy Społecznej 383 707,36 zł 

Rodziny zastępcze 56 179,18 zł 

Asystent rodziny 59 048,31 zł 

Świadczenia wychowawcze 5 006 445,60 zł 

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 1 432 498,95 zł 

Fundusz alimentacyjny 54 450,00 zł 

Składka zdrowotna od zasiłków stałych 9 271,89 zł 

Zasiłki okresowe 33 664,12 zł 

Zasiłki celowe 56 250,00 zł 

Zasiłki stałe 116 640,88 zł 

Utrzymanie ośrodka 386 133,97 zł 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 19 701,52 zł 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 118 329,30 zł 

Karta Dużej Rodziny 144,47 zł 

Pomoc materialna dla uczniów 40 946,00 zł 

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej 1824,00 zł 

Świadczenie „Dobry start” 188 790,00 zł 

Schronienie  10 980,00 zł 
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Posiłek w szkole i w domu -  w 2020 roku w ramach programu wydatkowano środki 

finansowe w łącznej wysokości 118 329,30 zł z czego kwota 39 048,67 zł pochodziła z budżetu 

gminy jako wkład własny, zaś kwota 79 280,64 zł stanowiło dotację z budżetu wojewody. 

OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy Siemkowice funkcjonuje jeden podmiot leczniczy, zarządzany przez 

gminę wraz z jedną filią w Radoszewicach. Gminny Ośrodek Zdrowia w ramach umowy  

z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2020 r. udzielał świadczeń w zakresie lekarza POZ, 

Pielęgniarki POZ oraz medycyny szkolnej. W ramach tej umowy wg stanu na 31.12.2020 r.  

w Gminnym Ośrodku Zdrowia było zadeklarowanych 3707 pacjentów do lekarza, 

3565 pacjentów do pielęgniarki oraz 460 uczniów w ramach medycyny szkolnej.  

W 2020 udzielonych zostało: 

 porady ogółem  –  17 416 

 wizyty domowe – 114 

 porady dzieciom i młodzieży  w wieku do 18 lat –  2 145 (w tym 24 wizyty domowe) 

 porady osobom w wieku 65 lat i więcej – 6915  (w tym 48 wizyt domowych)  

Od 1 stycznia 2020 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 31.12.2020: 

 deklaracje do lekarza POZ – 3 707 

   deklaracje do pielęgniarki POZ – 3 565 

 liczba uczniów w ramach medycyny szkolnej – 460 

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). 

W 2020 roku na terenie gminy Siemkowice funkcjonowała 1 apteka. Rozkład godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Pajęczańskiego w 2020 r., który stanowił 

załącznik do projektu Uchwały Rady Powiatu Pajęczańskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pajęczańskiego w 2020 r., został 

pozytywnie zaopiniowany przez Wójta Gminy Siemkowice. 
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XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Siemkowice zapewniają bezpieczne 

i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Każda placówka oświatowa miała 

zapewnioną obsługę administracyjno- organizacyjną i księgowo-finansową. Dyrektorzy 

placówek oświatowych planując budżet każdego roku uwzględniają w swoich planach 

finansowych również wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny  

do pełnej realizacji programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych  

jak również realizując zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.  

W Gminie Siemkowice sieć jednostek oświatowych realizuje zadania począwszy  

od poziomu edukacji przedszkolnej po obowiązek szkoły podstawowej. Brak jest szkolnictwa 

ponadpodstawowego.  

Na terenie Gminy Siemkowice w 2020 roku funkcjonowały następujące placówki 

oświatowe: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach  

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.  

 

Finansowanie oświaty 

Informację o wydatkach, otrzymanej subwencji oświatowej i otrzymanych dotacjach  

dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Siemkowice: 

Okres rozliczeniowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Wydatki 7 089 788,43 zł 

Subwencja oświatowa 4 596 604,00 zł 

Dotacja na oddziały przedszkolne      51 702,00 zł 

Dotacja na przedszkola      88 886,84 zł 

Dotacja Aktywna Tablica               0,00 zł 
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Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

     45 047,20 zł 

Razem (subwencja + dotacje)  4 782 240,04 zł 

Różnica (wydatki – subwencja + dotacje)  2 307 548,39 zł 

Tabela 22. Informacja o wydatkach, otrzymanej subwencji oświatowej i otrzymanych dotacjach dla jednostek 

oświatowych z terenu Gminy Siemkowice. 

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. 

Ogólny koszt dowozu w 2020 roku kształtował się w wysokości 216 379,40 zł i kwota ta 

obejmuje wynagrodzenie kierowców, koszt indywidualnych dowozów, dowóz dzieci 

niepełnosprawnych, koszt paliwa, remontów oraz koszt ubezpieczenia pojazdów. 

XII. KULTURA; UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU 

1) Działalność kulturalna  

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna z /s w Siemkowicach, która 

funkcjonuje na podstawie Statutu i wpisu do Rejestru Kultury. Gminna Biblioteka niezmiennie 

służy mieszkańcom Gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność 

informacyjną oraz  kulturalno – oświatową. Jako instytucja organizująca i upowszechniająca 

czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym 

księgozbiorze, podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. 

W placówce znajdują się 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. Gromadzenie 

zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od innych 

czytelników. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora, a od tej kwoty 

uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych 

biblioteka w 2020 rokuzakupiła128woluminów za 3 500,00zł, a dzięki pozyskanej dotacji 

w kwocie 3 500,00 zł wzbogacono zbiory o kolejne145pozycji. 
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Ogółem stan księgozbioru wynosi – 12 112 w tym: literatura piękna dla dorosłych - 5 538 

wol., literatura piękna dla dzieci – 1 181 wol., literatura niebelerystyczna 5 393 wol. Ze zbiorów 

biblioteki skorzystało 561 czytelników, a placówkę odwiedziło 931osób.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 Przedszkolem. 

W miarę możliwości finansowych i lokalowych biblioteka organizuje : 

 ferie w Bibliotece: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze oraz literackie dla dzieci  

i młodzieży, 

 zajęcia okazjonalne: projektowanie i wykonywanie  Laurek na Dzień Babci i Dziadka, 

Palmy Wielkanocne, ozdób choinkowych, 

 wakacje w Bibliotece: w każdy piątek odbywały się zajęcia rękodzielnicze, podczas 

których dzieci uczyły się różnych technik plastycznych. Materiały na zajęcia plastyczne 

pozyskiwane były z recyklingu. W ostatnim tygodniu wakacji odbyło się spotkanie przy 

ognisku, które wpisało się już w tradycje wakacyjnych zajęć.  

W ramach współpracy ze szkołami odbyło się „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, nauczycieli 

wraz z grupą uczniów, a także pracowników Urzędu Gminy oraz Biblioteki. 

Pomieszczenia Biblioteki udostępniane są dla lokalnych grup artystycznych tj. zespołu 

muzycznego „Si-Lord”, kabaretu ludowego „Malwinki” oraz scholi. Nie zabrakło również 

działań na rzecz społeczności lokalnej, w ramach których odbyły się spotkania członków Koła 
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Emerytów i Rencistów z Siemkowic oraz promocja książki pt. „Siemkowice bogactwo historii, 

miejsca i ludzi”. 

Od kilku lat pracownicy biblioteki tworzą zbiór materiałów historycznych dotyczących 

Gminy Siemkowice pt.: ”Nasza Mała Ojczyzna” poprzez gromadzenie, katalogowanie 

zebranych informacji, dokumentów, publikacji oraz wycinków prasowych w kontekście 

przeszłości jaki teraźniejszości dotyczących naszej Gminy. Każdy zainteresowany regionem 

może znaleźć coś dla siebie: 

 informacje historyczne o gminie, 

 historia kościoła, 

 osiągnięcia liderów społecznych z terenu gminy, 

 wycinki prasowe dotyczące działań samorządu lokalnego, 

 prasa o organizacjach pozarządowych, 

 artykuły dotyczące działań kulturalnych na terenie gminy. 

Ze względu na pandemię niektóre wydarzenia nie mogły dojść do skutku, a pozostałe 

odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkiej ostrożności. 

Na terenie Gminy Siemkowice funkcjonuje również świetlica wiejska w Ożegowie, 

mająca na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności na rzecz rozwoju 

miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Pozwala 

zagospodarować czas wolny od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży. Świetlica czynna jest 

codziennie od poniedziałku do piątku, ale również dwie soboty w miesiącu, w godzinach 

ustalonych zgodnie z harmonogramem i w zależności od prowadzonej formy zajęć. 

Do dyspozycji pozostają pomieszczenia do prac plastycznych, w której prowadzone były 

zajęcia tematyczne i warsztatowe, zajęcia stolikowe oraz pomoc w nauce i w odrabianiu lekcji. 

Sala sportowa, w której znajdują się dwa stoły do ping ponga cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem, szczególnie dorosłych i młodzieży, przygotowujących się do zawodów 

powiatowych w tenisie stołowym. W świetlicy powstała sala do ćwiczeń fitness, gdzie 

odbywały się zajęcia grup oraz osób indywidualnych. 

 Ważnym i bardzo chętnie przyjętym elementem spędzania zdrowego trybu życia jest 

nowo wyposażona siłownia na powietrzu, znajdująca się przed budynkiem świetlicy. Chętnie 

korzystają z niej młodzież jak i osoby starsze. 

Od października 2020 r. w świetlicy były prowadzone prace remontowo – budowlane, 

podczas których zostały odnowione wszystkie sale, powstały nowe łazienki i część kuchenna 

oraz nowe schody wejściowe z podjazdem dla inwalidów. W tym czasie świetlica była 
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nieczynna. Do dyspozycji pozostawały obiekty na zewnątrz tj. siłownia, plac zabaw, boisko do 

piłki nożnej oraz boisko do piłki siatkowej. 

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 utrudniały prowadzenie zajęć, jednak nie 

zniechęcały mieszkańców do spędzania wolnego czasu w świetlicy, w której nie zabrakło 

środków do dezynfekcji, maseczek i jednorazowych rękawiczek. 

2) Upowszechnianie i rozwój sportu 

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności klubów sportowych, szkół 

i samorządu gminnego. Bazę lokalową stanowią: 

1) hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Siemkowicach i sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Radoszewicach; 

2) obiekt sportowy ,,ORLIK” w Siemkowicach (boisko do piłki nożnej, boisko 

wielofunkcyjne – do koszykówki i siatkówki); 

3) boiska sportowe do piłki nożnej w Siemkowicach, Radoszewicach,  Lipniku  

i Ożegowie; 

4) place zabaw w miejscowościach Lipnik, Mokre, Ożegów, Radoszewice, Siemkowice ; 

5) siłownie zewnętrzne: przy Publicznej Bibliotece w Siemkowicach, w Ożegowie 

i Zmyślonej przy świetlicy wiejskiej oraz w Radoszewicach przy Publicznej Szkole 

Podstawowej. 

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. Działalność klubów 

wpływa na rozwój różnych dyscyplin sportowych, promocję sportu i aktywność fizyczną. 

Od 2020 r. do drużyny seniorskiej działającej w Gminnym Klubie Sportowym 

w Siemkowicach dołączyła drużyna juniorów, którą stanowią trzy grupy w różnym przedziale 

wiekowym:  

 Grupa Orlik E1 to dzieci rocznika 2010 – 2011 
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 Grupa Żaki to dzieci rocznika 2012 – 2013 

 Grupa Skrzaty to dzieci rocznika 2014 – 2015. 

W chwili obecnej juniorzy liczą 50 członków aktywnie uczestniczących w treningach oraz 

biorących udział w meczach i turniejach piłki nożnej na terenie powiatu pajęczańskiego 

i województwa łódzkiego. Biorą również udział w meczach ligowych ŁZPN okręgu Sieradz. 

Klub oprócz propagowania sportu prowadzi działalność charytatywną, jak np. zbiórka 

krwi i inne na rzecz chorych dzieci. 

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. Zgodnie z zapisami uchwały wspieranie finansowe zadań – dotacja może być 

przeznaczona na pokrycie kosztów działalności klubu, o których mowa  w art. 28 ust.  

2 ustawy o sporcie. Na podstawie ww. Uchwały Rady Gminy Siemkowice, Wójt udzielił 

wsparcia finansowego w formie dotacji na zadania realizowane w 2020 roku poszczególnym 

podmiotom, które 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 

Rozpowszechnianie sportu 

w grupie seniorów-piłka nożna 

OZPN Sieradz oraz młodzików 

 13 000,00 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Ożegów 

Prowadzenie zajęć sportowych 

piłki nożne dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz udział w 

rozgrywkach piłkarskich 

   5 000,00 zł 

3. Klub Sportowy Radoszewice 

Rozwój i popularyzacja 

aktywności fizycznej  

mieszkańców Gminy Siemkowice 

   5000,00 zł 

Łączna kwota dotacji udzielonej:  23 000,00 zł 

Tabela 23. Wsparcie finansowe w formie dotacji na pokrycie kosztów działalności klubów sportowych 

z terenu gminy Siemkowice w 2020 roku 
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XIII.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

1. Bezpieczeństwo mieszkańców 

Od 16 kwietnia 2020 roku w całym kraju wprowadzono obowiązek zakrywania nosa  

i ust podczas przebywania w przestrzeni publicznej. To jeden ze sposobów, który ma 

ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusem SARS-CoV-2. 

Wójt Gminy Siemkowice przekazał bezpłatnie maseczki ochronne na rzecz mieszkańców 

w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo, których zadaniem było wspomaganie 

w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zakażeniem koronawirusem. Dystrybucja maseczek 

ochronnych była przeprowadzona przy udziale sołtysów, radnych i jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice.  Ponadto w 2020 roku, w okresie walki  

z epidemią koronawirusa Gmina przy współpracy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach organizowała dowóz żywności  

i leków do osób przebywających na kwarantannie. 

2. Bezpieczeństwo publiczne - Policja 

W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Gmina Siemkowice współpracuje, 

ale przede wszystkim wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo 

publiczne – Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie oraz bezpieczeństwo pożarowe – 

Ochotnicze Straże pożarowe i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. 

Zadania na rzecz zabezpieczenia ładu i porządku publicznego oraz zwalczania 

przestępczości na terenie Gminy realizuje Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie wraz 

z podległym Komisariatem Policji w Działoszynie. 

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie co rocznie składa sprawozdanie z działalności oraz 

informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pajęczańskiego. 

W 2020 roku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju 

funkcjonariusze tutejszej jednostki realizowali zadania, jakie zostały na nich nałożone. 

Każdego dnia policjanci kontrolowali osoby objęte kwarantanną i izolacją domową. Kontrole 

te odbywały się przy wsparciu Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej  

i Oddziałów Prewencji Policji. Funkcjonariusze policji pozostawali w stałym kontakcie  

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pajęcznie i przy jej współpracy dokonywali 

cyklicznych kontroli obiektów użyteczności publicznych. Ponadto w związku  

z wprowadzeniem stanu epidemii policja w sposób ciągły realizowała również zadania 

wynikające z aktualnie obowiązujących obostrzeń tj. naruszania obowiązku zakrywania ust  

i nosa, kontrole obiektów handlowych, gastronomicznych  i usługowych.  
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Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na przeprowadzonych 

w szkołach pogadankach z dziećmi i młodzieżą. Organizatorem akcji informacyjno-

edukacyjnych była Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie. 

Działania te dotyczyły między innymi realizacji programu ,,ODBLASKOWY 

PIERWSZAK”, adresowanego do uczniów klas I-III – podczas którego wręczono dzieciom 

zestawy odblaskowe w szkołach z terenu Gminy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Siemkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach i Lipniku. 

Przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczne wakacje, bezpieczne korzystanie z kąpielisk 

w czasie wakacji.  

W ramach współpracy i wspierania działań prewencyjnych i interwencyjnych Policji 

Gmina Siemkowice przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środki finansowe 

w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 

oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. 

Porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w Łodzi określające przeznaczenie  

i zasady rozliczenia środków podpisano w dniu 13.07.2020 roku. Środki zostały przekazane 

z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi w lipcu 2020 roku. 

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano  

na zakup samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter Furgon patrolowy i przekazano  

na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. Wartość ogólna zakupionego pojazdu 

wyniosła 203.017,00 zł, w tym środki finansowe 85 tyś zł, wpłaconych przez samorządy 

lokalne na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi w ramach ,,Sponsoringu 2020”.  

3. Ochotnicza Straż Pożarna (Ochrona przeciwpożarowa) 

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, tj. OSP 

Siemkowice, OSP Radoszewice, OSP Ożegów, OSP Mokre, OSP Lipnik. 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. Pozostałe 
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jednostki wykonywać mają funkcje pomocnicze i likwidować zagrożenia w miejscu 

stacjonowania. 

W 2020 roku Gmina Siemkowice udzieliła dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ożegowie – na zadanie pn.: ,, Wykonanie termomodernizacji budynku 

strażnicy OSP w Ożegowie”  - 50.000,00 zł. 

Ponadto udzieliła pomocy finansowej: 

 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie na realizację 

zadania  pn.; ,, Budowa budynku garażowego” – 5.000,00 zł 

 OSP Radoszewice na ,,wykonanie konserwacji dachu budynku strażnicy ochotniczej 

Straży Pożarnej w Radoszewicach” 5.500, 00 zł. 

W 2020 roku ze środków z budżetu Gminy Siemkowice wydatkowano na: 

 zakup bramy wjazdowej dwuskrzydłowej OSP Lipnik – 4.500,00 zł 

 zakup bramy wjazdowej do garażu – OSP Ożegów – 9.800,00 zł 

 zakup stacji obiektowej DSP 52 BS z radiotelefonem, Motorola DM, CM, GM – OSP 

Siemkowice: 6.498,71 zł 

 zakup materiałów z przeznaczeniem do wykonania konserwacji dachu strażnicy OSP 

w Radoszewicach – 14.500,00 zł. 

Pozostałe wydatki ponoszone były związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego  

za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych, wynagrodzenia dla 

mechaników-konserwatorów, okresowe badania techniczne samochodów jednostek OSP, 

przegląd gaśnic i sprzętu hydraulicznego, badania lekarskie członków OSP i kierowców - 

opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, ubezpieczenia 

samochodów pożarniczych, strażaków. 

W 2020 roku  do akcji ratowniczo gaśniczych wyjeżdżała jednostka OSP  

w Siemkowicach (KSRG) – 42 wyjazdy z podziałem na wyjazdy do pożaru 14 razy  

i miejscowych zagrożeń 28 wyjazdów. Wyjazdowość na jednostki spoza KSRG to OSP 

Radoszewice – 3 wyjazdy do pożaru i OSP Ożegów – 2 wyjazdy, w tym 1 wyjazd do pożaru  

i 1 wyjazd do miejscowego zagrożenia. 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju jednostki ochrony 

przeciwpożarowej na terenie Gminy Siemkowice przy współpracy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie uczestniczyły w redystrybucji środków ochrony 
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indywidulanej tj. płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz maseczek ochronnych, które 

trafiły do placówek oświatowych. 

Brały udział w kolportażu ulotek informacyjnych na temat profilaktyki oraz szczepień 

przeciwko COVID-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień. 

XIV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W Gminie Siemkowice w 2020 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne 

i programy:  

1. Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020 przyjęta Uchwałą  

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

Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016 – 2020 

Strategia 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; 

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. 
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2. Program Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2017 – 2020 przyjęty Uchwałą 

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: 

 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. 



 

 

68 

 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemkowice na lata 2018 – 2022 przyjęty Uchwałą  

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 

Przyjęta Uchwałą 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. 

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 wolontariacie na 2020 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XIV/77/19 Rady Gminy Siemkowice z dnia 27 listopada 2019 r. 

Celem głównym programu było rozwijanie ścisłej współpracy samorządu Gminy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącej lepszemu, skutecznemu  

i wydajnemu rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb społecznych. Dla realizacji tego celu 

zostały wyznaczone cele szczegółowe: 

1) wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Gminy; 

2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 

3) utrwalanie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną; 

4) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych przeznaczonych  

na realizację zadań przez organizacje; 

5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych; 
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6) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz mechanizmów współpracy 

samorządu i organizacji poprzez zapewnienie im udziału w realizacji zadań własnych 

samorządu służących rozwojowi Gminy; 

7) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych 

oraz wspieranie postaw pro-obywatelskich. 

W 2020 roku realizowane zadania obejmowały działania z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej. Podstawowe formy współpracy Gminy Siemkowice  

z organizacjami pozarządowymi miały charakter pozafinansowy i finansowy. Współpraca  

o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zleceniu realizacji zadań 

Gminy Siemkowice organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie wykonania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Zlecenie zadań przeprowadzono w drodze otwartych konkursów ofert, ogłoszonych 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jak również „Rocznego programu współpracy Gminy Siemkowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok”. 

Wójt Gminy Siemkowice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: 

„Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Siemkowice  

w 2020 roku”. Do udziału w konkursie złożona została jedna oferta, przez Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Sportowy „Meduza” w Pajęcznie, w której wskazano kwotę wnioskowanej 

dotacji 6.500,00 zł. Po przedstawieniu przez komisje konkursową protokołu, Wójt Gminy 

Siemkowice zatwierdził i wydał Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 6 maja 2020 r. o przyznaniu 

dotacji w wysokości wskazanej w ofercie. Oferent nie zrealizował zadania i nie wykorzystał 

przyznanej dotacji, z uwagi na  złożenie pisma o rezygnacji z realizacji przedmiotowego 

zadania publicznego, argumentując powyższe wystąpieniem okoliczności, za które Strony nie 

ponoszą odpowiedzialności, to jest aktualną sytuacją epidemiczną w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu pajęczańskiego oraz 

opóźnieniami w pracach remontowych na obiekcie Powiatowej Pływalni w Pajęcznie. 

Z uwagi na brak innych ofert w 2020 roku nie przekazano środków finansowych na 

realizację zadań publicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XVII/102/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 lutego 

2020 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/103/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 lutego 2020 r. 

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. Do zadań Komisji należy 

w szczególności: 

1) inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

a w tym zwiększania dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzież; 

2) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie 

postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; 

3) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, w szczególności poprzez: przyjmowanie zgłoszeń w przypadku 

nadużywania alkoholu, zapraszanie na rozmowę motywującą osób, co do których 

wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek do podjęcia leczenia, kierowanie na 

badanie przez biegłych (psychologa, psychiatrę) w celu uzyskania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego, kierowanie wniosków do sądu 

rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

4) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                

w zakresie zgodności z uchwałami Rady Gminy Siemkowice; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu 

reklamy i promocji napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, zakazu 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 
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6) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia 

wydanego przez Wójta; 

7) podejmowanie działań oraz wydawanie opinii w sprawach związanych z udzieleniem 

wsparcia finansowego lub rzeczowego w oparciu o pisemne wnioski skierowane  

go Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

8) wspomaganie działalności i instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Organizację pracy Komisji, jej zadania, tryb postępowania w stosunku  

do osób nadużywających alkoholu oraz tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Siemkowice określa Regulamin Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Siemkowicach wprowadzony Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta 

Gminy Siemkowice z dnia 23 września 2019 r. 

W celu zwiększenia dostępności pomocy psychoterapeutycznej dla osób z problemem 

alkoholowym oraz ich rodzin, w naszej Gminie zatrudniany jest specjalista terapii uzależnień.  

W 2020 r. Komisja odbyła 7 posiedzeń, na które zostało wezwanych 16 osób, wobec 

których istniało podejrzenie o uzależnieniu od alkoholu. Skutecznie udało się wezwać 12 osób, 

z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące i które podjęły współpracę  

z terapeutą, podczas cotygodniowych spotkań w Urzędzie Gminy w Siemkowicach. Ponadto 

terapeuta  

ds. uzależnień stale współpracuje z osobami uzależnionymi z terenu Gminy poprzez wizyty  

w miejscach zamieszkania.  

W 2020 r. Komisja skierowała 4 wnioski do Poradni Leczenia Uzależnień ProVitaMed 

w Wieluniu z prośbą o przebadanie przez lekarza biegłego psychiatrę i lekarza biegłego 

psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Z funduszu Komisji dofinansowano działania profilaktyczne, szkolenie dla nowego 

członka Komisji, przeprowadzenie badań i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń 

społecznych dla Gminy Siemkowice, opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Siemkowice na rok 2021, wynagrodzenie zatrudnionego terapeuty i członków komisji, koszt 

przeprowadzonych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty opłaty sądowej 

i delegacji. Plan budżetu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 



 

 

72 

 

Alkoholowych na rok 2020 wynosił 62 106,00 zł. Został wykonany na kwotę 60 739,40 zł,  

co stanowi 97,80%.  

XV. INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWOWYCH 

OBOWIĄZKÓW GMINY W 2020 R. 

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców wydawane są na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą 

w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi na rachunek gminy, przed wydaniem 

zezwolenia, opłatę w wysokości: 

 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa; 

 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu  

(z wyjątkiem piwa); 

 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 

Wykaz zezwoleń w 2020 roku 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży  

3 

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

do spożycia w miejscu sprzedaży 

0 

Liczba zezwoleń jednorazowych 0 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

15 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

3 

 

Tabela 24. Wykaz zezwoleń w 2020 roku 

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zezwolenia alkoholowe poza miejscem 

sprzedaży na dzień 31.12.2020 r.: 

Ilość zezwoleń (A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 13 

Ilość zezwoleń (B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 15 

Ilość zezwoleń /C/ powyżej 18% zawartości alkoholu – 10. 

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zezwolenia alkoholowe w miejscu sprzedaży na 

dzień 31.12.2020 roku: 

Ilość zezwoleń (A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 3 

Ilość zezwoleń (B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 0      

Ilość zezwoleń /C/ powyżej 18% zawartości alkoholu – 1. 
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2. Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

w Gminie Siemkowice w 2020 r. 

Na terenie Gminy Siemkowice w 2020 roku według danych zawartych w CEIDG, liczba 

aktywnych działalności gospodarczych wynosiła 161. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na 

terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady oraz w większości działalności 

jednoosobowe, które zajmują się wykonywaniem robót budowlanych, transportem drogowym 

towarów, posadzkarstwem; tapetowanie i oblicowywanie ścian, konserwacją i naprawą 

pojazdów samochodowych, przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, sprzedażą 

detaliczną prowadzoną w sklepach oraz na straganach i targowiskach. Wśród osób 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy dominują mężczyźni 

tj. 261 przedsiębiorców, a kobiet – 107. W 2020 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach 

przetworzono 80 wniosków złożonych przez przedsiębiorców do ogólnopolskiego systemu 

informatycznego CEIDG, w tym: 

 13 wniosków dotyczyło założenia działalności gospodarczej; 

 41 wniosków dotyczyło zmian wpisu w działalności gospodarczej; 

 10 wniosków dotyczyło zawieszenia wykonywania działalności; 

 7 wniosków dotyczyło wznowienia działalności gospodarczej; 

 9 wniosków dotyczyło wykreślenia działalności gospodarczej. 

XVI. PODSUMOWANIE 

Miniony rok 2020 był okresem szczególnym, ponieważ panująca pandemia zmieniła 

naszą rzeczywistość i postawiła przed nami nowe wyzwania. Pomimo utrudnień związanych   

z epidemią COVID-19, staraliśmy się realizować wszystkie zadania Gminy, dbając 

jednocześnie o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.  Samorząd gminy, pracownicy Urzędu 

i podległych jednostek organizacyjnych w tym trudnym czasie, stanęli na wysokości zadania.  

 Zrealizowaliśmy większość zaplanowanych inwestycji i remontów, na bieżąco 

prowadziliśmy obsługę obywateli, reagowaliśmy na każdą sytuację oferując pomoc 

mieszkańcom naszej gminy.  

Kolejny 2021 rok, choć nadal pandemiczny, daje jednak promyk nadziei na lepszą 

przyszłość.  



 

 

74 

 

 Życzę Państwu zdrowia oraz wytrwałości, wierzę, że wspólnie doczekamy lepszych 

czasów i nie zatrzymamy się w realizacji wyznaczonych celów dla dobra naszej ,,małej 

ojczyzny”. 

 


