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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Rok 2021 za nami.  Zakończyliśmy go z rekordowym wynikiem pod względem dochodów
i wydatków budżetowych, ale także najlepszym inwestycyjnym bilansem w historii  naszej
gminy. Budżet Gminy Sędziejowice pierwszy raz w historii przekroczył 40 milionów złotych.

Po  blisko  30  latach  udało  nam  się  pożegnać  z  „tymczasową”  siedzibą  Przedszkola
w  Sędziejowicach.  Od  października  nasi  najmłodsi  mieszkańcy  uczęszczają  już  do
nowoczesnego budynku. Tuż obok nowego przedszkola rozkwita stadion. W 2021 roku obiekt
wzbogacił się o nowe boisko wielofunkcyjne, na które nasza młodzież czekała również wiele
lat. 

Nie zapominaliśmy o modernizacji naszych dróg. Przebudowaliśmy drogę gminną w Dobrej,
wspólnie  z  Powiatem Łaskim wybudowaliśmy chodnik  na  ulicy  Zduńskiej  w Marzeninie
i  -  myśląc  o  przyszłości  -  przygotowaliśmy  kolejne  dokumentacje  przebudowy  dróg
w Bilewie i Grabicy. Gminną Jednostkę Usług Komunalnych wzbogaciliśmy o nowy ciągnik,
beczkę do czyszczenia drenaży i  wóz do przewozu wody zdatnej  do picia.  Zakup ten był
możliwy dzięki dotacji pozyskanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Jednym  z  naszych  najważniejszych  priorytetów  były,  są  i  będą  działania  wodno-
kanalizacyjne. Z powodzeniem zabiegaliśmy o pieniądze zewnętrzne na ten cel. W ramach
pierwszego  naboru  Funduszu  Inwestycji  Strategicznych  otrzymaliśmy  pozytywną  decyzję
o  przyznaniu  blisko  9-milionowej dotacji  na  realizację  zadania  pn.  „Poprawa  gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”. W ramach budżetu gminy dotowaliśmy
budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  wybudowaliśmy  sieć  wodociągów
w Brzeskach. 

Poza  miłymi  i  przyjemnymi  chwilami,  były  i  te  trudniejsze.  9  lipca  przez  naszą  gminę
przeszła nawałnica. Skala zniszczeń, która nas dotknęła, do tej pory znana nam była tylko
z  filmów  i  reportaży.  Pozrywane  dachy,  tysiące  powalonych  drzew  i  setki  gospodarstw
pozbawionych  prądu.  W  tych  dniach  pokazaliśmy  co  oznacza  solidarność  ludzka  i  jaki
potencjał drzemie w naszych 11 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Uporaliśmy się
z trudnościami w ekspresowym tempie, a ja z każdym dniem byłem bardziej dumny, że mam
zaszczyt kierować takim samorządem, że mam zaszczyt reprezentować takich ludzi. 

Mimo  specyficznego,  pandemicznego  czasu  nie  poddaliśmy  się.  Byliśmy  jednym
z  nielicznych  samorządów,  które  zdołały  zorganizować  swoje  święto.  MotoFolk  2021
połączony  z  Gminno-Parafialnym i  Dożynkami  przyciągnął  do  Grabna  tłumy.  W okresie
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wakacji,  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  „Sędziejowice  na  Plus”  zorganizowaliśmy  cykl
bezpłatnych zajęć dla najmłodszych w poszczególnych sołectwach.

To wszystko i wiele innych, mniejszych, ale równie ważnych przedsięwzięć to efekt pracy
wielu  osób,  począwszy  od  zespołu  Urzędu  Gminy  w  Sędziejowicach,  pracowników
wszystkich  gminnych jednostek  organizacyjnych,  radnych,  sołtysów, działaczy  organizacji
pozarządowych i mieszkańców. Razem zmieniamy naszą małą ojczyznę.

Dokumentem podsumowującym te działania w ostatnich 12 miesiącach jest niniejszy Raport
o  stanie  gminy.  Opracowany  przez  zespół  Urzędu  Gminy  Sędziejowice  na  podstawie
materiałów  własnych  oraz  informacji  przygotowanych  przez  jednostki  podległe.  Zakres
dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał.

Jestem przekonany,  że informacje  zawarte  w raporcie  posłużą mieszkańcom i pozostałym
czytelnikom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu i staną się podstawą
do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy. Miłej lektury. 

                                                                                                     Wójt Gminy Sędziejowice
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I. Wstęp

Od 2019 r.  opracowanie  i  przedstawienie  radzie  gminy,  w terminie  do 31 maja,  raportu  
o stanie gminy w roku poprzednim stanowi wymóg ustawowy nałożony przez ustawodawcę. 

Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  wójta  w  roku  poprzednim,  w  szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada
gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie absolutorium.  Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę
z  udziałem  radnych,  a  także  mieszkańców,  którzy  mają  prawo  zgłaszania  się  według
ustawowo ustalonych zasad.

Niniejszy  Raport  zawiera  ogólną  charakterystykę  Gminy  Sędziejowice,  podstawowe
informacje  dotyczące  sytuacji  społeczno-gospodarczej  i  finansowej,  w  tym  wybrane
zagadnienia  finansowe za  rok  2021,  takie  jak:  wydatki,  dochody,  przychody  i  rozchody,
należności  i  zobowiązania,  jak również informacje  o pozyskanych środkach zewnętrznych
oraz  wydatkach  inwestycyjnych.  Podsumowanie  działalności  gminy  obejmuje  również
wszystkie  podjęte  uchwały  Rady  Gminy,  programy  i  strategie,  a  także  informacje
o działalności poszczególnych jednostek gminnych. 

Dokument zawiera także porównania z danymi zawartymi w raportach za lata 2018-2021.
Pozwala to na wykazanie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych zjawisk w dłuższym
horyzoncie czasowym. 

Raport opracowany  został  w  Urzędzie  Gminy  przy  współdziałaniu  jego  merytorycznych
komórek organizacyjnych, gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Rada Gminy nie określiła
szczegółowych  wymogów  dotyczących  raportu,  tym  samym  sposób  jego  opracowania
i ustalenia zawartości leżał w gestii kadry Urzędu Gminy pod nadzorem Wójta Gminy. Rolę
koordynatora podczas zbierania danych, opracowania, ustalenia formy, treści i jego porządku,
sprawował Sekretarz Gminy. 

Dane  zawarte  w  niniejszym  dokumencie  służą  radnym  i  wszystkim  mieszkańcom  do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą pomocne
do prowadzenia dyskusji związanej z rozwojem i przyszłością gminy. Rok 2021 był kolejnym
rokiem  szczególnym  ze  względu  na  pandemię  COVID-19,  która  spowodowała  szereg
ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu Urzędu Gminy i  jednostek gminnych i  miała
istotny wpływ na wykonanie planowanych zadań.
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II. Informacje ogólne 

A. Ogólna charakterystyka gminy

Położenie, walory geograficzno-przyrodnicze, historia

Gmina  Sędziejowice  to  jedna  z  pięciu  gmin  w  powiecie  łaskim.  Leży  w  południowo
–zachodniej części województwa łódzkiego i zajmuje powierzchnię  o obszarze 120,17 km2.
Teren  gminy  zamieszkuje  około  6300  mieszkańców.  Gminę  tworzy  30  wsi  wchodzących
w skład 25 sołectw.

Gmina Sędziejowice posiada korzystne położenie i powiązania komunikacyjne. Usytuowana
jest południkowo  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  Nr  481  Łask-Wieluń,  magistrali  kolejowej
Śląsk-Porty  oraz  rzeki  Grabi.  Na  obrzeżach   miejscowości  Marzenin  znajduje  się  węzeł
komunikacyjny  Zduńska  Wola–Wschód  trasy  ekspresowej  S8.  Ponadto  wszystkie
miejscowości  powiązane  są  siecią  9  odcinków  dróg  powiatowych  i  18  odcinków  dróg
gminnych. 

Obszar  gminy  jest  bardzo  ciekawy  pod  względem  przyrodniczym,  turystycznym
i historycznym, posiada także wiele możliwości rozwoju przedsiębiorczości, charakter gminy
można  jednak  określić  głównie  jako  rolniczy.  Znajdują  się  tutaj  duże  kompleksy  leśne,
a w dolinie rzeki Grabi rozciągają się naturalne łąki i starorzecza. Rzeka Grabia  o całkowitej
długości 78 km uznawana za najczystszą rzekę w Polsce, objęta jest ochroną, jako zespół
przyrodniczo-krajobrazowy  „Dolina  Grabi”  o  obszarze  1587  ha  chronionego  krajobrazu
NATURA  2000  (13,21% terenu  gminy).  Część  południowa  gminy  na  obszarze  1325  ha
znajduje  się  w  Parku  Krajobrazowym  Międzyrzecza  Warty  i  Widawki  (5,23%  ogólnej
powierzchni parku i 11,03% terenu gminy). Ponadto znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
„Jodły Łaskie” o pow. 59,19 ha  i „Grabica”o pow. 8,26 ha, chroniące bogaty świat roślinny
i  zwierzęcy.  Na  terenie  gminy  mieszczą  się  wyznaczone  trzy  szlaki  piesze,  m.in.  szlak
Młynów nad Grabią. Przez teren gminy przebiega szlak kajakowy na rzece Grabi.

Sędziejowice  i  poszczególne  miejscowości  gminy  posiadają bogatą  historię.  Nazwa  wsi
Sędziejowice w łacińskim brzmieniu Zandeievici znalazła się w Bulli Gnieźnieńskiej papieża
już  w  1136  r.,  o  czym  przypomina  napis  wyryty  w  kamieniu  w  centrum  wsi.  W Woli
Wężykowej  urodził  się  Jan Wężyk (1575-1638) arcybiskup gnieźnieński  i  prymas Polski.
Mieszkańcy ziemi sędziejowickiej brali czynny udział w walkach narodowowyzwoleńczych.
Szczególnie  Sędziejowice  są  nierozłącznie  związane  z  historią  Powstania  Styczniowego.
Tutaj  26  sierpnia  1863  r.,  została  stoczona  zwycięska  bitwa  pod  wodzą  gen. Edmunda
Taczanowskiego z kozakami dońskimi. Na cmentarzu znajduje się mogiła poległych wówczas
czterech  powstańców  oraz  zbudowany  przez  Rosjan  w  1873  r.  monument  z  piaskowca
upamiętniający kilkudziesięciu poległych w bitwie Rosjan z arystokratycznych rodów.

Wśród  innych  miejsc  pamięci  dokumentujących  tragizm  i  przebieg  walk  narodowo
-wyzwoleńczych na tym obszarze oraz poświęcenie dla Ojczyzny należy wymienić również: 
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 mogiły zbiorowe z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Grabnie,
 pomnik w Emilianowie upamiętniający śmierć pilota ppor. Edwarda Kramarskiego,

który 2 września 1939 r. zginął w zestrzelonym samolocie,
 obelisk  w  lesie  w  Woli  Marzeńskiej  upamiętniający  dziewięciu  Polaków

rozstrzelanych przez niemieckich najeźdźców, 
 grób gen. bryg. WP Józefa Kobyłeckiego w Grabnie,
 cmentarz niemiecki z I wojny światowej w Zamościu.

W 2021 roku ze względu na sytuację epidemiczną, szczególnie w pierwszej połowie roku,
święta,  dni  upamiętniające  pamięć  i  gminne  uroczystości  miały  znacznie  ograniczony
charakter.  Stopniowe  luzowanie  obostrzeń,  pozwoliło  na  pełniejsze  uczestniczenie
mieszkańców i samorządu w życiu społecznym gminy. Wśród wydarzeń 2021 roku na terenie
gminy warto wyróżnić m.in. :

 22 stycznia w 158. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego,
 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
 10  maja  odbyły  się  uroczystości  uczczenia  76.  rocznicy  zakończenia  II  wojny

światowej,
 24 maja  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w Sędziejowicach  odbyło  się

zaprzysiężenie pierwszoklasistów,
 27 czerwca w miejscowości Kamostek odbyły się uroczystości 65-lecia miejscowej

OSP,
 1 sierpnia, uroczystości 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
 27  sierpnia  uczczona  została  158.  rocznica  Bitwy  Pod  Sędziejowicami  -  złożenie

kwiatów pod pomnikiem poległych oraz rekonstrukcja historyczna epizodów z Bitwy
pod Sędziejowicami,

 4-5 września wydarzenie MotoFolk oraz dożynki gminne w miejscowości Grabno.  
Na wydarzenie składały się: zlot motocyklowy, parada jednośladów drogami Gminy
Sędziejowice, koncerty plenerowe, uroczystości dożynkowe oraz uroczysta msza św.,

 18  września  w  miejscowości  Marzenin  odbyły  się  uroczystości  obchodów  110.
rocznicy powstania miejscowej OSP,

 19 września w miejscowości Sędziejowice Kolonia odbył się turniej koszykówki 3x3
inaugurujący funkcjonowanie nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego,

 25  września  odbył  się  Amatorski  Turniej  Piłki  Siatkowej  o  Puchar  Wójta  Gminy
Sędziejowice,

 14 października Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Sędziejowicach.

 23  października  w  miejscowości  Pruszków  odbył  się  Zjazd  Oddziału  Gminnego
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej
w Sędziejowicach,

 4 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Przedszkola Publicznego  
w Sędziejowicach,

 11 listopada odbyły się uroczystości obchodów Święta Niepodległości oraz uroczysta
msza św. w intencji ojczyzny oraz koncert pieśni patriotycznych.
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Ludność

Na  koniec  2021  roku  w  gminie  Sędziejowice  zameldowanych  było  6296  osób,
w tym 3152 kobiet (50,06 %) i 3144 mężczyzn  (49,94%). Dzieci i młodzież w wieku do 18
roku życia stanowią 19,39% mieszkańców (1221 osób). Osoby w wieku produkcyjnym (ko-
biety do 60 roku życia i mężczyźni do 65 roku życia) w liczbie 3766, stanowią 59,82% popu-
lacji, natomiast liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosi 1309, tj. 20,79% ogól-
nej liczby mieszkańców. 

W ciągu 2021 roku liczba stałych mieszkańców obniżyła się o 53 osoby. Według danych Re-
jestru Państwowego w 2021 r. stwierdzono 44 urodzenia i 90 zgonów. Odnotowano 25 wy-
meldowań, na wysokim poziomie utrzymuje się natomiast liczba zameldowań spoza gminy –
było ich 76.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w gminie Sędziejowice w latach 2019-2021

Lp. 2019 2020 2021

1. Ogółem: 6358 (-54) 6349 (-9) 6296 (-53)

Kobiety 3212 (-22) 3200 (-12) 3152 (-48)

Mężczyźni 3146 (-32) 3149 (+3) 3144 (-5)

2. Dzieci i młodzież do 18 r.ż. 1171 (-5) 1172 (+1) 1221 (+49)

3. Osoby w wieku produkcyjnym 3922 (-69) 3880 (-42) 3766 (-114)

4. Osoby w wieku poprodukcyjnym 1265 (+20) 1279 (+14) 1309 (+30)

W nawiasach: zmiany w liczbie mieszkańców w porównaniu z rokiem poprzednim (przybyło „+”, ubyło „-”).

Tabela 2. Przyrost naturalny w gminie Sędziejowice w latach 2018-2021

Lp. 2018 2019 2020 2021

1. Liczba urodzeń 73 (-15) 60 (-13) 61 (+1) 44 (-17)

2. Liczba zgonów 72 (-1) 97 (+25) 82 (-15) 90 (+8)

3. Przyrost naturalny  (poz. 1-2) + 1 (-14) -  37 (-36) -  21 (+16) -46 (-25)

W nawiasach: zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim (przybyło „+”, ubyło „-”)
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Tabela 3. Migracja ludności w gminie Sędziejowice w latach 2018-2021

Lp. 2018 2019 2020 2021

1. Liczba zameldowań  z innej gminy 73 (+15) 64 (-9) 79 (+15) 76 (-3)

2. Liczba wymeldowań  z gminy 26 (+17) 25 (-1) 16 (-9) 25 (+)

3. Liczba przemeldowań  na terenie gminy 

(migracja wewnętrzna)

45 42 37 21

4. Liczba zameldowań czasowych 34 84 67 73

5. Bilans migracji (Poz. 1 – 2) + 47 (-2) + 39 (-8)   + 63 (+24) + 51 (+12)

W nawiasach: zmiany w liczbie mieszkańców w porównaniu z rokiem poprzednim (przybyło „+”, ubyło „-”)

Tabela 4. Statystyka ludności w gminie Sędziejowice wg sołectw w latach 2018-2021           

Lp. Sołectwo lub wieś Stan na dzień

31.12.2018 r.

Stan na dzień

31.12.2019 r.

Stan na dzień

31.12.2020 r.

Stan na dzień

31.12.2021 r.

1. BILEW 268  (+1) 258 (-10 ) 251 (-7) 251 (b/z)

2. BRZESKI 194  (+3) 188 (-6) 189 (+1) 186 (-3)

3. DOBRA 250  (-3) 253 (+3) 252 (-1) 256 (+4)

4. GRABIA 94  (-5) 96 (+2) 93 (-3) 91 (-2)

5. GRABIA TRZECIA 33 (b/z) 34 (+1) 33 (-1) 31 (-2)

6. GRABICA

- wieś: Grabica
- wieś: Wola Wężykowa

359 (-2)

166 (b/z)
193 (-2)

357 (-2)

166 (b/z)
191 (-2)

360 (+3)

171 (+5)
189 (-2)

356 (-1)

167 (-4)
189 (b/z)

7. GRABNO

- wieś: Grabno
- wieś: Zamość

165 (+2)

92 (+2)
73 (b/z)

162 (-3)

93 (+1)
69 (-4)

163 (+1)

92 (-1)
71 (+2)

166 (+3)

94 (+2)
72 (+1)

8. KAMOSTEK 302 (+3) 285 (-17) 291 (+6) 289 (-2)

9. KORCZYSKA 130 (-3) 132 (+2) 134 (+2) 130 (-4)

10. KUSTRZYCE 195 (+8) 200 (+5) 201 (+1) 198 (-3)

11. LICHAWA 275 (+10) 273 (-2) 269 (-4) 263 (-6)

12. MARZENIN 608 (-3) 598 (-10) 599 (+1) 590 (-9)

13. NIECENIA

- wieś: Niecenia
- wieś: Wola Marzeńska

133 (+1)

72 (b/z)
61 (+1)

139 (+6)

69 (-3)
70 (+9)

142 (+3)

72 (+3)
70 (b/z)

145 (+3)

72 (b/z)
73 (+3)

14. KOZUBY 503 (-6) 500  (-3) 507  (+7) 512 (+5)
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- wieś: Nowe Kozuby
- wieś: Stare Kozuby

210 (-3)
293 (-3)

209 (-1)
291 (-2)

216 (+7)
291 (b/z) 218 (+2)

294 (+3)

15. OSINY 134  (b/z) 131 (-3) 132 (+1) 126 (-6)

16. PODULE 151  (-1) 148 (-3) 149 (+1) 139 (-10)

17. PRUSZKÓW 459  (-2) 464 (+5) 458 (-6) 453 (-5)

18. PRZYMIŁÓW 125  (+4) 129 (+4) 133 (+4) 135 (+2)

19. ROSOSZA 232  (+2) 233 (+1) 228 (-5) 227 (-1)

20. SĘDZIEJOWICE 666  (b/z) 646 (-20) 640 (-6) 635 (-5)

21. SĘDZIEJOWICE-

KOLONIA

wieś: Sędziejowice-Kolonia
wieś: Brody

374  (-1)

295 (b/z)
79 (-1)

381 (+7)

300 (+5)
81 (+2)

377 (-4)

293 (-7)
84 (+3)

383 (+6)

299 (+6)
84 (b/z)

22. SIEDLCE 284  (+5) 280  (-4) 281  (+1) 276 (-5)

23. SOBIEPANY 114 (-1) 114 (b/z) 118 (+4) 114 (-4)

24. WRZESINY 113 (-1) 108 (-5) 107 (-1) 100 (-7)

25. ŻAGLINY 251 (-1) 249 (-2) 242 (-7) 244 (+2)

RAZEM 6412 (+10) 6358 (-54) 6349 (-9) 6296 (-53)

W  nawiasach  wyszczególniono  zmiany   liczby  mieszkańców  w  porównaniu  ze  stanem  
na koniec poprzedniego roku  (przybyło „+”, ubyło „-”)

        

B. Rolnictwo

Gmina Sędziejowice jest gminą rolniczą, użytki rolne stanowią 7581 ha – 63,08%,  lasy 3494
ha - 29,07%, pozostałe grunty i nieużytki  942 ha – 7,85%. Na terenie gminy znajduje się
1170  gospodarstw  rolnych  w  tym 90% o  powierzchni  do  10  ha,  a  tylko  niespełna  10%
gospodarstw posiada obszar powyżej 10 ha.  Struktura upraw na gruntach ornych w 2021 r.:
pszenżyto ozime, jare - 750 ha, pszenica ozima, jara - 730 ha, żyto ozime, jare - 500 ha,
mieszanki zbożowe ozime, jare - 500 ha, kukurydza na ziarno i paszę - 480 ha, rzepak ozimy,
jary - 240 ha, jęczmień ozimy, jary - 230 ha, ziemniaki jadalne - 30 ha.
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Zauważalną  tendencją  jest  zmniejszanie  powierzchni  upraw ziemniaków jadalnych  i  zbóż
jarych,  wzrasta  powierzchnia  zbóż ozimych,  kukurydzy na  ziarno  oraz  rzepaku  ozimego,
całkowicie zaprzestano uprawy grzybów jadalnych.

Coraz częściej występują duże anomalie pogodowe, powodujące znaczne straty w uprawach.
9  lipca  2021  r.  przez  Gminę  Sędziejowice  przeszła  nawałnica  z  gradem,  ucierpiało  55
gospodarstw  rolnych,  456 ha  upraw polowych i  sadowniczych  uległo  zniszczeniu.  Straty
w  środkach  obrotowych  wyniosły  678 546,71  zł.  Zmiany wpływają  na  konieczność
poszukiwań dodatkowych  źródeł  dochodów dla  rolników oraz  stworzenia  nowych  miejsc
pracy.              
                                                                    

C. Rozwój gospodarczy i zatrudnienie

Dużym perspektywicznym potencjałem ekonomicznym gminy Sędziejowice jest partnerstwo
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Zduńska Wola – Karsznice oraz tworzenie wspólnej
Bazy Terenów Inwestycyjnych wokół S8, a także łącznik drogi wojewódzkiej 482 z węzłem
komunikacyjnym S8 usytuowanym w Marzeninie.

Struktura  gospodarki  gminy  jest  zdominowana  przez  mikroprzedsiębiorstwa,  z  czego
zdecydowana  większość  to  osoby  fizyczne  prowadzące  jednoosobowe  działalności
gospodarcze.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje  około  290  firm.  Przeważający  charakter
działalności to handel, transport i usługi (najwięcej w branży budowlanej oraz związanych
z mechaniką samochodową). W Gminie brakuje dużych podmiotów gospodarczych, mających
kapitał wystarczający do sfinansowania znaczących, innowacyjnych inwestycji.

Wśród  największych  zakładów  produkcyjnych  należy  wymienić  firmę  ,,Lama’’
- producenta dzianin, włóknin, laminatów, geotekstyliów oraz barier antykondensacyjnych, na
rynki krajowe oraz zagraniczne.

Na  terenie  gminy  istnieje  12  elektrowni  wiatrowych  oraz  funkcjonują  2  turbiny  wodne
wytwarzające energię elektryczną.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku było zarejestrowanych
ogółem 171 bezrobotnych mieszkańców z terenu Gminy Sędziejowice  (w 2018 r.  –  177,
w  2019  r.  –  199,  w  2020  r.  -  204),  w  tym 56  kobiet.  Z  zasiłku  skorzystały  24  osoby.
W  stosunku  do  końca  grudnia  2020  r.  liczba  bezrobotnych  zmniejszyła  się  o  33  osoby
(-16,2%). 

Tabela 5. Liczba bezrobotnych w Gminie Sędziejowice w porównaniu do pozostałych 
gmin powiatu łaskiego w latach 2018 - 2021 

Gminy

31.12.2018 r. /

31.12.2019 /

/ 31.12.2020 r.  

31.12.2021 r.

Zmiana %

2020/2019

2021/2020

Łask 791 / 709 / 831 701 + 17,2 / -15,6
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Buczek 157 / 120 / 166 139 +38,3 / -16,3

Sędziejowice 177 / 199 / 204 171 +2,5 / -16,2

Widawa 264/ 232 /215 199 -7,3 / -7,4

Wodzierady 64 / 55 / 65 63 +18,2 / -3,1

Razem powiat łaski 1453 / 1327 / 1481 1273 +11,6 / -14,0

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy  w Łasku

D. Działalność Rady Gminy Sędziejowice

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. W 2021 r. Rada Gminy 
Sędziejowice funkcjonowała w następującym składzie:

 Jarosław Bartczak - przewodniczący Rady Gminy
 Dorota Burzyńska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 Marcin Rzepa - wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Sławomir Bilant – zast. przew. Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 

Socjalnych
 Katarzyna Dąbrowska
 Krzysztof Domowicz - przew. Komisji Rewizyjnej
 Ewa Gruszczyńska - przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 Danuta Kardas - przew. Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 

Socjalnych  
 Anna Krankowska 
 Rafał Krawczyk – zast. przew. Komisji Rewizyjnej 
 Witold Kruk- zast. przew. Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 Emilia Streflik
 Sylwia Rozwód - przew. Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Katarzyna Sobala 
 Mateusz Tarka

Rada  Gminy  VIII  kadencji  rozpoczęła  działalność  21  listopada  2018  roku  i  obradowała
na 38  sesjach podejmując łącznie 302 uchwały (w tym: w 2018 r. - 3 sesje,  30 uchwał,
w 2019 r. 11 sesji,  88 uchwał,  w 2020 r. - 12 sesji, 84 uchwały, w 2021 r. 12 sesji - 100
uchwał). 

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 4 komisje stałe, które odbyły następującą liczbę
posiedzeń:

 Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń, 
 Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12 posiedzeń,
 Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych – 11 posiedzeń, 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 4 posiedzenia.

13



                RAPORT O STANIE GMINY – Gmina Sędziejowice 2021 r.                                     

Informacje o posiedzeniach komisji oraz Rady podawane były do publicznej wiadomości na
stronie internetowej gminy. Od początku kadencji 2018-2023 sesje Rady Gminy Sędziejowice
transmitowane są on-line,  a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych
(tabletów)  pozwalających  na  odnotowanie  sposobu  głosowania  przez  każdego  radnego
niezwłocznie po głosowaniu i podanie wyników do wiadomości publicznej.

Pomimo występującej pandemii koronawirusa wszystkie sesje i posiedzenia komisji w 2021 r.
odbywały się w trybie stacjonarnym z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

E. Organ wykonawczy i jednostki gminne

Wójt  Gminy,  jako  organ  wykonawczy  wykonuje  powierzone  zadania  własne  i  zlecone,
określone  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym  oraz  innych  ustawach  i  przepisach
szczególnych,  za  pomocą  Urzędu  Gminy  oraz  powołanych  gminnych  jednostek
organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.

Funkcję  Wójta  Gminy  Sędziejowice  w  ciągu  całego  roku  sprawozdawczego  sprawował
Dariusz Cieślak wybrany w wyborach samorządowych w 2018 r. na 5-letnią kadencję 2018-
2023. 

Urząd Gminy Sędziejowice 

Urząd  Gminy  powołany  jest  do  wykonywania  przy  jego  pomocy  zadań  Wójta  Gminy
Sędziejowice określonych uchwałami Rady Gminy Sędziejowice i przepisami prawa.  Urząd
stanowi  aparat  pomocniczo-wykonawczy  Wójta,  jest  samorządową  budżetową  jednostką
organizacyjną, której dochody i wydatki objęte są budżetem Gminy,

Misją Urzędu jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej zbiorowych potrzeb
w zakresie zadań wykonywanych przez organy gminy oraz załatwianie indywidualnych spraw
obywateli  w sposób  profesjonalny,  rzetelny,  skuteczny  i uprzejmy,  w trybie  i terminach
określonych  przepisami  prawa,  przy  gospodarnym  wykorzystaniu  dostępnych  środków
i zasobów. 

W  Urzędzie  na  koniec  2021  roku  zatrudnionych  było  33  pracowników  samorządowych,
w  tym  29  osób  na  28,25  etatach  urzędniczych  i  4  pracowników  na  stanowiskach
pomocniczych i obsługi zatrudnionych łącznie na 3,5 etatach.

W Urzędzie funkcjonują trzy referaty - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, Referat
Finansowo-Budżetowy,  Referat  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  Urząd  Stanu  Cywilnego  oraz
samodzielne  stanowisko  pracy  –  Pełnomocnik  ds.  ochrony  informacji  niejawnych,
kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownikiem Urzędu jest Wójt sprawujący nadzór przy pomocy Sekretarza oraz Skarbnika
Gminy. W ciągu 2021 r. zadania Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu
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Organizacyjnego  i  Spraw Społecznych  wykonywał  Mirosław Potasiak,  funkcję  Skarbnika
i  jednocześnie  kierownika  Referatu  Finansowo-Budżetowego  sprawował  Grzegorz
Dębkowski, a Kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dariusz Matuszkiewicz. 

Urząd Gminy mieści się w budynku o powierzchni użytkowej 915,27 m2, usytuowanym na
działce nr 420/1 w Sędziejowicach, przy ul. Wieluńskiej 6. Powierzchnia zabudowy wynosi
435,39 m2, natomiast kubatura budynku 3012 m3.

Obsługa mieszkańców była utrudniona ze względu na wprowadzone obostrzenia związane
z występującą pandemią koronawirusa. Urząd Gminy obsługiwał petentów w sali operacyjnej
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa nałożonych przepisami prawa. 

W 2021 roku pracownicy Urzędu wydali   6366 decyzji,  zaświadczeń,  upomnień i  innych
dokumentów, w tym 4893 ustalających lub zmieniających w sprawach podatków.

W zakresie spraw obywatelskich i USC  przyjęto 76 zgłoszeń zameldowań na pobyt stały,
dokonano   25  wymeldowań  z  miejsca  pobytu  stałego,  wprowadzono   388  wniosków do
Rejestru Dowodów Osobistych, sporządzono 4 akty urodzeń,  32 akty małżeństw oraz 48
aktów zgonu.

1. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach 

Gminna  Jednostka  Usług  Komunalnych  w  Sędziejowicach  powstała  w 1999  r.  Siedziba
jednostki  znajduje  się  w Sędziejowicach Kolonii  nr  12 na działce nr  49/2 o powierzchni
0,7802  ha.  Jednostką  kieruje  kierownik,  którego  bezpośrednim zwierzchnikiem jest  Wójt
Gminy. Jednostka zajmuje się zasobami komunalnymi gminy, zatrudnia 23 pracowników na
22,25 etatu (wzrost o 3 etaty), w tym 16 etatów obsługi. Kierownikiem GJUK od początku
2021 r. jest Michał Machała.

Przedmiotem działalności  GJUK jest  świadczenie  usług  ze  sfery  użyteczności  publicznej,
w szczególności: poboru, oczyszczania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków
komunalnych,  administrowania  komunalnymi  zasobami  mieszkaniowymi,  zaopatrzenia
w energię  elektryczną  i  cieplną,  napraw,  bieżącej  konserwacji  i  utrzymania  w należytym
stanie  dróg  gminnych  i  wiejskich,  placów  i  mostów  oraz  terenów  rekreacyjnych
i urządzeń sportowych.

W 2021 r. w GJUK wydatkowano łącznie kwotę 2 601 715,80 zł (w 2020 r. - 2 307 989,04 zł)
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2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

Zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  na  terenie  gminy  Sędziejowice  realizuje  Gminny
Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  który  mieści  się  w  Sędziejowicach  przy  ul.  Wieluńskiej  7
w pomieszczeniach  o  pow.  99  m2.  Placówka  została  utworzona  w  1990  roku,  a  obecnie
pracuje  w niej  siedmioosobowa kadra,  tj.  kierownik – 1 etat,  główny księgowy – 1 etat,
pracownik  socjalny  –  3  etaty,  specjalista  ds.  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu
alimentacyjnego - 1 etat oraz asystent rodziny - 1 etat. Do 30 września 2021 r. zatrudnionych
było 8 osób – zredukowano 1 etat na stanowisku inspektor ds. świadczenia wychowawczego
oraz  stypendium.  Funkcję  Kierownika  GOPS  pełni  Monika  Aleksandrowicz.  Nadzór  nad
działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach jest jednostką organizacyjną Gminy
Sędziejowice działającą w formie jednostki budżetowej.

Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej, w szczególności należy:

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

 praca socjalna;

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
potrzebującym;

 analiza  i  ocena  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na  świadczenia  z  pomocy
społecznej;

 realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

 rozwijanie  nowych  form  pomocy  społecznej  i  samopomocy  w  ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

Koszty działalności GOPS jako jednostki w 2021 r. wyniosły 436 578,83 zł, w tym dotacja
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115 997,71 zł (w 2020 r. 442.104 zł, w tym dotacja 111.468 zł, w 2019 r. 426 989,88 zł, w tym
dotacja 109 381,00 zł).

Łączne wydatki GOPS w 2021 r. wyniosły 9 994 585,25 zł (w 2020 r. - 10 007 555,17 zł).

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Sędziejowicach  został  utworzony  w  1996  roku
w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Działa jako odrębna jednostka
organizacyjna  gminy  wykonująca  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji  rządowej  jako
ośrodek  wsparcia  w  zakresie  świadczenia  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi.  

ŚDS  w  Sędziejowicach  zapewnia  40  miejsc  dla  osób   z  zaburzeniami  psychicznymi
zamieszkujących  na  terenie  gminy  Sędziejowice,  jak  również  gmin  sąsiednich:  Buczek
i Zapolice.  Siedzibą jest  lokal w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach,
przy ul. Wieluńskiej 7 o pow. 396 m2.  Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych.
Zajęcia  odbywają  się  w  nowocześnie  wyposażonych,  dostosowanych  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych salach. Ośrodek funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30
– 15.30. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach zatrudniał w 2021 r. 11 pracowników.
Funkcję Kierownika ŚDS sprawowała Agnieszka Papuga.

Plan finansowy ŚDS w 2021 roku opiewał na kwotę 996 552 zł (wzrost do roku 2020 o 12% -
889 812 zł). Ponadto w 2021 r. pozyskano dodatkowe środki z budżetu Wojewody Łódzkiego
w kwocie  90.000  zł  z  przeznaczeniem  na  remont  łazienek  i  sanitariatów  oraz  korytarza
głównego. Zadanie przyczyniło się do poprawy estetyki pomieszczeń ale przede wszystkim
poprawiło bezpieczeństwo uczestników. 

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r.
w Sędziejowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach funkcjonuje od września 1999 r.
W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
oraz Przedszkole Publiczne w Sędziejowicach. W 2021 r. funkcję Dyrektora ZSO Nr 1 pełniła
Renata Kowalczyk. 

Budynek szkoły mieści się na działce nr 106/1, zlokalizowanej przy ulicy Powstańców 1863
Roku nr  6  w Sędziejowicach,  powierzchnia  użytkowa budynku to  2867,94 m2 ,  budynek
przedszkola znajduje się w Sędziejowicach - Kolonii 12D, na działce nr 48, powierzchnia
użytkowa  budynku  to  1595,76  m2.  Nowy  budynek  przedszkola  po  zakończeniu  budowy
rozpoczął funcjonowanie w październiku 2021 r. 
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Szkoła  Podstawowa  w  Sędziejowicach  posiada  22  klasopracownie,  w  tym  2  pracownie
komputerowe  i  dostęp  do  szerokopasmowego  internetu.  Do  prowadzenia  zajęć
wykorzystywane  są  tablice  multimedialne  i  monitory  dotykowe  zakupione  w  ramach
rządowych programów. Zespół Szkół dysponuje biblioteką szkolną oraz zapewnia uczniom
możliwość korzystania ze świetlicy. Szkoła dysponuje dwoma salami gimnastycznymi oraz
boiskiem sportowym, posiada kuchnię oraz  stołówkę do wydawania posiłków.

Przedszkole  Publiczne  w  Sędziejowicach  mieści  się  w  nowo  wybudowanym  budynku
i  posiada  sześć  nowoczesnych  pracowni  dydaktycznych  wyposażonych  w  tablice
interaktywne, z dostępem do internetu. Każda sala ma swój węzeł sanitarny, klimatyzację i
wyjście  na  przestronny  plac  zabaw.  Budynek  posiada  salę  widowiskową,  salę  zabaw dla
dzieci,   kuchnię,  salę  terapii  sensorycznej,  salę  terapii  Tomatisa  i  logopedyczną,  szatnię,
gabinety, pomieszczenia socjalne oraz recepcję. Budynek jest wyposażony w pompy ciepła
oraz fotowoltaikę. 

Przedszkole  w  nowym budynku  może  pomieścić  150  dzieci.  Od  26  października  2021r.
z wychowania przedszkolnego w nowej siedzibie przedszkola korzystało łącznie 118 dzieci,
w tym 40 z oddziałów rocznego przygotowania  przedszkolnego (łącznie  6 oddziałów dla
dzieci w wieku 2,5- 6 lat). 

Przeciętne  zatrudnienie  w  ZSO  Nr  1  w  Sędziejowicach  w  2021  roku  na  stanowiskach
pedagogicznych i administracyjnych wynosiło 66,94 etatów (w 2020 r. 65,54 etatów), w tym: 

 Nauczyciele  – 42,02 etatu (w 2020 r. 41,89 etatów),  w tym w rozbiciu na stopnie
awansu  zawodowego:  dyplomowani  -  28,20  etatu,  mianowani  –  8,73  etatu,
kontraktowi – 2,92 etatu, stażyści – 2,17 etatu.

 Pracownicy administracji i obsługi razem: 24,92 etatów.

Łączne wydatki Zespołu w 2021 r. wyniosły 6 993 600,61 zł (w 2020 r. - 5 778 899,51 zł).

5. Zespół Szkół w Marzeninie

Zespół Szkól w Marzeninie  działa od 1 września 2002 r.  W skład Zespołu wchodzi: Szkoła
Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie oraz Przedszkole w Marzeninie. Przez
cały rok sprawozdawczy funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie wypełniał Krzysztof
Jaworski.  Budynek  Zespołu  Szkół  w  Marzeninie  usytuowany  jest  na  działce  Nr  628
w miejscowości Marzenin w gminie Sędziejowice przy ul. Łaskiej 7. Powierzchnia użytkowa
3-kondygnacyjnego obiektu szkoły to 1228,07 m2.

Przeciętne  zatrudnienie  w  Zespole  Szkół  w  Marzeninie  w  2021  roku  na  stanowiskach
pedagogicznych  i  administracyjnych  wynosiło  30,75  etatów  (w 2020  r.  –  32,33  etatów),
w tym: 

 Nauczyciele  –  21,50 etatu (w 2020 r.  –  22,33 etatu) w tym w rozbiciu na stopnie
awansu  zawodowego:  dyplomowani –  13,90  etatu,  mianowani  –  3,54  etatu,
kontraktowi – 2,83 etatu, stażyści – 1,23 etatu.
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 Pracownicy administracji i obsługi razem 9,25 etatów.

Łączne wydatki Zespołu w 2021 r. wyniosły 2 962 092,40 zł (w 2020 r. - 2 574 462,28 zł).

6. Przedszkole w Dobrej

Przedszkole w Dobrej  funkcjonuje od października 2018 r.  w  zmodernizowanym budynku
poszkolnym w Dobrej, usytuowanym na działce Nr 411 w miejscowości Dobra.  Przedszkole
zlokalizowane jest na parterze budynku piętrowego, wolnostojącego, zajmuje powierzchnię
użytkową: 356,80 m2. 

Placówka w 2021 roku zapewniła warunki lokalowe dla 3 grup przedszkolnych (jedna grupa
3-4 latków, druga grupa dzieci 4-5 letnich i trzecia grupa dzieci 5-letnie). Ogółem w roku
szkolnym 2021/2022 do przedszkola  uczęszcza  59  dzieci.  Funkcję  Dyrektora  Przedszkola
w Dobrej pełni Anna Szymańska.

Przeciętne  zatrudnienie  w  Przedszkolu  w  Dobrej  w  roku  2021  na  stanowiskach
pedagogicznych i administracyjnych wynosiło 8,08 etatów (na koniec 2020 – 7,86 etatów),
w tym:

 Nauczyciele  –  5,29  etatu,  w  tym  w  rozbiciu  na  stopnie  awansu  zawodowego:
dyplomowani – 2,03 etaty, mianowani – 1,21 etatu, kontraktowi - 2,05 etatu.

 Pracownicy administracji i obsługi razem: 2,79 etatu.

Łączne wydatki przedszkola w 2021 r. wyniosły 784 443,45 zł (w 2020 r. - 714 485,21 zł).

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Sędziejowicach,  jako  samorządowa  instytucja  kultury
posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, funkcjonuje od 27
maja  1949  r.  Siedzibą  GBP  jest  lokal  na  parterze  budynku  Centrum  Kultury
w Sędziejowicach,  przy ul.  Wieluńskiej  7 o pow. 251 m2.  Placówka jest  dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Biblioteka  zatrudnia  na  4  etatach  czworo  pracowników merytorycznych,  w  tym dyrektor
i 3 bibliotekarki oraz księgowa na 0,25 etatu. Dyrektorem GBP jest Wit Leśniewicz. 

W  roku  2021  GBP  oprócz  podstawowej  działalności  czytelniczej  zorganizowała  szereg
wydarzeń, m,in. spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, zajęcia wakacyjne, rajd
rowerowy, w których uczestniczyło ogółem około 1 500 mieszkańców. Księgozbiór biblioteki
liczy 24 790 woluminów (w 2020 r. - 23 987).

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r.  wyniosły 366 413 zł,  w tym
dotacja 327 600 zł (w 2020 r. - 341 794 zł, w tym dotacja 318 000 zł; w 2019 r. - 310 170 zł,
w tym dotacja 289 200 zł).
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8. Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach

Gminny Ośrodek Kultury  w Sędziejowicach  jest  samorządową instytucją  kultury,  posiada
osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Siedzibą GOK jest lokal
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach, przy ul. Wieluńskiej nr 7, o pow.
453 m2. Terenem działalności jest gmina Sędziejowice.  Funkcję Dyrektora GOK w 2021 r.
pełnił Grzegorz Brożyński. W GOK w 2021 r. zatrudnionych było 10 pracowników, w tym
dyrektor.

Koszty działalności GOK z podziałem na ważniejsze grupy wydatków

Głównym  źródłem  finansowania  placówki  jest  dotacja  przyznana  z  budżetu  gminy  oraz
przychody z usług.

Tabela 6. Wykorzystanie dotacji w GOK Sędziejowice w latach 2019-2021

Wyszczególnienie
ROK 2019 / 2020

(zł)
ROK 2021 (zł)

Dotacja 360 000  / 396 000 451 800

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia 291 361 / 223 500 249 909

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 47 501 / 44 063 51 599

- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, gaz 29 433 / 25 806 40 388

- usługi obce/ zatrudnienie na umowę – rachunek, naprawy

itp.
25 475 / 27 668 82 208

- zużycie materiałów /naprawa sprzętu, instalacji

elektrycznej,

strojów, ubezpieczenie budynków, transport,

zakup śr. czystości, odpady/

21 570 / 17 731 14 868

- zakup wyposażenia /instrument muzyczny- basy góralskie,

ruter, pianino „Yamaha,” zakup strojów Kapela

Podwórkowa

„Sędziej”, Zespół”Kontra” i Zespół „Mała Kontra”

6 655 / 68 060 22 696

       

   

9. Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach

Gminny  Ośrodek  Zdrowia  w  Sędziejowicach,  jako  podmiot  leczniczy  niebędący
przedsiębiorcą prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
rozpoczął działalność  w 1999 r.  Siedzibę GOZ stanowią lokale  w budynkach stanowiących
własność Gminy Sędziejowice o ogólnej  powierzchni  użytkowej 584 m2,  w tym Ośrodek
Zdrowia w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 8 o pow. 480 m2 oraz Ośrodek Zdrowia w
Marzeninie przy ul. Zduńskiej 11 - pow. 104 m2.
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Organem założycielskim GOZ jest Gmina Sędziejowice. Funkcję Kierownika w 2021 r. pełnił
Marek Mroczek.

Przedmiotem działalności jest udzielanie ludności, w przeważającej mierze zamieszkujących
obszar  gminy  Sędziejowice,  bezpłatnych  usług  medycznych,  przez  Ośrodek  Zdrowia
w  Sędziejowicach  i  Marzeninie.  Celem  Zakładu  jest  świadczenie  podstawowej  opieki
w  warunkach  ambulatoryjnych  w  miejscu  zamieszkania  lub  pobytu  obcokrajowców
potrzebujących  tych  świadczeń  i  objętych  kontraktem.  Świadczenia  podstawowej  opieki
zdrowotnej obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze
i pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej i pediatrii.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach zatrudnionych jest  16 osób na etatach.
Personel  medyczny  w przychodni  to:   lekarz  rodzinny  -  1  etat,  lekarz  pediatra  -  1  etat,
4 lekarzy zatrudnionych na kontrakty (1 lekarz ginekolog, 1 lekarz pediatra, 2 lekarzy POZ),
5 pielęgniarek i 1 położna zatrudnione na pełny etat, 2 fizjoterapeutów - 1,5 etatu.

F. Jednostki pomocnicze – Sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami
tworzą  wspólnotę  samorządową  Gminy.  Do  zakresu  działania  Sołectw  należą  wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady na
rzecz  innych  podmiotów. Do  zadań  Sołectwa  określonych  w  statutach  należy  przede
wszystkim działanie na rzecz godzenia interesów indywidualnych mieszkańców z interesem
wspólnym Sołectwa i Gminy, rozwoju gospodarczego Sołectwa oraz zaspokojenia potrzeb
socjalno-bytowych,  kulturalnych,  zdrowotnych  oraz  rekreacyjno  -  wypoczynkowych
mieszkańców Sołectwa.                                                                                          

W 2021 r. 23 sołtysów spośród 25 wybranych w 2019 r. na 5-letnią kadencję sprawowało
swoje  funkcje.  Nowych  sołtysów  wybrano  w  2  sołectwach.  W  sołectwie  Pruszków  25
stycznia  2021 r.  wybrano Kingę Wardęcką  po rezygnacji  Marka  Woźniaka.  W sołectwie
Wrzesiny po śmierci sołtysa Andrzeja Zgagacza w dniu 26 stycznia 2021 r.  sołtysem została
wybrana  Jadwiga  Chojnacka.  Ponadto  nastąpiła  zmiana w  składzie   Rady  Sołeckiej  w
Sędziejowicach-Kolonii. Z powodu rezygnacji z pełnionej funkcji Andrzeja Gruszczyńskiego,
podczas  Zebrania  Wiejskiego  15 września  2021 r.  do  Rady Sołeckiej  wybrano Bogumiłę
Klimczak oraz Marlenę Zaborowską.

Tabela 7. Wykaz sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Sędziejowice w 2021 roku

Lp. Sołectwo Sołtys Rada sołecka

1. Bilew Marta Sobala

Emilia Chachuła, Jadwiga Filipczak, 

Andrzej, Komorowski, Wanda Sagan, 

Jolanta Stępień
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2. Brzeski
Monika 

Oleszczak

Joanna Budka, Robert Klimaszewski, 

Witold Kopka, Mariusz Okoń, Irena 

Staszczyk

3. Dobra
Dorota 

Mirowska

Damian Jakóbczak , Agnieszka 

Jarosławska, Anna Urszula Kopeć

4. Grabia
Marian 

Dzierżawski

Magdalena Marek, Anna Szczepańska, 

Jan Terela

5. Grabia Trzecia
Krzysztof 

Przybylski

Jerzy Malinowski, Wojciech 

Owczarek, Mirosław Szczepański

6.

Grabica

(wsie: Grabica i Wola 

Wężykowa)

Andrzej 

Malinowski

Piotr Frańczuk, Wiesława Krysiak, 

Anastazja Pyrka, Laura Tokarek, Anna 

Ułańska

7.

Grabno

(wsie: Grabno 

i Zamość)

Jolanta Siwek

Danuta Guminiak, Joanna Łuczczak 

Renata Tomczyk, Krzysztof Śnieg, 

Piotr Śnieg

8. Kamostek
Aleksandra 

Tama

Daniel Angerman, Krzysztof 

Jakóbczak, Patrycja Malinowska, 

Iwona Przychodniak, Mariusz Stępień

9. Korczyska
Grzegorz 

Kozieł

Monika Jaros, Izabela Monika 

Liwińska, Wioletta Łyszkowicz

10.

Kozuby

(wsie: Nowe Kozuby 

i Stare Kozuby)

Krystyna 

Kobiera

Teresa Kocik, Anna Krankowska, 

Włodzimierz Sobala, Katarzyna 

Szczepaniak, Małgorzata Zawadzka

11. Kustrzyce
Waldemar 

Bartczak

Krzysztof Bartczak, Marcin Bednarek, 

Krzysztof Grzanka, Renata Rólczak, 

Mariusz Zwoliński

12. Lichawa
Marianna 

Tokarek

Anna Komorowska, Małgorzata 

Komorowska, Agata Mirowska, 

Jarosław Mirowski, Alina Piórek

13. Marzenin
Arkadiusz 

Kałuża

Tomasz Fraszka, Stanisław 

Kaczmarski, Ewa Sowała

14.

Niecenia

(wsie: Niecenia i Wola 

Marzeńska)

Edward 

Nowak

Jarosław Danielewski, Sylwester 

Ludwisiak, Roman Sokołowski

15. Osiny
Ewelina 

Kaczmarek

Edwarda Chołody, Stanisław 

Bednarek, Katarzyna Kopka , Wiesław 

Dunajski, Marta Wilk

16. Podule Władysław 

Kraszewski

Halina Krata, Bożena Michalak, Jan 

Modrzejewski, Grażyna Wojdziak-Lis, 

Marian Zawadzki
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17. Pruszków
Kinga 

Wardęcka

Marcin Borowiecki , Wojciech Majdas, 

Beata Stępień, Stanisław Stępień, 

Sławomir Wdowiński

18. Przymiłów
Wiesław 

Szewczyk

Dominik Ciupa, Anna Kociołkowska, 

Sylwia Kuras, Henryk Ludwisiak, 

Czesław Szewczyk

19. Rososza
Tomasz 

Kopka

Przemysław Aleksanderek, Beata 

Ignaczak, Katarzyna Wardęga, Halina 

Wojtasiak, Adrian Wróblewski

20. Sędziejowice Paweł Sobala

Katarzyna Jaszczak, Józef Krawczyk, 

Urszula Pasowska, Krzysztof Pola, 

Jerzy Sztuka

21.

Sędziejowice-Kolonia 

(wsie: Brody i 

Sędziejowice –Kol.)

Halina 

Płuciennik

Bogumiła Klimczak, Małgorzata Pola, 

Ewa Strąk, Marlena Zaborowska

22. Siedlce
Dorota 

Burzyńska

Sylwia Kobiera, Alojzy Sychlak, 

Małgorzata Dalecka, Zofia Lisowska 

Piotr Śnieg

23. Sobiepany
Monika 

Porada

Stanisław Ciapciński, Mariola 

Wawerka, Magdalena Zawadzka

24. Wrzesiny
Jadwiga 

Chojnacka

Jadwiga Chojnacka, Dorota Michalska,

Henryk Walicki

25. Żagliny
Urszula 

Wedmann

Andrzej Jabłoński, Magdalena Sobala, 

Małgorzata Szymańska

G. Aktywność mieszkańców

Mieszkańcy  Gminy  Sędziejowice  swoja  aktywność  przejawiali  poprzez  działania
w  stowarzyszeniach,  Kołach  Gospodyń  Wiejskich,  formalnych  i  nieformalnych  grupach
aktywności. 

Stowarzyszenie  Sędziejowice  na  Plus było  zaangażowane  w  wydarzenia „MotoFolk”
i  rekonstrukcję  Bitwy  Pod  Sędziejowicami,  których  było  jednym  z  inicjatorów.
Stowarzyszenie  ruszyło  też  z  nowymi  aktywnościami  dla  mieszkańców,  szczególnie  tych
najmłodszych. Seria spotkań „Wakacje na plus”  odwiedziła 14 sołectw w gminie, za każdym
razem  przynosząc  dzieciom  rozrywkę,  konkursy  z  nagrodami,  zabawy  z  animatorami
i spotkania z ciekawymi ludźmi. We wrześniu 2021 roku odbył się też współorganizowany
przez  Stowarzyszenie  Amatorski  Turniej  Piłki  Siatkowej.  Stowarzyszenie  ponadto
wielokrotnie włączało się w akcje charytatywne i pomocowe oraz konkursy, w tym m.in.:
zbiórkę pieniędzy dla mieszkańców po nawałnicy z lipca 2021 r.
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Stowarzyszenie  Sołectwa  Grabica w  2021  roku  pozyskało  dotacje  celową  z  budżetu
Województwa Łódzkiego w ramach małych projektów w sołectwach. Temat projektu brzmiał
„Przystań  Zdrowie”.  Udało  się  zdobyć  finanse  na  zakup  sprzętu  sportowego  i  dokonać
uroczystego  otwarcia  siłowni  na  powietrzu  z  poczęstunkiem  dla  uczestników.  Ponadto
stowarzyszenie  brało  aktywny  udział  w  dożynkach  gminnych  połączonych  z  gminnym
świętem  Motofolk  i  innych  imprezach  na  terenie  gminy.  Lokalne  KGW  przygotowało
smakołyki na wiejski stół dożynkowy. Mieszkańcy korzystali z wyjazdów turystycznych, jak
na przykład wyjazd do Warszawy czy wyjazdy do kina na nowości filmowe.

Stowarzyszenie  Sami  Swoi z  miejscowości  Kamostek  w  2021  roku  intensywnie
zaangażowało się w prace porządkowo-remontowe wokół miejscowej infrastruktury służącej
integracji  mieszkańców.  Bogaty  był  też  zestaw   spotkań rekreacyjnych  jak:  ognisko,
wycieczka  rowerowa,  kino  na  leżakach,  Dzień  Dziecka  z  warsztatami  pt  „Jak  powstaje
czekolada”.  Dzięki  pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Budżetu
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2021, mogli doposażyć plac i zorganizować szereg
imprez  oraz  konkurs  na  ekologiczną  torbę,  spotkania  z  kulturą  i  lokalnymi  doradcami
z różnych dziedzin życia. 

Stowarzyszenie  Muzyczne DRUH w 2021 roku prowadziło  swoja  statutową  działalność
poprzez propagowanie  inicjatyw  kulturalnych,  postaw  i  działań  podnoszących  poziom
artystyczny  orkiestry,  upowszechnianie  i  pielęgnowanie  tradycji  kulturalnych
i patriotycznych, zwiększanie dostępności do kultury i edukacji dla dzieci, młodzieży, osób
dorosłych  i  starszych,  wspieranie  i  integracja  muzyków  amatorów  i  profesjonalistów,
zwiększenie  udziału  osób  starszych  w  życiu  społecznym  oraz  dbałość o  dziedzictwo
narodowe  i  tradycje  kultury  ludowej  regionu  oraz  wsparcie,  promocja  i  organizacja
wolontariatu i działalności charytatywnej.  Orkiestra swoimi występami uświetniała gminne
uroczystości, jubileusze, obchody świąt oraz gminne dożynki w Grabnie.

1.  Sędziejowicka Drużyna Harcerek  „Łąka” im.  Hm. Zofii  Florczak.  Żeńska  drużyna
działająca przy wsparciu parafii pw. św. Marii Magdalenyi św. Klemensa w Sędziejowicach,
wystawiała  honorowe  warty  i  aktywnie  uczestniczyła  we  wszystkich  gminnych
uroczystościach  i  świętach  państwowych.  Harcerki  odbyły  też  latem 2021  roku  pierwszy
prawdziwy trzytygodniowy obóze harcerski wraz z drużynami z Piotrkowa Trybunalskiego i
Zakopanego. Zaangażowały się w inicjatywę Stowarzyszenia Sędziejowice na Plus „wakacje
na  Plus”,  wspierając  organizacyjnie  i  prowadząc  część  zajęć  dla  najmłodszych.  Brały  też
udział w akcji „Tytka Miłosierdzia” z sędziejowicką parafią - harcerki zajęły się pakowaniem
paczek i rozwożeniem ich do osób potrzebujących.    
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III. Charakterystyka finansowo – inwestycyjna

A. Wykonanie budżetu gminy

Polityka finansowa gminy Sędziejowice realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową,
corocznie  uchwalaną  przez  Radę  Gminy,  która  określa  źródła  dochodów  oraz  kierunki
wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione
w Wieloletniej  Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący
wydatki majątkowe.  

Budżet  gminy  na  2021  rok  uchwalony  został  uchwałą  Nr  XXVI/196/20  Rady  Gminy
Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 r. i zakładał dochody w wysokości 34.965.922,72 zł
oraz  wydatki  na  poziomie  38.315.302,50  zł.  Różnica  między  dochodami  i  wydatkami
stanowiła  planowany  deficyt  budżetu  w  kwocie  3.349.379,78  zł,  który  miał  być  pokryty
przychodami z zaciągniętych kredytów  i pożyczek.

W  trakcie  roku  budżetowego,  uchwałami  Rady  Gminy  oraz  zarządzeniami  Wójta,
dokonywane były zmiany budżetu. Plan dochodów zwiększył się do kwoty 41.313.998,19 zł,
zaś wydatków do kwoty 42.921.591,72 zł. Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2021 r.
wynosił 1.697.593,53 zł.

Pozycję  finansową  gminy  określa  m.in.  wysokość  osiąganych  dochodów  budżetowych.
W roku 2021 dochody wykonano w kwocie 41.830.801,50 zł, co stanowi 101,3% w stosunku
do  założonego  planu.  Dochody  bieżące  zrealizowano  w  wysokości  35.055.306,71  zł
(101,5%), natomiast dochody majątkowe w kwocie 6.775.494,79 zł (100,0%). 

Najwyższy  udział  w  strukturze  dochodów  bieżących  gminy  stanowią  dotacje  celowe
z budżetu państwa (32,4%), subwencje (30,1%) oraz udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych (14,0%). Znaczącym składnikiem dotacji,  jakie  otrzymuje  gmina,  jest  program
rządowy  „Rodzina  500+”.  Na  jego  funkcjonowanie  przeznaczono  w  2021  r.  kwotę
6.678.152,90 zł. 

W 2021 roku Gmina Sędziejowice otrzymała następujące środki zewnętrzne:

 z budżetu państwa w kwocie 2.515.935,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej  
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodo-
ciągów i zaopatrzenia w wodę, 

 z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 103.610,00 zł na dofinansowanie re-
montu drogi w m. Dobra,

 z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 60.000,00 zł na dofinansowanie remon-
tu boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach-Kolonii,

 z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.064.761,66 zł na dofi-
nansowanie projektu „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, 
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 z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 360.801,96 zł na dofinan-
sowanie  projektu  „Przedszkolaki  z  naszej  paki!”,  realizowanego  w Zespole  Szkół
Ogolnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,

 z Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 49.963,00 zł na dofinansowanie re-
alizacji projektów lokalnych w sołectwach Bilew, Dobra, Grabica, Kustrzyce i Sędzie-
jowice Kolonia,

 z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  kwocie
49.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Elektromobilno-
ści na terenie Gminy Sędziejowice”,

 z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  kwocie
13.366,00 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

 z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi
w kwocie 44.613,00 zł na dofinansowanie zadania „Utworzenie punktu dydaktyczne-
go - Przedszkole w Dobrej”,

 z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi
w kwocie 9.000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego w zakresie programu „Czyste powietrze”,

 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie 
zajęć  sportowych z elementami  gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej,  realizowa-
nych w Zespole Szkół Ogolnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach,

 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 706.534,00 zł na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” - 500.000,00 zł,
 „Laboratoria przyszłości” - rozwijanie szkolnej infrastruktury - 158.500,00 zł,
 organizacja  transportu  osób  mających  trudności  w  samodzielnym  dotarciu  

do punktu szczepień - 26.034,00 zł,
 działania  promocyjne,  w  tym organizacyjne,  techniczne  lub  organizacyjno-

techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się
szczepieniu przeciw COVID-19 - 10.000,00 zł,

 realizacja programu „Wspieraj seniora” - 12.000,00 zł.

Łączna  kwota  otrzymanych  w  2021  r.  środków  zewnętrznych  -  5.982.584,62  zł.  Dla
porównania  pozyskane  środki  zewnętrzne  w  ubiegłych  latach  kształtowały  się  na
następującym  poziomie:  2020  r.  -  5.184.448,84  zł,  2019  r.  -  889.252,17  zł,  2018  r.
-  1.195.597,15  zł,  w  2017  r.  -  687.051,36  zł,  w  2016  r.  -  236.308,00  zł,  w  2015  r.
- 1.121.833,50 zł, w 2014 r. - 1.562.240,50 zł.
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Najwięcej  pieniędzy w budżecie  gminy wydaje  się  na  zadania  oświatowo-wychowawcze.
Kolejne pozycje kosztowe to działania na rzecz wspierania rodziny, gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, administracja publiczna, pomoc społeczna oraz transport i łączność,
w tym zadania z zakresu utrzymania dróg na terenie gminy. 

W roku 2021 wydatki wykonano w kwocie 41.180.420,96 zł, co stanowi 95,9% w stosunku
do założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.396.572,98 zł (95,2%),
natomiast  wydatki  majątkowe  (inwestycyjne)  w  kwocie  8.783.847,98  zł  (99,0%).  Udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 21,3%. 

Na koniec roku 2021 wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 650.380,54 zł.

Przychody budżetu gminy w 2021 r. wykonano w kwocie 3.752.830,01 zł, w tym:

 kredyty i pożyczki - 2.500.000,00 zł,
 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

- 1.238.204,98 zł,
 niewykorzystane środki pieniężne,  o których mowa w art.  217 ust.  2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych - 14.625,03 zł.

Zgodnie z planem, ze środków budżetu spłacono raty zaciągniętych w poprzednich latach
kredytów i pożyczek w kwocie 907.031,50 zł. 

Zadłużenie gminy

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek w wysokości 7.080.063,96 zł (w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena
jest płatna w ratach - 63,96 zł), co stanowi 16,9% wykonanych dochodów. W porównaniu
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z analogicznym okresem sprawozdawczym za 2020 rok, zadłużenie gminy na koniec 2021
roku zwiększyło się o 1.590.452,08 zł.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia gminy przedstawia tabela poniżej:

Tabela 8. Zestawienie zadłużenia gminy Sędziejowice na koniec 2021 r.

Nazwa banku
Data

zaciągnięcia
Wysokość 

Zadłużenie na

31.12.2021 r.

Termin

spłaty

Rejonowy Bank Spółdzielczy

w Lututowie
07.12.2017 2.340.000,00 1.280.000,00 30.11.2025

Rejonowy Bank Spółdzielczy

w Lututowie
19.12.2017 700.000,00 400.000,00 30.11.2025

Bank Spółdzielczy w

Bełchatowie
30.11.2018 500.000,00 200.000,00 31.12.2024

Ludowy Bank Spółdzielczy w

Zduńskiej Woli
01.12.2020 3.000.000,00 2.700.000,00 31.12.2030

Ludowy Bank Spółdzielczy w

Zduńskiej Woli
27.10.2021 2.500.000,00 2.500.000,00 31.10.2031

Sprzedaż na raty x x 63,96 x

Razem 7.080.063,96

Budżet gminy w latach 2018-2021

Podstawowe wielkości budżetu w latach 2018-2021 kształtowały się następująco:

Tabela 9. Budżet gminy Sędziejowice w latach 2018-2021

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021

Dochody ogółem 28.327.360,17 30.030.568,91 35.203.341,02 41.830.801,50

Dochody bieżące 27.064.496,45 29.323.917,70 30.950.995,08 35.055.306,71

- dochody z tytułu

PIT
4.469.007,00 4.699.037,00 4.352.037,00 4.891.514,00

- dochody z tytułu

CIT
198,68 2.453,58 4.649,25 16.425,24

- subwencja

wyrównawcza
3.308.345,00 4.153.563,00 4.191.772,00 4.543.045,00

- subwencja

oświatowa
4.606.913,00 4.845.304,00 4.804.605,00 5.126.360,00

- uzupełnienie

subwencji ogólnej
22.504,00 0,00 22.801,00 875.859,00

- dotacje i środki

na cele bieżące
8.608.275,93 10.342.713,23 11.768.546,12 12.095.914,23
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- pozostałe

dochody bieżące
6.049.252,84 5.280.846,89 5.806.584,71 7.506.189,24

Dochody

majątkowe
1.262.863,72 706.651,21 4.252.345,94 6.775.494,79

- ze sprzedaży

majątku
48.074,67 27.951,80 197.717,91 1.026.352,01

- dotacje i środki

na inwestycje
1.207.480,10 674.102,85 4.007.954,97 3.227.188,98

- pozostałe

dochody

majątkowe

7.308,95 4.596,56 46.673,06 2.521.953,80

Wydatki ogółem 28.010.909,56 29.265.617,01 36.727.751,22 41.180.420,96

Wydatki bieżące 24.646.000,82 27.629.820,57 29.239.895,83 32.396.572,98

- obsługa długu

(odsetki od

kredytów i

pożyczek)

88.992,98 79.281,33 35.720,59 37.842,33

- wydatki na

oświatę i

edukacyjną opiekę

wychowawczą

8.268.934,89 9.022.304,48 9.428.337,62 10.993.662,62

Wydatki

inwestycyjne
3.364.908,74 1.635.796,44 7.487.855,39 8.783.847,98

Wynik budżetu

(nadwyżka/deficyt

)

316.450,61 764.951,90 - 1.524.410,20 650.380,54

Przychody

budżetu
1.590.625,20 1.027.420,71 3.759.806,41 3.752.830,01

- zaciągnięte

kredyty i pożyczki
697.466,00 0,00 3.000.000,00 2.500.000,00

- wolne środki 893.159,20 1.027.420,71 744.334,43 1.238.204,98

- inne przychody 0,00 0,00 15.471,98 14.625,03

Rozchody budżetu 879.655,10 1.032.566,20 982.566,20 907.031,50

- spłaty kredytów i

pożyczek
879.655,10 1.032.566,20 982.566,20 907.031,50

Kwota długu 4.506.161,90 3.475.435,13 5.489.611,88 7.080.063,96

Dochody ogółem w latach 2018-2021 wzrosły o 47,7%, natomiast wydatki o 47,0%. 

Duży wpływ na tak znaczny wzrost budżetu miała realizacja inwestycji „Budowa przedszkola
w  Sędziejowicach”  oraz  przyjęcie  ustawy  o  pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci
(program „Rodzina 500+”), a także dodatkowe środki otrzymane przez gminę w roku 2021
w łącznej  wysokości  3.328.635,00 zł  jako uzupełnienie  subwencji  ogólnej,  w tym kwota
2.515.935,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów
i zaopatrzenia   w wodę.  W okresie  tym nastąpiło  również  istotne  zwiększenie  dochodów
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z  tytułu  dotacji   i  środków  na  cele  bieżące  (wzrost  o  40,5%)  oraz  z  tytułu  subwencji
wyrównawczej (wzrost o 37,3%). 

Kwota subwencji oświatowej w omawianym okresie wzrosła o 11,3%, co przy corocznym
wzroście  wydatków  na  oświatę  i  edukacyjną  opiekę  wychowawczą  (łącznie  33,0%
w  latach  2018-2021)  powoduje  konieczność  zwiększania  dofinansowywania  zadań
oświatowych  ze  środków  własnych  gminy.  Biorąc  pod  uwagę  wyłącznie  zadania
subwencjonowane,  kwota  dofinansowania  tych  zadań  przez  gminę  wyniosła:  w  2018  r.
-  1.430.833,22  zł,  w  2019  r.  -  1.677.710,73  zł,  w 2020  r.  -  1.855.502,46  zł,  w  2021  r.
- 2.529.357,10 zł.

B. Wieloletnia prognoza finansowa

Przy  założeniu,  że  wzrost  dochodów  bieżących  nastąpi  zgodnie  z  wytycznymi  Ministra
Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących
podstawą  oszacowania  skutków  finansowych  projektowanych  ustaw,  natomiast  wydatki
bieżące  będą  zwiększać  się  o  prognozowany  średnioroczny  wzrost  cen  towarów  i  usług
konsumpcyjnych,  zadłużenie  gminy  spadnie  do  wielkości  0  w  roku  2034.  W  latach
wcześniejszych (zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową gminy Sędziejowice
na lata 2022-2034 po zmianach) będzie ono wynosić:

 w 2022 r. - 8.901.855,99 zł
 w 2023 r. - 7.903.403,22 zł
 w 2024 r. - 7.794.414,24 zł
 w 2025 r. - 7.385.330,58 zł
 w 2026 r. - 6.859.116,93 zł
 w 2027 r. - 5.927.155,39 zł
 w 2028 r. - 4.837.155,39 zł
 w 2029 r. - 3.747.155,39 zł
 w 2030 r. - 2.663.783,35 zł
 w 2031 r. - 1.863.783,35 zł
 w 2032 r. - 1.213.783,35 zł
 w 2033 r. -    513.783,35 zł

Na stopień zadłużenia gminy wpływ mają wykonywane inwestycje, w tym w szczególności
realizowane  w  latach  2020-2021  zadanie  pn.  „Budowa  przedszkola  w  Sędziejowicach”,
dofinansowane ze środków europejskich.

Biorąc pod uwagę obecny poziom zadłużenia, wypracowywane w ostatnich latach nadwyżki
operacyjne,  gmina  jest  w stanie  inwestować corocznie  średnio  około  1.700.000,00 zł   ze
środków własnych,  tak aby w roku 2034 zmniejszyć  kwotę długu do zera i  jednocześnie
w sposób bezpieczny spełnić  wskaźniki  spłaty,  wynikające  z art.  243 ustawy o finansach
publicznych. 
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C. Działalność inwestycyjna gminy

W  roku  2021  zrealizowano  wydatki  inwestycyjne  w  łącznej  kwocie  8.783.847,98  zł,  
w tym:

1) ze środków własnych - 4.452.281,46 zł (50,7%)
2) ze środków pozyskanych - 4.331.566,52 zł (49,3%)

Wydatki  inwestycyjne,  realizowane  przez  gminę  Sędziejowice  w  2021  roku  przedstawia
poniższa tabela.

Tabela 10. Wydatki inwestycyjne realizowane przez gminę Sędziejowice w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie Źródła finansowania

1
Budowa sieci wodociągowej 

w m. Brzeski
100.000,00 99.700,74

Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych -

81.243,95; środki

własne - 18.456,79

2

Budowa sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w m. Sędziejowice

Kolonia

6.000,00 1.600,00 środki własne

3

Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska

Wola-Karsznice - budowa łącznika z

drogą ekspresową S8 na terenie

powiatu zduńskowolskiego i powiatu

łaskiego

140.150,40 126.399,52 środki własne

4

Przebudowa drogi powiatowej nr

2302E ul. Zduńska w Marzeninie w

zakresie budowy chodnika na odcinku

ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka

Zdrowia

300.000,00 300.000,00
Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych

5

Remont drogi gminnej Nr 103051E

(Zduńska Wola - Karsznice) - gr. Gm.

Zduńska Wola - Bilew w  m. Bilew

10.700,00 10.455,00 środki własne

6
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej

w m. Wola Wężykowa
5.200,00 5.200,00 środki własne

7

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej

w m. Dobra na odcinkach od km 0+000

do km 0+326 i od km 0+000 do km

1+378

398.530,52 398.530,52

Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych -

289.016,52;

Województwo Łódzkie

- 103.610,00; środki

własne - 5.904,00

8 Zakup samochodu osobowego typu

SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP

w Łasku

5.800,00 4.958,07 środki własne
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9

Zakup samochodu dla KP PSP w Łasku

w ramach zadania „Zakup samochodów

ratowniczo-gaśniczych”

15.000,00 15.000,00 środki własne

10
Dotacja celowa dla OSP w Grabi na

rozbudowę budynku strażnicy OSP
35.000,00 35.000,00 środki własne

11 Budowa przedszkola w Sędziejowicach 6.860.857,81 6.849.492,61

RPO  WŁ 

- 3.052.754,32; 

środki własne 

- 3.796.738,29

12

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego - w

ramach zadania „Poprawa

funkcjonowania gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy

Sędziejowice”

248.460,00 248.460,00

PROW - 127.896,30;

środki własne -

120.563,70

13

Zakup i dostawa przyczepy do

transportu wody pitnej - w ramach

zadania „Poprawa funkcjonowania

gospodarki wodno-ściekowej na terenie

Gminy Sędziejowice”

36.900,00 36.900,00

PROW - 19.089,00;

środki własne -

17.811,00

14

Zakup i dostawa wozu specjalnego do

czyszczenia drenów i kanalizacji - w

ramach zadania „Poprawa

funkcjonowania gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy

Sędziejowice”

199.260,00 199.260,00

PROW - 98.626,50;

środki własne -

100.633,50

15

Dofinansowanie budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków w

Gminie Sędziejowice

96.000,00 36.000,00 środki własne

16

Zakup mieszadła na oczyszczalnię

ścieków w miejscowości Brody-

Emilianów

12.600,00 12.546,00 środki własne

17
Urządzenie Placu Różanego w

miejscowości Marzenin
13.530,00 13.530,00 środki własne

18

Zwrot środków dotyczących zadania

„Przebudowa obiektu sportowo-

rekreacyjnego w Sędziejowicach -

bieżnia”

15.766,00 15.765,80 środki własne

19
Remont boiska wielofunkcyjnego w

Sędziejowicach-Kolonii
376.000,00 375.049,72

Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych -

199.329,93; Woj.

Łódzkie - 60.000,00;

śr.własne - 115.719,79

Razem 8.875.754,73 8.783.847,98
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D. Realizacja budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego 

Budżet obywatelski

Gmina nie realizowała zadań w ramach budżet obywatelskiego.

Fundusz sołecki

W 2021 r. nie został wyodrębniony fundusz sołecki.

IV. Stan mienia komunalnego

Powierzchnia nieruchomości i gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego gminy na
dzień  31.12.2021 r. wynosiła 263,3485 ha (na dzień 31.12.2018 r. - 259,8595 ha, na dzień
31.12.2019  r. - 265,2373 ha, a na dzień 31.12.2020 r.  - 267,9022 ha).

W ciągu 2021 roku nastąpiło zmniejszenie powierzchni o 4,5537 ha. Złożyły się na to nabycie
przez Gminę gruntów o pow. 3,3511 ha,  oraz zbycie o pow. 7,9048 ha.  

Na ogólną powierzchnię 263,3485 ha w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 240,6674
ha, natomiast w zarządzie jednostek komunalnych 7,6536 ha (GOZ Sędziejowice i ośrodek
Marzenin,  GOK,  UG,  GJUK,  szkoła  Marzenin,  szkoła  Sędziejowice,  Przedszkole
Sędziejowice, Przedszkole w Dobrej, stadion, boisko, oczyszczalnie, przepompownie, suw).
W dzierżawie jest 9,5200 ha oraz w użytkowaniu wieczystym 5,5075 ha. 

Liczba  budynków  stanowiących  własność  gminy  na  dzień  31  grudnia  2021  r.  wynosiła
35 szt. i według sposobu zagospodarowania przedstawia się następująco: 

 mieszkalne (budynki socjalne w Pruszkowie) - 3,
 obiekty szkolne (Marzenin, Dobra, Sędziejowice, Sędziejowice–Kolonia) - 4,
 obiekty komunalne (garaże Bilew, oczyszczalnia x 2, SUW: Pruszków, Sędziejowice

i Siedlce, GOK, GJUK, Urząd Gminy, budynek poszkolny w Pruszkowie, Korczyska)
- 11,

 obiekty służby zdrowia (Marzenin, Sędziejowice) - 2,
 obiekty użytku publicznego (OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żagliny;

Świetlice:  Kozuby, Kustrzyce,  Lichawa, Osiny, Podule,  Przymiłów, Rososza,  Wola
Wężykowa, Wrzesiny, Sędziejowice-Kolonia) - 15, 
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V. Realizacja polityk, programów, strategii

W 2021 r. w gminie Sędziejowice obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

STRATEGIE

1. Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2021 - 2026 została przyjęta 
Uchwałą Nr XXIII/178/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 października 2020 r.  

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 przyjęta
Uchwałą nr XXXV/289/14 Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 kwietnia 2014 roku

3. Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Sędziejowice przyjęta 
Uchwałą Nr XXIII/177/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 października 2020 r.  

PROGRAMY WIELOLETNIE

1. Wieloletni  program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy
Sędziejowice  na lata  2021-2025 przyjęty  Uchwałą  nr  XXIX/234/21  Rady Gminy
Sędziejowice  z  dnia  29  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  Wieloletniego  programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziejowice na lata 2021-2025. 

2. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sędziejowice uchwalono na lata
2019-2022 przyjęty  Uchwała  Nr  III/23/18  Rady  Gminy  Sędziejowice  z  dnia
28 grudnia 2018 r.

3. Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Sędziejowice  na  lata  2018-2022
przyjęty Uchwałą nr XXXII/250/17 z dnia 28 września 2017 r.

           

4. Program Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 przyjęty Uchwałą  
Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r. 
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5. Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  Gminy  Sędziejowice przyjęty  Uchwałą
nr XVII/134/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. 

6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na
lata  2015-2032 przyjęty  Uchwałą  nr  XIII/102/15  Rady  Gminy  Sędziejowice
z dnia 16 listopada 2015 r.    

7. Projekt  założeń  do  planu  zaopatrzenia   w  ciepło,  energię  elektryczną
i  paliwa  gazowe  gminy  Sędziejowice  2008-2025  przyjęty  Uchwałą
Nr XXIII/148/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2009 r.

PROGRAMY ROCZNE

 Program opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w gminie Sędziejowice przyjęty Uchwałą nr XXVIII/220/21 Rady Gminy
Sędziejowice  z  dnia  29  marca  2021 r.  w sprawie  określenia  programu opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi.

 Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Sędziejowice
przyjęty Uchwałą Nr XX/159/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. (od 1 stycznia 2021 r.).

 Program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2021 rok przyjęty Uchwałą NR XXIV/189/20 z dnia 27 listopada 2020 r. 

 Gminny  Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na
2021 rok przyjęty Uchwałą NR XXVI/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  przyjęty Uchwałą
NR XXVI/200/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Sędziejowice

W 2021 roku Rada Gminy Sędziejowice  podjęła  ogółem 100 uchwał.  Pozostałe  uchwały
dotyczą  różnych  rozstrzygnięć  proceduralnych  i  porządkowych,  wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.  Informacje na temat wykonania uchwał znajdują się w
informacjach  na  temat  poszczególnych  zagadnień  tematycznych  w  niniejszym  raporcie.
Wykaz uchwał z 2021 znajduje się pod adresem www.bit.ly/uchwaly2021.
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VII. Infrastruktura techniczna i planowanie przestrzenne

A. Ład przestrzenny 

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Sędziejowice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice,
jest  dokumentem służącym kształtowaniu  i  prowadzeniu  polityki  przestrzennej  na  terenie
gminy.  Nie  jest  ono  aktem  prawa  miejscowego,  ale  zawarte  w  nim  zasady  polityki
przestrzennej  są  wiążące  podczas  sporządzania  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego.

 ostatniej oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego  Gminy  Sędziejowice  i  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego, dokonano w 2016 r.,

 w latach 2015 – 2018 trwały prace na sporządzeniem nowego Studium uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego.  W  2018  r.  zakończono  procedurę
planistyczną. Dokument został uchwalony w 2019 r.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  jest  aktem  prawa  miejscowego
stanowiącym  podstawę  planowania  przestrzennego  i  kształtowania  ładu  przestrzennego
w gminie.

W  gminie  Sędziejowice  w  2021  r.  obowiązywało  27  planów  zagospodarowania
przestrzennego,  które  obejmowały  665,2  ha  powierzchni  gminy  (powierzchnia  całkowita
gminy 12017 ha). W 2021 r. przybył 1 nowy plan obejmujący 30,50 ha.  Łącznie na koniec
roku  obowiązywało  28  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  które
obejmują 695,7 ha powierzchni gminy (5,79%). Szczegółowe dane zawarto w tabeli 13.

Tabela 11. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sędziejowice

Lp. Wyszczególnienie Ilość

1. Liczba obowiązujących MPZP na dzień 01.01.2021 r. 27

2. Liczba uchwalonych MPZP w roku 2021 1

Suma na dzień 31.12.2021 r.: 28
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3. Powierzchnia (w ha) obowiązujących MPZP na dzień 01.01.2021 r 665,2

4. Powierzchnia (w ha) uchwalonych MPZP w roku 2021 30,5

Suma w ha na dzień 31.12.2021 r.: 695,7

W 2021  r.  Rada  Gminy  Sędziejowice  podjęła  1  uchwałę  w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków – część zachodnia,
gmina Sędziejowice.

B. Drogi, transport publiczny i oświetlenie uliczne

Gmina Sędziejowice posiada dobre połączenie komunikacyjne. Przez centralną część gminy
przebiega droga wojewódzka nr 481 na odcinku około 15 km. Sieć dróg powiatowych wynosi
67,9  km,  w  tym odcinek  drogi  gruntowej  Grabia  –  Ptaszkowice.  Sieć  publicznych  dróg
gminnych  wynosi  47,683  km,  w  tym  bitumiczne  –  42,754  km,  tłuczniowe  –  4,255  km
gruntowe 0,674 km.

Stan nawierzchni jest dobry i średni. Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów
rolnych wynosi około 148 km.

W 2021 r. wykonano  "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach
od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”. Wartość całej inwestycji  wyniosła
398.530,52 zł, dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w kwocie 103.610,00 zł a z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych 289.016,52 zł.

Ponadto wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych, polegające na ułożeniu nawierzchni
asfaltowej  w miejscowościach:  Pruszków, Niecenia  oraz  Grabia  Trzecia  za łączną  kwotę:
121.350,42 zł.

Gmina  posiada  bezpośrednie  połączenia  PKS  Wieluń  oraz  operatorów  prywatnych
z  pobliskimi  miejscowościami  oraz  z  ważniejszymi  miastami  w  regionie.  Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., mające swoją siedzibę w Zduńskiej Woli przy ul.
Sieradzkiej  68/70,  obsługuje  m.in.  linięnr  5,  która  przebiega  przez  obszar  gminy
Sędziejowice, a konkretnie przez miejscowości: Marzenin – Wola Marzeńska - Pruszków –
Dobra – Lichawa – Sędziejowice.

Na terenie  gminy w roku 2021 funkcjonowało dwóch przewoźników świadczących usługi
transportowe  w  ramach  otwartych  regularnych  linii  autobusowych,  dla  których  łącznie
wydano 6 zezwoleń (po 3 dla każdego z przewoźników) na wykonywanie takiej działalności.
Trasy  przewozów  obejmowały  wszystkie  miejscowości  gminy.  Dla  przewoźników
i operatorów udostępnionych jest 29 przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
Łączna ilość przystanków na terenie gminy wynosi 86, w tym 39 przy drogach powiatowych,
18 przy drodze wojewódzkiej.
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Przez teren Gminy przebiega ponadto magistrala kolejowa Śląsk – Porty. Od 2020 r. trwają
prace  modernizacyjne  na  linii  131. Prowadzone  są  działania  na  odcinku  Rusiec  Łódzki
-  Chociw  Łaski  -  Kozuby  -  Zduńska  Wola  (Karsznice). W  roku  2021  zmodernizowano
infrastrukturę techniczną na stacji kolejowej w Kozubach oraz rozpoczęto przygotowywania
do  budowy  drogi  wzdłuż  torów  kolejowych  w  m.  Sędziejowice,  łączącej  ulice:  Leśną
i Kolejową. Ta inwestycja za kwotę ponad 1,8 mld zł wpłynie na poprawę oferty przewozów
pasażerskich  oraz  istotnie  zwiększy  możliwości  transportowe  kolei  między  Śląskiem
a portami Trójmiasta.  Inwestycje są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
POIiŚ.

Naprawa,  konserwacja  i  bieżące  utrzymanie  gminnych  dróg,  ulic,  parkingów
i mostów wymaga największego zaangażowania sił i środków. W prace zaangażowanych było
bezpośrednio 12 pracowników stałych oraz 6 osób zatrudnionych sezonowo na 7 miesięcy.
Łączne  wydatki  związane  z  całorocznym  utrzymaniem  dróg  w  2021  roku  wynosiły
1 177 767,63 zł. Jest to wzrost o 189 864,63 zł w stosunku do roku 2020 i o 285 475,63 zł do
roku 2019 r.

Wykaz najważniejszych prac i  działań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej
zrealizowanych przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w 2021 roku:

 Naprawiono uszkodzoną nawierzchnię asfaltową na drogach gminnych, zużywając 30
ton masy na gorąco za kwotę 18 585 zł oraz 4 tony masy na zimno za kwotę 2 386 zł.

 Odkopano  i  oczyszczono  zamulone  rowy  przy  drogach  na  długości  6080  mb.
(W 2020 r. 2500 mb.; w 2019 r. - 8680 mb. w 2018 r. - 2770 mb.)

 Wykonano 18 nowych przepustów drogowych.

o W miejscowości Kamostek rurami o średnicy Ø 400 przykryto rów na długości

54 mb.  Pozwoliło  to  zwiększyć  bezpieczeństwo i  poszerzyć  wąski  odcinek
drogi.

 Drogi gminne:

o wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 700 mb.

o naprawiono  dwukrotnie  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym  klińcem

kamiennym nawierzchnię dróg  na odcinku 20 200 mb.
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o wykoszono  dwukrotnie  wszystkie  rowy  i  pobocza  dróg  gminnych,  dla

bezpieczeństwa pieszych i poruszających się pojazdów.

o naprawiono  zniszczone  lub  w  miejsce  skradzionych  znaków  drogowych

ustawiono nowe znaki – 31 sztuk. Koszt zakupu wyniósł 10 317 zł.

o na skrzyżowaniu dróg w miejscowościach Żagliny, Grabia, Marzenin i Stare

Kozuby ustawiono 4 szt. luster drogowych. Koszt zakupu wyniósł 3 176 zł.

o odnowiono farbą drogową pasy (przejścia dla pieszych) w miejscowościach:

- Sędziejowice, ul. Krótka i Słoneczna,

            - Marzenin, ul. Polna, 

            - Dobra przy Przedszkolu.

o naprawiono  destruktem  oraz  klińcem  zniszczone  pobocza  drogi  Marzenin

– Kustrzyce do wiaduktu PKP,

o zamontowano bariery bezpieczeństwa o długości 12 mb na drodze w Osinach.

o odnowiono  przystanki  autobusowe  w  Sędziejowicach,  Woli  Wężykowej,

Grabicy, Grabnie i Osinach.

o zabezpieczono 650 ton mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania dróg,

chodników i parkingów. W okresie zimowym odśnieżono i posypano piaskiem
z solą drogi gminne i chodniki. Pracowało: 7 pługów drogowych, 3 piaskarki
i 2 pługi małe do chodników.

Na terenie gminy zainstalowanych jest 982 szt.  opraw oświetleniowych, a oświetlenie jest
uruchamiane  w  76  punktach  zapalania.  Koszt  zakupu  energii  elektrycznej  na  potrzeby
oświetlenia ulicznego  w 2021 r. wyniósł  203 660,81 zł  (w 2020 r. 254 538,32 zł, tj. spadek
o 19,99%). Konserwację oświetlenia prowadzi firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
doświadczenie oraz sprzęt, wyłoniona w drodze zaproszenia  do złożenia oferty. Łączny koszt
konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy w roku 2021 wyniósł 50 400,00
zł (w 2020 -  42.600,00 zł).

C. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja

Na  terenie  gminy  eksploatowane  są  trzy  Stacje  Uzdatniania  Wody  (SUW)
w Sędziejowicach, Siedlcach i Pruszkowie, które w układzie zamkniętym sieci wodociągowej
o długości 143 km, na koniec 2021 r. zaopatrywały w wodę mieszkańców gminy w 2 457
punktach poboru wody (w 2018 r. – 2320 punktów, w 2019 – 2369 punktów, w 2020 r. 2402
punkty).  W 2021 roku sprzedano 220 102 m3   wody,  co  przyniosło  dochód w wysokości
707 456,56 zł. Jest to spadek ilości sprzedanej wody o 4 845 m3 (-2,18%) w stosunku do roku
poprzedniego, głównie z uwagi na znaczące opady i braku potrzeby podlewania upraw. 
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Gmina od kilku lat boryka się z problemem braku wody w okresie jej zwiększonego poboru
w okresie letnim. Susza powoduje zwiększenie poboru wody dwu-, trzykrotnie. Przeciętne
dzienne zużycie wody wynosi około 800 - 900 m3, natomiast w okresie suszy 2400 – 2700 m3

na dobę. Wyeliminowanie okresowych braków wody będzie możliwe poprzez planowane na
2022 r. zakończenie modernizacji i rozbudowy SUW w Sędziejowicach, na którą w 2018 r.
wykonana  została  dokumentacja  techniczna, a  w  2021  r.  została  podpisana  umowa
z  wykonawcą.  Prace  modernizacyjne  rozpoczęły  się  w  ostatnim kwartale  2021  roku,  ich
zakończenie ma nastąpić w roku 2022.

Gospodarka  ściekowa  w  gminie  obsługiwana  jest  przez  dwie  oczyszczalnie  ścieków,  
w Sędziejowicach, o przepustowości 200 m3/dobę, oraz w Marzeninie  - 250 m3/dobę.

W  Sędziejowicach  moc  oczyszczalni  pod  względem  odbioru  ścieków  z  kanalizacji
wykorzystana jest w 71%, w Marzeninie w 25%. Siecią kanalizacyjną ścieki odbierane są od
543 dostawców (w 2018 r.  – 518, w 2019 – 521, w 2020 r. - 528). Łączna długość sieci
sanitarnej w użytkowaniu wynosi 23,89 km, w tym ścieki przesyłane są do oczyszczalni w
Sędziejowicach  kolektorem  głównym  o  długości  11,6  km  od  311  dostawców  i  do
oczyszczalni  w  Marzeninie  o długości  12,29 km od 232 dostawców.  Łącznie  w 2021 r.
przybyło 15 dostawców.

W  2021  r.  kolektorami  odebrano  łącznie  45 342  m3  ścieków,  co  przyniosło  przychód
w wysokości 308 667,17 zł. Jest to poziom zbliżony do roku poprzedniego (wzrost o 277 m3).
Świadczone są także usługi dla mieszkańców beczką asenizacyjną. W 2021 roku odebrano
z szamb mieszkańców 4 595 m3 ścieków co przyniosło przychód w wysokości 95 339,59 zł.
Jest to wzrost o 198 m3 (4,5%) w stosunku do roku 2020 i o 874 m3 (23%) do roku 2019.

Gospodarka  wodno-ściekowa jest  bardzo  ważnym obszarem inwestycyjnym  na  najbliższą
przyszłość. Długość sieci wodociągowej w 2000 r. wynosiła 103,2 km, a w 2021 r. - 143 km.
Natomiast w tym samym okresie sieci kanalizacyjnej było - 5,5 km, a w 2021 - 23,9 km.
Gmina ma w planach dalszą rozbudowę.

Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi

Gmina  Sędziejowice  dysponuje  30  lokalami  mieszkaniowymi  i  9  lokalami  użytkowymi
znajdującymi się w ośmiu obiektach komunalnych położonych w miejscowościach: Marzenin
(ośrodek  zdrowia  oraz  sklep),  Pruszków  (bloki  i  budynek  poszkolny),  Dobra  (budynek
poszkolny)  oraz  Sędziejowice  (GOZ,  GOK  i  kioski  handlowe),  o  łącznej  powierzchni
1377,05m2.  

Administrowaniem zasobem mieszkaniowym gminy zajmuje  się  Gminna Jednostka Usług
Komunalnych, zapewniając dostarczenie energii cieplnej do lokali mieszkalnych i budynków
użyteczności  publicznej.  Eksploatowanych  jest  pięć  kotłowni,  w  tym  opalanych:
3 – ekogroszkiem,  1 – węglem i drewnem, 1 – olejem opałowym.

Łączne dochody uzyskane w 2021 r.  z  tytułu  czynszów wyniosły   126 944,92 zł.  Jest  to
wzrost  o 10 354,09 zł (o 8,88%) w stosunku do roku poprzedniego.
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W zasobach komunalnych na koniec 2021 r. pozostało jedno wolne mieszkanie do przydziału
przez komisję mieszkaniową zlokalizowane w budynku komunalnym w Pruszkowie  o pow.
25 m².

Łączne  dochody  uzyskane  w  2021  r.  z  tytułu  dostarczania  energii  cieplnej  wynosiły
242 911,99 zł.   Jest to spadek o 32 099,82 zł (19,63%) w stosunku do roku poprzedniego
związany z łagodną zimą, a tym samym zmniejszonym zużyciem opału.

W  roku  2021  r.  wydano  9  decyzji  o  przyznaniu  lokatorom  dodatku  mieszkaniowego  
na łączną kwotę 14 208,72 zł (w 2020 r. 9 decyzji na kwotę 11 398,72 zł).

D. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Działania na rzecz ochrony środowiska

Podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie
gminy  jest  „Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Sędziejowice  na  lata  2018
-2022”. Program zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina jak i inne podmioty
w celu ochrony środowiska w jej granicach administracyjnych. 

Gmina  Sędziejowice  w  2021  r.  realizowała  zadanie  pn.  „Budowa  przedszkola
w Sędziejowicach” – budynek w technologii pasywnej o  niskim zapotrzebowaniu na energię
do ogrzewania  wnętrza  9,1  kWh/(m2/rok),  w którym komfort  termiczny  zapewniony jest
przez  pasywne  źródła  ciepła  (instalacja  fotowoltaiczna  o  mocy  35  kW,  gruntowe pompy
ciepła  wraz  z  infrastrukturą,  która  jest  źródłem ciepła  i  pracuje  w  oparciu  o  wymiennik
gruntowy, kotłownię wodną pompową dla potrzeb centralnego ogrzewania), wykorzystując
podgrzewane  lub  ochładzane  powietrze  zewnętrzne,  dostarczane  w  ilości  potrzebnej  do
osiągnięcia  jakości  powietrza  wewnętrznego  -  odzysk  ciepła  i  dogrzewanie  powietrza
wentylacyjnego i OZE. Koszt zadania 12 915 937,86 zł.

W  2021  r.  wydano  4  decyzje  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  następujących
przedsięwzięć:
-   „Sędziejowice  2  –  budowa  farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  do  1MW  w  miejscowości
Sędziejowice gm. Sędziejowice na działkach nr 381/11 oraz 381/13”,

-  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW, gm. Sędziejowice na działkach:
381/16, 381/11, 381/5, obręb Sędziejowice”,

-   „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej  na dz.  nr 14,  13/3 w obrębie Rososza,
Gmina Sędziejowice”,

-   „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na  części  dz.  nr  88/2,  89/2  w obrębie
Marzenin, Gmina Sędziejowice”.
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Gospodarka odpadami

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach, gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie,
w tym za  zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. 

W 2021 roku odebrano następujące rodzaje odpadów:

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości 702,2600
Mg (wzrost do  2020 r. o 166,0763 Mg tj. o 30,97%),

 zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości 212,1215 Mg ( o 1,6353
Mg mniej niż w 2020 r. tj. spadek o 0,76%),

 opakowania  ze  szkła  o  kodzie  15  01  07  w  ilości  164,4580  Mg  (wzrost
o 8,8109 Mg tj. o 5,66%),

 zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości 0,8200 Mg (o 10,63 Mg mniej niż w 2020 r.
tj. spadek o 92,83%),

 odpady  wielkogabarytowe  o  kodzie  20  03  07  w  ilości  207,2200  Mg  (wzrost
o 27,69 Mg tj. o 15,42%),

 opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w ilości 19,0000 Mg (wzrost o 3,36
Mg tj. o 21,48%),

 inne  niewymienione  frakcje  zbierane  w  sposób  selektywny  o  kodzie  20  01  99
w ilości 224,560 Mg (o 59,158 Mg mniej niż w 2020 r. tj. spadek o 14,88%),

 odpady  ulegające  biodegradacji  o  kodzie  20  02  01  w  ilości  316,620
(wzrost o 189,36  Mg tj. o 148,79%).

Łącznie  z  terenu  gminy  Sędziejowice  w  2021  r.  odebrano  1847,8795  Mg  odpadów
komunalnych (o  337,2725 Mg więcej niż w 2020 r. tj. o  22,33%).

Na  dzień  31  grudnia  2021  r.  zbiórką  odpadów  komunalnych  objętych  było  5546
mieszkańców gminy (o 20 mniej niż w 2020 r.).

Drastycznie  rosnące  koszty  systemu  spowodowane  są niewielką  konkurencją  wśród  firm
odbierających  odpady,  oraz, przede  wszystkim,  wzrostem  ilości  produkowanych
w gospodarstwach domowych odpadów, a co za tym idzie także wzrostem kosztów odbioru,
transportu  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych.  Gminy  mają  bardzo  ograniczony
wpływ na kształt gospodarki odpadami  i koniecznym jest wprowadzanie zmian w Ustawie
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  przyznanie  szerszych  kompetencji
samorządom  lokalnym,  choćby  w  sprawie  ustalania  częstotliwości  odbioru  odpadów,  co
niewątpliwie  korzystnie  wpłynęłoby  na  funkcjonowanie  systemu.  Samorządy  nie  mają
również realnego wpływu na rynek surowców wtórnych, dlatego bardzo istotną sprawą jest
wdrożenie  systemu  rozszerzonej  odpowiedzialności  producenta,  który  powinien
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współfinansować  gospodarkę  odpadami  ze  środków  pochodzących  od  producentów
opakowań.

Odpady zawierające azbest

Gmina Sędziejowice od 2016 r. realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest.
Łącznie  na  terenie  Gminy  Sędziejowice  zinwentaryzowano  3  646  995  kg  wyrobów
zawierających azbest.

Realizując  ww.  program  w  2021  r.  Gmina  Sędziejowice  na  zadanie  pn.:  „Usunięcie
i  unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest  z  terenu Gminy Sędziejowice  w 2021
roku”  wydatkowała  kwotę  50  788,56  zł,  w  tym  dofinansowanie  z  WFOŚiGW  w  Łodzi
wynosiło 41 568,00 zł, natomiast pozostała kwota tj. 9 220,56 zł pochodziła z budżetu gminy.

Usunięto i unieszkodliwiono w roku 2021 łącznie 113,140 Mg wyrobów zawierających azbest
z  terenu Gminy Sędziejowice  (  w tym demontaż,  przygotowanie  do  transportu,  transport
i  unieszkodliwienie  –  7,883  Mg  oraz  przygotowanie  do  transportu,  transport
i unieszkodliwienie – 105,257 Mg).

Ochrona zwierząt

Ochronę zwierząt  na terenie  Gminy Sędziejowice  reguluje  Uchwała w sprawie określenia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sędziejowice.

W 2021  r.  odłowiono  z  terenu  gminy  4  szt.  bezdomnych  zwierząt,  do  adopcji  wydano  
3 szt. zwierząt.

Na ochronę zwierząt wydatkowano  w 2021 r. kwotę 10 653,72 zł  (w 2020 r. kwotę 4 581,75
zł  w  2019  r.  -  69.407,33  zł,  w  2018  r.  -  112.603,68  zł,  w  2017  r.  -  180  432,39  zł,
w 2016 r.- 256 836,30 zł).

E. Opieka nad zabytkami

Gminny  program  opieki  nad  zabytkami  jest  dokumentem  polityki  administracyjnej  
w zakresie podejmowania działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac
z  dziedziny  ochrony  zabytków  i  krajobrazu  kulturowego  oraz  upowszechniania  
i  promowania  dziedzictwa  kulturowego.  Konieczność  opracowania  dokumentu  wynika  
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pierwszy  Program  opieki  nad  zabytkami  Gminy  Sędziejowice  powstał  na  lata  2014
-2017.  Miał  na  celu  podjęcie  wieloletnich,  wieloaspektowych  i  zintensyfikowanych
kierunków działań i  zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.  Określał  następujące
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priorytety,  kierunki  działań  i  zadania  ukierunkowane  na  poprawę  stanu  zachowania
i zagospodarowania obiektów zabytkowych w gminie:

Priorytet I. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego oraz wyeksponowanie zabytków jako
element rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sędziejowice:

Priorytet  II. Ochrona  i  świadome  kształtowanie  krajobrazu  kulturowego  w  oparciu
o dziedzictwo kulturowe:

Priorytet  III. Badanie  i  dokumentacja  dziedzictwa  kulturowego  oraz  promocja
i  edukacja służąca  budowaniu tożsamości  i  konkurencyjności  regionu przy wykorzystaniu
zasobów dziedzictwa kulturowego.

W  2018  r.  zaktualizowano  gminną  ewidencję  zabytków.  Zawiera  ona  49  kart  zabytków
nieruchomych i  193 karty stanowisk archeologicznych,  w tym do wojewódzkiej ewidencji
zabytków wpisane są 22 zabytki,  a do rejestru zabytków - 5 obiektów.   Po sporządzeniu
ewidencji uchwalono program opieki nad zabytkami gminy Sędziejowice na lata 2019-2022 

Tabela 12. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
gmina Sędziejowice

Lp. Miejscowość, adres Obiekt zabytkowy Lokalizacja

1 Brzeski nr 86 Młyn wodny
na prawym brzegu rzeki Grabi,

przy głównej drodze

2 Grabno, dz. nr 21 Cmentarz parafialny

położony na płn. - zach. krańcu

wsi, nieco odsunięty od głównej

drogi

3
Marzenin,

ul. Łaska 9A

Kościół parafialny pw.

Wniebowzięcia NMP,

1370 - 1372, rozbud. ok.

1750 r.

w centrum wsi, przy placu

Różanym

4
Marzenin,

ul. Łaska, dz. nr 678

Dzwonnica w zespole

kościoła parafialnego pw.

Wniebowzięcia NMP

w zespole kościoła

5
Marzenin,

ul. Łaska, dz. nr 678

Cmentarz przykościelny

w zespole kościoła

parafialnego pw.

Wniebowzięcia NMP

w zespole kościoła

6 Marzenin,

ul. Łaska, dz. nr 678

Ogrodzenie w zespole

kościoła parafialnego pw.

Wniebowzięcia NMP

w zespole kościoła

7
Marzenin,

ul. Wrzesińska 2
Cmentarz parafialny na zach. skraju wsi
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8
Marzenin,

ul. Wrzesińska 2

Kaplica cmentarna w

zespole cmentarza

parafialnego

w zespole cmentarza

parafialnego

9
Marzenin,

ul. Wrzesińska 2

Ogrodzenie w zespole

cmentarza parafialnego

w zespole cmentarza

parafialnego

10
Pruszków,

ul. Parkowa 1

Park w zespole dworskim,

XIX w.
w zespole dworskim

11
Pruszków,

ul. Parkowa 1

Czworak podworski w

zespole dworskim
w zespole dworskim

12
Sędziejowice,

ul. Łódzka, dz. nr 90
Cmentarz parafialny

w centrum wsi, przy drodze

Widawa-Łask

13
Sędziejowice,

ul. Łódzka, dz. nr 90

Ogrodzenie cmentarza

parafialnego
w zespole cmentarza

14
Sędziejowice-Kolonia nr

10A

Pałac, ob. szkoła w zespole

dworskim
w zespole dworskim

15
Sędziejowice-Kolonia,

dz. nr 25/1, 25/6

Dwór w zespole dworskim,

pocz. XIX w., przebud. pocz.

XIX w,

w zespole dworskim

16
Sędziejowice-Kolonia,

dz. nr 25/1, 25/6
Park w zespole dworskim w zespole dworskim

17
Sędziejowice,

ul. Kolejowa, dz. nr 167/3
Zespół Dworca PKP

18 Wola Marzeńska nr 4
Młyn wodno – elektryczny,

k. XIX w.

Wola Marzeńska 4a, przy

głównym skrzyżowaniu dróg

19
Wola Marzeńska,

dz. nr 319/6
Park wiejski

przy głównym skrzyżowaniu

dróg, dostępny z drogi

prowadzącej na płn.

20
Wola Wężykowa,

dz. nr 136/1

Ruiny zameczku,

XVI w.

w centrum wsi, przy drodze

Widawa-Łask

21
Wola Wężykowa,

dz. nr 148/6
Relikt parku dworskiego

ok 0,5 km. na wsch. od drogi

Widawa-Łask

22 Zamość, dz. nr 231, 232 Cmentarz wojenny
w lesie przy drodze Widawa-

Łask

* pozycje zaznaczone odcieniem wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych gminy Sędziejowice
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Tabela  13.   Zabytki  ruchome  wpisane  do  rejestru  zabytków  na  terenie  gminy
Sędziejowice

Lp. Adres Obiekt Nr i data rejestru zabytków

1 Marzenin wyposażenie ruchome

z kościoła parafialnego pw.

Wniebowzięcia NMP

na podstawie decyzji KL.IV-660/109/71 

z dnia 08.11.1971 r., PSOZ.II.5330/2293 

z dnia 19.03.1993 r., nr rejestru zabytków

ruchomych woj. łódzkiego B/103/1-34

2 Grabno wyposażenie ruchome

z kościoła parafialnego pw.

św. Wacława

na podstawie decyzji KL.IV-660/104/71 

z dnia 06.11.1971 r., nr rejestru zabytków

ruchomych woj. łódzkiego B/177/1-14

VIII. Polityka i infrastruktura społeczna 

A. Oświata i edukacja

Obowiązek szkolny w zakresie szkoły podstawowej spełniony jest na terenie gminy w 100%.
Nie ma dzieci, które nie realizowałyby obowiązku szkolnego bez uzasadnionych powodów.

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa,
subwencji oświatowej oraz ze środków własnych budżetu gminy. W szkołach i przedszkolach
stwarza się warunki do nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej. Uczniowie mają
możliwość przystąpienia do konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych, olimpiad, turniejów,
happeningów  i  zawodów  sportowych.  Udzielana  zostaje  pomoc  dla  dzieci  i  młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych. W klasach rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzona
jest  diagnoza  wstępna oraz  diagnoza  gotowości  szkolnej  na  zakończenie  roku szkolnego.
Uczniowie  diagnozowani  są  w  5  obszarach:  warstwa  biologiczna,  psychologiczna,
socjologiczna, kulturologiczna oraz duchowa. Prowadzone są innowacje w szkole sprzyjające
rozwojowi  uzdolnień  i  zainteresowań uczniów oraz  zajęcia  specjalistyczne  wspomagające
ucznia w procesie kształcenia.

Nauka w szkołach i  przedszkolach w 2021 roku jak również w roku 2020 różniła  się od
poprzednich  lat  nauki  ze  względu  na  pandemię  COVID-19,  która  wprowadzała  czasowy
obowiązek  kształcenia  na  odległość.  O  organizacji  kształcenia  zdalnego  decydowali
i  dyrektorzy  szkół  i  przedszkoli  w  porozumieniu  z  nauczycielami,  sanepidem i  organem
prowadzącym,  uwzględniając  m.in.  równomierne  obciążenie  uczniów  w  poszczególnych
dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów
podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Przeprowadzanie zdalnych
zajęć  w  szkołach  podstawowych  przebiegało  bez  zakłóceń,  a  w  ocenie  wychowawców,
rodzice i dzieci wykazywali systematyczną aktywność w czasie zdalnego nauczania. 
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Realizacja zadań oświatowych odbywa się w dwóch zespołach szkół i przedszkolu tj.:

 Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r.
w Sędziejowicach, 
w skład, którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. 
w Sędziejowicach – 338 dzieci, 17 oddziałów i Przedszkole Publiczne
w Sędziejowicach – 118 dzieci, 6 oddziałów.

 Zespole  Szkół  w  Marzeninie,  w  skład  którego  wchodzi:  Szkoła  Podstawowa
im.  Jakuba  Szymkiewicza  w  Marzeninie  –  130  dzieci,  8  oddziałów,  Roczne
obowiązkowe  przygotowanie  przedszkolne  w  Szkole  Podstawowej  im.  Jakuba
Szymkiewicza w Marzeninie - „0” – 22 dzieci, 1 odział, Przedszkole w Marzeninie
– 47 dzieci, 2 oddziały.

 Przedszkolu w Dobrej – 59 dzieci, 3 oddziały.

Na koniec 2021 r. do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 468 uczniów (wzrost do 2020
r.  o  12  uczniów).  Wychowaniem  przedszkolnym  zorganizowanym  w  oddziałach
przedszkolnych w szkołach jak i przedszkolach łącznie objętych zostało 246 dzieci (wzrost do
roku 202 o 36 dzieci). 

W szkołach i  przedszkolach łączna  ilość etatów pedagogicznych wynosi  68,81,  natomiast
w administracji i obsłudze wynosi 36,96 etatu. Dyrektorzy zatrudniają kadrę pedagogiczną
zgodnie z wymaganiami  kwalifikacyjnymi  określonymi w przepisach prawa oświatowego,
zachęcając nauczycieli do uczestnienia w różnych formach doskonalenia zawodowego.   

Przeciętne  zatrudnienie  w  szkołach  i  przedszkolach  w  2021  roku,  dla  których  Gmina
Sędziejowice jest organem prowadzącym:

Nauczyciele ogółem 68,81 etatu, w tym w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego: 

 nauczyciele dyplomowani 44,13 etatu

 nauczyciele mianowani 13,48 etatu

 nauczyciele kontraktowi: 7,08 etatu

 nauczyciele stażyści: 3,4 etatu
Administracja ogółem 8,35 etatu, w tym:

 Główny księgowy       2,5 etatu

 Specjalista                       4,75 etatu

 Inspektor bhp                            0,10 etatu

 Intendent                                          1,00 etat
Obsługa ogółem 28,61 etatu, w tym:

 Robotnik do pracy lekkiej 2 etaty

 Robotnik wykwalifikowany 1etat

 Woźna                                               1etat  

 Sprzątaczka                                     7,75 etatu 

 Pracownik gospodarczy   3,36 etaty 
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 Kucharka                                          3 etaty 

 Pomoc kuchenna            3,88 etatu 

 Opiekun podczas dowozów   2,38 etatu 

 Pomoc nauczyciela 2,04   etatu

 Intendent 2,20

Zgodnie  z  przepisami  zorganizowany  jest  dowóz  uczniów  do  szkół,  który  odbywa  się
transportem ogólnodostępnym. Na przystankach widnieją rozkłady jazdy autobusów. Dzieci
korzystają  z  biletów  miesięcznych  wykupionych  przez  Gminę  Sędziejowice  i  mają
pierwszeństwo  w  zajmowaniu  miejsc  w  stosunku  do  osób,  które  będą  korzystały
z normalnych biletów jednorazowych. W autobusach dyżurują zatrudnieni przez dyrektora
opiekunowie. Wójt Gminy zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych,
finansując dowóz ich do szkół specjalnych poza terenem gminy. 

Wszystkie  szkoły  podstawowe  posiadają  pracownie  komputerowe  i  dostęp  do  Internetu.
Budynki  szkolne,  przedszkolne  i  otoczenie  wokół  zarządzane  przez  dyrektorów zespołów
szkół  i  przedszkola  spełniają  podstawowe  wymogi  bezpieczeństwa  oraz  higieny  nauki
i pracy. Dyrektorzy placówek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt  sportowy niezbędny  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych.  Uczniowie  i  nauczyciele
wykorzystują  tablice multimedialne i  monitory dotykowe zakupione w ramach rządowych
programów. Zespoły  szkół  dysponują  bibliotekami  szkolnymi  oraz  zapewniają  uczniom
możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Szkoły dysponują salami gimnastycznymi oraz
boiskami  sportowymi.  Wszystkie  szkoły  i  przedszkola  zapewniają  dzieciom/uczniom
możliwość spożywania posiłków. Odpłatność za posiłki ustalają dyrektorzy w porozumieniu
z organem prowadzącym, z tym, że w przedszkolach i szkołach oplata za posiłki wnoszona
przez dziecko/ucznia obejmuje jedynie tzw. „wsad do kotła”.

Należności placówek oświatowych wobec jednostki samorządu terytorialnego, w tym składki
za  wyżywienie  dzieci  i  zajęcia  realizowane  poza  podstawą  programową  w  oddziałach
wychowania przedszkolnego naliczane są i odprowadzane zgodnie z przepisami.

W szkołach i przedszkolach prowadzone są następujące innowacje i programy:

"List  do  kota" to  projekt  realizowany  przez  Uczniowski  Ludowy  Klub  Sportowy
„SUKCES”  przy  Zespole  Szkół  w  Marzeninie,  który  dostał  dofinansowanie  w  ramach
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. realizowany od
01.07.2021  r.  do  31.12.2021  r.,  był  propozycją  na  trudny  czas  pandemii  –  epidemii
samotności i izolacji  społecznej.  Pełnił  funkcję systemu wsparcia w celu odbudowy więzi
społecznych i rodzinnych, dając możliwość samoorganizacji i aktywnego działania na rzecz
rodziny,  środowiska lokalnego,  historii,  tradycji  oraz ekologii.  Uczestnicy  przedsięwzięcia
otrzymali wszechstronną ofertę działań integracyjnych, doskonalącą umiejętności społeczne,
propagującą aktywność artystyczną i sportową. 

„Bezpieczni  zawsze  i  wszędzie”  –  projekt  realizowany  we  wszystkich  oddziałach
przedszkolnych  i  klasach  Szkoły  Podstawowej  w  Marzeninie.  Prowadzenie  pogadanek
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dotyczących  bezpieczeństwa  w  sieci  internetowej,  bezpieczeństwa  drogowego,  zdrowego
odżywiania, przeprowadzenie zbiórki ewakuacyjnej,

„Ogólnopolski  program  profilaktyki  czerniaka” –  pedagodzy  szkolni  przeprowadzili
lekcje  w  klasach  VII-VIII  Szkoły  Podstawowej  w  Marzeninie  i  Szkoły  Podstawowej
w Sędziejowicach  wykorzystując  materiały  udostępnione  przez sekcję  naukową Polskiego
Towarzystwa  Chirurgii  Onkologicznej  –  „Akademia  Czerniaka”.  W  ramach  programu
uczniowie poznają czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki,

„e-Twinning” – program realizowany przez uczniów klasy II, VI i VII Szkoły Podstawowej 
w  Marzeninie,  polegający  na  prowadzeniu  korespondencji  w  formie  tradycyjnej  (list
papierowy) z uczniami z innych krajów. Naszym podopiecznym udało się nawiązać kontakt
ze szkołami z Ukrainy, Grecji oraz Portugalii,

„Zdalna  szkoła”  i  „Zdalna  szkoła+”  -  programy  realizowane  w  Zespole  Szkół
w Marzeninie  oraz  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  im.  Powstańców  1863  r.
w Sędziejowicach. Programy te są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z  wprowadzeniem na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu epidemii,  spowodowanym
zakażeniami  koronawirusem.  Realizacja  programu  pozwoliła  na  zakup  sprzętu  oraz
wypożyczanie go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje
wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi i będzie mógł być dalej wykorzystywany przez wszystkich
uczniów i nauczycieli,

„Dni  nietypowe  w  przedszkolu” -  realizacja  programu  autorskiego  w  Przedszkolu
w Dobrej, Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona była
w  oparciu  o  obowiązującą  podstawę  wychowania  przedszkolnego,  zgodnie  z  przyjętymi
programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup,

"Kubusiowi  Przyjaciele  Natury"-  ogólnopolski  program  edukacyjny  realizowany
w Przedszkolu w Dobrej, na temat ekologii, ochrony przyrody i życia zgodnie z naturą. Cel
programu to zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku
dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego
spędzania czasu i ruchu,

"Skąd  się  biorą  produkty  ekologiczne"  – ogólnopolski  program  profilaktyczny,
realizowany  
w Przedszkolu w Dobrej, którego głównym celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na
temat  rolnictwa  ekologicznego  oraz  budowanie  właściwych  nawyków  żywieniowych  od
najmłodszych lat,

„Czyste powietrze wokół nas” - ogólnopolski program profilaktyczny dla przedszkolaków 
w  ramach  współdziałania  ze  Stacją  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w  Łasku. Program
przedszkolnej  edukacji  antynikotynowej,  przeznaczony dla  najstarszej  grupy wiekowej,  tj.
dzieci  5-letnich  prowadzony  był  we  wszystkich  przedszkolach  na  terenie  Gminy
Sędziejowice.  Program  miał  charakter  profilaktyczny,  a  przede  wszystkim  miał  na  celu
wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są
skazane na bezpośredni kontakt z palącymi,
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„Słoneczna  brygada”  –  ogólnopolski  program  edukacji  zdrowotnej,  realizowany
w Przedszkolu w Dobrej, którego celem jest wprowadzenie dzieci w świat biologii, zdrowych
nawyków i zachęcający do aktywności fizycznej,

„Dzieciaki  Mleczaki” –  ogólnopolski  program  edukacyjno  –  informacyjny,  realizowany
w  Przedszkolu  w  Dobrej,  którego  celem  jest  pokazanie  dzieciom  walorów  zdrowotnych
mleka, głównie poprzez zabawę i aktywność fizyczną oraz intelektualną.

„Szkolne Przygody Gangu Swojaków” – ogólnopolski program edukacyjny, realizowany w
Przedszkolu w Dobrej,  którego celem jest  zachęcenie  dzieci  do spędzenia większej  ilości
czasu na świeżym powietrzu,

„Mali  Wielcy  Odkrywcy” -  program  oświatowy  Fundacji  PGNiG  im.  Ignacego
Łukasiewicza,  którego  celem  jest  propagowanie  edukacji  przez  zachęcanie  dzieci  do
przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich
chęci do poznawania otaczającego je świata,

"Mamo, tato wolę wodę!” - program, realizowany we wszystkich przedszkolach na terenie
Gminy Sędziejowice, którego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych
nawyków  żywieniowych  ze  szczególnym  podkreśleniem  roli  wody  w  codziennej  diecie,
a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska,

„Aktywni  błękitni” –  ogólnopolski  program  realizowany  w  Przedszkolu  w  Dobrej,
promujący  proekologiczne  zachowania  i  budowanie  poprawnych  nawyków  bezpiecznego
korzystania z zasobów wodnych,

„Dzieci  Uczą  Rodziców” -  ogólnopolska  akcja  edukacyjna,  realizowana  w  Przedszkolu
w Dobrej, której celem jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak
bezpieczeństwo czy ekologia,

„U nas Czysty Las” – akcja ekologiczna, realizowana w Przedszkolu w Dobrej, której celem
jest konieczność dbania o środowisko, do wspólnej walki z zaśmiecaniem terenów leśnych,
zagajników, skwerów, terenów zielonych w najbliższej okolicy i gminie,

„Dzień  zdrowia  Psychicznego” –  akcja  profilaktyczna,  realizowana  w  Przedszkolu
Publicznym w Sędziejowicach uświadamiająca rodziców jak ważna jest zbalansowana dieta
oraz jak codzienny ruch wpływa na samopoczucie każdego człowieka. Efektem akcji było
zredagowanie broszury dla rodzica pt. „Przedszkolak – wulkan emocji”,

„Paczuszka  dla  Maluszka” –  akcja  charytatywna,  która  ma  na  celu  pomóc  dzieciom
z ubogich domów, potrzebujących pomocy lub takim, które chwilowo znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej,

„Kolorowy  piórnik” -  ogólnopolski  konkurs  realizowany  w  Przedszkolu  Publicznym
w Sędziejowicach organizowany przez Polskie Radio Dzieciom, którego celem była edukacja
plastyczna oraz odkrywanie talentów małego dziecka,

„Książka (dla)  Przedszkolaka”   -  Przedszkole  Publiczne  w Sędziejowicach brało  udział
w projekcie edukacyjnym organizowanym przez miesięcznik „ Bliżej Przedszkola” którego
celem jest podejmowanie działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków poprzez
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głośne czytanie bajek przez zaproszonych gości, wyjścia do biblioteki, a także aranżowanie
zajęć przybliżających wartości książki i uczenie szacunku do niej.

Baza  szkół  jest  systematycznie  przeglądana  pod kątem bhp i  na bieżąco modernizowana.
Przeprowadzane  są  cyklicznie,  we  współpracy  ze  Strażą  Pożarną,  próbne  ewakuacje.
Dyrektorzy  podejmują  wiele  inicjatyw  mających  poprawić  stan  bezpieczeństwa
użytkowanych  obiektów,  wyposażenia  szkolnego,  infrastruktury  wewnątrz  i  na  zewnątrz
szkoły. 

W 2021 roku wykonano następujące prace remontowe:
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach:

 wymiana drzwi w klasach,
 remont magazynku sportowego;
 modernizacja i rozbudowa monitoringu szkoły;
 malowanie dwóch pracowni matematycznych;
 zakup i montaż dwóch rzutników;
 naprawy bieżące i konserwacyjne,
 remont dachu na hali sportowej, 
 wymiana stolarki okiennej w części pomieszczeń,
 utwardzenie podwórka szkolnego klińcem,  
 wymiana obróbki blacharskiej i orynnowania na starym budynku szkoły
 naprawa uszkodzonego ogrodzenia szkoły oraz bramy wjazdowej

w Zespole Szkół w Marzeninie:
 poprawa estetyki szafek szkolnych w szatni (malowanie, wymiana zamków, naprawa

zużytych elementów),

 wymiana blatów wraz z mocowaniami w ławkach szkolnych,

 instalacja  telebimu  na  fasadzie  budynku  szkoły  (narzędzie  komunikacji  ze
społecznością szkolną),

 instalacja ławki parkowej na dziedzińcu szkoły (stworzenie środowiska komfortu dla
osób oczekujących na podopiecznych),

 instalacja nowych tablic do gry w piłkę koszykową na sali gimnastycznej,

 instalacja na korytarzu szkolnym defibrylatora HeartStart model FRx, 

 naprawa i wymiana elementów stolarki będących integralną częścią amfiteatru,

 wymiana elementów drewnianych ławek znajdujących się na boisku szkolnym im. Ks.
kan. Andrzeja Susło,

 demontaż  elementów  wchodzących  w  skład  placu  zabaw  (drewniany  domek  ze
zjeżdżalnią i huśtawkami),

 modernizacja  poszycia  dachowego  na  budynku  gospodarczym znajdującym się  na
dziedzińcu wewnętrznym placówki,

 naprawy bieżące i konserwacyjne w szkole w Przedszkolu w Marzeninie:

 instalacja nowych świetlówek LED w salach przedszkolnych,

 malowanie dwóch sal przedszkolnych, 



52



                RAPORT O STANIE GMINY – Gmina Sędziejowice 2021 r.                                     

w Przedszkolu w Dobrej:

 zakupiono i wymieniono baterię do zlewu znajdującego się w zmywalni,

 zakupiono i zamontowano 1 lampę ledową w sali zajęć,

 zamontowano ogrodzenie punktu dydaktycznego z paneli z podmurówką z dwóch stron od
ulicy,

 zamontowano również ogrodzenie z paneli z podmurówką placu zabaw od strony wejściowej
do przedszkola przy głównej drodze,

 zakupiono 3 grzejniki i elementy wykończeniowe do ich montażu do największej sali zajęć,

 dokonano naprawy zmywarki,

 wycięto 4 drzewa znajdujące się na placu, na którym powstał punkt dydaktyczny 

 zakupiono i wsadzono 4 jarzębiny i 1 krzew ozdobny. 

W 2021 r.  zakończono budowę nowego budynku przedszkola. Koszt całkowity inwestycji
wyniósł  12.915.937,86 zł.  Gmina  pozyskała  na  ten  cel  dofinansowanie  z  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 6.813.037,13 zł.  Projekt polegał na
budowie  i  wyposażeniu  obiektu  przedszkola  w  Sędziejowicach  w  standardzie  budynku
pasywnego dla 6 oddziałów dla 150 dzieci. Obiekt został wybudowany zgodnie z koncepcją
uniwersalnego  projektowania.  Nowatorska  idea  energetyczno-architektoniczna  odpowiada
wymaganiom prawnym to  znaczy,  że  budynek ten  ma  bardzo  niskie  zapotrzebowanie  na
energię do ogrzewania wnętrza 9,1 kWh/(m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniony
jest  przez  pasywne  źródła  ciepła  (użytkownicy,  urządzenia  elektryczne,  promieniowanie
słoneczne) wykorzystując podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w
ilości  potrzebnej  do  osiągnięcia  jakości  powietrza  wewnętrznego  –  odzysk  ciepła  i
dogrzewanie powietrza wentylacyjnego i OZE. Wdrożony został monitoring poziomu zużycia
energii,  automatyka urządzeń oraz system zarządzania budynku (energią).  Funkcjonowanie
nowego budynku Przedszkola nastąpiło z dniem 25 października 2021 r. Przedszkole posiada
sześć  nowoczesnych  pracowni  dydaktycznych  wyposażonych  w  tablice  interaktywne  z
dostępem  do  internetu.  Każda  sala  ma  swój  węzeł  sanitarny,  klimatyzację  i  wyjście  na
przestronny plac zabaw. Budynek posiada również piękną salę widowiskową, salę zabaw dla
dzieci, nowoczesną kuchnię wraz z magazynami żywnościowymi, salę terapii sensorycznej,
salę terapii Tomatisa i logopedyczną, przestronną szatnię, gabinety, pomieszczenia socjalne
oraz recepcję. 

Największe przedsięwzięcia i osiągnięcia w szkołach i przedszkolach w 2021 r.:

 budowa  punktu  dydaktycznego  przy  Przedszkolu  w  Dobrej  -  „Cały  rok
w  ogrodzie”.  Ogólny  koszt  przedsięwzięcia  wyniósł  51  183  zł,  a  pozyskane
dofinansowanie  z  WFOŚiGW  w  Łodzi  44 613 zł umożliwiło  stworzenie  ogrodu
dydaktycznego z licznymi gatunkami roślin i bazą dydaktyczną, co sprzyja nauce i
zabawie  przedszkolaków  na  świeżym  powietrzu. Na  terenie  ogrodu  znajduje  się
altana,  w której  odbywają  się  zajęcia  dydaktyczne i  opiekuńcze.  Służy ona też do
prezentacji  plac plastycznych dzieci.  Ustawiono w niej  stoły z ławkami do pracy i
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badań. Aby zajęcia były ciekawe zakupiono tablice demonstracyjne, które zilustrują
świat przyrody w różnych ekosystemach,

 w  ramach  programu  „Laboratoria  przyszłości” realizowanego  w  Szkole
Podstawowej  w  Marzeninie  i  Szkole Podstawowej  im.  Powstańców  1863  r.
w  Sędziejowicach  szkoły  otrzymają  od  państwa  wsparcie  finansowe  na  zakup
wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci  i  młodzieży.  Szkoła  Podstawowa  w  Marzeninie  otrzymała  wsparcie
w wysokości 60 000 zł, a Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach otrzymała wsparcie
w  wysokości  98  500  zł.  Placówki  w  2021  r.  zakupiły  między  innymi:  mikser
dźwiękowy,  kolumny  audio,  zestawy  klocków  konstrukcyjnych,  drukarki  3D,
maszyny  do  szycia,  lodówka  itp.  W  ramach  programu  powstaną  nowoczesne
pracownie techniczne dla uczniów szkół podstawowych,

 „Przedszkolaki  z  naszej  paki!” to  projekt  współfinansowany ze  środków  EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-20  na  kwotę  580  959,58  zł.   Celem  głównym  projektu  jest  zwiększenie
o 37 liczby miejsc dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Sędziejowicach w okresie
od 01.09.2021 r.  do 31.08.2022 roku.  W ramach projektu  14 nauczycieli  uzupełni
kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  Projekt
pozwolił  również  doposażyć  przedszkole  w  pomoce  dydaktyczne  i  sprzęt
terapeutyczny. 

Rozszerzono także  ofertę  placówki  przedszkolnej  o zajęcia  zwiększające  szanse
edukacyjne dzieci:
 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 120 dzieci,
 zajęcia z rytmiki dla 18 dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej,
 zajęcia z robotyki dla 70 dzieci,
 zajęcia indywidualne z terapii sensorycznej dla 20 dzieci,
 zajęcia  indywidualne  z  terapii  Tomatisa  dla  uczniów  o  specjalnych
           potrzebach edukacyjnych,

 w ramach  programu  EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE Zespół  Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach pozyskał środki
w  kwocie  3000  zł  z  Polskiego  Związku  Szachowego  na  realizację
30  godzin  od  września  do  grudnia  2021  r.  zajęć  szachowych  dla  uczniów
klas I-VIII,

 w  ramach  programu  „Zdrowo  i  sportowo” –  współfinansowanego  przez
Ministerstwo  Sportu  dla  uczniów  w  wieku  6-8  lat.  Program  profilaktyczny
realizowany w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. W ramach
programu  prowadzone  były  zajęcia  z  elementami  gimnastyki  korekcyjno
- kompensacyjnej od marca do grudnia 2021 r. pod hasłem „Ćwicz aktywnie, koryguj
postawę ciała, rośnij zdrowo”. Pozyskane środki to 5000 zł. Program wpisał się bardzo
w niwelowanie zaburzeń postawy ciała i otyłości u uczniów spowodowanych zdalnym
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nauczaniem.  Programem  objętych  zostało  20  uczniów.  Udział  w  programie  był
bezpłatny dla ucznia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Na  podstawie  art.  122  ust.1  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  -  Prawo  oświatowe
pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania
zawodowego,  przysługuje  dofinansowanie  kosztów  kształcenia.  Na  podstawie  wniosku,
złożonego przez pracodawcę Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy
cel  gmina  otrzymuje  środki  z  Funduszu Pracy.  W 2021 roku Urząd Gminy Sędziejowice
wydał 5 decyzji na łączną kwotę 40 405 zł (w 2020 r. 7 decyzji na łączną kwotę 54 158,95 zł).

B. Ochrona zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach w 2021 r. prowadził usługi w Ośrodku Zdrowia
w Sędziejowicach i w Marzeninie w następującym zakresie:

 podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu
Zdrowia,  którzy  złożyli  deklarację  do  lekarza  POZ  zatrudnionego  w  GOZ
Sędziejowice,

 higieny szkolnej dla wszystkich uczniów, uczących się w szkołach gminnych,

 gabinetu  położnej  środowiskowo  –  rodzinnej  dla  kobiet  ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 poradni ginekologiczno-położniczej.

Pod opieką Gminnego  Ośrodka Zdrowia znajduje się 5876 osób (spadek o 9 osób). Teren
działania obejmuje mieszkańców gminy Sędziejowice. Usługi zdrowotne świadczone są od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Tabela 14. Liczba osób objętych opieką zdrowotną w GOZ w Sędzioejowicach 

Lp. Zadeklarowani 31.12.2018r./2019r./

2020r.

Stan na 31.12.2021 r.

1 Lekarz POZ 5 627 /5 600 / 5 884 5 876 (- 8)

2 Pielęgniarka środowiskowa 5 639 / 5 614 / 5911 5 904 (-7)

3 Położna środowiskowa 2 929 /2 918 / 3 006 3 009 (+3)

4 Higiena szkolna 663 / 603 / 619 640 (+21)

RAZEM 14 199 / 14 735 / 15 420 15 429 (+9)
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Lekarze,  pielęgniarki  środowiskowe,  położna  oraz  pielęgniarki  szkolne  zatrudnione
w GOZ w 2021 r. zrealizowali świadczenia zdrowotne ujęte w tabeli 19.

Tabela 15. Działalność medyczna w GOZ w Sędziejowicach w 2021 roku i latach 
ubiegłych

Usługi różne
RAZEM lata

2018 / 2019 / 2020

Sędziejowice

2021 r.

Marzeni

n

2021 r.

RAZEM rok

2021

Ogółem przyjęć
27116 / 26654 /

22281
21440 6588 28028  (+5747)

1. Przyjęć w por. ogólnej
22596 / 22465 /

19696
18282 5904 24186 (+4490)

2. Przyjęć w por. D i D1 4522 / 4189 / 2585 3158 684 3842 (+1257)

3. Zab. w domu chor. 1395 / 1115 / 1193 1236 158 1394 (+201)

4. Zab.w ośrodku zdrowia 8127 / 7569 / 4695 5849 806 6655 (+1960)

5.Badań poziomu cukru 869 / 848 / 455 606 47 653 (+198)

6.Pomiarów RR 1503 / 1505 / 670 882 178 1060 (390)

7. Badań EKG 582 / 683 / 392 563 89 652 (+260)

8. Patronaży pielęgniarskich 108 / 72 / 40 48 5 53 (+13)

9. Patronaży położnej 265 / 322 / 230 205 27 232 (+2)

10. Patronaży lek. 56 / 57 / 12 24 0 24 (+12)

11. Wizyt dom. 107 / 107 / 93 105 15 120 (+27)

12. Pobrań krwi 3287 / 3276 / 2409 2501 533 3034 (+625)

13. Zabiegów w gab.

fizykoterapii

11896 / 14421 /

10183
11485 –

11485

(+1302)

14. Przyjęć w poradni ,,K„ 1770 / 1649 / 1329 1349 - 1349 (+20)

15. Badań cytologicznych 318 / 399 / 198 249 - 249 (+51)

16. Badań

histopatologicznych
14 / 26 / 9 17 - 17 (+8)

17. Liczba dzieci

zaszczepionych
570 / 631 / 534 395 115 510 (-24)

18. Urodzenia 62 / 54 / 47 44 6 50 (+3)

19. Zgony 101 / 87 / 77 78   (+1)
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W  Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach przeprowadzane są różne akcje zdrowotne,
z  których  korzysta  wielu  pacjentów,  m.  in.:  bezpłatne  badania  słuchu,  badania  wzroku,
badania na osteoporozę.

W GOZ w Sędziejowicach funkcjonuje poradnia ginekologiczno-położnicza czynna 3 razy
tygodniu oraz gabinet fizjoterapii.

W gabinecie  fizjoterapii  w  2021  r.   wykonywane  były  następujące  zabiegi:  jonoforeza,
galwanizacja,  elektrostymulacja,  prądy  (diadynamiczne,  Tens,  Trauberta,  Kotza),
ultradźwięki,  laseroterapia,  lampa  Sollux,  masaże  suche,  masaże  hydropowietrzne  oraz
mechaniczne, pole stałej i niskiej częstotliwości, wyciągi, ćwiczenia bierne, czynno-bierne,
wspomagane, w odciążeniu oraz ogólnousprawniające.

W GOZ znajduje się punkt  pobrań materiału do badań laboratoryjnych, wykonywane jest
również badanie  USG, EKG. Umowa   na świadczenie usług medycznych  z zakresu POZ
została  podpisana  na  lata  od  01.01.2016  r.  -  bezterminowo,   na   ambulatoryjną  opiekę
specjalistyczną na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r., natomiast z  zakresu rehabilitacji
medycznej  kontrakt został podpisany  na okres od 01.06.2018 r. do 30.09.2022 r.

W 2021 r zakupiono 2 defibrylatory  za łączną kwotę 13 800 zł.

C. Pomoc społeczna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Działaność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach realizował zadania, określone ustawą
z  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  2268  r.   ze  zm.)  oraz
wynikające z innych ustaw, w tym:

 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 o świadczeniach rodzinnych,
 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 o Karcie Dużej Rodziny,
 prawo ochrony środowiska,
 o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  

i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych.
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WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Tabela 16. Wydatki GOPS w Sędziejowicach w latach 2020-2021 (w zł)

Zadania 2020 r. 2021 r.

Wspieranie rodziny 46.548,39  w tym środki

gminy  44.848,39

52.972,59 w tym środki

gminy 50.972,59

Świadczenia  rodzinne  +  koszty
obsługi,  w  tym  świadczenia  
z Funduszu Alimentacyjnego

1.914.206,64

113.609,07

1.931.070,67

133.941,49

Składki  na  ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające zasiłki stałe
oraz niektóre
świadczenia rodzinne

51.298,34 53.027,85

Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  -
zadania  własne,  w  tym
zapewnienie schronienia

31.401,77

8.122,00

27.940,00

4.284,00

Zasiłki  celowe  dla  rodzin  i  osób
poszkodowanych w wyniku klęski
żywiołowej

 brak 480.787,00

Nawałnica z 9 lipca 2021 r.

Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki
okresowe

60.336,77 54.265,18

Zasiłki stałe 170.870,49 134.525,30

Ośrodek Pomocy Społecznej 426.031,72  

w tym dotacja 111.468,00

436.578,83

w tym dotacja 115.987,71

Pozostała działność Ośrodka 8.000,00 11.500,00

Dożywianie,  w  tym  zasiłki  na
żywność  Program  “Posiłek  w
szkole i w domu”

34.801,00

w tym dotacji

26.430,00

32.316,69

w tym dotacji

25.430

Rodziny  wielodzietne  (Karta
Dużej Rodziny)

223,00 298,00

Świadczenie wychowawcze (500
+) + koszty obsługi

6.804.055,00 6.678.152,90

Wynagrodzenie  dla  opiekunów
prawnych + koszty obsługi

30.761,50 27.407,00

Stypendia socjalne 53.839,73 34.790,21
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w tym dotacji 43.071,78 w tym dotacji 27.832,16

Usługi opiekuńcze 29.376,16 24.883,10

Program “Wspieraj seniora” 6.070,38, w tym środki

gminy 1.983,32

11.500,00 (dotacja)

Wydatki na opiekę i wychowanie
dzieci  umieszczonych  w
spokrewnionej  rodzinie
zastępczej

1.216,55 2.569,93

        OGÓŁEM: 10.007.555.17 (+12,63%) 9.994.585,25 (-0,13%)

W 2021 r. wydatki ogółem były zbliżone do poziomu z 2020 r. (-013%). 

Formy pomocy w 2021 r.

 zasiłek stały  - 27 osób  (w 2020 r. - 30, 2019 r. - 33);
 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 50 osób, (w 2020 r. - 55, w 2019 r. - 58);
 zasiłki okresowe – 40 osób, (w 2020 r. – 47, w 2019 r. - 38);
 zasiłki celowe –  96 osób, (w 2020 r. - 91, w 2019 r. - 61);
 zasiłki  celowe  dla  rodzin  i  osób   poszkodowanych  w  wyniku  klęski  żywiołowej

(nawałnica 9 lipca 2021 r.) - 39 gospodarstw;
 pomoc państwa w zakresie dożywiania – 100 osób, (w 2020 r. – 153 osoby, w 2019 r.

- 189 osób);
 realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  -  409 rodzin, (w 2020 r. 

– 417, 2019 r. - 392);
 realizacja świadczenia wychowawczego -  772 rodziny, (w 2020 r. - 701, 2019 r.

- 693);
 pomoc materialna dla uczniów/stypendia – 43 osób, (w 2020 r. – 61, w 2019 r. - 73);
 pobyt w domach pomocy społecznej – 11 osób, (w 2020 r. – 9, w 2019 r. - 6 osób);
 potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych – 10 osób, (w 2020 r. – 7, w 2019 r. - 13);
 wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych – 5 osób, (w 2020 r. – 8, 2019 r. - 8);
 usługi opiekuńcze – 5 osób, (w 2020 r. – 4, w 2019 r. - 2);
 Karta Dużej Rodziny – 8 rodzin, (w 2020 r. - 10, 2019 r. - 21);
 zapewnienie schronienia – 2 osoby.

W 2021 r. nie realizowano programu  “Dobry start”, który został ustawowo przeniesiony do 
ZUS. W 2020 r. przyznano świadczenie dla 758 uczniów, w 2019 r. dla 766 uczniów;

Praca socjalna na rzecz mieszkańców gminy

Pracownicy  socjalni  oprócz  przeprowadzania  wywiadów  środowiskowych  na  potrzeby
pomocy  społecznej  oraz  innych  instytucji,  przyznawania  pomocy  w  różnych  formach,
dodatkowo  pomagali  w  załatwianiu  spraw  urzędowych,  kompletowaniu  dokumentów  dla
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celów ustalenia  stopnia  niepełnosprawności,  emerytur  lub  rent,   a  także  prowadzili  pracę
socjalną. 

Praca socjalna to  głównie poradnictwo w zakresie  poszukiwania pracy,  załatwiania spraw
alimentacyjnych,  kierowanie  na  leczenie  odwykowe,  nadzór  nad  prawidłowością
sprawowanej władzy rodzicielskiej,  kierowanie do sądów wniosków o jej nieprawidłowym
wypełnianiu.

Tabela 17. Powody przyznania przez GOPS w Sędziejowicach pomocy w rodzinach
w latach 2020-2021

Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba rodzin

2020 / 2021

Liczba osób w rodzinach

2020 / 2021

Ubóstwo 63/39 98/48

Sieroctwo 0/1 0/1

Bezdomność 3/3 3/3

Potrzeba ochrony macierzyństwa 9/6 46/34

Bezrobocie 57/51 113/85

Niepełnosprawność 72/62 102/87

Długotrwała lub ciężka choroba 78/89 123/124

Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-

wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa

domowego ogółem w tym: rodziny niepełne

rodziny wielodzietne

34/20

14/9

6/5

120/72

40/24

33/25

Przemoc w rodzinie 0 0

Potrzeba ochrony handlu ludźmi 0 0

Alkoholizm 20/10 34/14

Narkomania 1/1 1/1

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego

3/3 3/3

Trudności w integracji osób, które otrzymały status

uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na

pobyt czasowy

         

0 0

Zdarzenie losowe 2/19 3/46

Sytuacja kryzysowa 0/38 0/94

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0/39 0/95
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STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021–2025

Dokumentem  grupującym  zadania  w  dziedzinie  pomocy  dla  mieszkańców  jest  Gminna
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. 

 Minimalizowanie skutków ubóstwa.
 Zmniejszenie bezrobocia.
 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin długotrwale borykających

się z problemami życiowymi, w tym integracja osób niepełnosprawnych i starszych 
ze środowiskiem.

 Zapobieganie i minimalizowanie problemów alkoholowych i narkomanii.
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2021  –  2025  –  to
usystematyzowana, długoterminowa perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca
na celu objęcie wsparciem osoby zagrożonej lub dotkniętej wykluczeniem społecznym oraz
stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym jej
zadaniem jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców gminy. 

 Budowanie  systemu  wsparcia  dla  osób  bezrobotnych  z  uwzglednieniem  ich
aktywności.

 Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju.
 Wzmocnienie i rozwój systemu wsparcia dla osób starszych.
 Intergracja społeczna osób niepełnosprawnych.
 Poprawa skuteczności systemu wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom

i przemocy  w rodzinie.

Program  ,,Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program w zakresie zapewnienia posiłku na
terenie gminy w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
-2023.

W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystało 100 osób (w 2020 r. - 153 osoby), w tym zakup
posiłku dla 38 osób (w 2020 r. - 48 osób) oraz przyznano zasiłek celowy na zakup żywności
dla 46 rodzin (w 2020 r. – 62 rodziny).

Łączny koszt dożywiania wyniósł 32.316,69 zł (2020 r. 34.801  zł), z tego:
- wydatki własne gminy 6.895,69 zł tj. 21,34% (2020 r. 8.371  zł, tj. 24,05%),
- dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.421
zł, tj. 78,66% (2020 r. – 26.430 zł, tj. 75,95%).
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Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada oddziaływanie na rodziny i ich otoczenie na
poziomie profilaktyki i interwencji. 

Polega na:

 wspieraniu  potencjału  rozwojowego  rodziny  biologicznej  na  wczesnym  etapie  jej
funkcjonowania,

 wzmocnieniu  systemu  gwarantującego  prawidłowy  proces  wychowawczy  oraz
ochronie  dzieci  przed  nieprzystosowaniem  społecznym,  marginalizacją
i wykluczeniem,

 poprawie  sytuacji  dziecka  w  środowisku  szkolnym  poprzez  wzbogacanie  oferty
edukacyjnej oraz wspieranie uczniów wymagających pomocy,

 zwiększeniu  poziomu  bezpieczeństwa  dzieci,  młodzieży  i  rodziny  poprzez
prowadzenie  stosownych  działań  profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych
w środowisku,

 zapobieganiu  powstawania  sytuacji  kryzysowych  wymagających  interwencji  oraz
skuteczne  reagowanie  w  sytuacjach  już  zaistniałych  poprzez  udzielanie
wielopłaszczyznowego wsparcia.

W 2021 r. rodziny z terenu gminy Sędziejowice zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.
W ramach Programu “Asystent  rodziny” uzyskano dotację  na dofinansowanie dodatku do
wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.000 zł (2020 r. 1.700 zł).
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny –   9 (2020 r. - 7)
Liczba dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny –  21 (2020 r. - 21)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Celem  głównym  programu  jest  przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  oraz  rozwój
skutecznego systemu wsparcia  i  interwencji  dla  osób doznających i  stosujących przemoc.
Celami szczegółowymi programu, wynikającymi z celu głównego są:
1.  Wzrost  świadomości  mieszkańców  w  zakresie  przemocy  w  rodzinie,  sposobów  jej
przeciwdziałania oraz zwiększenie wrażliwości społecznej.

2. Zapewnienie możliwości wsparcia dla osób doznających przemocy i działań wobec osób
stosujących przemoc.

3.  Zwiększenie  skuteczności  ochrony  osób  doznających  przemocy  w  rodzinie  poprzez
współpracę  międzyinstytucjonalną  oraz  podnoszenie  kompetencji  osób  zajmujących  się
wsparciem.
4.  Monitorowanie  działań  oraz  ocena  natężenia  zjawiska przemocy w rodzinie  na  terenie
Gminy.

Zgodnie  z  ustawą  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  w  związku  z  uzasadnionym
podejrzeniem  zaistnienia  przemocy  w  rodzinie  Ośrodek  podejmuje  działania  wdrożenia
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procedury  ,,Niebieskiej  Karty”.  W  2021  r.,  prowadzono  13  procedur  ,,Niebieskiej
Karty”(2020  r.  -  9),  wszystkie  NK  były  założone  przez  Policję.  11  „Niebieskich  Kart”
– zakończono (2020 r. - 4), 6 „Niebieskich Kart” - trwała kontynuacja z roku ubiegłego (2020
r. - 7).   

Ogólnopolska  Karta Dużej  Rodziny

Program  Ogólnopolska  Karta  Dużej  Rodziny  skierowany  jest do  rodzin  wielodzietnych,
wychowujących troje i więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny upoważnia do otrzymania zniżki
na różne towary i usługi np. na przejazdy kolejowe, kulturę i sport.

Na  terenie  Gminy  Sędziejowice  Program  Ogólnopolski  Kart  Dużej  Rodziny  obsługuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie  od  1  stycznia  2021 r.  do  31  grudnia  2021  r.  w Gminie  Sędziejowice  zostało
przyjętych 8 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej  Karty Dużej  Rodziny w 2020 r.  –  10)
i  ogółem  wydano  28  kart  (w  2020  r.  –  45  kart).  Razem  od  początku  programu
w 2016 wydano – 482 karty przyznane na wniosek 108 rodzin.

Program “Wspieraj seniora”

Strategicznym  celem  programu  było  zapewnienie  usługi  wsparcia  seniorom,  którzy
w  obowiązującym  stanie  epidemii  zdecydowali  się  na  pozostanie  w  domu,  nie  mając
możliwości  zabezpieczenia  sobie  artykułów podstawowej  potrzeby  we  własnym zakresie,
w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej.
W  2021  r.  zawarto  dwie  umowy,  pomiędzy  Wojewodą  Łódzkim  a  Wójtem  Gminy,  o
dofinansowanie  środkami  z  rezerwy  celowej  budżetu  państwa  zadania  polegającego  na
organizacji i realizacji usługi wsparcia osób powyżej 70 roku życia, które ze wględu na stan
epidemii pozostaną w domu. Pierwszą zawarto 11 marca na realizację zadania w okresie od
1 stycznia do 31 marca 2021 r., kolejną zawarto 2 lipca 2021 r. na realizację zadania  do 31
grudnia  2021  r.  W  całym  okresie  realizacji  Programu  wsparciem  objęto  29  osób,
wydatkowano 11.500 zł (dotacja).

POMOC OSOBOM STARSZYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM, BEZROBOTNYM I 
RODZINOM

Usługi opiekuńcze

W 2021 r. ze świadczeń niepieniężnych w formie usług opiekuńczych skorzystało 9 osób.
Z uwagi na niski dochód i konieczność ponoszenia wysokich kosztów na zakup leków osoby
te  zostały  zwolnione  z  ponoszenia  odpłatności.  Ogólna  kwota  świadczeń  24.883,10  zł
(w 2020 r. - 29 376,16 zł, w 2019 r. - 24 998,05 zł ).
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Dom Pomocy Społecznej

Osobie  wymagającej  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełno-
sprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można
zapewnić  niezbędnej  pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych,  przysługuje  prawo  do
umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W  2021  r.  w  domach  pomocy  społecznej  przebywało  łącznie  11  mieszkańców  Gminy
Sędziejowice  (2020  r.  -  9).  Odpłatność  gminy  za  pobyt  w  DPS  wyniosła  318.920,22  zł
(w  2020 r.  - 204.066 zł).  Mieszkańcy przebywają w DPS w Drzewicach, Zduńskiej Woli,
Pabianicach, Przatówku, Woli Chruścińskiej i Bełchatowie.   

Prace społecznie użyteczne

Wójt  Gminy  Sędziejowice  23  marca  2021  r.  podpisał  porozumienie  ze  Starostą  Łaskim,
z upoważnienia którego działa  Dyrektor  PUP w Łasku na wykonywanie  prac społecznie-
użytecznych,  na  terenie  Gminy  Sędziejowice.  Koordynatorem prac  jest  Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej  w Sędziejowicach.  Prace  realizowane są w Gminnej  Jednostce Usług
Komunalnych w Sędziejowicach. Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy i Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W ramach prac  społecznie-użytecznych w 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sędziejowicach zaktywizował 9 osób (w 2020 r. – 7 osób) w okresie od 1 kwietnia do  
30 listopada 2021 r.  Wydatki z budżetu gminy po refundacji ze środków Funduszu Pracy
kwot wypłaconych świadczen pieniężnych wyniosły 10.072,80 zł  (w 2020 r. - 5.662,80 zł).  

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia

W 2021  r.  stypendia  szkolne  zostały  wypłacone  na  łączną  kwotę  34.790,21  zł  (2020  r.
-53.839,73  zł).  Wkład  własny  gminy  na  realizację  zadania  wyniósł  6.958,05  zł  (2020  r.
-  10.767,95 zł),  co  stanowi  20% całej  kwoty  wypłaconych  świadczeń.  Zmniejszająca  się
kwota wypłacanych stypendiów świadczy o poprawie warunków materialnych rodzin.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych  

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przyznawane  są  na  warunkach  określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej
niż 500 zł miesięcznie, są świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe, trwające
od  1  października  do  30  września.  Przyznanie  prawa  do  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego  uzależnione  jest  od  spełnienia  kryterium  dochodowego.  Świadczenia  te
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przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
900 zł miesięcznie.

W 2021 r. wypłacono 335 (w 2020 r. – 297, w 2019 r. - 380) świadczeń na kwotę 133.941,49
zł (2020 r. 113.609,07 zł), wydano 21 (2020 r. 16) decyzji pozytywnych. Wyegzekwowano od
dłużników alimentacyjnych kwotę 97.403,78 zł (2020 r. - 75.417,27 zł) na poczet funduszu
alimentacyjnego oraz na poczet zaliczki alimentacyjnej 4.567,50 zł.

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Ośrodek wypłaca świadczenie pieniężne należne opiekunowi z  tytułu sprawowania opieki
przyznane przez sąd, który ustala także wysokość wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące
przepisy.  W 2021 r. na ten cel Ośrodek wydatkował  27.407,00 zł (w 2020 r. 30.761,50 zł). Ze
świadczenia korzystało 8 osób. 

Świadczenia wychowawcze 500 +

W 2021 r. wydatkowano 6.678.152,90 zł dla 772 rodzin (w 2020 r. - 6 804 055 zł dla 701
rodzin).

Świadczenie „Za życiem”

Z  tytułu  urodzenia  się  dziecka,  u  którego  zdiagnozowano  ciężkie  i  nieodwracalne
upośledzenie  albo  nieuleczalną  chorobę  zagrażającą  jego  życiu,  które  powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  nie realizowano w 2021 roku
takiego rodzaju wsparcia, a w 2020 r. skorzystała jedna rodzina.  

Świadczenia rodzinne

Ustawa  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach  rodzinnych  skierowana  jest  przede
wszystkim do rodzin, które wprawdzie osiągają dochody, jednakże z uwagi na zwiększone
wydatki związane z wychowaniem dzieci, w tym również niepełnosprawne, dochód na jedną
osobę  w rodzinie  nie  pozwala  na  zapewnienie  dzieciom oraz  osobom niepełnosprawnym
podstawowych standardów życiowych. Ustawa ta przewiduje finansowaną pomoc państwa
w formie świadczeń rodzinnych.

Łącznie w 2021 r. na ww. zadania wykorzystano 1 931 070,67 zł (w 2020 r. – 1 914 206,64 zł
w 2019 r. - 2 052 216,07 zł). 
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Potwierdzenie  prawa  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków
publicznych

GOPS  wydaje  decyzje  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych.
Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90
dni mogą korzystać: osoby nieubezpieczone, osoby posiadające obywatelstwo polskie, osoby
posiadające  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  RP,  osoby,  które  spełniają  kryterium
dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono dysproporcji
pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.

W  2021  r.  z  ww.  świadczenia  skorzystało  10  mieszkańców  gminy.  Ogółem  w  sprawie
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 11 decyzji administracyjnych
(w 2020 r. 7 mieszkańców i 9 decyzji).

Inne działania podejmowane przez Ośrodek w 2021 r.

W związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  w  kraju,  w  celu  zapewnienia  pomocy  osobom
wymagającym  wsparcia  w  związku  z  przebywaniem  na  kwarantannie,  Gminny  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Sędziejowicach  wspólpracował  z  Policją  oraz  z  Stacją  Sanitarno-
Epidemiologiczna w Łasku. Od stycznia do lipca 2021 r. skontaktował się telefonicznie z 513
osobami.  Osoby  sporadycznie  zgłoszały  potrzeby.  Najczęściej  zwracano  sie  z  prośbą
o  wykonanie  i  dostarczenie  zakupów  podstawowej  potrzeby:  żywność,  środki  czystości,
dezynfekcyjne i leki.  
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Sędziejowicach,  w  celu  zbierania  informacji
o  osobach,  które  potrzebują  pomocy,  zwłaszcza  osobach  straszych,  samotnych  i
niepełnosprawnych, w 2021 r. prowadził telefoniczny dużur pod numerem 798 682 218 lub 43
677 15 81 każdego dnia w godzinach 7.30-19.00.
 
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  2021  r.  wydawał  zaświadczenia  o  wysokości
przeciętnego  miesięcznego  dochodu  przypadającego  na  jednego  członka  gospodarstwa
domowego  dla  osób  fizycznych,  które  zamierzają  złożyć  wniosek  o  przyznanie
dofinansowania  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  –  Program  “Czyste
Powietrze”. W 2021 r. wydano 45 zaświadczeń dla mieszkanców gminy (w 2020 r. wydano
10 zaświadczeń).

Koordynacja  prac  Punktu  Konsultacyjnego  dla  mieszkańców  gminy,  w  którym  pracują
psycholog, adwokat i terapeuta ds. uzależnień. W 2021 r. udzielono porad: psycholog- 254,
adwokat  - 96 i terapeuta - 129. Ponadto zapewniano każdorazowo obsługę organizacyjno-
techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zbierano  dane  oraz  koordynawano  opracowanie  wniosku  o  dofinansowanie  projektu
konkursowego  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014
-2020.  Całkowita  wartość  projektu  557.994,54  zł,  w  tym  dofinansowanie  502.195,09  zł.
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Projekt  dot.  Realizacji  usług  opiekuńczych  oraz  stworzenia  wypożyczalni  sprzętu
rehabilitacyjnego.

Współpracowano z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Gminy Sędziejowice w zakresie
pozyskiwania  żywności  w  ramach  POPŻ z  Banku  Żywności  w  Łodzi.  Rozdysponowano
25.480,38 kg żywności pośród 450 mieszkańców (684 paczki żywnościowe).

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach  

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Sędziejowicach  zapewnia  40  miejsc   dla  osób
z zaburzeniami psychicznymi przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30. Siedzibą jest
lokal w budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach, przy ul. Wieluńskiej 7 o powierzchni
396  m2.  Budynek  jest  pozbawiony  barier  architektonicznych.  Zajęcia  odbywają  się
w nowocześnie wyposażonych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych salach.

ŚDS  umożliwia Uczestnikom  spożywanie  gorącego  posiłku  przygotowanego  przez  firmę
cateringową.  Jednostka  dysponuje  własnym   18-osobowym  autobusem  dostosowanym  
do przewozu osób niepełnosprawnych i zapewnia usługi transportowe.

Działalność ośrodka wsparcia stanowi ważną część pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
intelektualnie i fizycznie zamieszkujących na terenie gminy Sędziejowice jak również gmin
sąsiednich: Buczek i Zapolice. Frekwencja w 2021 roku kształtowała się na poziomie 90 %.
Absencje spowodowane były w dużej mierze wirusem Covid -19.

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Sędziejowicach  zatrudniał  w  2021  roku
11 pracowników: kierownik – 1 etat, główna księgowa – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat,
starszy terapeuta– 1 etat, terapeuta - 3 etaty, starszy instruktor terapii – 1 etat, psycholog 1 etat
(2 pracowników na 0,5 etatu), pracownik gospodarczy – 1 etat, kierowca – 1 etat. Ponadto,
w roku 2021,  w ramach umów świadczone były konsultacje  lekarzy specjalistów (lekarz
psychiatra i lekarz rehabilitacji medycznej) oraz fizjoterapeuta i logopeda. 

Tabela 18. Plan finansowy ŚDS w Sędziejowicach w latach 2019 – 2021

ROK 2019 2020 2021

        Plan/wykonanie

Wzrost  %  do  roku

poprzedniego

882054 zł

100

889812 zł

+8,8%

996552 zł

+12,0%
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Ponadto w 2021 r. pozyskano dodatkowe środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie
90.000  zł  z  przeznaczeniem  na  remont  łazienek  i  sanitariatów  oraz  korytarza  głównego.
Zadanie przyczyniło się do poprawy estetyki pomieszczeń ale przede wszystkim poprawiło
bezpieczeństwo Uczestników. 

D. Kultura

Działalność kulturalna w gminie Sędziejowice prowadzona jest głównie za sprawą Gminnego
Ośrodka Kultury i  Gminnej Biblioteki  Publicznej.  Niemal każde gminne święto,  takie  jak
dożynki  gminne,  jubileusze  i  inne  wydarzenia  na  terenie  sołectw  urozmaicają  występy
zespołów skupionych w GOK, jak: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” oraz „Mali
Sędziejowiczanie”, Kapela Podwórkowa „Sędziej” i Kapela Ludowa „Grabianie”, Strażacko-
Gminna Orkiestra Dęta „Druh”, a także grupa „Dzieci z Doliny Grabi”, działająca przy ZS
w Marzeninie. Organizacją wspierającą działalność kulturalną i rozwój gospodarczy gminy
oraz propagującą jest również utworzone w 2007 roku Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Gminy Sędziejowice, które propaguje inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców na
wielu płaszczyznach życia.

Gminny Ośrodek Kultury  w Sędziejowicach 

        
Działania Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiono w tabeli 23 I 24.

Tabela  29.  Działania  GOK  w  Sędziejowicach  w  zakresie  wychowania  i  kształcenia
w 2021 roku
  

Lp. Rodzaj zajęć Rok szkolny
2020/2021

Rok szkolny
2021/2022

1. Język angielski 23 0

2. Nauka gry na gitarze 8 10

3. Nauka gry na keyboardzie 3 6

4. Nauka gry na perkusji 8 4

5. Nauka gry na instrumentach dętych 8 3

6. Taniec ludowy „Mali Sędziejowiczanie” 13 29

7. Taniec nowoczesny „ Kontra”, „Mała Kontra” 22 25

8. Zajęcia plastyczne 29 26

9. Mażoretki 0 16

10. Zajęcia wokalno-umuzykalniające 8 15

11. Zespół Pieśni i Tańca „ Ziemia Sędziejowicka” 22 22
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12. Zespół Śpiewaczy „Sędziejowianki” 11 11

13. Kapela Ludowa „Grabianie” 5 5

14. Kapela Ludowa „Mali Grabianie” 20 20

15. Orkiestra Dęta „ Druh” 30 30

Tabela 20.  Działania GOK w Sędziejowicach w zakresie zapewnienia spędzenia wolnego
czasu w 2021 roku

Lp. Wydarzenie Wykonawcy / Uczestnicy Miejsce wydarzenia

1. Koncert kolęd Dziecięca Kapela Ludowa „Mali
Grabianie”

Kościół Św. Ducha w
Łasku

2. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

Zespoły GOK GOK Sędziejowice
( online)

3. Dzień Matki Zespoły GOK GOK Sędziejowice

4. Dzień Dziecka Dzieci uczestniczące w zajęciach
GOK

AqaPark Kleszczów

5. 65-lecie OSP Kamostek Zespoły i soliści GOK Kamostek- OSP

6. Koncert integracyjny 
zespołów ludowych 
powiatów : łaskiego, 
bełchatowskiego i 
pabianickiego

ZPiT „ Ziemia Sędziejowicka”,
 Kapela Podwórkowa „ Sędziej”

Buczek

7. Obóz sportowo-
rekreacyjny w 
Dzierżoniowie ( 02.07.-
10.07.2021r.)

Dzieci z gminy Sędziejowice i
okolic

Dzierżoniów

8. Obóz wypoczynkowy w 
Łebie ( 12.07-21.07.2021r.)

Dzieci z gminy Sędziejowice i
okolic

Łeba

9. Dzień Seniora Koncert Zespołu Śpiewaczego
„ Sędziejowianki” , Kapela

Podwórkowa „Sędziej”

GOK Sędziejowice

10. Dożynki Parafialne w 
Rogóźniu

Koncert Zespołu Śpiewaczego
„ Sędziejowianki”

Rogóźno

11. „Wakacje na Plus” Instruktorzy GOK i Orkiestra
Dęta „Druh”

Sala Wiejska w Kozubach

12. Ogólnopolskie Spotkania 
Folklorystyczne Polski 
Centralnej „ Od Kujawiaka 
do Oberka”

Dziecięca Kapela Ludowa „Mali
Grabianie”

Sieradz

13. Piknik Motocyklowy i Koncert solistów i zespołów GOK Grabno
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Dożynki Gminno- 
Parafialne  w Grabnie

oraz zaproszonych

14. Powiatowy Dzień Seniora w
Zduńskiej Woli

Koncert Zespołu Śpiewaczego
„ Sędziejowianki”

Zduńska Wola

15. 100- lecie OSP w 
Marzeninie

Koncert Zespołów i solistów GOK OSP Marzenin

16. Koncert rodzinny Kapela „Mali Grabianie” GOK Sędziejowice

17. Uroczyste otwarcie boiska 
tartanowego w 
Sędziejowicach

Zespół Tańca Nowoczesnego
„Kontra” i „Mała Kontra”

Sędziejowice - stadion

18. Pokaz taneczny Zespołu 
Mażoretek ze Strzelec 
Wielkich

Zespół Mażoretek ze Strzelec
Wielkich

ZSO nr 1  w
Sędziejowicach

19. Koncert „Artystyczne 
Zaduszki”

Soliści i zespoły GOK, Orkiestra
Dęta „Druh”

Kościół w Sędziejowicach

20. Koncert z okazji dnia 
Niepodległości

Soliści i zespoły GOK Kościół w Sędziejowicach

21. Konkurs Pieśni 
Patriotycznych „Matecznik”

Zespołu Śpiewaczego
„ Sędziejowianki”

Szadek

22. Andrzejki 2021 Klub Seniora GOK Sędziejowice

23. „Gwiazdka dla Sylwka” Soliści i zespoły GOK ŁDK Łask

24. Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Soliści i zespoły GOK Sędziejowice

25. Uroczysty Koncert 
Orkiestry Dętej „Druh” na 
pasterce

Orkiestra Dęta „Druh” Kościół w Sędziejowicach

26. Szkolenie  dla 
Kapelmistrzów Orkiestr  

Kapelmistrz Orkiestry Dętej
„Druh”

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury  w 2021 r.  była ograniczona z powodu pandemii 
Covid-19, wskutek czego zmniejszyła się liczba uczestnków zajęć oraz nie było prezentacji 
zespołów i solistów poza granicami kraju.                                                                                   

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Sędziejowicach  udostępnia  zbiory  biblioteczne  jako
biblioteka główna w Sędziejowicach oraz 3 filie: w Pruszkowie, Marzeninie i w Siedlcach.
Główna  siedziba  biblioteki  w  Sędziejowicach  jest  przystosowana  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych. Jej stan księgozbioru w 2021  roku przedstawiał się następująco:
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Tabela 21. Księgozbiór w GBP w Sędziejowicach w 2021 r.

1 stycznia 2020 / 2021 roku 31 grudnia 2021 roku

Liczba woluminów 22792 / 23987 (+1195) 24790 (+803)

W przeliczeniu na 1

mieszkańca
3,55 / 3,78 3,87

Liczba czytelników 1007 / 813 (-194) 941 (+128)

W ciągu roku 2021 zarejestrowano 8231 odwiedzin w bibliotece (w 2020 r. 8355, w 2019 r.
19056 odwiedzin),  w tym 7607 w wypożyczalni  (w 2020 r.  –  6311,  w 2019 r.  –  9504).
Czytelnicy wypożyczyli łącznie  19547 woluminów (w 2020 r. – 17004, w 2019 r. 25547
woluminów).

W roku sprawozdawczym zakupiono 1379 nowe pozycje książkowe, w tym 482 z dotacji
MKiDN.  Przyjęto  263  dary  od  czytelników,  w  tym  94  książki  od  instytucji  i  urzędów.
W 2021 roku zubytkowano 839 woluminów. Biblioteka i filie gromadzą zbiory regionalne
związane z historią naszej gminy.

Biblioteka  korzysta z systemu bibliotecznego MAK+. 100% księgozbioru wpisane jest  do
katalogu,  który  dostępny  jest  on-line  na  stronie  biblioteki.  Czytelnicy  posiadają  karty
biblioteczne ze spersonalizowanym kodem kreskowym, tak jak i cały księgozbiór.

W  wypożyczalni  komputerowej  można  zamówić,  zarezerwować  i  prolongować  książki.
Można  też  śledzić  nowości  zakupione  do  wypożyczalni.  Ponadto  na  stronie  internetowej
i  portalach  społecznościowych  zamieszczane  są  bieżące  zakupy  nowości  co  bardzo
pozytywnie wpływa na ilość wypożyczeń.

Biblioteka zatrudnia 7 pracowników merytorycznych. W ciągu roku w placówce pracowała
również jedna wolontariuszka.

W  bibliotece  i  filiach  jest  27  komputerów  z  dostępem  do  Internetu,  w  tym  19  dla
użytkowników.  Katalogi  on-line  zapewniały  Gminna  Biblioteka  Publiczna  wraz  z  filiami.
W 2018 roku wprowadzono możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień.

W 2021 roku biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:

 Spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem oraz Markiem Lorencem;
 Warsztaty  z tworzenia ozdób świątecznych z makramy z Panią Marzanną Stasiak;
 Przeprowadzenie konkursu „Czytelnik Roku 2020”;
 Narodowe Czytanie 2021;
 IX Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz;
 Rozdawanie  wyprawek  czytelniczych  dla  najmłodszych  w  ramach  akcji  „Mała

książka- Wielki Człowiek”;
 Zorganizowanie wakacyjnych zajęć dla dzieci;
 Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów ZSO nr 1 w Sędziejowicach;
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 Organizacja  dziecięco-młodzieżowego  forum  nt.  przyszłości  rozwoju  gminy
Sędziejowice na rzecz dzieci i młodzieży.

W ciągu roku Biblioteka  organizowała również spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki.

W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechniane czytelnictwa gmina wydała 366 413
zł (w 2020 r. - 341,794 zł w 2019 r. - 310,170 zł, w 2018 r. - 286.233 zł).

Na koniec 2021 r. na terenie działania GBP liczba zbiorów bibliotecznych  wynosiła łącznie 
26760, w tym książek – 24790 i zbiory specjalne – 1970. W ciągu roku przybyło 946 
zbiorów, w tym 803 książki i 143 szt. zbiorów specjalnych.

W strukturze księgozbioru największą liczbę stanowi Literatura piękna i dla dorosłych
– 10925 książek (44,1%), literatura piękna dla dzieci i młodzieży 7627 książek (30,8%), inne 
działy to 6238 książek (25,1%).

Czytelnicy, Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów (łącznie z punktami bibliotecznymi)

Tabela 22. Czytelnicy GBP w Sędziejowicach w latach 2019-2021

Nazwa biblioteki, filii
Czytelnicy ogółem

2019 /2020 2021 Różnica 2021-2020

GBP Sędziejowice 574 / 517 520 +3

FB Marzenin 162 / 118 155 + 37

FB Pruszków 138 / 90 124 +34

FB Siedlce 133 / 88 142 + 54

Razem: 1007 / 813 941 + 128

Tabela 23. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w roku 2020 i 2021

1 – książki;  2  – czasopisma oprawne;  3 – czasopisma nieoprawne;  4  – zbiory specjalne;
5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii
Wypożyczenia na zewnątrz 2020 / 2021

1 2 3 4 5

GBP Sędziejowice 13072 /13544 - 11 / 28 51 /145 13134 /

13717

FB Marzenin 1718 /1817 - 24 / - - / - 1742 / 1817

FB Pruszków 1120 /1453 - 111 / - - / - 1231 / 1453

FB Siedlce 1094 /1777 - 53 / - - / - 1147 / 1777

Razem: 17004 /18591 - 199 /28 51 /145 17254 /

18764
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Tabela 24. Udostępnienia zbiorów na miejscu w roku 2020 i 2021

1 – książki;  2  – czasopisma oprawne;  3  –  czasopisma nieoprawne;  4  -  zbiory  specjalne;
5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii
Udostępnienia na miejscu 2020 /2021

1 2 3 4 5

GBP Sędziejowice 354 / 358 - 868 / 71 - / 96 1222 / 525

FB Marzenin 98 / 37 - 193 / 25 - 291 / 62

FB Pruszków 140 / 82 - 143 / 45 - 283 / 127

FB Siedlce 72 / 49 - 71 / 20 - 143 / 69

Razem: 664 / 526 - 1275 / 161 - / 96 1939 / 783

W porównaniu z 2020 r. wzrosła liczba wypożyczeń  na zewnątrz o 1587 książek (+9,33%)
oraz nastąpił spadek udostępnień na miejscu o 138 książek (-20,78%), co było spowodowane
ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa.

E. Sport i rekreacja 

Gmina dysponuje stadionem w Sędziejowicach oraz obiektami sportowymi zlokalizowanymi
przy zespołach szkół w Sędziejowicach i  Marzeninie  (boiska, sale gimnastyczne).  Stadion
Gminny  w  Sędziejowicach,  wzbogacił  się  w  2021  roku  o  wielofunkcyjne  boisko
umożliwiające grę w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę nożną.

Działalność sportowa w gminie Sędziejowice odbywa się przede wszystkim w ramach trzech
klubów  sportowych:  GKS  Sędziejowice,  ULKS  „Sukces”  przy  ZS  w  Marzeninie,
oraz  „Sędziejowicki  basket”  a  także  w  ramach  zajęć  dodatkowych  i  sekcji  działających
w ZSO Nr 1  w Sędziejowicach i ZS w Marzeninie.

Gminny Klub Sportowy Sędziejowice 

Gminny Klub Sportowy Sędziejowice zarejestrowany został w ewidencji Starosty Łaskiego
w marcu 2015 roku.  Klub może pochwalić się szeregiem udanych inicjatyw, adresowanych
zarówno do piłkarzy amatorów, jak i dzieci oraz młodzieży. 

W 2018 r., sędziejowiccy piłkarze awansowali z rozgrywek klasy B do klasy A. Rok później,
w czerwcu 2019 r. drużyna zajęła 2. miejsce i świętowała awans do klasy okręgowej. W 2021
roku drużyna seniorska GKS rozgrywała mecze w klasie B.

Od grudnia 2016 r. Gminny Klub Sportowy Sędziejowice uruchomił całoroczną Akademią
Piłkarską.  Inicjatywa  była  odpowiedzią  na  ogromne  zainteresowanie  dzieci  i  młodzieży.
Uczestnicy  zajęć  zostali  podzieleni  na  trzy  grupy wiekowe.  Najmłodsza  grupa  –  sześcio,
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- siedmiolatków rozpoczyna swoją zabawę ze sportem w grupie Żak. Każda z grup trenuje
pod okiem licencjonowanego trenera piłki nożnej ŁZPN. 

W 2021 r. Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
z  budżetu  gminy  na  realizację  zadań  z  zakresu  popularyzacji  sportu  i  rekreacji  wśród
mieszkańców gminy.  Dla  Gminnego  Klubu  Sportowego Sędziejowice   przyznana  została
dotacja  w wysokości 15 000 zł,  która została  wykorzystana na zakup sprzętu sportowego,
delegacje sędziowskie, ubezpieczenie zawodników, wynajem autokarów na mecze wyjazdy
na zawody sportowe.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES”

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie, od blisko
25 lat promuje sport, rekreację i zdrowy tryb życia wśród mieszkańców Gminy Sędziejowice.
Działalność  szkoleniowa  klubu  obejmowała  na  przestrzeni  tych  lat  sekcje:  siatkówki,
koszykówki, piłki nożnej i karate kyokushin. 

Działalność klubu związana jest również z pozyskiwaniem środków zewnętrznych: Fundacja
Polsko-Francuska,  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  rzeki  Grabi”,  Gmina  Sędziejowice,
Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, sponsorzy. Poza systematycznymi treningami w ramach
poszczególnych  sekcji,  klub  podejmuje  inicjatywy  popularyzujące  aktywny  tryb  życia.
Organizuje  sportowe  zajęcia  pozalekcyjne  w  okresie  ferii  zimowych  i  letnich  w  formie
zawodów  międzyszkolnych,  wyjazdów  rekreacyjnych  na  baseny  termalne  do  Uniejowa,
realizację programów „Biegniemy po zdrowie” czy „Morsowanie”. Niewątpliwym sukcesem
klubu  jest  skuteczne  poszukiwanie  talentów  sportowych.  Trzy  wychowanki  klubu
kontynuowały lub nadal realizują karierę sportową w klubach łódzkich : ŁKS i ABIS.

Dzięki  współpracy  społeczności  Zespołu  Szkół  w  Marzeninie  i  władz  Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES”, w 2021 r. zrealizowano projekt pn. „Przez kulturę
do świata”- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) - kwota dofinansowania 120.000 zł.

W  2021  roku  Uczniowski  Ludowy  Klub  Sportowy  „SUKCES”  przy  Zespole  Szkół  
w  Marzeninie,  otrzymał  dofinansowanie  w  ramach  Programu  Funduszu  Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na realizację projektu pn. "List do kota".

Klub Koszykarski Sędziejowicki Basket

Klub Koszykarski  Sędziejowicki  Basket  rozpoczął  swoją działalność  w 2018 r.  Drużyna  
uczestniczy w rozgrywkach 1 ligi Amatorskiej Ligi Koszykówki w Łodzi CNBA. Ich naj-
większym sukcesem jest po raz drugi awans do rozgrywek 1 ligi. 

W ramach ogłoszonego naboru wniosków  o udzielenie  dotacji  celowej  z  budżetu gminy  
na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, Sę-
dziejowicki Basket w 2021 roku otrzymał dotację w kwocie 4 000 zł na organizację „II Sę-
dziejowickiego Dnia Koszykówki – turnieju 3 x 3 o puchar Wójta Gminy Sędziejowice”.
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IX. Bezpieczeństwo

W  gminie  Sędziejowice  w  2021  roku  doszło  do  jednego  dużego  zdarzenia  zagrożenia
bezpieczeństwa  dla  dużej  liczby  mieszkańców.  9  lipca  przez  gminę  przeszła  nawałnica
zrywająca  dachy,  łamiąca  drzewa  i  niszcząca  infrastrukturę  energetyczną.  Uszkodzonych
zostały tysiące drzew, kilkanaście dachów oraz duże obszary upraw rolnych. Ofiar w ludziach
nie  było.  W  akcji  ratowniczej  brały  udział  wszystkie  jednostki  OSP  z  terenu  Gminy.
Bezpośrednie skutki zdarzenia usuwane były w okresie kilku tygodni. 

W działaniach  ratowniczych  uczestniczy  522  strażaków (w 2020 r.  561)  z  11 jednostek
ochotniczych  straży  pożarnych  usytuowanych  w  Bilewie,  Brzeskach,  Grabi,  Grabnie,
Kamostku,  Marzeninie,  Pruszkowie.  Sędziejowicach,  Siedlcach,  Sobiepanach  i  Żaglinach.
Straże  wyposażone  są  w nowoczesne  samochody  bojowe i  sprzęt  pożarniczy.  Większość
jednostek legitymuje się blisko 100-letnią tradycją. 

W  ramach  stanowiska  ds.  ochrony  informacji  niejawnych,  kryzysowych,  obronnych
i  bezpieczeństwa  publicznego  w  Urzędzie  Gminy  Sędziejowice  realizowano  następujące
zadania:

W zakresie ochrony informacji niejawnych.

Na  bieżąco  realizowano  zadania  wynikające  z  przepisów  ustawy  o  ochronie  informacji
niejawnych.

W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W  2021  realizowano  zapisy  Wieloletniego  planu  działania  Gminy  Sędziejowice  
w zakresie obrony cywilnej na lata 2020 – 2025. 

Opracowano i  wdrożono do użytku plany ewakuacji  ludności II  i  III  stopnia na wypadek
masowego  zagrożenia,   łącznie  z  planem  przyjęcia  ludności  z  terenów  ewakuowanych  
z  innych  miejscowości  województwa  łódzkiego.  Dokonano  przygotowania  planistycznego
bazy socjalno-bytowej dla ludności ewakuowanej.
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Na  terenie  gminy  organizowane  są  okresowe  ćwiczenia  służb  ratowniczych  podnoszące
poziom  prowadzenia  akcji  ratunkowych,  likwidacji  skutków  klęsk  żywiołowych  oraz
zagrożeń środowiska.  

W zakresie bezpieczeństwa publicznego

Na terenie  gminy Sędziejowice  brak jest  komisariatu  Policji.  Najbliżej  zlokalizowana jest
Komenda Powiatowa Policji w Łasku oraz Komisariat Policji w Widawie obejmujący swoją
działalnością Gminę Sędziejowice.

Działalność  przeciwpożarową oraz  związaną  z  walką  z  pożarami,  klęskami  żywiołowymi
i  innymi  miejscowymi  zagrożeniami,  na  terenie  gminy  Sędziejowice  prowadzi
11 jednostek  OSP,  w tym 4  jednostki  znajdujące  się  w Krajowym Systemie  Ratowniczo
-Gaśniczym.

Działania  w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w roku 2021
podejmowane były w gminie Sędziejowice między innymi w oparciu o Powiatowy program
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata
2019 – 2023  pn. „Bezpieczny Powiat Łaski” .

Zagrożenie przestępczością i wykroczeniami

Na  terenie  gminy  Sędziejowice  w  2021  roku  stwierdzono  67  przestępstw  (wzrost
o  2  przestępstwa  w stosunku do  2020 r.)  i  przeprowadzono  49 postępowań  w sprawach
o wykroczenia (spadek o 13 postępowań).

Tabela 25. Najczęściej popełniane przestępstwa na terenie Gminy Sędziejowice  w latach
2018-2021

Lp. Kategoria przestępstwa

Ilość

przestępstw

2018 r.

Ilość

przestępstw

2019 r.

Ilość

przestępst

w 2020 r.

Ilość

przestępstw

2021 r.

1. Kradzież mienia 9 3 6 8

2.
Kradzież 

z włamaniem
10 8 6 11

3. Zniszczenie mienia 1 0 4 5

4.
Przestępstwa p-ko życiu i 

zdrowiu
0 5 2 1

5. Przestępstwa narkotykowe 0 1 1         0

6.
Kierowanie pojazdem w 

stanie nietrzeźwości 14 15 13 17

7. Wypadki / w tym śmiertelne 4/0/4 6/3/6 3/0/4
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/ ranni
3/2/1

8.

Sprawy dot. przemocy w 

rodzinie – procedura 

„Niebieskiej Karty”
8

6 9 8

9. Kolizje drogowe 79 71 95 79

10

Postępowanie 

w sprawie o znęcanie się 

psychiczne 

i fizyczne

3 4         4 3

Bezpieczeństwo użytkowników dróg

W roku ubiegłym na terenie gminy Sędziejowice odnotowano 3 wypadki drogowe (podobnie
jak w 2020 r.). Odnotowano 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. W wypadkach ranna została
1  osoba.   Odnotowano  spadek  ilości  kolizji  drogowych  o  16,8  %,  tj.  o  16  kolizji
w porównaniu do 2020 roku.

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania

Według danych Komisariatu Policji w Widawie, na terenie gminy Sędziejowice w 2021 roku
funkcjonariusze policji przeprowadzili łącznie 703 interwencji (spadek o 78 – brak danych
rozgraniczających na interwencje w miejscach publicznych i domowych), co stanowiło wzrost
o  90  % interwencji  odnotowanych w 2020 roku.  Szerokie  działania  w zakresie  poprawy
poziomu  bezpieczeństwa  w miejscu  zamieszkania  podejmował  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w  Sędziejowicach,  w  tym  m.in.:  wdrażanie  procedury  Niebieskich  Kart
(17  rodzin),  działania  punktu  konsultacyjnego  udzielającego  pomocy  i  porad  dla  rodzin,
udzielanie  pomocy  finansowej  dla  potrzebujących  w  różnej  formie  (140  rodzin),  praca
asystenta  rodziny  (9  rodzin),  udzielenie  pomocy  poszkodowanym w nawałnicy  –  dla  39
rodzin, na ogólną kwotę 480 tys. zł.

Ochrona przeciwpożarowa w gminie

Na  terenie  gminy  Sędziejowice  działa  11  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych.
Jednostki  OSP  w  Pruszkowie,  Sędziejowicach,  Marzeninie  i  Siedlcach  są  włączone  do
Krajowego  Systemu  Ratowniczo  –  Gaśniczego.  Pozostałe  7  jednostek  funkcjonuje  poza
systemem KSRG, tj OSP: Bilew, Brzeski, Grabia, Grabno, Kamostek, Sobiepany i Żagliny.

Wszystkie  jednostki  OSP  dysponują   łącznie  18  samochodami  pożarniczymi,  w  tym
3 samochody ciężkie, 5 samochodów średnich, 10 samochodów lekkich oraz 3 motocykle. 
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W  2021  roku  na  terenie  powiatu  łaskiego  zanotowano  ogółem  1218  zdarzeń  (wzrost  
o 322, tj. 35,9 %) w tym:

 136 pożarów  (spadek o 9, - 6,2%), w tym 1 bardzo duży, 3 duże, 6 średnich i 126
małych,

 1023 miejscowe zagrożenia (wzrost o 314, + 44,3%), w tym 15 średnich, 942 lokalne 
i 66 małych,

 58 alarmów fałszywych  (wzrost o 17, + 40,5%), w tym 9 z instalacji wykrywania,  
48 w dobrej wierze i 1 złośliwy.

W 2021 roku na terenie gminy Sędziejowice zanotowano 222 zdarzenia i nastąpił ich wzrost
o 90 w stosunku do roku 2020. Pożarów odnotowano 16 (spadek o 7), miejscowych zagrożeń
195 (wzrost o 90), oraz odnotowano 11 fałszywych alarmów (wzrost o 7 w stosunku 2020
roku).

Tak duży wzrost miejscowych zagrożeń był wynikiem m. in. zaistniałej w dniu 9 lipca 2021 r.
nawałnicy  noszącej  znamiona  klęski  żywiołowej  oraz  pandemii  SARS-CoV-2  (dowóz
codziennie żywności do Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach dla osób skierowanych
tam  na  kwarantannę,  traktowanych  przez  KP  PSP  w  Łasku  jako  udział  w  działaniach
ratowniczych).

Tabela 26. Porównanie ilości zdarzeń na terenie gmin powiatu łaskiego za lata 2020-
2021

Lp. Gmina

Pożary
Miejscowe

zagrożenia
Alarmy fałszywe

202

0
2021

Zmia

na
2020 2021

Zmia

na
2020

202

1

Zmian

a

1. Łask 73 64 - 9 395 446 + 51 21 27 + 6

2. Buczek 21 9 - 12 68 92 + 24 1 2 + 1

3. Sędziejowice 23 16 - 7 105 195 + 90 4 11 + 7

4. Widawa 19 35 + 16 84 153 + 69 8 6 - 2

5. Wodzierady 9 12 + 3 57 137 + 80 8 13 + 5

Ogółem 145 136 - 9 709 1023
+

314
42 59 + 17

Zdarzenia odnotowane w 2021 r. na terenie gminy Sędziejowice stanowiły 18,2 % wszystkich
zdarzeń w powiecie łaskim i udział ich wzrósł o 3,5 %  do roku poprzedniego.

Udział  procentowy wszystkich zdarzeń w układzie  gmin powiatu łaskiego przedstawia się
następująco:  Gmina  Łask   -   41,1  %,  Gmina  Buczek  -   8,5  %,   Gmina  Sędziejowice  
- 18,2 %, Gmina Widawa  -  15,9 % oraz Gmina Wodzierady – 13,3 %.

Analiza przyczyn powstawania pożarów wskazuje, że główną przyczyną ich powstawania jest
niezmiennie nieostrożność osób dorosłych i  nieletnich.  Do nieostrożności  osób zalicza  się
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porzucanie niedopałków papierosów i zapałek w lasach i na poboczach dróg, wypalanie traw
i pozostałości roślinnych na polach oraz nieostrożne obchodzenie się z materiałami i cieczami
łatwo palnymi.

Tabela  27.  Udział  jednostek  OSP  Gminy  Sędziejowice  w  działaniach  ratowniczych
w latach 2020 – 2021

Lp. Miejscowość

(siedziba OSP)

RODZAJ DZIAŁAŃ

Pożary Miejscowe

zagrożenia

Alarmy

fałszywe

Ogółem

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

1. Sędziejowice 14 11 41 59 0 4 55 74

2. Marzenin 10 12 26 37 1 1 37 50

3. Pruszków 10 3 19 33 0 2 29 38

4. Siedlce 5 2 11 22 0 0 16 24

5. Bilew 3 1 2 10 0 0 5 11

6. Brzeski 0 1 2 10 1 0 3 11

7. Grabia 0 1 5 6 0 0 5 7

8. Grabno 0 0 1 6 0 0 1 6

9. Kamostek 3 1 1 6 0 0 4 7

10. Sobiepany 0 0 0 1 0 0 0 1

11. Żagliny 0 0 1 0 0 0 1 0

X. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami zewnętrznymi

Stowarzyszenie „Sędziejowice na plus”

Na terenie gminy od stycznia 2019 r. działa Stowarzyszenie „Sędziejowice na plus”, które
należy do organizacji  pozarządowych typu non – profit.   Nadrzędnym celem działalności
Stowarzyszenia jest integracja ludzi „dobrej woli” chcących realizować się na płaszczyźnie
społeczno-edukacyjno-kulturalnej.  

Do głównych zadań można zaliczyć:

 organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, wystaw i imprez artystycznych;
 prowadzenie działalności szkoleniowej i poradnictwa;
 podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 nauka,  edukacja,  oświata  i  wychowanie,  krajoznawstwo  oraz  wypoczynek  dzieci

i młodzieży;
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
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Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”

Gmina  Sędziejowice  jest  członkiem  Lokalnej  Grupy  Działania  ,,Dolina  Rzeki  Grabi’’
od kwietnia 2008 roku, czyli od samego początku istnienia stowarzyszenia. Proces budowania
partnerstwa  odbył  się  dzięki  pomocy  organizacyjnej  władz  gminy  Łask  –  spotkanie
założycielskie obyło się 1 kwietnia 2008 r. 

Zasięg  przestrzenny  działania  LGD  obejmuje  całą  dolinę  rzeki  Grabi.  Unikatowość
krajobrazu,  a  także  wspólne  dziedzictwo  kulturowe  i  losy  dziejowe,  stwarzają  w
mieszkańcach  poczucie  tożsamości  kulturowej:  wspólnoty  doświadczeń  oraz  wspólnych
wartości. Istotą członkostwa w LGD są wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnego, które
mają przyczynić się do wypromowania silnego i konkurencyjnego obszaru doliny Grabi oraz
do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Głównym celem jest zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnej. Wspólne działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju umożliwiły mieszkańcom terenów objętych strategią, w tym
Gminy  Sędziejowice,  realizację  wielu  projektów,  szczególnie  z  zakresu  promocji
i rozwoju lokalnej aktywności oraz organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Porozumienie w sprawie wydawania „Panoramy Łaskiej”

Gmina Sędziejowice uczestniczy w realizacji wspólnego zadania promocyjnego – wydawania
pisma  samorządów powiatu  łaskiego  „Panorama  Łaska”.  Koordynatorem czasopisma  jest
Gmina Łask, a w tym przedsięwzięciu bierze również udział Powiat Łaski, Gmina Buczek
oraz  gmina  Widawa.  Gmina  Sędziejowice  redaguje  dwie  strony  miesięcznika,  ponosząc
roczny  koszt  wydawnictwa  w  kwocie  ok.  4.7  tys.  zł.  W  odstępach  miesięcznych
przedstawiane są najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, co stanowi swoistą kronikę gminy,
stanowiąc dla przyszłych pokoleń ważne źródło informacji historycznej.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice

Na terenie gminy działa Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice,  które
należy do organizacji pozarządowych typu non – profit. Od 2007 r. organizacja znajduje się
na liście organizacji pożytku publicznego. Do głównych zadań Towarzystwa można zaliczyć:

 niesienie  osobom  potrzebującym  pomocy  społecznej,  w  tym  prowadzenie  akcji
charytatywnych,  zbiórek  żywności  i  pozyskiwanie  wraz  z  GOPS  darów  z  Banku
Żywności w Łodzi,

 wspieranie inicjatyw pozwalających na wyrównanie szans osobom w trudnej sytuacji,
 wspieranie działań wpływających na zmniejszenie patologii społecznych,
 rozwój świadomości lokalnej i kulturowej,
 podnoszenie poziomu edukacji.

80



                RAPORT O STANIE GMINY – Gmina Sędziejowice 2021 r.                                     

W  2021  r.  TSK-GS  w  ramach  wsparcia  na  rzecz  środowiska  oraz  osób  wymagających
pomocy, jako organizacja pożytku publicznego pomagało rodzinom najuboższym, dzieciom
chorym i  z  rodzin  o niskim statusie  materialnym oraz  ludziom starszym i  schorowanym.
GOPS  w Sędziejowicach  wspólnie  z  Towarzystwem przy  współpracy  z  Fundacją  "Bank
Żywności"  im.  Marka Edelmana w Łodzi  kontynuował udział  w Programie  Operacyjnym
Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Z programu Pomoc Żywnościowa skorzystało
450 beneficjentów, wydano 25 480,38 kg żywności i wydano 684 paczki żywnościowe.

Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca  Gminy  Sędziejowice  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  2021  roku  odbywała  się  na  zasadach
pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności  oraz  uczciwej  konkurencji
i jawności w przepływie informacji.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego w 2021 r. zaplanowano kwotę 19 000 zł. Wniosek o udzielenie dotacji na za-
danie „Organizacja Jubileuszu 110-lecia powstania OSP Marzenin” złożyła Ochotnicza Straż
Pożarna w Marzeninie – przyznana dotacja to 16 tys. zł.

Na realizację  zadań z  zakresu popularyzacji  sportu i  rekreacji  wśród mieszkańców gminy
w 2021 roku przeznaczono kwotę 25.000,00 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji złożyli:

1) Gminny Klub Sportowy Sędziejowice - przyznana dotacja to kwota 15 000,00 zł. Dotacja
została  wykorzystana  na  zakup  sprzętu  sportowego,  delegacje  sędziowskie,  wynajem
obiektów  sportowych,  ubezpieczenie  zawodników,  wynajem  autokarów  na  wyjazdy  na
zawody sportowe.

2) Sędziejowicki  Basket  –  przyznana  dotacja  to  4  000  zł.  Dotacja  została  przyznana
na organizację „II Sędziejowickiego Dnia Koszykówki – turnieju 3 x 3 o puchar Wójta Gmi-
ny Sędziejowice”.

Gmina Sędziejowice realizowała program współpracy również poprzez stosowanie 
pozafinansowych form wsparcia, w szczególności dotyczących sfer:

 informacyjnej, poprzez:
o wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności

i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji
na  stronach  internetowych  gminy  i  profilach  społecznościowych  oraz
wysyłanie  komunikatów  za  pośrednictwem  aplikacji  BLISKO  i  systemu
powiadamiania SMS,

o prowadzenie konsultacji rocznego programu współpracy oraz innych istotnych
spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
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o bieżące  informowanie  o  targach,  szkoleniach,  konferencjach  oraz
możliwościach pozyskania dofinansowań zewnętrznych,

 organizacyjnej,  poprzez  nieodpłatne  udostępnianie  pomieszczeń  i  lokali  będących
własnością gminy na organizowanie imprez, szkoleń i spotkań,

 na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  
w  Sędziejowicach  wykonuje  zadania  statutowe  na  rzecz  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi, w tym organizowanie różnych działań kulturalnych,

 na  rzecz  środowiska  oraz  osób  wymagających  wsparcia  materialnego  –  pomoc
TS-K  GS  wraz  z  GOPS  polegająca  na  przekazaniu  potrzebującym  żywności
z programu FEAD. 

Zgodnie  z  zapisami  ustawy   o  działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie,  Wójt
Gminy w ustawowym terminie przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok 2021.

Współpraca z inwestorami

Urząd Gminy Sędziejowice wychodząc naprzeciw inwestorom stworzył mapę terenów oraz
lokali pod inwestycje, znajdujących się na terenie Gminy Sędziejowice.

Mapa  będzie  stale  aktualizowana  i zawiera  już  kilkanaście  ofert  nieruchomości  pod
inwestycje. Głównie są to nieruchomości niezabudowane. Potencjalny inwestor znajdzie tam
między innymi: lokalizację, zdjęcie, krótki opis i kontakt.

Link do mapy: Mapa Inwestora

82

https://bit.ly/32ywOaz


                RAPORT O STANIE GMINY – Gmina Sędziejowice 2021 r.                                     

XI. Podsumowanie

Przedstawiony Raport stanowi zbiór podstawowych danych związanych z funkcjonowaniem
Gminy  Sędziejowice  w  roku  2021  oraz  wykonaniem  ustawowych  zadań  przez  organ
wykonawczy – Wójta Gminy Sędziejowice, w powiązaniu z uchwałami podjętymi przez Radę
Gminy Sędziejowice i przyjętymi dokumentami strategicznymi. 

W  poszczególnych  grupach  zadań  wyszczególnionych  w  Raporcie  przedstawiony  został
istniejący  potencjał  oraz  wnioski  dotyczące  kierunków  dalszych  działań  niezbędnych  do
poprawy  kondycji  Gminy  w  różnych  dziedzinach  życia.  W  większości  zagadnień
przedstawiono  analizę  porównawczą  poszczególnych  wskaźników osiągniętych  w 2021  r.
z danymi z lat ubiegłych.

Gmina  realizując  zadania  w  ubiegłym  roku  rozpoczęła  realizację  strategicznych  celów
założonych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2026. Dokument dotyczy prac władz
Gminy,  ale  także  innych  interesariuszy  działających  na  rzecz  tworzenia  jak  najlepszych
warunków do rozwoju Gminy Sędziejowice.

Jednym  z  ważniejszych  kierunków  rozwoju  Gminy  w  kolejnych  latach,  powinno  być
tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Ogromne wyzwanie dla Wójta i Rady
Gminy  Sędziejowice   stanowi  rozwój  innych  działów,  niezwiązanych  z  rolnictwem.
Głównym  celem,  przemawiającym  za  wspieraniem  inicjatyw,  jest  wzrost  jakości  życia
lokalnej społeczności. 

Przedsiębiorczość  na  terenie  Gminy  może  przejawiać  się  w dwóch  obszarach  i  dotyczyć
działalności: rolniczej i pozarolniczej. Zwiększenie miejsc pracy wynika przede wszystkim
z  rozwoju  lokalnego  oraz  ze  wzrostu  przedsiębiorczości  wśród  samych  mieszkańców.

Przeszkodą w realizacji  dużych inwestycji  prywatnych na terenach  do zagospodarowania,
niezwiązanych z rolnictwem jest  brak uzbrojonych terenów zachęcających inwestorów do
podejmowania działalności gospodarczej. Kluczowe jest uzbrojenie terenów znajdujących się
przy łącznikuz drogą ekspresową S8 w sieć wodociągową i kanalizacyjną. 

Obecność  lasów  i  atrakcyjnych  terenów  zielonych  takich  jak:  Park  Krajobrazowy
Międzyrzecza Warty i Widawki, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody
oraz  zabytki  znajdujące  się  na  terenie  gminy,  mogą  posłużyć  do  rozwoju  bazy
agroturystycznej powiązanej z folklorem, tradycyjną kuchnią i lokalnym dziedzictwem. 

Gmina posiada solidny fundament  do budowania  – w oparciu  o dobrą  strategię  promocji
- marki miejsca idealnego do turystyki jedno, lub dwudniowej. 

Wójt Gminy Sędziejowice

83



                RAPORT O STANIE GMINY – Gmina Sędziejowice 2021 r.                                     

Spis tabel:

1. Liczba mieszkańców w gminie Sędziejowice w latach 2019-2021                   
2. Przyrost naturalny w gminie Sędziejowice w latach 2018-2021
3. Migracja ludności w gminie Sędziejowice w latach 2018-2021
4. Statystyka ludności w gminie Sędziejowice wg sołectw w latach 2018-2021  
5. Liczba bezrobotnych na terenie powiatu łaskiego w latach 2018-2021
6. Wykorzystanie dotacji w GOK w Sędziejowicach w latach 2019-2021 
7. Wykaz sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Sędziejowice w 2021 r.
8. Zestawienie zadłużenia gminy Sędziejowice na koniec 2021 r. 
9. Budżet gminy Sędziejowice w latach 2018-2021
10. Wydatki inwestycyjne realizowane przez gminę Sędziejowice w 2021 roku
11. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sędziejowice
12. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

gmina Sędziejowice
13. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Sędziejowice
14. Liczba osób objętych opieką w zdrowotną  w GOZ w Sędziejowicach 
15. Działalność medyczna w GOZ w Sędziejowicach w 2021 roku i latach ubiegłych
16. Wydatki GOPS w Sędziejowicach w latach 2020-2021 (w zł)
17. Powody przyznania  przez GOPS w Sędziejowicach pomocy w rodzinach w latach

2020-2021 (w zł)
18. Plan finansowy ŚDS w Sędziejowicach w latach 2019-2021
19. Działania GOK w Sędziejowicach w zakresie wychowania i kształcenia w 2021 roku
20. Działania GOK w Sędziejowicach w zakresie spędzenia wolnego czasu w 2021 roku
21. Księgozbiór w GBP w Sędziejowicach w 2021 roku
22. Czytelnicy w GBP w Sędziejowicach w w latach 2019-2021
23. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w latach 2020-2021 
24. Udostępnienia zbiorów na miejscu w latach 2021-2022
25. Najczęściej popełniane przestępstwa na terenie Gminy Sędziejowice  w latach 2018-

2021
26. Porównanie ilości zdarzeń na terenie gmin powiatu łaskiego za lata 2020-2021
27. Udział jednostek OSP Gminy Sędziejowice w działaniach ratowniczych   latach 2020 

– 2020
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