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I. Wstęp 

 

Opracowanie i przedstawienie radzie gminy, w terminie do 31 maja, raportu o stanie gminy 

w roku poprzednim stanowi od 2019 r. wymóg ustawowy nałożony przez ustawodawcę zawarty 

w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Zgodnie  

z przywołanymi przepisami 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, w pierwszej 

kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę z udziałem radnych, a także 

mieszkańców, którzy mają prawo zgłaszania się do debaty 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 2019, 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 w układzie zadaniowym. Raport ten 

zawiera także porównania poszczególnych danych i wskaźników z danymi zawartymi  

w raporcie za 2018 rok. Pozwala to na wykazanie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych 

zjawisk. 

Niniejszy dokument 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 posłużą 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. 
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II. Informacje ogólne  

 

A. Ogólna charakterystyka gminy 

 

1. Położenie, walory geograficzno-przyrodnicze, historia 

 

Gmina Sędziejowice jest jedną z pięciu gmin w powiecie łaskim, leży w południowo–

zachodniej części województwa łódzkiego i zajmuje powierzchnię o obszarze 120,17 km2. 

Teren gminy zamieszkuje ponad 6400 mieszkańców.  

Gminę tworzy 30 wsi wchodzących w skład 25 sołectw: Bilew, Brzeski, Dobra, Grabia, 

Grabia Trzecia, Grabica (wsie: Grabica i Wola Wężykowa), Grabno (wsie Grabno  

i Zamość), Kamostek, Korczyska, Kozuby (wsie: Nowe Kozuby i Stare Kozuby), Korczyska, 

Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia (wsie: Niecenia i Wola Marzeńska), Osiny, Podule, 

Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia (wsie: Brody  

i Sędziejowice-Kolonia), Siedlce, Sobiepany, Wrzesiny, Żagliny. 

Gmina Sędziejowice posiada bardzo korzystne położenie i powiązania komunikacyjne. 

Usytuowana jest południkowo wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask-Wieluń, magistrali 

kolejowej Śląsk-Porty oraz rzeki Grabi. W Marzeninie skomunikowana jest z drogą ekspresową 

S8 węzłem komunikacyjnym Zduńska Wola–Wschód. Ponadto wszystkie miejscowości 

powiązane są gęstą siecią 9 odcinków dróg powiatowych i 18 odcinków dróg gminnych.  

Obszar gminy jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym, turystycznym  

i historycznym, posiadający także wiele możliwości rozwoju przedsiębiorczości, jednakże 

posiada głównie charakter 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 legitymują się bogatą historią.  

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, a szczególnie Sędziejowice są nierozłącznie związane  

z historią Powstania Styczniowego. To 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  
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z arystokratycznych rodów. W ramach obchodów w 150. Rocznicę bitwy sędziejowickiej 

mieszkańcy ufundowali pomnik usytuowany w centrum Sędziejowic.     

Wśród innych miejsc pamięci dokumentujących tragizm i przebieg walk narodowo-

wyzwoleńczych na tym obszarze oraz poświęcenie dla Ojczyzny należy wymienić również:  

- mogiły zbiorowe z II wojny światowej na cmentarzach parafialnych: w Grabnie, gdzie 

spoczywa 16 żołnierzy z 72 PP z Radomia, którzy zginęli w bitwie 4 i 5 września 1939 r.  

i w Marzeninie - grób 3 żołnierzy biorących udział w walkach w okolicach Marzenina  

i Pruszkowa podczas kampanii wrześniowej, 

- 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 (1884-1969), dowódcy 78 pp. I 13 pp.  

oraz 2. Półbrygady Strzelców Podhalańskich, walczył na frontach II wojny światowej, był 

synem właściciela Grabna. Prochy zgodnie z jego wolą zostały sprowadzone z Londynu  

i złożone na cmentarzu w Grabnie, 

- cmentarz niemiecki z I wojny światowej w Zamościu. 

Miejsca pamięci objęte są szczególną opieką i poszanowaniem władz gminy, dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy. 

 W 2019 roku pamięć przodków uczczono w następujący sposób:  

- 22 stycznia w 156. Rocznicę Powstania Styczniowego delegacja reprezentująca władze gminy  

złożyła kwiaty na mogile powstańców w Sędziejowicach,  

- 7 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców Styczniowych 

obchodzono uroczyście Święto Patrona Szkoły, 

- 24 sierpnia przed pomnikiem pamięci w centrum Sedziejowic zorganizowano uroczystość 

upamiętniającą rocznicę Bitwę pod Sędziejowicami. Po raz pierwszy miała miejsce 

rekonstrukcja bitwy przygotowana przez stowarzyszenie Złoty Krzyż ze Zduńskiej Woli oraz 

rekonstruktorów z Widawy, 

- 8 maja przed obeliskiem upamiętniającym dziewięciu Polaków rozstrzelanych w 1941 r. przez 

niemieckich najeźdźców w lesie w Woli Marzeńskiej, mszą świętą polową uczczono Narodowy 

Dzień Zwycięstwa,  

- 8 września upamiętniono 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej, złożono kwiaty  

i zapalono znicze na mogile poległych w kampanii wrześniowej szesnastu żołnierzy 

pochowanych na cmentarzu parafialnym w Grabnie, 

- 11 listopada w Gminie Sędziejowice świętowano 101.  Rocznicę odzyskania Niepodległości 

oddaniem hołdu obrońcom Ojczyzny poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców 

1863 r. w centrum Sędziejowic, udziałem we mszy świętej oraz I Sedziejowickim Biegiem 

Niepodległości na 1111 metrów.  
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Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony przed obeliskiem w Woli Marzeńskiej 

 

 
Rekonstrukcja powstańczej Bitwy pod Sędziejowicami 1863 r. 
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80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono, składając kwiaty i zapalając znicze na mogile żołnierzy 

pochowanych na cmentarzu parafialnym w Grabnie 
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2. Ludność 

Na koniec 2019 roku w gminie Sędziejowice zameldowanych było 6358 osób (o 54 

mniej niż w 2018 r.), w tym 50,51 % kobiet (3212 tj. o 22 mniej niż w 2018 r.) i 49,48% 

mężczyzn (3146 tj. o 32 mniej niż w 2018 r.). Dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia 

stanowią 18,42% (1171). Osoby w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 roku życia i mężczyźni 

do 65 roku życia) w liczbie 3922, stanowią 61,68% populacji, natomiast liczba mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym wynosi 1265, tj. 19,90% ogólnej liczby mieszkańców. W tym czasie 

odnotowano 64 zameldowania spoza gminy (o 9 mniej niż w 2018 r.) oraz 25 wymeldowań  

(o 1 mniej niż w 2018 r.). 

Według danych Rejestru Państwowego w 2019 r. stwierdzono 60 urodzeń (o 13 urodzeń 

mniej niż w 2018 r.) i 97 zgonów (o 25 więcej niż w 2018 r.).  

W ciągu 2019 roku liczba stałych mieszkańców obniżyła się o 54 osoby, głównie 

wskutek ujemnego przyrostu naturalnego. 

 

Przyrost naturalny w latach 2017-2018 

   2017 2018 2019 

1. Liczba urodzeń 88 73 60 

2. Liczba zgonów 73 72 97 

3. Przyrost naturalny (poz. 1-2) +15 +1 -37 

 

Migracja ludności w latach 2017-2019 

  2017 2018 2019 

1. Liczba zameldowań z innej gminy  58 73 64 

2. Liczba wymeldowań z gminy 9 26 25 

3. 
Liczba przemeldowań na terenie gminy 

(migracja wewnętrzna) 
49 45 42 

4. Liczba zameldowań czasowych 41 34 84 

5. Bilans migracji (poz. 1 – 2)  +49 +47  +39 

 

STATYSTYKA LUDNOŚCI wg sołectw i wsi  w latach 2017-2019 

Lp. Sołectwo lub wieś 
Stan na dzień 

31.12.2017 r. 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Stan na dzień 

31.12.2019 r. 

1. BILEW 267 268  (+1) 258 (-10) 
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2. BRZESKI 191 194  (+3) 188 (-6) 

3. DOBRA 253 250  (-3) 253 (+3) 

4. GRABIA 99 94  (-5) 96 (+2) 

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

6. 

GRABICA 

- wieś: Grabica 

- wieś: Wola Wężykowa 

361 

166 

195 

359 (-2) 

166 (b/z) 

193 (-2) 

357 (-2) 

166 (b/z) 

191 (-2) 

7. 

GRABNO 

- wieś: Grabno 

- wieś: Zamość 

163 

90 

73 

165 (+2)   

92 (+2) 

73 (b/z) 

162 (-3) 

93 (+1) 

69 (-4) 

8. KAMOSTEK 299 302 (+3) 285 (-17) 

9. KORCZYSKA 133 130 (-3) 132 (+2) 

10. KUSTRZYCE 187 195 (+8) 200 (+5) 

11. LICHAWA 265 275 (+10) 273 (-2) 

12. MARZENIN 611 608 (-3) 598 (-10) 

13. 

NIECENIA 

- wieś: Niecenia 

- wieś: Wola Marzeńska 

132 

72 

60 

133 (+1) 

72 (b/z) 

61 (+1) 

139 (+6) 

69 (-3) 

70 (+9) 

14. 

KOZUBY 

- wieś: Nowe Kozuby 

- wieś: Stare Kozuby 

509 

213 

296 

503 (-6) 

210 (-3) 

293 (-3) 

500  (-3) 

209 (-1) 

291 (-2) 

15. OSINY 134 134  (b/z) 131 (-3) 

16. PODULE 152 151  (-1) 148 (-3) 

17. PRUSZKÓW 461 459  (-2) 464 (+5) 

18. PRZYMIŁÓW 121 125  (+4) 129 (+4) 

19. ROSOSZA 230 232  (+2) 233 (+1) 

20. SĘDZIEJOWICE 666 666  (b/z) 646 (-20) 

21. 

SĘDZIEJOWICE-KOLONIA 

wieś: Sędziejowice-Kolonia  

wieś: Brody 

375 

295 

80 

374  (-1) 

295 (b/z) 

79 (-1) 

381 (+7) 

300 (+5) 

81 (+2) 

22. SIEDLCE 279 284  (+5) 280  (-4) 

23. SOBIEPANY 115 114 (-1) 114 (b/z) 

24. WRZESINY 114 113 (-1) 108 (-5) 

25. ŻAGLINY 252 251 (-1) 249 (-2) 

  RAZEM 6402 6412 6358 

W nawiasach wyszczególniono zmiany liczby mieszkańców w porównaniu ze stanem  

na koniec poprzedniego roku (przybyło „+”, ubyło „-”). 
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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 - 7,58%. 

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 użytków rolnych w gminie jest następująca: grunty orne – ok. 79,45% (4070 ha), sady 

– ok. 1,70% (88 ha), łąki i pastwiska – 18,85% (950 ha).   

Struktura głównych upraw na gruntach ornych w 2019 r. jest następująca: żyto ozime, 

jare - 950 ha, pszenica ozima, jara - 590 ha, jęczmień ozimy, jary - 400 ha, pszenżyto ozime, 

jare - 520 ha, mieszanki zbożowe ozime, jare - 1.200 ha, kukurydza na ziarno i paszę - 90 ha, 

rzepak ozimy, jary - 150 ha, ziemniaki jadalne - 80 ha, grzyby jadalne - 140 m². 

W stosunku do poprzedniego roku następują stopniowe zmiany w strukturze głównych upraw. 

Zmniejsza się powierzchnia zbóż jarych oraz grzybów jadalnych, wzrasta powierzchnia zbóż 

ozimych  oraz  kukurydzy, zmiany  są  spowodowane  obawami  rolników  przed  suszą. 

Susza w 2019 roku w gminie Sędziejowice spowodowała znaczne straty w rolnictwie, 

ucierpiało 150 gospodarstw rolnych. Powierzchnia upraw dotknięta zjawiskiem suszy wyniosła 

1.772.05 ha, łączna kwota oszacowanych  strat  w  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej  wynosi  

2.965 542,74 zł. 

28 lipca 2019 r. przeprowadzono w Gminie Sędziejowice wybory przedstawicieli  

do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

 

Ze względu na rolniczy charakter Gminy przeobrażenia, jakie zachodzą w rolnictwie, 
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w perspektywie kilkunastu lat, mają znaczący wpływ na rozwój gminy Sędziejowice. 

Mieszkańcy będą musieli poradzić sobie ze skutkami zmian agrarnych, wynikających 

z postępującej globalizacji w zakresie produkcji żywności oraz działań mających na celu 

koncentrację i specjalizację produkcji. Co raz częściej występują też duże anomalie pogodowe, 

powodujące duże straty w uprawach. Powyższe czynniki wpływają na konieczność znalezienia 

dodatkowych źródeł dochodów dla wielu rolników oraz stworzenia nowych miejsc pracy. 

Władze Gminy Sędziejowice sprzyjają organizowaniu szkoleń, zdają sobie też sprawę, 

że należy wspierać pozarolniczą działalność oraz uświadamiać rolników, że tworzenie między 

innymi większych grup producenckich, pozwoli na sprostanie wyzwaniom przyszłości. Jednym 

z podstawowych zadań będzie monitorowanie rynku oraz znalezienie sposobu związanego  

z utrzymaniem rynku zbytu i zapewnieniem opłacalności rolnej. Niewystarczające 

dostosowanie technologii do wymogów rynkowych oraz brak informacji o możliwościach 

rozwojowych jeszcze bardziej pogłębiają istniejącą sytuację. 

Dużym wyzwaniem jest potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia wśród 

rolników. Dlatego ważnym zadaniem, stojącym przed władzami Gminy, jest opracowanie 

skutecznych mechanizmów korzystania ze środków pomocowych przeznaczonych na rozwój 

obszarów wiejskich. Istotną kwestią jest również ukryte bezrobocie w gospodarstwach, które 

stanowi przeszkodę w skutecznej modernizacji gospodarstw. 

 

 

 

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  

z węzłem komunikacyjnym S-8 usytuowanym w Marzeninie, oddany do użytku w 2019 r.  

z udziałem wkładu finansowego Gminy Sędziejowice w wysokości około 859,6 tys. zł. 

Struktura gospodarki gminy jest zdominowana przez mikroprzedsiębiorstwa, z czego 

zdecydowana większość to osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności 

gospodarcze. Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje około 280 firm. Przeważający charakter 

działalności to handel, transport i usługi (najwięcej w branży budowlanej oraz związanych  

z mechaniką samochodową). W Gminie brakuje silnych podmiotów gospodarczych, mających 

kapitał wystarczający do sfinansowania znaczących inwestycji w innowacje czy do sprostania 

wymogom globalnej konkurencji.  

Wśród największych zakładów produkcyjnych należy wymienić firmę ,,Lama’’- 

producenta dzianin, włóknin, laminatów i antykondensatów na rynki krajowe oraz zagraniczne. 

Pomioty gospodarcze zgłaszane są do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEDIG). Znacząca większość podmiotów gospodarczych to placówki małe, 

prowadzone przez przedsiębiorców osobiście lub zatrudniające od 1 do 5 pracowników. 

Na terenie gminy istnieje 12 elektrowni wiatrowych oraz funkcjonują 2 turbiny wodne 

wytwarzające energię elektryczną. 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku było zarejestrowanych 

ogółem 199 bezrobotnych mieszkańców z terenu Gminy Sędziejowice (w 2018 r. – 177),  

w tym 80 kobiet. Z zasiłku korzystało 31 osób.  W stosunku do końca grudnia 2018 r. liczba 

bezrobotnych wzrosła o 22 osoby, tj., o 12,4 %, choć przeciętny poziom bezrobocia 

rejestrowanego w roku 2019 r. wyniósł w całym powiecie łaskim 1327 osób (w 2018 r. – 1453) 

– jest to mniej o 14,5 % w porównaniu z rokiem 2018.  

Zmiany w liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach według PUP w Łasku  

w okresie grudzień 2018 - grudzień 2019 przedstawiają się następująco:  

 

                                           31.12.2018 r.        31.12.2019 r.                 Zmiana %  

                                             2019/2018 r. 

Łask  791 709 -10,4 

Buczek  157 120 -23,6 

Sędziejowice  177 199 +12,4 

Widawa  264 232 -12,1 

Wodzierady  64 55 -14,1 

 

 

D. Działalność Rady Gminy Sędziejowice 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 

W 2019 r. Rada Gminy Sędziejowice funkcjonowała w następującym składzie: 

Jarosław Bartczak - przewodniczący Rady Gminy, 

Dorota Burzyńska – wiceprzewodnicząca RG,  

Marcin Rzepa - wiceprzewodniczący RG, 

Sławomir Bilant - zastępca przew. Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 

Socjalnych, 

Katarzyna Dąbrowska, 

Krzysztof Domowicz - przew. Komisji Rewizyjnej, 

Danuta Kardas - przew. Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych,   

Mateusz Tarka,  

Emilia Piątek,  

Jarosław Owczarz - przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (do 23 grudnia 2019 r.), 

Katarzyna Sobala,  

Renata Kowalczyk (do 25 czerwca 2019 r.), 

Rafał Krawczyk - zastępca przew. Komisji Rewizyjnej,  

Witold Kruk- zastępca przew. Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Sylwia Rozwód - przew. Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Ewa Gruszczyńska (od 30 września 2019 r.). 

W ciągu 2019 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Sędziejowice. Z dniem 25 czerwca 

2019 r. nastąpiło spowodowane pisemnym zrzeczeniem, wygaśnięcie mandatu radnej Renaty 

Kowalczyk, którą od 30 września 2019 r. zastąpiła wybrana w wyborach uzupełniających 
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zarządzonych na dzień 15 września 2019 r. radna Ewa Gruszczyńska. 

Ponadto z dniem 23 grudnia 2019 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego Pana 

Jarosława Owczarza z powodu pisemnego zrzeczenia się. 

Rada Gminy VIII kadencji rozpoczęła działalność 21 listopada 2018 roku i obradowała  

w 2018 r. na 3 sesjach podejmując 30 uchwał oraz w 2019 r. na 15 sesjach, podczas których 

podjęto 88 uchwał. 

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 4 komisje stałe, które odbyły następującą 

liczbę posiedzeń: 

− Komisja Rewizyjna -  5 posiedzeń i 2 kontrole, 

− Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 12 posiedzeń, 

− Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych  - 10 posiedzeń, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji - 1 posiedzenie. 

Informacje o posiedzeniach komisji oraz Rady podawane były do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej gminy. Od nowej kadencji sesje Rady Gminy Sędziejowice 

transmitowane są on-line, a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych 

pozwalających na odnotowanie sposobu głosowania przez każdego radnego niezwłocznie po 

głosowaniu i podanie wyników do wiadomości publicznej. 

 

 

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 jednostek 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 2018-2013. 

Informacje o realizacji zadań Wójta, Urzędu Gminy i wszystkich jednostek przedstawiane są 

na bieżąco Radzie Gminy wraz innymi materiałami na każdą sesję. 

 

1. 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 w całości objęte są budżetem Gminy, przy pomocy, 

której Wójt wykonuje zadania własne Gminy określone ustawami, Statutem Gminy i Urzędu, 

uchwałami Rady oraz zadania zlecone przekazane Gminie na mocy obowiązujących przepisów 

prawa lub zawartych porozumień.  

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, 
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w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu 

dostępnych środków i zasobów.  

W Urzędzie Gminy w Sędziejowicach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana 

kadra, sprawnie realizująca zadania Gminy. Funkcję Zastępcy Wójta na podstawie powołania  

i Sekretarza Gminy na podstawie umowy o pracę pełnił Mirosław Potasiak, natomiast funkcję 

Skarbnika na podstawie powołania sprawował Grzegorz Dębkowski. Ogółem na koniec 2019 

r. zatrudnionych było 36 pracowników samorządowych, w tym 32 osoby na 30,45 etatach 

urzędniczych i 4 pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi na 3,25 etatu.  

W Urzędzie funkcjonują trzy referaty - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, Referat 

Finansowo-Budżetowy, Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Stanu Cywilnego oraz dwa 

samodzielne stanowiska pracy – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 

kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego oraz radca prawny. Kierownikiem 

Urzędu jest Wójt sprawujący nadzór przy pomocy Sekretarza oraz Skarbnika Gminy. Strukturę 

organizacyjną stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.  

Urząd Gminy mieści się w wyremontowanym 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. 

W 2019 roku pracownicy Urzędu wydali następującą liczbę decyzji, zaświadczeń  

i innych dokumentów w sprawach:  

- lokalizacja urządzenia obcego w pasie drogowym –  36, 

- lokalizacja zjazdu – 18, 

- umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym –  30, 

-  zajęcie pasa drogowego na czas robót – 30, 

-  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 3, 

- warunki zabudowy – 58 decyzji ustalających warunki, 14 decyzji zmieniających, 3 decyzje 

przenoszące warunki na inne osoby, 1 decyzja odmawiająca, 2 postanowienia o odmowie 

wszczęcia postępowania, 8 decyzji zawieszających postępowanie wskutek wycofania wniosku, 

łącznie wydano 86 rozstrzygnięć w tym zakresie, 

- zaświadczenia, informacje, wypisy i wyrysy dotyczące przeznaczenia nieruchomości  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji – 171, 

- środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – 6 (w tym 1 decyzja uchylona przez 

SKO), 

- podział nieruchomości - 21 decyzji zatwierdzających podział oraz 1 decyzja odmowna  

i 1 decyzja umarzająca postępowanie, 24 postanowieia pozytywnie opiniujące podział,  

1 postanowienie negatywnie opiniujące, 

- zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego – 30, 

- zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego – 11, 

- rozgraniczenia – 1 decyzja, 1 wszczęte postępowanie, 

- usunięcia drzew – 5 decyzji zezwalających wycinkę dla podmiotów prawnych 

- sporządzono 143 protokołów do zgłoszeń zamiaru wycinki drzew – dla  osobób fizycznych., 

- w Starostwie w Łasku  złożono  5 wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew  

z nieruchomości stanowiących własność Gminy Sędziejowice. 

- poświadczenia o wpisie do CEIDG – 128, 

- przyznanie dodatku mieszkaniowego – 18, 

- o istnieniu gospodarstwa rolnego – 17 zaświadczeń, 

- decyzji wymiarowych ustalających podatek  – 4352, 

- decyzji przypisu, odpisu w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości – 628, 
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- decyzji podatkowych po korektach – zmieniających  – 568,   

- zaświadczeń dotyczących figurowania w ewidencji podatkowej i podania informacji, czy dana 

osoba jest podatnikiem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 217, 

- zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych – 36, 

- upomnień – 333, 

- tytułów wykonawczych – 136. 

 W zakresie spraw obywatelskich: 

    1)  z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych: 

         a) udzielono 42 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych, 

         b) wydano 236 zaświadczeń z ewidencji ludności, 

         c) przyjęto 64 zgłoszenia zameldowań na pobyt stały, 

         d) dokonano 25  wymeldowań z miejsca pobytu stałego, 

         e) przyjęto 84 zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy, 

         f) wprowadzono  384 wnioski do Rejestru Dowodów Osobistych, 

         g) wydano 378 dowodów osobistych w systemie RDO; 

    2) z zakresu Bazy Usług Stanu Cywilnego: 

         a) sporządzono 8 aktów urodzeń w BUSC, 

         b) sporządzono  44 aktów małżeństw w BUSC, 

         c) sporządzono 45 aktów zgonu w BUSC, 

         d) przeniesiono 437 aktów do rejestru państwowego BUSC – migracja aktów (urodzenia, 

małżeństw, zgonów) z ksiąg stanu cywilnego, 

         e) wydano 747 odpisów aktów zupełnych i skróconych na wniosek (urodzeń, małżeństw, 

zgonów), 

          f) przyjęto 21 zapewnień na zawarcie związku małżeńskiego. 

 

 

 
Siedziba Urzędu Gminy Sędziejowice 
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2. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach  

 

Gminna Jednostka Usług Komunalnych została utworzona Uchwałą nr IX/83/99 Rady 

Gminy Sędziejowicez dnia 25 listopada 1999 r. i w obecnym stanie organizacyjnym rozpoczęła 

działalność z dniem 1 stycznia 2000 r.  Jednostka jest gminną jednostką organizacyjną, która 

pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza  

na rachunek dochodów budżetu gminy Sędziejowice. Aktualna siedziba zakładu 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 20 pracowników na 19,25 etatu, w tym 15 etatów 

obsługi. 

 Przedmiotem działalności GJUK jest świadczenie usług ze sfery użyteczności 

publicznej, polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,  

a dotyczących 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, gminnych ulic, placów  

i mostów oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

Siedziba GJUK mieści się w Sędziejowicach-Kolonii 12 w 5 obiektach o powierzchni 

użytkowej 1 269 m2, w tym, Budynek biurowo-techniczny – 467 m2, Budynek garażowo-

magazynowy – 344 m2, Budynek garażowy – 114 m2, Wiata garażowa – 324 m2, Magazyn 

paliwowy – 20 m2. 

W 2019 r. koszty działalności operacyjnej GJUK wyniosły 3 169 790,25 zł, w tym 

amortyzacja 1 139 977,94 zł, w tym wynagrodzenia 919 751,76 zł.w tym ubezpieczenia 

społeczne 216 525,97 zł. 

 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Sędziejowice realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 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 8–osobowa kadra, tj. kierownik – 1 etat, główny księgowy – 1 etat, pracownik socjalny 

– 3 etaty, 1 etat - specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 etat – 

inspektor ds. świadczenia wychowawczego oraz stypendium, 1 etat asystent rodziny. 

Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje wymagane na zajmowanych 

stanowiskach pracy, na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych 

kursach, szkoleniach i konferencjach. 

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; 
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- 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 w 2019 r. wyniosły 426 989,88 zł, w tym dotacja 109 381,00 zł.  

 

 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach działał w 2019 roku na podstawie  

i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Celem działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sędziejowicach jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia 

społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach zapewnia 40 miejsc dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Siedzibą jest lokal w budynku Centrum Kultury  

w Sędziejowicach, przy ul. Wieluńskiej nr 7 o pow. 396 m2. 

Działalność ośrodka wsparcia stanowi ważną część pracy na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi zamieszkujących na terenie gminy Sędziejowice, jak również gmin sąsiednich: 

Buczek i Zapolice. Efekty pracy z uczestnikami są widoczne w postaci wzrastającego  

ich uspołecznienia oraz widocznego udziału w życiu społeczności lokalnej. W roku 2019 

kierownictwo i kadra ŚDS dołożyła wszelkich starań, aby poziom wykorzystania miejsc  

w ośrodku był jak najwyższy, czego wynikiem jest frekwencja na poziomie 90%, a szeroka 

gama proponowanych treningów, zajęć, czy wyjazdów integracyjnych przyczyniła się  

do wzrostu atrakcyjności oferty. Tworzy to korzystny klimat do systematycznego i chętnego 

udziału w życiu Domu oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,  

tj. w spotkaniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek 

Kultury, jak również w uroczystościach takich jak dożynki i święta narodowe organizowane  

na szczeblu gminnym.  

W ŚDS zatrudniona jest wykwalifikowana kadra składająca się z 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.  

Plan finansowy ŚDS w 2019 roku po zmianach opiewał na kwotę 882.054 zł (w roku 

2018 - 841.200 zł). Zwiększenie planu spowodowane jest dodatkowymi środkami w ramach 

realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021  

z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. W ŚDS w roku 2019 przebywało 

6 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, co dało dodatkowe środki w wysokości 37.854 zł 

(525,75 zł x 6 osób x 12 m-cy). Kwota dotacji na 1 Uczestnika w roku 2019 wynosiła 1.752,50 

zł (w roku 2018 – 1.585 zł). W 2019 r. odpłatność uczestników za pobyt w ŚDS wyniosła 

921,25 zł. 
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5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach został założony przez Radę 

Gminy Sędziejowice i funkcjonuje w tej formie organizacyjnej od września 1999 r. Aktualnie 

w skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach, 

oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego oraz Publiczne Przedszkole  

w Sędziejowicach. 

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach w 2019 

roku na stanowiskach pedagogicznych i administracyjnych wynosiło 65,49 etatów, w tym:  

1) Nauczyciele - 42,86 etatu, (w tym w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 29,36 etatu, mianowani - 9,07 etatu, kontraktowi  - 3,82 etatu, stażyści  - 0,61 

etatu). 

2) Pracownicy administracji i obsługi razem: 22,63 etatów, w tym: 

- Administracja – 5,85 etatu, w tym: Główny księgowy - 1 etat, Specjalista - 3 etaty, Inspektor 

bhp - 0,10 etatu, Intendent - 1,75 etatu.  

- Obsługa – 16,78, w tym: Woźna - 1 etat, Sprzątaczka - 5,94 etatu, Pracownik gospodarczy -  

3 etaty, Kucharka - 2 etaty, Pomoc kuchenna - 2,21 etatu, Opiekun podczas dowozów - 2,5 

etatu, pomoc nauczyciela – 0,13 etatu. 

 

6. Zespół Szkół w Marzeninie 

 

Zespół Szkól w Marzeninie został założony przez Radę Gminy Sedziejowice i działa w tej 

formie organizacyjnej od 1 września 2002 r. Aktualnie w skład Zespołu wchodzi: Szkoła 

Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie i oddziały rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz Przedszkole w Marzeninie. 

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Szkół w Marzeninie w 2019 roku na stanowiskach 

pedagogicznych i administracyjnych wynosiło 28,84 etatów, w tym:  

1) Nauczyciele – 18,92 etatu, (w tym w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 12,53 etatu, mianowani -1,90 etatu, kontraktowi  - 2,54 etatu, stażyści:   - 1,95 

etatu). 

2) Pracownicy administracji i obsługi razem: 9, 92 etatów 

- Administracja – 3,75 etatu, w tym: Główny księgowy - 1 etat, - samodzielny referent - 1 etat, 

referent ds. kadr - 0,75 etatu, Intendent /kasjer - 1 etat.  

- Obsługa – 6,17 w tym: Woźna - 1 etat, Sprzątaczka - 1 etat, Pracownik gospodarczy - 1 etat, 

Kucharka -1 etat ,Pomoc kuchenna - 1 etat, Pomoc nauczyciela 1, 17 etatu. (0,75 etatu 

pracownik na urlopie wychowawczym). 
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7. Przedszkole w Dobrej 

Przedszkole w Dobrej zostało powołane uchwałą NR XXXVIII/280/18 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Dobrej. 

Funkcjonuje od października 2018 r. w wyremontowanym budynku poszkolnym w Dobrej.  

Placówka w 2019 roku zapewniła warunki lokalowe dla 3 grup przedszkolnych (jedna grupa 

3-4 latków, druga grupa dzieci 4-5 letnich i trzecia grupa dzieci 3,4,5-letnie – grupa unijna). 

Trzecia grupa została utworzona dzięki realizacji projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Nowe Miejsca przedszkolne w Gminie 

Sędziej9owice” i funkcjonuje od września 2019 r.. Ogółem w roku szkolnym 2019/2020 do 

przedszkola uczęszczało 56 dzieci.  Pobyt dzieci  w przedszkolu trwa od godziny 7:00 do 16:00, 

a w grupie unijnej od 7:00 do 17:00. 

Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolu w Dobrej na koniec 2019 roku na stanowiskach 

pedagogicznych i administracyjnych wynosiło 7,65 etatów, w tym: 

1) Nauczyciele – 5,40 etatu, (w tym w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego: 

dyplomowani  - 2,4 etatu, mianowani – 0,32 etatu, kontraktowi  - 2,60 etatu, stażyści – 0,08 

etatu). 

2) Pracownicy administracji i obsługi razem: 2,25 etatu, w tym: 

- Administracja – 0,5 etatu, w tym: Główny księgowy – 0,50 etat,  Inspektor bhp  -  umowa 

zlecenie, informatyk – umowa zlecenie. 

- Obsługa – 1,75 etatu, w tym: Woźna - 1 etat, (Pomoc nauczyciela – 0,5 etatu, kucharka – 0,25 

etatu – 1 osoba). 

 

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, jako samorządowa jednostka kultury 

działa od 27 maja 1949 r. Obecnie udostępnia zbiory biblioteczne, jako biblioteka główna  

w Sędziejowicach oraz 3 filie: w Pruszkowie, Marzeninie i Siedlcach. 

 Biblioteka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach, w tym dyrektor i 3 bibliotekarki oraz księgową 

na 0,5 etatu. Ważną pomoc świadczą też wolontariusze. Biblioteka w Sędziejowicach jest 

czynna 43 godziny w tygodniu (Pn.-Wt.: 8.00-16.00, Śr.-Pt.: 8.00-17.00), filie biblioteczne  

w Pruszkowie i Marzeninie po 20 godzin, natomiast Filia w Siedlcach czynna jest 10 godzin 

tygodniowo. Taki rozkład czasu funkcjonowania biblioteki po godzinach pracy stwarza 

możliwość dogodnego korzystania z biblioteki dla wielu czytelników. 

Siedzibą jest lokal na parterze budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach, przy  

ul. Wieluńskiej 7 o pow. 251 m2. 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY                                   www.gminasedziejowice.eu 

20 

 

9. Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach 

 

             Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach jest samorządową instytucją kultury, posiada 

osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury: 

1) Urząd Gminy w Sędziejowicach w dniu 29 marca 1985 r. (uchwała nr V/30/85 

      Gminnej Rady Narodowej w Sędziejowicach), 

2) Urząd Wojewódzki w Sieradzu Wydział Kultury i Sztuki w dniu 23.01.1987 r. wpisał 

do rejestru instytucji upowszechniania kultury pod pozycją „O”230/87. 

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej.Organizatorem Ośrodka jest gmina Sędziejowice, która 

sprawuje nad nim nadzór przez swoje organy. Siedzibą jest lokal w budynku Centrum Kultury 

w Sędziejowicach, przy ul. Wieluńskiej nr 7, o pow. 453 m2. 

Terenem działalności Ośrodka jest gmina Sędziejowice. Może prowadzić swoją działalność 

również poza granicami gminy Sędziejowice.  

    

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI Z PODZIAŁEM NA WAŻNIEJSZE GRUPY 

WYDATKÓW 

 

Głównym źródłem finansowania placówki jest dotacja przyznana z budżetu gminy oraz 

przychody z usług.  

                                                                                                      ROK 2018            ROK 2019                                                           

   Dotacja                                                                                      363 800 zł.             360 000 zł. 

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia       259 368 zł              291 361 zł. 

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                  44 031 zł.               47 501 zł.  

- zużycie energii elektrycznej, cieplnej, woda, ścieki, gaz            27 870 zł.               29 433 zł.                  

- usługi obce/ zatrudnienie na umowę – rachunek, naprawy itp.   20 000 zł.               25 475 zł.  

- zużycie materiałów /naprawa sprzętu, instalacji elektrycznej,                                           

  strojów, ubezpieczenie.budynków, transport,                                                                                                             

  zakup śr. czystości, odpady/                                                         27 874 zł.               21 570 zł.  

- zakup wyposażenia / instrument muzyczny- basy góralskie,  

  ruter, pianino „Jamacha,” zakup strojów Kapela Podwórkowa 

 „Sędziej”, Zespół”Kontra” i Zespół „Mała Kontra”                       7 994 zł.                 6 655 zł.  



RAPORT O STANIE GMINY                                   www.gminasedziejowice.eu 

21 

 

  DOCHODY WŁASNE I WYDATKI 

  Przychód                                                                                       34 625 zł.              51 666 zł 

- nauka gry na organach, perkusji, gitary, pianina,                         

  nauka języka angielskiego                                                           20 325 zł.               28 613 zł 

- wypożyczenie sali                                                                        12 800 zł.               15 233 zł.  

- za zajęcia roczne niepłatne                                                            1 500 zł.                 7 820 zł 

   Koszty  

- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia, zatrudnienie na umowę –rachunek          44 806 zł 

- amortyzacja środków trwałych                                                      8 460 zł                 5 460 zł 

-  artykuły żywnościowe/poczęstunki dla dzieci, rodziców  

    wyjazd na ferie itp./.                                                                      2 033 zł                1 400 zł 

    

ZASOBY KADROWE              

                                                                   

W GOK zatrudnionych jest 9 pracowników na 5 etatach, w tym: dyrektor - 1 etat, 

instruktor muzyk - 1 etat, instruktor świetlicy - 1 etat, główna księgowa - 025 etatu, starszy 

referent - 0,5 etatu, instruktor tańca ludowego - 0,5 etatu, instruktor tańca nowoczesnego - 0 25 

etatu, instruktor muzyk / kapelmistrz /– 0,5 etatu od 01.07.2019 r., instruktor plastyki - 025 

etatu do 30. 06.2019r, pracownik administracyjno – biurowy 0,25 etatu /zatrudnienie po stażu 

od 02.09.2019 r do 30.11.2019 r./ Rok 2018 – 4,75 etatów. Rok 2019 r. 5 etatów.  Zwiększenie 

etatów o 0.25. 

Na umowę – zlecenie GOK zatrudniał 7 instruktorów: 

 od 03.04.2019 r. do 30.06.2019 r. / instruktor muzyki/ skrzypce 

 od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. / instruktor tańca nowoczesnego 

 od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. i od 02.09.2019 r. / instruktor muzyki/ gitara 

 od 02.10.2019 r. /instruktor muzyki/ wokal 

 od 01.10.2019 r. /instruktor plastyki/ 

 od 01.01.2019 r. do 28.06.2019r i od 02.10.2019 r. / instruktor muzyki / perkusja  

 od 11.10.2019 r. /nauczyciel języka angielskiego. 

 

  Rok 2018 – 2 instruktorów. Rok 2019 – 7 instruktorów. Zwiększenie o 5 instruktorów. 

Na umowę - rachunek zatrudniał 4 osoby: instruktor muzyki /Kapela Podwórkowa „Sędziej”/, 

instruktor wokalno-umuzykalniający, instruktor muzyki /skrzypce/, instruktor tańca ludowego. 

Rok 2018 – 2 osoby. Rok 2019 – 4 osoby. Zwiększenie o 2 osoby. Na umowę o dzieło zatrudnił 

6 osób (m.in. w dniu 01.06.2019 r. prezentacja zespołów rozrywkowych.w Sędziejowicach na 

uroczystości – „Piknik Rodzinny” i „Piknik Motocyklowy” „MOTOFOLK”, uszycie strojów 
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dla Zespołu Śpiewaczego „Sędziejowianki” Rok 2018 – 8 osób. Rok 2019 – 6 osób. 

Zmniejszenie o 2 osoby. 

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką, która z racji istotnych zadań w zakresie 

działalności kulturalnej prowadzi różne działania, w tym omówione w Rozdziale VIII Raportu.    

 

 

10. Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach 

 

  Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach, jako podmiot leczniczy niebędący 

przedsiębiorcą prowadonym w formir samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

rozpoczął działalność od 1 stycznia 1999 r. i wpisany został do rejestru sądowego pod  

nr 0000033929. Organem założycielskim jest Gmina Sędziejowice. 

Działalność swoją prowadzi w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XVI/136/12 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zmianami. 

GOZ posiada nadany przez Urząd Statystyczny w Sieradzu nr ewidencji statystycznej – Regon 

730148499 i symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 8512Z i EKD 8512. 

Decyzją Urzędu Skarbowego w Łasku nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 831-145-

09-56. 

Przedmiotem działalności jest udzielanie ludności, w przeważającej mierze 

zamieszkujących obszar Gminy Sędziejowice, bezpłatnych usług medycznych, przez Ośrodek 

Zdrowia w Sędziejowicach i Filię w Marzeninie. 

Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności, promocji zdrowia oraz przestrzeganie 

praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach. Świadczenie opieki zdrowotnej 

odbywa się 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 skład Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wchodzą: 

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 8, 

- Filia w Marzeninie, ul. Zduńska 11. 

Siedzibę GOZ stanowią pomieszczenia w w wyremontowanych budynkach stanowiących 

własność Gminy Sędziejowice o ogólnej powierzchni użytkowej 584 m2, w tym GOZ  

w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 8 o pow. 480 m2 oraz Filia w Marzeninie przy  

ul. Zduńskiej 11 - 104 m2. 

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,  7 lekarzy zatrudnionych na kontrakty (2 lekarzy ginekologów, 1 lekarz pediatra,  

2 lekarzy POZ, 1 lekarz rehabilitacji, 1 lekarz endokrynolog), 5 pielęgniarek i 1 położna 

zatrudnione na pełny etat, 1 mgr fizjoterapii zatrudniony na pełny etat i 1 mgr fizjoterapii 

zatrudniony na 0,5 etatu. 
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Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

 

 

 

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 okresie od 18 marca do 16 kwietnia 2019 r. we wszystkich 25 sołectwach gminy 

Sędziejowice odbyły się zebrania zwołane przez Wójta Gminy w sprawie wyboru sołtysów  

i rad sołeckich na kolejną tym razem 5-letnią kadencję. Ogółem w całej gminie w wyborach  

na funkcję sołtysów zgłoszono 34 kandydatów, więc tylko w 9 sołectwach odnotowano po 

dwóch kandydatów. Nowi sołtysi zostali wybrani w 11 sołectwach, tj. Brzeski, Dobra, Grabica, 

Kamostek, Kozuby, Marzenin, Podule, Osiny, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia i Żagliny. 

W pozostałych sołectwach mieszkańcy potwierdzili wyborem swoje zaufanie do osób 

pełniących funkcje sołtysa w poprzedniej kadencji. Do jedenastu 3-osobowych i czternastu  

5-osobowych rad sołeckich wybrano łącznie 103 mieszkańców. Zebraniom wyborczym 

przewodniczyli radni RG w obszarze okręgów wyborczych, w których zostali wybrani,  

a w większości zebrań uczestniczył wójt gminy Dariusz Cieślak, mając okazję do zapoznania 

się z bieżącymi sprawami i problemami nurtującymi mieszkańców poszczególnych wsi.   
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Lp. SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA 

 1. Bilew Marta Sobala 

Emilia Chachuła  

Jadwiga Filipczak  

Andrzej Komorowski  

Wanda Sagan  

Jolanta Stępień  

2. Brzeski Monika Kocik 

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  
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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 

17. Pruszków Marek Woźniak 

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 
Andrzej Gruszczyński Małgorzata 

Pola  

Ewa Strąk  

22. Siedlce Dorota Burzyńska 

Sylwia Kobiera  

Alojzy Sychlak  

Małgorzata Dalecka  

Zofia Lisowska  

Piotr Śnieg 
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23. Sobiepany Monika Porada 

Stanisław Ciapciński  

Mariola Wawerka  

Magdalena Zawadzka  

24. Wrzesiny Andrzej Zgagacz 

Jadwiga Chojnacka  

Dorota Michalska  

Henryk Walicki  

25. Żagliny Urszula Wedmann 

Andrzej Jabłoński 

Magdalena Sobala 

Małgorzata Szymańska 

 

Gminny Dzień Sołtysa w 2019 r. 

 

 

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.   
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Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 roku i zakładał dochody w wysokości 31.673.443,00 zł 

oraz wydatki na poziomie 34.556.185,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła 

planowany deficyt budżetu w kwocie 2.882.742,00 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 32.313.519,08 zł, 

zaś wydatków zmniejszył do kwoty 33.465.441,33 zł. Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 

2019 r. wynosił 1.151.922,25 zł. 

Pozycję finansową gminy określa m.in. wysokość osiąganych dochodów budżetowych. 

W roku 2019 dochody wykonano w kwocie 30.030.568,91 zł, co stanowi 92,9% w stosunku do 

założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 29.323.917,70 zł (100,3%), 

natomiast dochody majątkowe w kwocie 706.651,21 zł (22,9%).  

Najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących gminy stanowią dotacje celowe  

z budżetu państwa (34,2%), subwencje (30,7%) oraz udziały w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (16,0%). Znaczącym składnikiem dotacji, jakie otrzymuje gmina, jest program 

rządowy „Rodzina 500+”. Na jego funkcjonowanie przeznaczono w 2019 r. kwotę 

5.483.040,99 zł.  

W 2019 roku pozyskano następujące środki zewnętrzne: 

 z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 315.316,00 zł na realizację inwestycji 

„Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia” (refundacja 

wydatków poniesionych w 2018 r.), 

 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 198.780,00 zł na realizację inwestycji 

„Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 

0+830”, 

 z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 97.035,00 zł na dofinansowanie 

przebudowy drogi w m. Wola Wężykowa, 

 ze Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 79.800,00 zł na realizację 

grantu „Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców 

regionu”, 

 z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 14.878,87 zł na dofinansowanie zadań  

w zakresie zakupu sprzętu dla jednostek OSP (zakup agregatu prądotwórczego dla OSP 

Marzenin oraz zakup pompy elektrycznej do brudnej wody dla OSP Sędziejowice), 

 z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 124.216,30 zł  

na dofinansowanie projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”, 

realizowanego w Przedszkolu w Dobrej, 

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

w kwocie 29.226,00 zł na dofinansowanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2019 roku”, 

 z Samorządu Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 30.000,00 zł  

na dofinansowanie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowościach Grabno, 

Kustrzyce, Sobiepany. 

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych - 889.252,17 zł. 
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Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Najwięcej środków w budżecie gminy wydaje się na zadania oświatowo-wychowawcze. 

Kolejne pozycje kosztowe to działania na rzecz wspierania rodziny, transport i łączność, w tym 

zadania z zakresu utrzymania dróg na terenie gminy oraz administracja publiczna.  

W roku 2019 wydatki wykonano w kwocie 29.265.617,01 zł, co stanowi 87,5%  

w stosunku do założonego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.629.820,57 

zł (97,8%), natomiast wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1.635.796,44 zł (31,4%). 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 5,6%.  

Na koniec roku 2019 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w wysokości 764.951,90 zł. 

Należy podkreślić, że duży wpływ na wykonanie budżetu w 2019 r. miało 

niezrealizowanie dochodów i wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym „Budowa 

przedszkola w Sędziejowicach” (plan 3.392.780,65 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

europejskich - 2.271.004,40 zł). 

Przychody budżetu gminy w 2019 r. wykonano w kwocie 1.027.420,71 zł z tytułu 

wolnych środków. Nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Zgodnie z planem, ze 

środków budżetu spłacono raty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek  

w kwocie 1.032.566,20 zł. 

 

Zadłużenie gminy 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu 

kredytów i pożyczek w wysokości 3.475.435,13 zł (w tym z tytułu umów sprzedaży, w których 

cena jest płatna w ratach - 5.837,43 zł), co stanowi 11,6% wykonanych dochodów.  

W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym za 2018 rok, zadłużenie gminy na 

koniec 2019 roku zmniejszyło się o 1.030.726,77 zł. 

Szczegółowe zestawienie zadłużenia gminy przedstawia tabela poniżej: 

Nazwa banku 

Data 

zaciągnięcia 

kredytu/ 

pożyczki 

Wysokość 

kredytu/ 

pożyczki 

Zadłużenie 

na dzień 

31.12.2019 r. 

Ostateczny 

termin 

spłaty 

Ludowy Bank Spółdzielczy 

w Zduńskiej Woli 
08.09.2011 478.000,00 90.000,00 30.11.2020 

Ludowy Bank Spółdzielczy 

w Zduńskiej Woli 
17.12.2015 640.000,00 100.000,00 30.11.2020 

Rejonowy Bank 

Spółdzielczy w Lututowie 
07.12.2017 2.340.000,00 1.920.000,00 30.11.2025 

Rejonowy Bank 

Spółdzielczy w Lututowie 
19.12.2017 700.000,00 600.000,00 30.11.2025 

Bank Spółdzielczy w 

Bełchatowie 
30.11.2018 500.000,00 400.000,00 31.12.2024 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi 

07.06.2017 216.482,00 108.241,02 31.10.2021 
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Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi 

13.07.2017 457.871,00 152.623,68 31.12.2020 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi 

26.06.2018 197.466,00 98.733,00 30.06.2021 

Sprzedaż na raty x x 5.837,43 x 

Razem 3.475.435,13  

 

Budżet gminy w latach 2016-2019 

Podstawowe wielkości budżetu w latach 2016-2019 kształtowały się następująco: 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

Dochody ogółem 23.926.888,90 25.670.084,04 28.327.360,17 30.030.568,91 

Dochody bieżące 23.709.261,11 24.821.127,31 27.064.496,45 29.323.917,70 

- dochody z tytułu PIT 3.434.225,00 3.564.640,00 4.469.007,00 4.699.037,00 

- dochody z tytułu CIT 1.050,24 -161,16 198,68 2.453,58 

- subwencja 

wyrównawcza 

3.384.944,00 3.444.969,00 3.308.345,00 4.153.563,00 

- subwencja oświatowa 4.650.510,00 4.536.860,00 4.606.913,00 4.845.304,00 

- uzupełnienie subwencji 

ogólnej 
0,00 0,00 22.504,00 0,00 

- dotacje i środki na cele 

bieżące 
7.559.001,97 8.598.039,65 8.608.275,93 10.342.713,23 

- pozostałe dochody 

bieżące 
4.679.529,90 4.676.779,82 6.049.252,84 5.280.846,89 

Dochody majątkowe 217.627,79 848.956,73 1.262.863,72 706.651,21 

- ze sprzedaży majątku 52.494,00 122.518,60 48.074,67 27.951,80 

- dotacje i środki na 

inwestycje 
160.224,80 704.845,41 1.207.480,10 674.102,85 

- pozostałe dochody 

majątkowe 
4.908,99 21.592,72 7.308,95 4.596,56 

Wydatki ogółem 22.674.414,10 28.732.991,18 28.010.909,56 29.265.617,01 

Wydatki bieżące 21.514.097,43 22.972.995,62 24.646.000,82 27.629.820,57 

- obsługa długu (odsetki 

od kredytów i pożyczek) 
53.952,06 39.115,14 88.992,98 79.281,33 

- wydatki na oświatę i 

edukacyjną opiekę 

wychowawczą 

7.227.793,64 7.660.496,30 8.268.934,89 9.022.304,48 

Wydatki inwestycyjne 1.160.316,67 5.759.995,56 3.364.908,74 1.635.796,44 

Wynik budżetu 

(nadwyżka/deficyt) 
1.252.474,80 -3.062.907,14 316.450,61 764.951,90 

Przychody budżetu  301.023,54 4.478.923,34 1.590.625,20 1.027.420,71 
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- zaciągnięte kredyty i 

pożyczki 
0,00 3.714.353,00 697.466,00 0,00 

- wolne środki 301.023,54 764.570,34 893.159,20 1.027.420,71 

Rozchody budżetu  788.928,00 522.857,00 879.655,10 1.032.566,20 

- spłaty kredytów i 

pożyczek 
788.928,00 522.857,00 879.655,10 1.032.566,20 

Kwota długu 1.531.434,00 4.684.353,00 4.506.161,90 3.475.435,13 

 

Dochody ogółem w latach 2016-2019 wzrosły o 25,5%, natomiast wydatki o 29,1%. 

Duży wpływ na tak znaczny wzrost budżetu miało przyjęcie ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (program „Rodzina 500+”). W okresie tym nastąpiło również istotne 

zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (wzrost o 36,8%) oraz z tytułu subwencji wyrównawczej (wzrost o 22,7%). Kwota 

subwencji oświatowej w omawianym okresie wzrosła, o 4,2%, co przy corocznym wzroście 

wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (łącznie 24,8% w latach 2016-2019) 

powoduje konieczność zwiększania dofinansowywania zadań oświatowych ze środków 

własnych gminy. Biorąc pod uwagę wyłącznie zadania subwencjonowane, kwota 

dofinansowania tych zadań przez gminę wyniosła: w 2016 r. - 776.029,45 zł, w 2017 r. - 

1.020.607,57 zł, w 2018 r. - 1.430.833,22 zł, w 2019 r. - 1.677.710,73 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 2030. W latach 

wcześniejszych (zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową gminy Sędziejowice na 

lata 2020-2030 po zmianach) będzie ono wynosić: 

- w 2020 r. - 6.150.017,59 zł 

- w 2021 r. - 7.753.248,94 zł  

- w 2022 r. - 7.184.589,71 zł 

- w 2023 r. - 6.389.240,93 zł 

- w 2024 r. - 5.387.867,40 zł 

- w 2025 r. - 4.325.867,40 zł 

- w 2026 r. - 3.383.867,40 zł 

- w 2027 r. - 2.441.867,40 zł 

- w 2028 r. - 1.527.820,21 zł 

- w 2029 r. - 577.820,21 zł 

 

Na stopień zadłużenia gminy wpływ mają wykonywane inwestycje, w tym  

w szczególności planowane do realizacji 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 2.000.000,00 zł  
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ze środków własnych, tak, aby w roku 2030 zmniejszyć kwotę długu do zera i jednocześnie  

w sposób bezpieczny spełnić wskaźniki spłaty, wynikające z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych.  

 

C. Działalność inwestycyjna 

 

W roku 2019 zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.635.796,44 zł, w tym: 

1) ze środków własnych - 1.199.533,72 zł (73,3%) 

2) w ramach funduszu sołeckiego - 120.029,62 zł (7,4%) 

3) ze środków pozyskanych - 316.233,10 zł (19,3%) 

Wydatki inwestycyjne, realizowane przez gminę Sędziejowice w 2019 roku przedstawia 

poniższa tabela. 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 
Źródła 

finansowania 

1 
Budowa sieci wod.-kan.  

w miejscowościach Bilew i Marzenin 
37 000,00 35 000,00 środki własne 

2 Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski 15 000,00 0,00 - 

3 
Zakup małego samochodu osobowo-

dostawczego 
75 580,00 75 500,00 środki własne 

4 
Zakup szafy sterowniczej na SUW 

Pruszków 
56 100,00 56 088,00 środki własne 

5 

Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska 

Wola-Karsznice - budowa łącznika z 

drogą ekspresową S8 na terenie powiatu 

zduńskowolskiego i powiatu łaskiego 

598 024,00 598 024,00 środki własne 

6 

Przebudowa drogi dojazdowej 

wewnętrznej w miejscowości Wola 

Wężykowa od km 0+000 do km 0+660 

163 700,00 163 697,88 

Województwo 

Łódzkie - 

97.035,00;  

środki własne - 

66.662,88 

7 

Przebudowa drogi wewnętrznej 

dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od 

km 0+000 do km 0+536 

75 000,00 73 669,32 środki własne 

8 

Przebudowa drogi wewnętrznej 

dojazdowej, ul. Rolnicza w 

Sędziejowicach od km 0+000 do km 

0+216 

59 886,36 54 071,73 środki własne 

9 

Remont drogi gminnej Nr 103057E 

Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 

do km 0+830 

250 000,00 248 475,74 

Fundusz Dróg 

Samorządowych - 

198.780,00; środki 

własne - 49.695,74 

10 Remont drogi gminnej w m. Niecenia 7 500,00 7 500,00 środki własne 

11 
Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia 

Trzecia 
6 500,00 6 500,00 fundusz sołecki 

12 
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w 

m. Sędziejowice Kolonia (działka nr 50/3) 
19 179,00 18 757,99 fundusz sołecki 
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13 
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w 

miejscowości Kustrzyce 
6 500,00 6 500,00 fundusz sołecki 

14 
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w 

Sędziejowicach (ul. Dolna) - dz. 11 i 4/5 
6 500,00 6 500,00 fundusz sołecki 

15 Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków 6 500,00 6 500,00 fundusz sołecki 

16 
Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP 

w Łasku 
10 000,00 10 000,00 środki własne 

17 
Utwardzenie powierzchni kostką przed 

salą OSP w Sobiepanach 
21 000,00 21 000,00 

fundusz sołecki - 

10.000,00;  

środki własne - 

11.000,00 

18 
Utwardzenie terenu przed budynkiem 

OSP w Grabnie 
21 500,00 21 499,99 środki własne 

19 
Wykonanie instalacji klimatyzacji  

w budynku OSP w Grabi 
17 500,00 17 500,00 

fundusz sołecki - 

10.100,46;  

środki własne - 

7.399,54 

20 
Wymiana pokrycia dachowego budynku 

OSP w Grabnie 
14 230,00 14 178,08 fundusz sołecki 

21 Zakup samochodu pożarniczego 150 000,00 0,00 - 

22 Budowa przedszkola w Sędziejowicach 3 392 780,65 0,00 - 

23 

Zakup magicznego dywanu w ramach 

projektu "Nowe miejsca przedszkolne w 

Gminie Sędziejowice" 

11 000,00 10 418,10 

Regionalny 

Program 

Operacyjny WŁ 

(środki unijne) 

24 
Dobudowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Podule 
3 500,00 3 500,00 

fundusz sołecki - 

3.000,00; środki 

własne - 500,00 

25 
Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP 

w Kamostku 
17 567,00 17 000,00 fundusz sołecki 

26 Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce 15 100,00 15 100,00 

Woj. Łódzkie - 

10.000,00;  

środki własne - 

5.100,00 

27 
Utwardzenie kostką brukową placu przed 

świetlicą wiejską we Wrzesinach 
28 220,00 28 000,00 

fundusz sołecki - 

12.219,15;  

środki własne - 

15.780,85 

28 

Wykonanie instalacji klimatyzacji w 

budynku świetlicy wiejskiej w 

Kustrzycach 

12 000,00 12 000,00 

fundusz sołecki - 

8.773,94; środki 

własne - 3.226,06 

29 

Rozbudowa infrastruktury sportowej 

obiektu sportowego w Sędziejowicach - 

stadion 

112 000,00 108 815,61 środki własne  

 Razem 5 209 367,01 1.635.796,44  
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D. Realizacja funduszu obywatelskiego i sołeckiego  

 

Fundusz obywatelski 

 

Gmina nie realizowała zadań w ramach funduszu obywatelskiego. 

 

Fundusz sołecki 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 436.760,61 

zł przy planowanej kwocie wynoszącej 446.076,36 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na 

poszczególne sołectwa i zadania przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania 
Kwota 

przyznana 

Kwota 

wykorzystana 

1 Bilew 
Remont świetlicy w budynku OSP  

w Bilewie 
18 251,39 18 251,39 

2 Brzeski 

Organizacja pikniku rodzinnego 1 500,00 1 500,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej  

w Brzeskach 
13 851,28 13 851,00 

3 Dobra 
Zagospodarowanie terenu boiska  

w miejscowości Dobra 
17 864,71 17 819,51 

4 Grabia 

Wykonanie instalacji klimatyzacji  

w budynku OSP w Grabi 
10 100,46 10 100,46 

Organizacja pikniku rodzinnego 1 500,00 1 499,52 

5 Grabia Trzecia 
Remont drogi gminnej w sołectwie 

Grabia Trzecia 
9 009,69 9 009,69 

6 Grabica 

Piknik integracyjny z okazji Dnia 

Dziecka i Dnia Mamy 
1 847,53 1 425,71 

Zakup wyposażenia do Domu 

Ludowego w Woli Wężykowej 
5 000,00 5 000,00 

Prace remontowe w Domu Ludowym 

w Woli Wężykowej 
15 000,00 14 676,33 

7 Grabno 
Wymiana pokrycia dachowego 

budynku OSP w Grabnie 
14 229,90 14 178,08 

8 Kamostek 

Zakup wyposażenia do kuchni w sali 

OSP 
2 000,00 2 000,00 

Budowa placu zabaw przy strażnicy 

OSP w Kamostku 
17 566,11 17 000,00 

9 Korczyska 

Remont dróg będących w zarządzie 

gminy Sędziejowice na terenie 

sołectwa Korczyska (dz. ew. nr 109 

 i 496) 

13 069,85 13 069,85 

10 Kozuby 
Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Kozubach 
27 261,08 27 261,08 

11 Kustrzyce 
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 

w miejscowości Kustrzyce 
6 500,00 6 500,00 
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Wykonanie instalacji klimatyzacji  

w budynku świetlicy wiejskiej  

w Kustrzycach 

8 773,94 8 773,94 

12 Lichawa Remont Domu Ludowego w Lichawie 18 251,39 18 146,89 

13 Marzenin 
Remont ul. Jasnej i ul. Piaskowej  

w m. Marzenin 
31 591,92 31 460,94 

14 Niecenia 
Naprawa drogi w Woli Marzeńskiej  

w kierunku Zielęcic 
12 915,18 12 915,18 

15 Osiny 

Zakup kruszywa do remontu drogi 

gminnej Nr 103060E Żagliny - Osiny 

(działka nr 41) 

13 069,85 13 069,85 

16 Podule 

Dobudowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Podule 
3 000,00 3 000,00 

Zadaszenie utwardzonego terenu przy 

budynku świetlicy wiejskiej 
10 920,55 10 920,55 

17 Pruszków 

Remont ul. Żródlanej w m. Pruszków 20 000,00 20 000,00 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw 

w m. Pruszków 
4 714,35 4 714,35 

Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 1 000,00 

18 Przymiłów 

Organizacja Dnia Dziecka 1 500,00 1 499,49 

Prace remontowe w świetlicy wiejskiej 

w Przymiłowie 
11 337,84 11 337,84 

19 Rososza 

Prace wykończeniowe przy 

pomieszczeniu gospodarczym 
2 800,00 2 800,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej  

w Rososzy 
7 600,00 7 544,53 

Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Rososzy 
6 575,34 6 526,45 

20 Sędziejowice 

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 

w Sędziejowicach (ul. Dolna) – dz. nr 

11 i 4/5 

33 564,00 27 143,30 

21 
Sędziejowice 

Kolonia 

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej 

w m. Sędziejowice Kolonia (działka  

nr 50/3) 

19 178,26 18 757,99 

Wymiana lamp oświetleniowych  

w miejscowości Brody 
1 500,00 1 500,00 

Zagospodarowanie terenu wokół 

obiektu sportowo-rekreacyjnego 

poprzez zakup ławek i koszy 

2 600,00 2 600,00 

22 Siedlce 
Remont świetlicy wiejskiej  

w Siedlcach 
18 560,74 18 554,84 

23 Sobiepany 

Zakup wyposażenia do kuchni w sali 

OSP 
1 500,00 1 500,00 

Utwardzenie powierzchni kostką przed 

salą OSP w Sobiepanach 
10 000,00 10 000,00 

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 719,15 0,00 
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24 Wrzesiny 
Utwardzenie kostką brukową placu 

przed świetlicą wiejską we Wrzesinach 
12 219,15 12 219,15 

25 Żagliny 
Remont budynku strażnicy OSP  

w Żaglinach 
17 632,70 17 632,70 

    Razem 446 076,36 436 760,61 

 

 

 

 

E. Uchwały związane z działalnością finansowo-inwestycyjną Gminy 

 

Rada Gminy w ciągu 2019 r. podjęła 25 uchwał bezpośrednio powiązanych  

z budżetem, finansami i podatkami, stanowiących podstawę do dokonywania przez organ 

wykonawczy wydatków oraz korekt w budżecie gminy w ciągu roku budżetowego: 

 

1) NR III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027 

2) NR III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 rok 

3) NR IV/32/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

4) NR IV/33/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

5) NR V/39/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

6) NR VI/49/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

7) NR VII/60/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

8) NR VIII/64/19 z dnia 31 maj 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

9) NR VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

10)  NR IX/70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2018 rok 

11) NR IX/71/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Sędziejowice za 2018 rok 

12) NR IX/72/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

13)  NR IX/73/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 
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14) NR IX/75/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy 

Sędziejowice 

15) NR X/81/19 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

16)  NR X/82/19 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

17)  NR XI/85/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

18) NR XII/103/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

19)  NR XII/104/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

20) NR XII/105/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

21) NR XIII/107/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

22)  NR XIII/108/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

23) NR XIII/109/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych 

na terenie Gminy Sędziejowice 

24) NR XIV/111/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

25) NR XIII/112/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

 

      
Granty sołeckie zrealizowane w Grabnie, Kustrzycach i Sobiepanach 

 

IV. Stan mienia komunalnego 

 

Szczegółowa Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice według 

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. została przedłożona Radzie Gminy Sędziejowice wraz  
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ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. W niniejszym raporcie przedkłada się 

więc wyłącznie zbiorcze dane obrazujące skalę ilościową majątku znajdującego się  

w zasobach gminy oraz zmiany, jakie nastąpiły w ciągu 2019 roku. 

Powierzchnia nieruchomości i gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego 

gminy na dzień  31.12.2018 r. wynosiła 259,8595 ha a na dzień  31.12.2019  r. 265,2373 ha. 

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie mienia o 5,3778 ha. Złożyły się na to przychody 

o pow. 3,2752 ha, w tym:  

- działka zabudowana w Korczyskach nr 427 - 0,2900 ha, 

- komunalizacja działki w Podulach nr 181/1 - 0,0200 ha,  

- zabudowana nieruchomość nr 210 w m. Kalinowa gm. Zapolice - 2,8900 ha, 

- działka nr 21/11 pod urządzoną drogą wewnętrzną - 0,0088 ha, 

- droga z decyzji podziałowej w Marzeninie nr 232/12 - 0,0664 ha 

oraz rozchody mienia o pow. 1,2148 ha, w tym: 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność /Pruszków, Grabica, 

Sędziejowice- Kolonia/- 1,0231 ha,  

- sprzedaż dz. 179/9 Przymiłów - 0,0149 ha, 

- pod drogę wojewódzką w Pruszkowie - 0,1768 ha.    

  Rozpatrując stan mienia według sposobu zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie 

gminy znajduje się 244,1440 ha, natomiast w zarządzie GJUK 7,6536 ha (GOZ Marzenin, GOZ 

Sędziejowice, GOPS, UG, GJUK, szkoła Marzenin, szkoła Sędziejowice, Przedszkole 

Sędziejowice, Przedszkole w Dobrej, stadion, boisko, oczyszczalnie, przepompownie, suw).  

W dzierżawie jest 7,9322 ha oraz w użytkowaniu wieczystym 5,5075 ha. Pozostała 

powierzchnia 9,4132 ha znajduje się w użytkowaniu OSP i sołectw (strażnice, świetlice, boiska, 

garaże). 

  Liczba budynków stanowiących własność gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 

36 szt. 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, waga Wola Marzeńska, SUW: 

Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, GOK, GJUK, budynek poszkolny w Pruszkowie/, 

Urząd Gminy - 10,  

- 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/ - 14,  

- inne /uw Pruszków, uw Grabica, uw Sędziejowice-Kolonia/ - 3. 

 Oceniając zasoby i gospodarowanie mieniem gminy należy stwierdzić, że władze 

gminy starają się zachować istniejący majątek, podejmując wszelkie starania o jego dbałość  

i utrzymanie w nieuszczuplonym i należytym stanie z dużym udziałem użytkowników mienia 

– kierowników jednostek gminnych, sołtysów i zarządów OSP. 
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Strażnica OSP w Sobiepanach 

 

Świetlica wiejska w Kozubach 
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V. Realizacja polityk, programów, strategii 

 

W 2019 r. w gminie Sędziejowice obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

STRATEGIE 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020 przyjęta Uchwałą Nr 

XX/157/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2012 r.   

 
W strategii określono główne cele rozwoju gminy: 

1)  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez powszechny dostęp do kultury, oświaty,   

      sportu i rekreacji, 

2) poprawa warunków cywilizacyjnych mieszkańców poprzez inwestycje w zakresie  

      infrastruktury technicznej i drogowej oraz ochronę środowiska przyrodniczego, 

3)   tworzenie warunków do inwestycji generujących nowe miejsca pracy, 

4)   wspieranie rolnictwa oraz przedsiębiorczości wśród rolników. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012 - 2020, realizowana jest zgodnie  

z przyjętymi kierunkami, które stanowią nadrzędne wytyczne do planowania poszczególnych 

działań podejmowanych przez Gminę. Uszczegółowieniu procedury wdrażania Strategii służą 

różnego rodzaju plany i programy, podejmowane w odniesieniu do poszczególnych kierunków 

rozwoju zawartych w dziale V Strategii, dzięki czemu podjętych zostało wiele cennych 

inicjatyw oraz zrealizowano szereg ważnych zadań. Realizacja Strategii odbywa się nie tylko 

poprzez realizację programów i planów, o których mowa powyżej, ale także poprzez 

uwzględnianie jej zapisów przy corocznym formułowaniu budżetu Gminy. 

Z uwagi jednak na fakt, że rozwój gminy ma charakter bardzo dynamiczny, zarówno  

w samej gminie jak i jej otoczeniu, cały czas zachodzą zmiany w wielu wzajemnie ze sobą 

powiązanych sferach funkcjonowania. Strategia nie może być dokumentem zawierającym zbiór 

zadań i zaleceń, które raz sformułowane będą zawsze aktualne. Nie rozwiązano zatem 

wszystkich sformułowanych w dokumencie problemów, ale przybliżono się do osiągnięcia 

wyznaczonych w Strategii celów. Wymagają one nieustannego monitorowania i weryfikacji. 

Konsekwentne i przede wszystkim wspólne działanie  pozwoli osiągnąć cele nadrzędne  

i misję postawioną w Strategii. Dokument powstał w 2012 roku. Od tego czasu nastąpiło szereg 

zmian w otoczeniu gminy, które uzasadniają przeprowadzenie w w 2020 roku podjęcia prac 

nad opracowaniem strategii na kolejne lata. 

 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 przyjęta 

Uchwałą nr XXXV/289/14 Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 kwietnia 2014 roku 

 

Podstawą prawną  uchwalenia Strategii jest art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Szczegółową informację o realizacji strategii zawarto w Rozdziale VIII lit. C Raportu – Pomoc 

społeczna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi 
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PROGRAMY WIELOLETNIE 

 

1. Wieloletni programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie 

Sędziejowice na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr XXXII/251/13 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2014-2020 

zmienionej Uchwałą nr XII/82/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015r.   

 

Omówiony  w Rozdziale VII Lit. C Raportu – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. 

 

2. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 20014-2017 przyjęty Uchwałą  

Nr XXXIV/273/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2014 r. i 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. 

Omówiony w Rozdziale VII Lit. C Raportu – Opieka nad zabytkami. 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2018-2022 przyjęty 

Uchwałą nr XXXII/250/17 z dnia 28 września 2017 r.           

                                                           

Omówiony  w Rozdziale VII Lit. D Raportu – Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. 

                                                          

4. Program Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 przyjęty Uchwałą  

Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.  

 

Podstawę prawną opracowania stanowi ustawa z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji, w związku z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu  

2 sierpnia 2016 r.  

W „Programie Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016 – 2022”, 

przeprowadzono diagnozę stanu Gminy. Na tej podstawie wytyczono obszar zdegradowany  

w Gminie, obejmujący 4 podobszary:  

1. Sędziejowice-Kolonia, Brody-Emilianów, Grabia 

2. Pruszków – Kustrzyce; 

3. Grabno; 

4. Wola Wężykowa, 

 

na których zidentyfikowano kumulację zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, techniczne i gospodarczej. Program dotyczy 

terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju Gminy Sędziejowice, obejmujących całość obszaru 

zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk 

kryzysowych. 

Program Rewitalizacji jest dokumentem określającym cele i programy działań, 

wskazuje narzędzia, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie obszaru zdegradowanego 
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ze stanu kryzysowego, a także wdraża założenia i cele Strategii Rozwoju Gminy Sędziejowice 

na lata 2012 - 2020, w szczególności skupiając się na zagadnieniach z zakresu rewitalizacji. 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice przyjęty Uchwałą  

nr XVII/134/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r.  

 

Omówiony  w Rozdziale VII Lit. D Raportu – Ochrona środowiska i gospodarka 

mieszkaniowa. 

 

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.     

                                                                                                                                                           

Omówiony  w Rozdziale VII Lit. D Raportu – Ochrona środowiska i gospodarka 

odpadami. 

 

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. 

 

Dokument opracowany na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne,  

Opracowanie omawia następujące zagadnienia : 

1) ocena stanu aktualnego i przewidywane zmiany zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej  

oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

4) zakres współpracy z innymi gminami. 

 

PROGRAMY ROCZNE 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w gminie Sędziejowice przyjęty Uchwałą nr VI/50/19 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie 

Sędziejowice. 

 

Omówiony  w Rozdziale VII Lit. D Raportu – Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. 

 

2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice 

przyjęty Uchwałą Nr NR XLIV/314/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.  
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Omówiony  w Rozdziale VII Lit. D Raportu – Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. 

 

3. 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 2019 rok przyjęty Uchwałą NR II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zawsze była ważna dla władz Gminy 

Sędziejowice. By zapewnić im w sposób jak najbardziej skuteczny pomoc, w ramach 

posiadanych zasobów i kompetencji, przyjęty został Program Współpracy. Wprowadził on 

jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji lokalnej i stanowił dla 

nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz gminy. W 2019 roku ustalono następujące 

cele szczegółowe współpracy:  

− wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw 

związanych z powstaniem nowych organizacji pozarządowych w Gminie Sędziejowice dla 

dobra lokalnej społeczności,  

− integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i gminy dążące do realizacji sfery 

zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,  

− umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności 

za społeczność lokalną, za realizację jej potrzeb i rozbudowę zasobów lokalnych, − promocja 

działalności organizacji pozarządowych. 

Program szczegółowo omówiony  w Rozdziale X Raportu – Współpraca z organizacjami  

i innymi podmiotami. 
 

4. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok przyjęty Uchwałą NR III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.  

5. Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok  przyjęty Uchwałą 

NR III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.  
 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działań  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków należy do zadań własnych gminy i jest realizowane  

w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

oraz narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program zawiera wykaz zadań 

mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem. Znaczna 

część zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie narkomanii, ze względu na taki sam 

charakter i te same grupy adresatów realizowana jest łącznie z zadaniami ukierunkowanymi  

na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Podstawowym celem programu jest ograniczenie 

spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych  

i zdrowotnych, a także podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Sędziejowice na temat 

zagrożeń wynikających z używania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,  

a w szczególności narkotyków. 
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Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień należy do zadań własnych 

gminy, a organizacyjną formę nadał im: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok”, który stanowi załącznik do uchwały Nr III/25/18 

Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. i „Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok”, stanowiący załącznik do uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy 

Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r., zwane w dalszej części raportu „Programami”.  

Zgodnie z art. 111  ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

środki na finansowanie powyższych działań gminy pozyskują, pobierając opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Według uchwały budżetowej na 2019 r. po zmianach w dziale 851 - ochrona zdrowia 

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 75 000 zł. Za okres 

sprawozdawczy wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 73 831,72 zł. Na realizację zadań „Programów” w 2019 r. 

wydatkowano 74 131,03 zł. W stosunku do wpływów wydano więcej środków o kwotę  

299,31 zł. 

W porównaniu z 2018 r. odnotowano wzrost wpływów z opłat w wysokości 3 953,32 

zł, tj. ok. 5,7%. 

Główne cele Gminnego Programu to: 

1. Rozwijanie edukacji wśród młodych i dorosłych mieszkańców oraz informowanie                          

o problemach i szkodach oraz zachowaniach ryzykownych związanych z piciem                                 

i nadużywaniem alkoholu, konsekwencjach takich zachowań, a także metodach leczenia                     

i zapobiegania szkodom zdrowotnym w tym zakresie, dostępnych formach pomocy dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji. 

2. Dodatkowo promowanie i wdrażanie programów szkoleniowych nastawionych na rozwijanie 

kompetencji rodzicielskich i wychowawczych w obszarze problematyki alkoholowej.  

3. Wspieranie organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  

oraz działań profilaktycznych promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny styl życia. 

4. Zwiększenie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 

i członków ich rodzin. 

5. Wspieranie działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe, 

ukierunkowanych na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z alkoholem oraz  

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

6. Wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych problemem 

alkoholowym. 

7. Wspieranie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz innych działań 

podejmowanych przez placówki interwencyjno – pomocowe i profilaktyczno-terapeutyczne  

na rzecz osób uzależnionych od alkoholu. 

8. Monitorowanie i ewaluacja działań profilaktycznych i pomocowych skierowanych do dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, osób uzależnionych, 

współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie. 
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9. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

promowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.  

W szczególności zalicza się do tej grupy współorganizowanie i wspieranie działań służących 

rekreacji i zabawie dzieci i młodzieży z terenu gminy, które promują zdrowy styl życia.  

W 2019 r. działania takie organizowali: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Sędziejowicach; Zespół Szkół w Marzeninie; Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach 

wraz ze świetlicami i klubami wiejskimi; Parafie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kamostku  

i Bilewie.  

Wydatki na realizację programów 

 

Na realizację zadań wydatkowano ogółem 37 583,02 zł. 

Na opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń wydatkowano kwotę 3 200,00 zł. 

Na uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. 

Główne zadania i wydatki realizowane w ramach programu: 

1) Urządzenia rekreacyjno – zabawowe - wydatki związane z organizacją zajęć podczas 

ferii zimowych – 2 000,00 zł, 

2) Ferie zimowe w ZSO nr 1 w Sędziejowicach - organizację wyjazdów do kina oraz zajęć 

sportowych. 2 487,40 zł, 

3) wypoczynek dla dzieci w miejscowości Rzeczka w Górach Sowich – Parafia 

Wniebowzięcia NMP w Marzeninie – 2 000,00 zł (przewóz osób), 

4) Wyjazd „Pożyteczne wakacje”  GOK w Sędziejowicach - wypoczynek letni, 

zakwaterowanie oraz przewóz osób – 9 900,00 zł, 

5) Wyjazd wakacyjny – Parafia Św. Marii Magdaleny i Św. Klemensa w Sędziejowicach. 

4 320,00 zł (przewóz osób), 

6) Pikniki rodzinne i festyny organizowane w sołectwach: Kamostek, Pruszków,  

Przymiłów, Brzeski, Lichawa, Podule, Sobiepany, Grabno, Siedlce, Bilew.- 6 195,73 zł, 

7) „Wakacyjna Szkoła Mistrzów Sportu VII” – program półkolonii letnich w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach - wyjazdy na basen, do kina oraz 

organizację zajęć sportowych i muzyczno-teatralnych – 7 999,89 zł, 

8) do działalności informacyjno-edukacyjnej wykorzystywane były wywiadówki  

i spotkania z rodzicami prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. 

Wykorzystywano do tego celu także zajęcia w okresie ferii zimowych i podczas przerwy 

wakacyjnej.W 2019 r. świetlice z programem opiekuńczo - wychowawczym dla dzieci 

i młodzieży  z rodzin z problemem alkoholowym nie działały. Opiekę po zajęciach 

szkolnych przejęły świetlice szkolne i Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, 

9) Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

dla osób z problemem alkoholowym działał przez cały rok. Porad udzielał psycholog  

i instruktor terapii uzależnień - łącznie udzielili 235 porad indywidualnych (psycholog 

- 185, terapeuta ds. uzależnień - 50). Najczęściej zgłaszanym problemem przez osoby 

korzystające z porad jest autoagresja i stany depresyjne, uzależnienie  
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i współuzależnienie oraz przemoc domowa. Z porad psychologa korzystali również 

uczniowie, rodzice i nauczyciele ZSO Nr 1 w Sędziejowicach i ZS w Marzeninie  

oraz ZSR w Sędziejowicach. Na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy GOPS 

w Sędziejowicach wydatkowano ogółem 25 320,00 zł, 

10) Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Sędziejowicach. Zespół został powołany zarządzeniem nr 87/19 Wójta Gminy z dnia  

17 października 2019 r. Zasadniczym celem zespołu jest budowanie lokalnego systemu opieki 

i wsparcia dla rodziny i dziecka, a także zsynchronizowanie i wypracowanie standardów 

współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących  

i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podejmowano 

działania w formie porad, interwencji w środowisku, współpracowano z kuratorami, 

policją i sądem rodzinnym; kierowano do Punktu Konsultacyjnego; rodzinom 

dotkniętym przemocą udzielono pomocy psychologicznej i finansowej, 

11) udzielono pomocy finansowej w kwocie 800,00 zł dla Polskiego Towarzystwa Walki                    

z Kalectwem O/Kutno na Fundusz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym za promocję 

działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej w trakcie 

trwania akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 

12) na opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, 

13) na uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. 

W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Sędziejowicach odbyła 7 posiedzeń. Komisja wydała 3 pozytywne opinie o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Sędziejowice w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy. 

W ciągu roku Komisja zajmowała się 5 nowymi sprawami związanymi z nadużywaniem 

alkoholu, które wpłynęły w 2019 roku (w 2018 r. – 10 spraw). Spotkania i rozmowy z osobami 

zgłoszonymi prowadzone były przez terapeutę ds. uzależnień i psychologa. Od 2015 roku  

w GOPS zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z rodzinami niewydolnymi 

wychowawczo, a także gdzie występuje alkohol. Członkowie Komisji analizowali informacje 

policji o zagrożeniach na terenie gminy. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przestrzegane są w pełni zasady ustalone przez Radę Gminy Sędziejowice. 

Warunki sprzedaży napojów alkoholowych są umieszczane na odwrocie wydawanych 

zezwoleń. Na działalność GKRPA wydatkowano ogółem kwotę 5 303,57 zł, w tym 924,44 zł 

za udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sędziejowicach. 

 

POZOSTAŁE PROGRAMY I PLANY 

 

 Oprócz wymienionych w niniejszym rozdziale programów istnieje szereg dokumentów 

planistycznych o różnym horyzoncie czasowym w zakresie opieki społecznej, których 

opracowanie wynika z ustawy o pomocy społecznej i wielu ustaw powiązanych. Szczegółowa 

analiza tych dokumentów zawarta zotała  w rozdziale VIII. Polityka i infrastruktura społeczna 

Lit. C. Pomoc społeczna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Sędziejowice 

 

W 2019 roku Rada Gminy Sędziejowice podjęła ogółem 88 uchwał, w tym 25 uchwał 

związanych bezpośrednio z wykonaniem budżetu gminy, które zostały także wyszczególnone  

w obrębie Rozdziału III poświęconego działalności finansowo-inwestycyjnej gminy. Pozostałe 

uchwały dotyczą różnych rozstrzygnięć proceduralnych i porządkowych, wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa. Wypełniając ustawową delegację odniesienie się  

do sposobu ich wykonania, znajduje się w krótkich przypisach oraz w ramach raportowania 

poszczególnych zagadnień tematycznych w niniejszym dokumencie.  

 

Uchwały podjęte w latach ubiegłych, obowiązujące i realizowane w 2019 r. 

 

1) Uchwała NR XXIII/148/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Projektu 

założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 

Sędziejowice 2008-2025 (realizacja omówiona Rozdziale V) 
 

2) Uchwała NR XX/157/12  z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2012-2020  (realizacja omówiona Rozdziale VII. 

Lit. D Raportu) 

 

3) Uchwała NR XIII/102/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032 

(realizacja omówiona w Rozdziale VII. Lit. D Raportu) 

 

4) Uchwała NR XVII/134/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice (realizacja omówiona w Rozdziale 

VII. Lit. D Raportu) 

 

5) Uchwała NR II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu 

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 rok 2019" 

(uchwała przekazana do wykonania Wójtowi Gminy, realizacja omówiona w Rozdziale 

V i X) 

 

6) Uchwała NR III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027 

 

7) Uchwała NR III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Sędziejowice na 2019 rok 

 

8) Uchwała NR III/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sędziejowice na lata 2019- 2022"  

(uchwała przekazana do wykonania Wójtowi Gminy do realizacji w Referacie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, omówiona w Rozdziale VII Lit. E) 
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9) Uchwała NR III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r (uchwała 

przekazana do wykonania Wójtowi Gminy, realizacja omówiona w Rozdziale V) 

 

10) Uchwała NR III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (uchwała przekazana do 

wykonania Wójtowi Gminy, realizacja omówiona w Rozdziale V) 

        

 

Uchwały Rady Gminy Sędziejowice podjęte w 2019 r.: 

 

 

Lp. 

Nr i data 

podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały 

(w sprawie) 

Odpowiedzialny za 

wykonanie 

 

Uwagi 

1. IV/31/19 

28 stycznia 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady 

Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 

2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Zduńskowolskiego 

Wójt Gminy Realizacja UG 

2. IV/32/19 

28 stycznia 

2019 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

  W trakcie 

realizacji UG 

3. IV/33/19 

28 stycznia 

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice  

na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

4. IV/34/19 

28 stycznia 

2019 r. 

wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej  

w sołectwach gminy Sędziejowice 

Wójt Gminy zrealizowano 

5. IV/35/19 

28 stycznia 

2019 r. 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Bilew, w obrębie działki  

nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice 

Wójt Gminy Realizuje UG 

6. IV/36/19 

28 stycznia 

2019 r. 

ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie zapewnienia 

posiłku na terenie Gminy 

Sędziejowice ,,Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Wójt Gminy, 

Kierownik GOPS 

Realizuje     

kier. GOPS 

7. IV/37/19 

28 stycznia 

2019 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywienia dla osób objętych 

programem wieloletnim ,,Posiłek w 

domu  

i w szkole” na lata 2019-2023 

Wójt Gminy Realizuje     

kier. GOPS 

8. V/38/19 

28 luty  

2019 r. 

udzielenia dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Marzeninie na wykonanie naprawy 

bramy garażowej w budynku strażnicy 

Wójt Gminy Zrealizował 

UG 

9. V/39/2019 

28 luty  

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice  

na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

10. V/40/19 

28 luty  

2019 r. 

uchwalenia Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sędziejowice 

Wójt Gminy Realizuje UG 
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11. V/41/19 

28 luty  

2019 r. 

zniesienia formy ochrony przyrody z 

drzew uznanych za pomniki przyrody 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

12. V/42/19 

28 luty  

2019 r. 

zmian w statucie Gminnego Ośrodka 

Zdrowia  

w Sędziejowicach 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

13. V/43/19 

28 luty  

2019 r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 

Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora 

Zespołu Szkół w Marzeninie od 

obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

ZS  

w Marzeninie 

14. V/44/19 

28 luty  

2019 r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 

Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im. Powstańców 1863 r. w 

Sędziejowicach od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

ZSO Nr 1 

15. V/45/19 

28 luty  

2019 r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 

Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im. Powstańców 1863 r. w 

Sędziejowicach od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

ZSO Nr 1 

16. V/46/19 

28 luty  

2019 r. 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

17. V/47/19 

28 luty  

2019 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywienia dla osób objętych 

programem wieloletnim ,,Posiłek w 

domu  

i szkole” na lata 2019-2023 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

18. V/48/19 

28 luty  

2019 r. 

uchwalenia statutów sołectw Gminy 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

19. VI/49/19 

28 marca 2019 

r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice  

na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

20. VI/50/19 

28 marca 2019 

r. 

określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt e 

gminie Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

21. VI/51/19 

28 marca 2019 

r. 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

planu finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia  

w Sędziejowicach za 2018 r. 

Wójt Gminy Do 

wykorzystania 

kier. GOZ 

22. VI/52/19 

28 marca 2019 

r. 

przyjęcia planu finansowego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 

2019 r. 

Wójt Gminy Do 

wykorzystania 

kier. GOZ 

23. VI/53/19 

28 marca 2019 

r. 

powołania Rady Społecznej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

Wójt Gminy Realizuje RS, 

UG i kier. 

GOZ 
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24. VI/54/19 

28 marca 2019 

r. 

określenia rodzaju świadczeń oraz 

warunków  

i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla 

których organem prowadzącym jest 

Gmina Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

25. VI/55/19 28 

marca 2019 r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 

Pani Anny Szymańskiej dyrektora 

Przedszkola w Dobrej od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

Przedszkola 

w Dobrej 

26. VI/56/19 

28 marca 2019 

r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 

Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora 

Zespołu Szkół w Marzeninie od 

obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

ZS  

w Marzeninie 

27. VI/57/19 

28 marca 2019 

r. 

zwolnienie w roku szkolnym 2018/2019 

Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora 

Zespołu Szkół w Marzeninie od 

obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych 

Wójty Gminy Realizuje dyr. 

ZS  

w Marzeninie 

28. VI/58/19 

28 marca 2019 

r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 

Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im Powstańców 1863 r. w 

Sędziejowicach od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

ZSO Nr 1 

29. VI/59/19 

28 marca 2019 

r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2018/2019 

Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im. powstańców 1863 r. w 

Sędziejowicach od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje dyr. 

ZSO Nr 1 

30. VII/60/19 

24 kwietnia 

2019 r. 

poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego  

i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

31. VII/61/19 

24 kwietnia 

2019 r. 

zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Sędziejowicach 

Wójt Gminy RS i kier. 

GOZ do 

wykorzystania 

32. VII/62/19 

24 kwietnia 

2019 r. 

planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i 

przedszkoli  

na rok 2019 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

33. VII/63/19 

24 kwietnia 

2019 r. 

Przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie 

Sędziejowice na lata 2019-2021 

Wójt Gminy Realizuje 

GOPS 

34. VIII/64/19 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027 

 W trakcie 

realizacji UG 
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31 maja  

2019 r. 

35. VIII/65/19 

31 maja  

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice  

na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

36. VIII/66/19 

31 maja 2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Sędziejowicach  

za 2018 rok 

Wójt Gminy Kier. GOZ do 

wykorzystania 

37. VIII/67/19 

31 maja  

2019 r. 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Sędziejowicach 

Wójt Gminy Kier. GOZ do 

wykorzystania 

38. VIII/68/19 

31 maja  

2019 r. 

dokonania zmian w statutach sołectw 

Gminy Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

39. IX/69/19 

28 czerwca 

2019 r. 

o udzieleniu Wójtowi Gminy 

Sędziejowice wotum zaufania 

Wójt Gminy Do 

wiadomości 

Wójt Gminy 

40. IX/70/19 

28 czerwca 

2019 r. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2018 rok 

Rada Gminy Do 

wiadomości 

Wójt Gminy 

41. IX/71/19 

28 czerwca 

2019 r. 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sędziejowice za 2018 rok 

Wójt Gminy Do 

wiadomości 

Wójt Gminy 

42. IX/72/19 

28 czerwca 

2019 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

Wójt Gminy W trakcie 

realizacji UG 

43. IX/73/19 

28 czerwca 

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice  

na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

44. IX/74/19 

28 czerwca 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego  

w miejscowościach Bilew i Marzenin, 

gmina Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

45. IX/75/19 

28 czerwca 

2019 r. 

opłaty targowej na terenie Gminy 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

46. IX/76/19 

28 czerwca 

2019 r. 

zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy 

Sędziejowice wydanego w przedmiocie 

zakazu podlewania ogródków 

przydomowych, działkowych, tuneli 

foliowych oraz trawników  

i upraw rolnych z wodociągu gminnego 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

47. IX/77/19 

28 czerwca 

2019 r. 

pozostawienia bez rozpoznania 

anonimowej skargi na działalność 

kierownika Gminnej Jednostki Usług 

Komunalnych w Sędziejowicach 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Zakończono 

postępowanie 

48. IX/78/19 

28 czerwca 

2019 r. 

nadania Odznaki Honorowej za Zasługi 

dla Gminy Sędziejowice 

Przewodniczący 

Rady Gminy; Wójt 

Gminy 

Zrealizował 

UG 

49. IX/79/19 

28 czerwca 

2019 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Zrealizował 

UG 

50. X/80/19 

4 września 

2019 r. 

udzielenia dotacji celowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na 

zakup pompy do wody zanieczyszczonej 

o wydajności min. 1000 dm3/min z 

kompletem węży 

Wójt Gminy Zrealizował 

UG 
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51. X/81/19 

4 września 

2019 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

Wójt Gminy W trakcie 

realizacji UG 

52. X/82/19 

4 września 

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

53. X/83/19 

4 września 

2019 r. 

wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz 

Powiatu Łaskiego nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Realizuje UG 

54. X/84/19 

4 września 

2019 r. 

przyjęcia darowizny przez Gminę 

Sędziejowice  

w postaci nieruchomości stanowiącej 

własność Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w Sędziejowicach w Likwidacji 

Wójt Gminy Zrealizowano 

UG 

55. XI/85/19 

30 września 

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

56. XI/86/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Grabia i Grabia Trzecia, gmina 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

57. XI/87/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

58. XI/88/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Podule – część południowa, gmina 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

59. XI/89/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Podule – część północna, gmina 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

60. XI/90/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Pruszków, gmina Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

61. XI/91/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Siedlce, gmina Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

62. XI/92/19 

30 września 

2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we 

wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, 

gmina Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

63. XI/93/19 

30 września 

2019 r. 

zmiany uchwały XXIII/192/13 Rady 

Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 

2013 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych 

udostępnionych przewoźnikom i 

operatorom oraz zasad i warunków 

korzystania z tych przystanków 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

64. XI/94/19 

30 września 

2019 r. 

powołania członka Komisji Budżetu, 

Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Sędziejowice 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

65. XI/95/19 

30 września 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Sędziejowice 

Przewodniczący 

Rady Gminy 
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66. XI/96/19 

30 września 

2019 r. 

powołania członka Komisji Kultury, 

Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 

Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

67. XI/97/19 

30 września 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę dotyczącą 

powołania Komisji Kultury, Sportu, 

Zdrowia, Oświaty  

 Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Sędziejowice 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

68. XI/98/19 

30 września 

2019 r. 

zmiany uchwały NR III/28/18 Rady 

Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze w 

szkołach  

i przedszkolach, dla których Gmina 

Sędziejowice jest organem prowadzącym 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

69. XI/99/19 

30 września 

2019 r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 

Pani Renaty Kowalczyk dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im. Powstańców 1863 r. w 

Sędziejowicach od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje Dyr. 

ZSO Nr 1 

70. XI/100/19 

30 września 

2019 r. 

zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020 

Pana Stefana Moryń wicedyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im. Powstańców 1863 r. w 

Sędziejowicach od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Wójt Gminy Realizuje Dyr. 

ZSO Nr 1 

71. XI/101/19 

30 września 

2019 r. 

regulaminu określającego wysokości 

dodatków  

i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli oraz szczegółowych 

warunków ich przyznawania 

Wójt Gminy Publikacja  

w Dz. Urz. 

Woj. Łódzk. 

72. XII/102/19 

8 listopada 

2019 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Sędziejowice do opracowania i złożenia 

wniosku na realizację zadania 

inwestycyjnego ,,Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego w Zespole Szkół  

w Marzeninie poprzez rozbudowę 

istniejącej infrastruktury" w ramach Osi 

priorytetowej VII Infrastruktura dla 

usług społecznych Działania VII.4 

Edukacja Poddziałania VII.4.3 Edukacja 

ogólna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego     

na lata 2014-2020 

Wójt Gminy Do realizacji 

UG 

73. XII/103/19 

8 listopada 

2019 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 

Wójt Gminy W trakcie 

realizacji UG 
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74. XII/104/19 

8 listopada 

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice  

na 2019 r. 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

75. XII/105/19                         

8 listopada 

2019 r. 

 

ustalenia rocznych stawek podatku od              

nieruchomości 

 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

76. XIII/106/19                

28 listopada 

2019 r. 

przyjęcia informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Sędziejowice 

za rok szkolny 

2018/2019 

Rada Gminy Do 

wiadomości 

77. XIII/107/19                

28 listopada 

2019 r. 

zmiany wieloletniej na prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice lata 

2019 - 2027 

Wójt Gminy W trakcie 

realizacji UG 

78. XIII/108/19                

28 listopada 

2019 r. 

dokonania zmian budżetu gminy 

Sędziejowice na 2019 r. 

 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

79. XIII/109/19                         

28 listopada 

2019 r. 

ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomościach,  

na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych  

na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, położonych na terenie Gminy 

Sędziejowice 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

80. XIII/110/19                         

28 listopada 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu 

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 2020 rok" 

Wójt Gminy Do realizacj  

w 2020 r. 

81. XIV/111/19                         

27 grudnia 

2019 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Sędziejowice na lata 

2020 -2030 

Wójt Gminy W trakcie 

realizacji UG 

82. XIV/112/19                         

27 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Sędziejowice na 2020 rok 

 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

83. XIV/113/19                  

27 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

Wójt Gminy Do realizacj  

w 2020 r. 

84. XIV/114/19                  

27 grudnia 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu                 Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok 

 

Wójt Gminy Do realizacj  

w 2020 r. 

85. XIV/115/19                     

27 grudnia 

2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schroniskach dla osób bezdomnych 

Wójt Gminy Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 
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86. XIV/116/19                  

27 grudnia 

2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

 Publikacja w 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzk. 

87. XIV/117/19                  

27 grudnia 

2019 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Gminy 

Sędziejowice  

i jej Komisji na 2020 r. 

Wójt Gminy 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Do realizacj  

w 2020 r. 

88. XIV/118/19                  

27 grudnia 

2019 r. 

ustalenia zasad otrzymywania i 

wysokości diet dla radnych Gminy 

Sędziejowice 

Wójt Gmiony Traci moc 

uchwała:               

nr XIII/107/12  

z 25 stycznia 

2012 r. 

 

 

 

VII. Infrastruktura techniczna i planowanie przestrzenne 

 

A. Ład przestrzenny  

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sędziejowice 

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice 

(sporządzane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  tj. Dz .U. 2018 poz. 1945 ze zm.), 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. 

- w 2018 r. obowiązywało Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sędziejowice” (Uchwała Rady Gminy Sędziejowice Nr XXVI/176/09 

z dnia 10 września 2009 r.) 

- ostatniej oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

(na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), dokonano w 

2016 r. (Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Sędziejowice  

z dnia 27.04.2016 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. (Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 

28.02.2019 r.). 
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2. 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 2018 r. obowiązywało 18 planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują 410,2 ha powierzchni gminy (powierzchnia całkowita gminy 

12017 ha). w 2019 r. przybyło 8 nowych planów obejmujących 254 ha.  Łącznie na koniec roku 

obowiązywało 26 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 

664,2 ha powierzchni gminy (5,53%)). 

Sczegółowe dane zawarto w tabeli: 

  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Sędziejowice 

1. Liczba obowiązujących MPZP na dzień 01.01.2019 r. 18 

2. Liczba uchwalonych MPZP w roku 2019 8 

  Suma: 26 

3. Powierzchnia (w ha) obowiązujących MPZP na dzień 01.01.2019 r 410,2 

4. Powierzchnia (w ha) uchwalonych MPZP w roku 2019 254 

  Suma ha: 664,2 

 

W 2019 r. podjęto 8 uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości: Bilew i Marzenin, Grabia i Grabia Trzecia, Nowe Kozuby i Grabica, Podule – część 

południowa, Podule – część północna, Siedlce  i Wola Wężykowa – część zachodnia.  

Wykaz uchwał zawiera poniższa tabela: 

1. IX/74/19 

28 czerwca 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina 

Sędziejowice 

2. XI/86/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsi Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice 

3. XI/87/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina Sędziejowice 

4. XI/88/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice 

5. XI/89/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice 

6. XI/90/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsi Pruszków, gmina Sędziejowice 

7. XI/91/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice 

8. XI/92/19 

30 września 2019 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina 

Sędziejowice 
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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 2019 r. oddano do użytku łącznik drogi wojewódzkiej z węzłem komunikacyjnym 

drogi ekspresowej S8, Realizowanej w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim, Powiatem 

Łaskim, Miastem Zduńska Wola oraz Gminą Zduńska Wola. Gmina Sędziejowice 

zaangażowała ogółem w inwestycję ok.859,6 tys. zł, w tym w 2019 r. – 598 tys. zł. Przez teren 

gminy Sędziejowice w m. Bilew przebiega 1,7 km tej drogi, stanowiącej status drogi 

powiatowej. 

Drogi gminne wykonane w 2019 r.: 

1. "Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 

0+830". Wartość odebranych robót: 243.494,24 zł - brutto. Dofinansowanie ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych: 198.780,00 zł; 

2. "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 

do km 0+216". Wartość odebranych robót: 53.321,73 zł – brutto. 

Gmina posiada bezpośrednie połączenia PKS 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. linię nr 5, 

która przebiega przez obszar gminy Sędziejowice, a konkretnie przez miejscowości: Marzenin 

– Wola Marzeńska - Pruszków – Dobra – Lichawa – Sędziejowice. Na terenie gminy w roku 

2019 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  

27 przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych. Łączna ilość przystanków na 

terenie gminy wynosi 84, w tym 39 przy drogach powiatowych, 18 przy drodze wojewódzkiej. 

 

Przez teren Gminy przebiega ponadto magistrala kolejowa Śląsk – Porty. 

Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów i mostów 

realizowana jest przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych i wymaga od jej kierownictwa 

I załogi największego zaangażowania sił i środków. W pracę zaangażowanych było 

bezpośrednio 12 pracowników stałych oraz 5 osób zatrudnionych sezonowo na 7 miesięcy. 

Łączne wydatki związane z całorocznym utrzymaniem dróg w 2019 roku wynosiły 892.992,00 

zł. Jest to wzrost o 71.575,00 zł (o 8,7%) w stosunku do roku poprzedniego. 

 

 Wykaz najważniejszych prac i działań związanych z utrzymaniem infrastruktury 

drogowej zrealizowanych w 2019 roku: 
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1) odkopano i oczyszczono zamulone rowy przy drogach na długości – 8680 mb. (w 2018 

r. - 2770 mb.); 

2) wykonano nowe przepusty drogowe o łącznej długości 190 mb. (w 2018 r. - 31 mb.),  

w tym: 

- Ø300 – 23 szt. - 6 mb, 1 szt. - 9 mb, 

- Ø400 – 2 szt. - 7 mb, 1 szt. - 6 mb, 1 szt. - 5 mb, 

- Ø500 – 1 szt. - 12 mb, 1 szt. - 6 mb. 

3) wykonano nową nawierzchnię tłuczniową na odcinku – 2420 mb. (w 2018 r. - 670 mb.), 

4) naprawiono klińcem kamiennym nawierzchnię dróg na odcinku 17340 mb. (w 2018 r. - 

5750 mb.); 

5) wykoszono dwukrotnie wszystkie rowy i pobocza dróg gminnych, co znacząco 

wpłynęło na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, zarówno pieszych jak  

i poruszających się pojazdów; 

6) naprawiono zniszczone lub w miejsce skradzionych znaków drogowych ustawiono 

nowe znaki – 46 szt. Łączny koszt zakupu – 3.824,00 zł; 

7) ustawiono lustro drogowe na drodze w Sędziejowicach-Kolonii – wartość 1.440,00 zł, 

8) naprawiono uszkodzoną nawierzchnię asfaltową na drogach gminnych, zużywając 61,5 

tony masy na gorąco za kwotę 21.599,00 zł oraz 6 ton masy na zimno za kwotę – 

4.413,00 zł; 

9) obcięto nisko zwisające gałęzie drzew przydrożnych, zagrażające bezpieczeństwu  

w miejscowościach: Marzenin ul. Zaciszna, Kustrzyce w stronę działek, Sobiepany, 

Przymiłów – Kustrzyce, Marzenin – Wrzesiny. 

 

W okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem z solą drogi gminne i chodniki. 

Pracowało: 7 szt. pługów drogowych i 2 szt. pługów małych do chodników oraz 3 szt. 

piaskarek. Przygotowano 350 ton mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, 

chodników i parkingów. Łącznie z zapasem z poprzedniego sezonu dysponujemy 650 tonami 

materiału do zimowego utrzymania dróg. 

 

Gmina prowadzi sprawy szeroko rozumianego oświetlenia ulicznego, a więc 

rozbudowuje tę sieć, konserwuje i opłaca energię elektryczną za oświetlenie. Dotyczy to drogi 

wojewódzkiej, dróg powiatowych i gminnych oraz wewnętrznych i dojazdowych do gruntów 

rolnych. Łącznie zainstalowanych jest 981 szt. opraw oświetleniowych (w 2018 r. było 977 

szt.), a oświetlenie jest uruchamiane w 82 punktach zapalania. Łączny koszt oświetlenia  

w 2019 r. wyniósł 202 354,57 zł. 

 
Łącznik z drogą ekspresową S-8 kosztował Gminę Sędziejowice ok. 859,6 tys. zł 
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Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza – Piguła” na odcinku 0,830 km o wartości 243.494,24 zł  

z dofinansowaniem Wojewody Łódzkiego w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych 

 

 
Droga wewnętrzna w Woli Wężykowej 
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ul. Polna w Marzeninie 

 

Droga wewnętrzna w Sędziejowicach-Kolonii 
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C. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

 

1. Zaopatrzenie w wodę 

 

 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, zaopatrują w wodę mieszkańców gminy w 2369 punktach poboru wody  

(w 2018 r. – 2320 punktów). W 2019 roku sprzedano 222.080 m3  wody, co przyniosło dochód 

w wysokości 694.524 zł. Jest to wzrost o 7446 m3 w stosunku do roku poprzedniego. 

 W 2019 roku zainwestowano w poprawę warunków pozyskiwania i dostarczania wody 

wykonując: 

- SUW Pruszków: 

 - wymiana szafy sterowania sieciowego pomp - 56.088,00 zł, 

 - wymiana przepływomierza – 9.279,00 zł, 

- SUW Sędziejowice: 

 - wymiana złóż filtracyjnych – 34.400,00 zł. 

 

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. 

Normalne przeciętne dzienne zużycie wody wynosi około 800 - 900 m3, natomiast w okresie 

suszy 2400 – 2700 m3 na dobę. W związku z występującą suszą w 2019 r. wprowadzone zostały 

ograniczenia w poborze wody z wodociągu gminnego do podlewania upraw. Wyeliminowanie 

okresowych braków wody będzie możliwe poprzez modernizację i rozbudowę SUW  

w Sędziejowicach, na którą w 2018 r. wykonana została dokumentacja techniczna. 

 

2. Kanalizacja 

 

Gospodarka ściekowa w gminie obsługiwana jest przez dwie oczyszczalnie ścieków: 

w Sędziejowicach o przepustowości 200m3/dobę oraz w Marzeninie 250m3/dobę.  

W Sędziejowicach moc oczyszczalni wykorzystana jest w 70%, w Marzeninie w 25%. Siecią 

kanalizacyjną ścieki odbierane są od 521 dostawców (w 2018 r. - 518). 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 290 dostawców  

i do oczyszczalni w Marzeninie o długości 12,29 km od 231 dostawców. 

W 2019 r. kolektorami odebrano łącznie 43.661 m3 ścieków za kwotę w wysokości 

270.002,00 zł. Jest to wzrost o 858 m3 w stosunku do roku poprzedniego. 

Świadczone są także usługi dla mieszkańców beczką asenizacyjną. W 2019 roku odebrano  

z szamb mieszkańców 3.721 m3 ścieków co przyniosło przychód w wysokości 75.331,00 zł. 

Jest to wzrost o 1.189 m3 w stosunku do roku poprzedniego. Z roku na rok wywożonych jest 

coraz więcej ścieków z posesji, jednak ograniczeniem jest dopływ świeżych ścieków  

do oczyszczalni i to stwarza problemy przy oczyszczaniu dowożonych zagnitych ścieków. 

Należy rozbudować sieć kanalizacyjną, zwłaszcza do oczyszczalni w Marzeninie, która 

jest w pełni niewykorzystana. Zwiększenie ilości świeżych ścieków z kolektorów  
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na oczyszczalniach daje możliwość przywozu większej ilości ścieków odbieranych beczkami 

asenizacyjnymi. Zatory w świadczeniu usług asenizacyjnych powstają zwłaszcza latem  

w związku z coraz większą liczbą letników kupujących działki w naszej gminie. 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

 

Gmina Sędziejowice dysponuje 30 lokalami mieszkaniowymi znajdującymi się w ośmiu 

obiektach komunalnych położonych w miejscowościach Marzenin (budynek ośrodka zdrowia), 

Pruszków (bloki i budynek po szkolny), Dobra (budynek po szkolny) i Sędziejowice (Gminny 

Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Kultury). W obiektach przeprowadzane są systematyczne 

prace konserwacyjno – remontowe. Sześć obiektów komunalnych w ostatnich latach zostało 

poddanych modernizacji wraz z termoizolacją. 

 Mieszkaniowy zasób na terenie Gminy Sędziejowice reguluje przyjęta Uchwała  

nr XXXII/251/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata  

2014-2020 zmieniona Uchwałą nr XII/82/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 

2015 r. 

 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 – eko groszkiem, 1 – węglem i drewnem, 1 – olejem opałowym. 

Łączne dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu czynszów wyniosły 97.435,93 zł. Jest to 

spadek o 5.752,00 zł wpływu z czynszów spowodowany wyłączeniem jednego mieszkania  

z eksploatacji – zwrot do zasobów szkoły w Sędziejowicach oraz wyprowadzeniem się jednego 

lokatora pod koniec roku. 

Rozstrzygnięto przetarg na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m2 oraz 

dwóch lokali użytkowych o powierzchni 35,9 m2 - (19,9 m2+16 m2). 

Łączne dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu dostarczania energii cieplnej wyniosły 

229.892,00 zł. Jest to wzrost o 452 zł, czyli na poziomie roku poprzedniego. 

W roku 2019 wydano 18 decyzji o przyznaniu lokatorom dodatku mieszkaniowego  

na łączną kwotę 15 287,00 zł. 

Liczba wpływających podań o przyznanie lokalu mieszkalnego świadczy o potrzebie  

utrzymywania istniejącego zasobu mieszkaniowego, a w przyszłości do rozważenia pozyskania 

kolejnych mieszkań komunalnych a zwłaszcza socjalnych. 

 

D. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

 

1. 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” przyjęty uchwałą nr XXXII/250/17 z dnia 28 września 2017 r. przez Radę Gminy 
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Sędziejowice. Program zawiera cele i zadania, które powinna realizować gmina jak i inne 

podmioty w celu ochrony środowiska w jej granicach administracyjnych.  

Celami realizacji programu ochrony środowiska jest poprawa stanu i ochrona środowiska 

przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono następujące cele: 

-  Poprawa jakości powietrza, 

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla mieszkańców gminy.  

Wyznaczone w Programie ochrony środowiska cele i zadania mają odzwierciedlenie  

w innych aktach prawa miejscowego Gminy Sędziejowice takich jak: program rewitalizacji 

Gminy Sędziejowice przyjęty Uchwałą nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Sędziejowice z dnia  

30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy 

Sędziejowice na lata 2016-2022 oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice 

przyjęty Uchwałą nr XVII/134/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziejowice 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z umową  

o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-303/13-00. 

Z zadań wyznaczonych ww. przepisami aktów prawa miejscowego Gmina 

Sędziejowice w 2019 r. realizowała, następujące zadania polegające na termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej: 

- Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Ludowego w miejscowości Woli Wężykowej, 

wydatkowano na ten cel 12 314,33 zł, 

W 2019 r. wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 

polegających na: 

- „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działce 163, obręb 0007 Czestków F, gm. Buczek”, 

- „Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną  

za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 4200 sztuk o łącznej mocy do 1 MW  

wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci 

wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego, transformatora na działkach nr ewid. 

140/1, 140/2, 141 w obrębie ewidencyjnym Dobra, Gmina Sędziejowice, powiat łaski, 

województwo łódzkie” 

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok.  

1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 

1+615”) , 

- „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce 

nr ew. 523 obręb Niecenia 0014”. 
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2. 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.  

 Na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Sędziejowice stanowiących akt prawa 

miejscowego w roku sprawozdawczym – 2019 odebrano następujące rodzaje odpadów: 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości 478,170 Mg, 

- zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości 182,495 Mg, 

- opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07 w ilości 141,335 Mg, 

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w kodzie 17 01 06, o kodzie 17 01 07 w ilości 

13,060 Mg, 

- zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości 6,336 Mg, 

- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości 168,659 Mg, 

- opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w ilości 12,095 Mg, 

- urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 w ilości 0,062 Mg, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodzie 20 01 21 i 20 01 

23  zawierające niebezpieczne składniki, o kodzie 20 01 35 w ilości 0,121 Mg, 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodach 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 36, o kodzie 20 01 36 w ilości 0,072 Mg, 

- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny o kodzie 20 01 99 w ilości 204,662 

Mg, 

- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 w ilości 141,491 Mg, 

Łącznie z terenu gminy Sędziejowice w 2019 r. odebrano 1348,558 Mg odpadów komunalnych 

(o 197,957 Mg więcej niż w 2018 r.). 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zbiórką odpadów komunalnych objętych było  5541 mieszkańców 

gminy (o 42 mniej niż w 2018 r.). 

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynosiła 

1955 (o 16 mniej niż w 2018 r.). 

 

 

3. Odpady zawierające azbest 

 

 Gmina Sędziejowice od 2016 r. realizuje program usuwania wyrobów zawierających 

azbest, który został przyjęty Uchwałą nr XIII/102/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia  

16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032.  

Łącznie na terenie Gminy Sędziejowice zinwentaryzowano 3 646 995 kg wyrobów 

zawierających azbest. 

Realizując ww. program w 2019 r. Gmina Sędziejowice na zadanie pn.: „Usunięcie  

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2019 roku” 
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wydatkowała kwotę 35 071,65 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosiło  

29 226,00 zł, natomiast pozostała kwota tj. 5 845,65 zł pochodziła z budżetu gminy. 

Usunięto i unieszkodliwiono w roku 2019 łącznie 82,424 Mg wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Sędziejowice. Wykonanie tego zadania było na poziomie zbliżonym do 

wykonania w 2018 r. 

  

 

4. Ochrona zwierząt 

 

 Ochronę zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice reguluje przyjęta Uchwała  

nr VI/50/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie 

Sędziejowice. 

 Realizując założenia przedmiotowego programu w schronisku, z którym gmina ma 

podpisaną umowę przebywało na dzień 01.01.2019 r. 61 szt. bezdomnych zwierząt, natomiast 

na dzień 31.12.2019 r. 2 szt. bezdomnych zwierząt.  

 W 2019 r. odłowiono z terenu gminy 5 szt. bezdomnych zwierząt, do adopcji wydano 

59 szt zwierząt, natomiast eutanazji poddano 2 szt. zwierząt i 4 szt. zwierząt odnotowano, jako 

padłych. 

 Na ochronę zwierząt wydatkowano w ciągo 2019 r. kwotę 69.407,33 zł. (w 2018 r. - 

112.603,68 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 art. 87 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2020 poz. 82). 

Pierwszy Program opieki nad zabytkami Gminy Sędziejowice powstał na lata 20014-

2017 (uchwała Nr XXXIV/273/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.03.2014 r.). Miał  

na celu podjęcie wieloletnich, wieloaspektowych i zintensyfikowanych kierunków działań  

i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Określał następujące 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 
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służąca budowaniu tożsamości i konkurencyjności regionu przy wykorzystaniu zasobów 

dziedzictwa kulturowego. 

W 2018 r. podjęto prace nad sporządzeniem kolejnego programu opieki nad zabytkami. 

Równolegle z pracami nad nowym programem, przystąpiono do aktualizacji gminnej ewidencji 

zabytków. Z uwagi na przedłużająca się procedurę przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków, 

Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sędziejowice uchwalono na lata 2019-2022 

(uchwała Nr III/23/18 z dnia 28.12.2018 r.). Przedmiotowy GPOnZ został zaktualizowany  

w zakresie potencjału dziedzictwa kulturowego i źródeł finansowania oraz dostosowany do 

zmieniających się realiów dotyczących opieki nad zabytkami w części analizy SWOT, celów  

i działań. 

W ramach ochrony zabytków sporządzono i przyjęto Gminną Ewidencję Zabytków 

gminy Sędziejowice (Zarządzenie Nr 512/18 z dnia 05.11.2018 r.). Przedmiotowa ewidencja 

prowadzona jest w postaci kart adresowych zabytków zawierających: 49 kart zabytków 

nieruchomych i 193 karty stanowisk archeologicznych. 

W 2019 r. nie dokonywano żadnych zmian w gminnej ewidencji zabytków. 

Przyjęte uchwały: 

 Uchwała Nr XXXIV/273/14 z dnia 28 marca 2014 r., sprawie przyjęcia „Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017” 

 Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” 

Ogółem do gminnej ewidencji zabytków wpisanych jest 49 obiektów, w tym do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisane są 22 zabytki, a do rejestru zabytków – 5 obiektów. 

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  
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*Obiekty zaznaczone odcieiem wpisane są do rejestru zabytków 

 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków gminy Sędziejowice 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 
NR i DATA REJESTRU 

ZABYTKÓW 

1 Marzenin kościół parafialny. pw. 

Wniebowzięcia NMP, 1370 - 

1372, rozbud. ok. 1750 r. 

61-IV-9 z 27.03.1950 r. 

lutego 

325 z; Decyzja zmieniająca 

chronologię obiektu – 

PSOZ.IV.5340/17/97  

z 19.05.1997 r.  

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 

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 
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2 Pruszków park dworski, XIX w. 437/248/A, dec. KL.IV-

680/149/67 z 25.07.1967 r. 

3 Sędziejowice,  

ob. Sędziejowice-

Kolonia 

dwór, pocz. XIX w. 367-IV-29 z 12.10.1946 r. 

429/252/A, dec. Kl.IV-

680/130/67 z 21.07.1967 r. 

4 Wola Marzeńska młyn wodno - elektryczny, k. XIX 

w. 

329/8/86, dec. 

KL.IX.5340/8/86 z 

01.10.1986 r. 

5 Wola Wężykowa ruiny zameczku, XVI w. 441/261/A, dec. KL.IV-

680/153/67 z 25.07.1967 r. 

 

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 

 

 
Kościół parafialny w Marzeninie pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w latach 1370 - 1372 
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VIII. Polityka i infrastruktura społeczna  

 

A. Oświata i edukacja 

 

Aktualna sieć szkół jest racjonalna i spełnia wymogi prawa oświatowego. Obowiązek 

szkolny w zakresie szkoły podstawowej spełniony jest na terenie gminy w 100%. Nie ma 

dzieci, które nie realizowałyby obowiązku szkolnego bez uzasadnionych powodów.  

W związku z reformą oświaty w 2017 roku i likwidacją gimnazjów na terenie naszej gminy nie 

została zamknięta żadna placówka oświatowa i żaden nauczyciel nie stracił pracy. Placówki 

zostały przygotowane do przyjęcia klas 7 i 8, dostosowano klasy i pracownie dydaktyczne,  

a dodatkowo od 1 września 2018 r. uruchomiono Przedszkole w Dobrej  

by w jeszcze większym stopniu zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom. Zadania oświatowe 

realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu państwa, subwencji 

oświatowej oraz ze środków własnych budżetu gminy.  

 

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:  

1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach – 326 dzieci, 17 oddziałów, 

2) roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

1863 r. w Sędziejowicach - „0” – 44 dzieci, 2 oddziały, 

4) Publiczne Przedszkole w Sędziejowicach – 39 dzieci, 2 oddziały. 

- Zespole Szkół w Marzeninie, w skład którego wchodzi:  

1) Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie – 118 dzieci, 8 oddziałów.  

2) Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jakuba 

Szymkiewicza w Marzeninie - „0” – 21 dzieci, 1 odział 

3) Przedszkole w Marzeninie – 49 dzieci, 2 oddziały. 

- Przedszkolu w Dobrej – 56 dzieci, 3 oddziały. 

Na koniec 2019 r. do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 444 uczniów 

(Sędziejowice – 326, Marzenin - 118). Wychowaniem przedszkolnym zorganizowanym  

w oddziałach przedszkolnych w szkołach jak i przedszkolach łącznie objętych zostało 209 

dzieci. 

 

Liczba uczniów z podziałem na oddziały: 

 

      1) w roku szkolnym 2018/2019: 

szkoły podstawowe – 450 uczniów, 25 oddziałów, 

oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 71 uczniów, 3 oddziały, 

oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych – 55 uczniów, 2 oddziały, 

przedszkola – 132 wychowanków, 6 oddziałów. 

Średnia liczba uczniów w oddziałach wynosiła: 
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- 18 w szkołach podstawowych, 

- 23,67 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

- 27,50 w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, 

- 22 w przedszkolach. 

 

      2) w roku szkolnym 2019/2020: 

szkoły podstawowe – 444 uczniów, 25 oddziałów, 

oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 67 uczniów, 3 oddziały, 

przedszkola – 144 wychowanków, 7 oddziałów. 

Średnia liczba uczniów w oddziałach wynosiła: 

- 17,76 w szkołach podstawowych, 

- 22,33 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

- 20,57 w przedszkolach. 

 

W szkołach i przedszkolach łączna ilość etatów pedagogicznych wynosi 67,18, 

natomiast w administracji i obsłudze wynosi 24,7 etatu. Dyrektorzy zatrudniają kadrę 

pedagogiczną zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w przepisach prawa 

oświatowego, zachęcając nauczycieli do kończenia różnych form doskonalenia zawodowego.    

 

Przeciętne zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w 2019 roku, dla których Gmina 

Sędziejowice jest organem prowadzącym: 

Nauczyciele w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego:  

- nauczyciele dyplomowani  -      44,29 etatu 

- nauczyciele mianowani:   -       11,29 etatu 

- nauczyciele kontraktowi:  -        8,96 etatu 

- nauczyciele stażyści:  -               2,64 etatu 

Nauczycieli razem:                    67,18 etatu  

 

Administracja razem:      10,01 etatu 

Główny księgowy        2,5 etat  

Specjalista            3 etaty  

Inspektor bhp                             0,10 etatu  

Intendent                               2,75 etat  

Samodzielny referent  1 etat 

Referent ds. kadr  0,75 

Obsługa razem:               24,85 etatu 

Woźna                                    3 etat   

Sprzątaczka                          6,94 etatu  

Pracownik gospodarczy    4  etaty  

Kucharka                               3,25  etaty  

Pomoc kuchenna             3,21 etaty  

Opiekun podczas dowozów       2,50 etatu  

Pomoc nauczyciela   1,80 etatu 

Pracownicy administracji i obsługi razem: 24,7 etatów 
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Zgodnie z przepisami zorganizowany jest dowóz uczniów do szkół, z którego korzysta 

454 uczniów. Dowożenie uczniów do szkół 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 Sędziejowice 

zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół 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 zespołów szkół i przedszkola 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”.  

W zespołach szkół i przedszkolach, należności wobec jednostki samorządu terytorialnego,  

w tym składki za wyżywienie dzieci i zajęcia realizowane poza podstawą programową  

w oddziałach wychowania przedszkolnego naliczane są w prawidłowej wysokości  

i odprowadzane w prawidłowych terminach zgodnie z ustawami i uchwałą. Zmiany w planie 

finansowym szkoły dokonywane są w ramach kompetencji dyrektora szkoły i dotyczą 

przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Zaplanowane w budżetach 

zespołów szkól i przedszkola wydatki realizowane są rytmicznie, zgodnie z planem 

finansowym i są poddawane comiesięcznej analizie. Obowiązkowe składki i wpłaty 

odprowadzane są zgodnie z obowiązującymi terminami, dlatego szkoła nie ma problemów  

z zobowiązaniami finansowymi. W przypadku dostaw artykułów lub usług, przestrzegane  

są przepisy ustawy o finansach publicznych. 

W szkołach i przedszkolach prowadzone są następujące innowacje i programy: 

- dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowe w Sędziejowicach z matematyki - „Matematyka 

inaczej – konstrukcje geometryczne”,  

- dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowe w Sędziejowicach z matematyki - „Zaprzyjaźnij się 

z matematyką – dowody matematyczne”, 

- dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach z historii  - „Historia w grach 

planszowych”, 

- „Bezpieczni zawsze i wszędzie” – projekt realizowany we wszystkich oddziałach 

przedszkolnych i klasach Szkoły Podstawowej w Marzeninie, 

- „Dzień Promocji” - projekt realizowany we wszystkich oddziałach przedszkolnych i klasach  

Szkoły Podstawowej w Marzeninie, 

- realizacja programu autorskiego w Przedszkolu w Dobrej „Dni nietypowe w przedszkolu”. 
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            Baza szkoły 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 2019 roku wykonano prace remontowe: 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach 

- wymiana podłóg i malowanie w 2 pracowniach i świetlicy, 

- malowanie i remont pracowni języka polskiego, 

- malowanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi, 

- malowanie korytarza piwnicy w starej części szkoły przy przebieralni, 

- malowanie części korytarza na parterze w nowej części szkoły, 

- naprawa bram wjazdowych w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, 

- naprawa płotu od strony kwiaciarni, 

- wymiana 33 szt. okien na łączniku, pracowniach na piętrze, korytarzu oraz w piwnicach  

w nowej części szkoły, 

- malowanie kuchni i zaplecza kuchennego, 

- wymiana 35 sztuk lamp oświetleniowych na korytarzach i w pracowniach, 

- malowanie stołówki i gabinetu dyrektora szkoły, 

- malowanie przebieralni i siłowni, 

- malowanie pracowni języka polskiego ( nr 13), 

- malowanie korytarza i ościeży okiennych w starej części, 

- malowanie urządzeń na placu zabaw, 

- przystosowanie dwóch pracowni do potrzeb uczniów klas pierwszych, 

 

w Zespole Szkół w Marzeninie 

- poprawienie tynków, malowanie, instalacja nowych świetlówek LED – sala edukacyjna na II 

piętrze, 

- wykonanie dwóch stałych ekspozycji na ścianach klatki schodowej, służących prezentacji 

twórczości dzieci, 

- montaż dolnopłuków w toaletach na I piętrze, 

- poprawienie tynków, malowanie, instalacja nowych świetlówek LED – w dwóch salach 

edukacyjnych na I piętrze, 

- malowanie toalet uczniowskich na I i II piętrze, 

- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian klatki schodowej, 

- naprawa instalacji elektrycznej – wymiana zabezpieczenia, 

- remont instalacji kanalizacyjnej w toaletach uczniowskich I i II piętra, 

- wymiana bojlera elektrycznego w toalecie uczniowskiej na I piętrze, 

- ukończenie zadaszenia sceny na terenie boiska szkolnego przy ZS w Marzeninie, 

 

w Przedszkolu w Marzeninie 

- wykonanie 7 sztuk osłon grzejników c.o. w salach 3-4 latków i 4-5 latków, 
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- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów kuchni i jadalni, 

- remont instalacji kanalizacyjnej w jadalni, 

- montaż szafy z drzwiami przesuwnymi w sali 3-4 latków, 

 

w Przedszkolu w Dobrej 

- malowanie jednej ściany elewacji zewnętrznej, 

- ogrodzenie części placu zabaw przy Przedszkolu tj. 38 mb siatką powlekaną ze skrzydłem 

bramowym wypełnionym panelem, 

- nałożenie nakładek metalowych na dwie wnęki w chodniku przy Przedszkolu obok placu 

zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

Organizacja pracy placówek na terenie Gminy Sędziejowice odbywa się zgodnie  

z przepisami prawa i statutami. Dyrektorzy zespołów szkół i przedszkola realizują uchwały 

Rady Pedagogicznej, Rady Gminy Sędziejowice wydają zarządzenia wewnętrzne  

i opracowują regulaminy zgodnie z unormowaniami prawnymi. Szkoły posiadają regulaminy, 

m.in.: pracy i wynagradzania, przyznawania dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora, 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizują zalecenia i wnioski organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, przestrzegają wskazanych terminów i obowiązujących 

procedur. Informacje uzyskane na spotkaniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty  

i organ prowadzący są na bieżąco przekazywane.  

 

W 2019 roku brano udział w następujących zawodach i konkursach: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach 

 

Lp.  Osiągnięcia w konkursach/ 

zawodach 

1. Ogólnopolska Olimpiada matematyczna juniorów 3 uczniów zakwalifikowanych do 

zawodów II stopnia XV OMJ 

2. Konkursu fotograficzny pt. „Międzyrzecze w 

obiektywie” organizowanego przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział 

w Sieradzu. 

I, II i III miejsce  

3 wyróżnienia, 1 nagroda pocieszenia 

3. Konkurs plastyczny „Portret sowy” organizowanego 

przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Łódzkiego Oddział  

w Sieradzu. 

3 wyróżnienia, 

1 nagroda pocieszenia 

 

4. Konkurs plastyczny "Woda źródłem życia" 

organizowany przez Fundację Honor Pomagania 

Dzieciom. 

III miejsce 

5. Konkurs wiedzowy "Poznajemy Parki Krajobrazowe 

Polski" organizowanego przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

I miejsce 

6. Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i 

granice Rzeczypospolitej 

udział 

7. Eliminacje powiatowe XIV Edycji Policyjnej 

Akademii Bezpieczeństwa dla uczniów klas II z 

terenu powiatu łaskiego. 

III miejsce  
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8. Igrzyska Dzieci. Zawody powiatowe w 

indywidualnych biegach przełajowych. 

I i II miejsce 

9. Igrzyska Dzieci. Zawody powiatowe w sztafetowych 

biegach przełajowych - chłopcy 

I miejsce 

10. Igrzyska Dzieci. Zawody w sztafetowych biegach 

przełajowych – chłopcy – półfinał wojewódzki 

VIII miejsce  

-chłopcy  

11. Igrzyska Dzieci. Zawody powiatowe w piłce ręcznej 

- chłopcy 

II miejsce 

12. Igrzyska Dzieci –zawody powiatowe  

w unihokeja - chłopcy 

I miejsce 

13. Igrzyska Dzieci półfinał wojewódzki – zawody w 

unihokeja – chłopcy. 

V miejsce 

14. Igrzyska Dzieci –zawody powiatowe w unihokeja - 

dziewczęta 

I miejsce: 

15. Igrzyska Dzieci półfinał wojewódzki – zawody w 

unihokeja - dziewczęta 

V miejsce 

16. Igrzyska Dzieci- zawody w sztafetowych biegach 

przełajowych – dziewczęta. 

II miejsce: 

17. Igrzyska Młodzieży Szkolnej- zawody w 

sztafetowych biegach przełajowych - dziewczęta. 

V miejsce: 

 

18. Igrzyska Dzieci –zawody wojewódzkie w 

indywidualnych biegach przełajowych. 

II miejsce 

19. Drużynowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej- zawody 

powiatowe  

w indywidualnych biegach przełajowych. 

III miejsce 

20. Igrzyska Dzieci –zawody powiatowe w 

indywidualnych biegach przełajowych -chłopcy 

I miejsce 

 

21. I miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół powiatu 

łaskiego - chłopcy 

I miejsce 

22. Sztafetowe biegi przełajowe – zawody powiatowe - 

chłopcy. 

I miejsce 

23. Sztafetowe biegi przełajowe – półfinał wojewódzki. VIII miejsce 

24. I miejsce – unihokej – zawody powiatowe - chłopcy. I miejsce 

25. III miejsce – unihokej - chłopcy. III miejsce 

26. Powiatowe drużynowe Igrzyska Dzieci w szachach II miejsce  

27. Rejonowe drużynowe Igrzyska Dzieci w szachach IV miejsce 

28. Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości 

 w Skomlinie 

IV miejsce 

 

 Zespół Szkół w Marzeninie  

Lp.  Osiągnięcia w konkursach/ 

zawodach 

1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. 

,,Młodzież zapobiega pożarom” 

Iv miejsce – uczeń kl. V 

2. Bezpieczeństwo ruchu Drogowego I miejsce drużynowo w kategorii 

powyżej 13 r.ż. 

III miejsce w kategorii do 13 r.ż. 

3. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego XIII miejsce drużynowo 

4. Konkurs na najlepszą sałatkę I miejsce drużynowo 

5. Gra terenowa ,,100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”, 

zorganizowany przez p. R. Lewińską 

Wszystkie klasy otrzymały 

pamiątkowe dyplomy i drobne 

upominki 

6. Konkurs historyczno – plastyczny ,,Być Polakiem, to 

brzmi dumnie”, zorganizowany przez p.  R. 

Lewińską 

I miejsce –uczennica kl. IV 

II miejsce – dwóch uczniów kl. V 

III miejsce – uczennica kl. VII 
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Wyróżnienie – uczeń kl. VIII 

7. Biegi i marsz Nordic Walking z okazji IV edycji 

Dnia Promocji Szkoły 

100 m dziewcząt – 1,2 i 3 miejsce 

200 m. dziewcząt – 2 miejsce 

1000m dziewcząt – 2 miejsce 

5000 m Nordic Walking dziewcząt – 

1,2 i 3 miejsce 

100 m chłopcy 1,2 i 3 miejsce 

200 m chłopcy 1,2 miejsce 

1000 m chłopcy – 3 miejsce 

3000 m chłopcy – 1,2 i 3 miejsce 

5000 m NordicWalking chłopców -  

1,2 i 3 miejsce 

8. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

siatkówce dziewcząt w Łasku 

V miejsce 

9. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 

siatkówce chłopców w Buczku 

VI miejsce 

10. XIV Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w 

Łasku 

udział 

11. XIX Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Warty 

pod hasłem ,,Dzieciństwo bez przemocy”, 

Rossoszyca  

udział 

12. Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej w Łasku IV miejsce 

13. Konkurs z okazji Dnia Św. Patryka na figurkę skrzata 

Leprechaun’a, zorganizowany przez p. E. Binder 

I miejsce – uczeń klasy III 

II miejsce – uczennica klasy III 

III miejsce – uczeń klasy I 

14. Konkurs na najładniejszą gazetkę klasową z okazji 

Dnia Św. Patryka, zorganizowany przez p. E. Binder 

I miejsce – kl. VII 

II miejsce – kl. IV 

III miejsce – kl.VI 

15. Konkurs wiedzy o Irlandii, 

Zorganizowany przez p. E. Binder 

Ocena wzorowa  

z j. angielskiego 

16. Międzyszkolny Turniej Matematyczny w ZS nr 1  

w Sędziejowicach dla klas IV-VI i VII-IIIG 

II miejsce - kl. VI 

III miejsce - kl. VII 

17. Powiatowe Potyczki Matematyczne udział-kl. IV 

III miejsce-kl. VII 

III miejsce-kl. VIII 

18. Najpiękniejsza kartka wielkanocna, konkurs 

zorganizowany przez  

p. M. Suwald 

I miejsce -kl. II 

II miejsce -kl. II 

III miejsce -kl. I 

2 wyróżnienia: kl. II i kl. III 

I miejsce -kl. VII 

II miejsce -kl. VI 

III miejsce -kl. VI 

19. II Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny ,,Nasza 

mowa ojczysta” w Czestkowie 

udział 

20. VIII Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy ,,Życie to 

nie gra”, 

 

II i IV miejsce 

21. Konkurs wielkanocny 

 ,,Święta z jajem” 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 

dyplomy i nagrody 

22. Konkurs plastyczny organizowany przez świetlicę w 

SP Nr 30  

w Olsztynie ,,Bałwankowy Świat” 

udział 
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23. Konkurs plastyczny organizowany przez SP Piękny 

Umysł  

w Częstochowie ,,Posłuchaj, jak bije zielone serce 

przyrody” 

udział 

24. Konkurs czytelniczo – plastyczny ,, Szkolne 

Przygody Gangu Słodziaków” 

I miejsce – uczennica klasy 3, 

I miejsce – uczennica klasy2, 

I miejsce – uczeń klasy 1, 

II miejsce – uczennica klasy 2, 

III miejsce – uczennica klasy2, 

25. IV Ogólnopolski Konkurs 

,, Wielka Liga Czytelników” 

udział 

26. Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w 

Programowaniu 

IV miejsce w grupie Master – 

uczennica kl. VIII 

 Przedszkole w Dobrej  

l.p.  Osiągnięcia w konkursach/ 

zawodach 

1. Wojewódzki konkurs plastyczny organizowany przez 

Park Trampolin SALTOS   w Łodzi pn.: „Maskotka 

SALTOSa”. 

1 miejsce   

(M. Urbaniak z grupy 3,4 latków z 

Przedszkola w Dobrej) 

2. Powiatowy konkurs plastyczny na wykonanie figurki 

zielonego smoka pn.: „Czyste powietrze z Dinkiem” 

konkurs organizowany przez Państwową Stację 

Sanitarno Epidemiologiczną w Łasku. 

1 miejsce 

(M. Borowieckiego z grupy 4,5 

latków z Przedszkola w Dobrej) 

+ nagroda publiczności 

 

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Sędziejowice w 2019 w zakresie oświaty: 

 

1) uchwała Nr V/43/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2018/2019 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

2) uchwała Nr V/44/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2018/2019 Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

3) uchwała Nr V/45/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2018/2019 Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

4) uchwała Nr V/46/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice; 

5) uchwała Nr VI/54/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń 

oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice; 

6) uchwała Nr VI/55/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2019/2020 Pani Anny Szymańskiej dyrektora Przedszkola w Dobrej od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

7) uchwała Nr VI/56/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2019/2020 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od 

http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8134
http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8135
http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8136
http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8137
http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8195
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obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

8) uchwała Nr VI/57/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2019/2020 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

9) uchwała Nr VI/58/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2018/2019 Pana Stefana Morynia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 

1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                         

i opiekuńczych; 

10) uchwała Nr VI/59/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2018/2019 Pani Jolanty Sierszyńskiej wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

11) uchwała Nr VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019; 

12) uchwała Nr XI/99/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2019/2020 Pani Renaty Kowalczyk dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                        

i opiekuńczych; 

13) uchwała XI/100/19 z dnia 30 września 2019 r.. w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 

2019/2020 Pana Stefana Moryń wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 

1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych;  

14) uchwała Nr XI/101/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego 

wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli                                            

oraz szczegółowych warunków ich przyznawania; 

15) uchwała Nr XIII/106/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji                      

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2018/2019. 

 

 

B. Ochrona zdrowia 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach w 2019 r. prowadził usługi w ramach 

Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach i Filii w Marzeninie w następującym zakresie: 

a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

którzy złożyli deklarację do lekarza POZ zatrudnionego  w  GOZ Sędziejowice, 

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

c) gabinetu położnej środowiskowo – rodzinnej dla kobiet ubezpieczonych w Narodowym 

Funduszu Zdrowia, 

d) poradni ginekologiczno-położniczej. 

Pod opieką Gminnego  Ośrodka Zdrowia znajduje się 5600 osób. Teren działania 

obejmuje mieszkańców gminy Sędziejowice. Usługi zdrowotne świadczone są od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00-18.00. 

http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8727
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Liczbę osób objętych opieką w ramach poszczególnych usług zdrowotnych zawiera tabela: 

Lp. Zadeklarowani Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r. 

1 Lekarz POZ 5 627 5 600 

2 Pielęgniarka środowiskowa 5 639 5 614 

3 Położna środowiskowa 2 929 2 918 

4 Higiena szkolna 663 603 

 RAZEM 14 199 14 735 

 

Lekarze, pielęgniarki środowiskowe, położna oraz pielęgniarki szkolne zatrudnione w Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach w 2019 r. zrealizowali następujące świadczenia zdrowotne 

zawarte w zestawieniu: 

 

DZIAŁALNOŚĆ    MEDYCZNA  ZA  ROK  2019 r. 

 

Usługi różne RAZEM ROK 

2018 r. 

Sędziejowice 

2019 r. 

Marzenin 

2019 r. 

RAZEM ROK 

2019 r. 

Ogółem przyjęć 27116 19220 7434 26654 

1. Przyjęć w por. 

     ogólnej 

22596 15896 6569 22465 

2. Przyjęć w por. D i D1 4522 3324 865 4189 

3. Zab. W domu chor. 1395 1013 102 1115 

4. Zab.w ośrodku zdrowia 8127 6080 1489 7569 

5.Badań poziomu cukru 869 722 126 848 

6.Pomiarów RR 1503 1131 374 1505 

7. Badań EKG 582 610 73 683 

8.Patronaży 

pielęgniarskich 

108 53 19 72 

9. Patronaży położnej 265 266 56 322 

10. Patronaży lek. 56 56 1 57 

11. Wizyt dom. 107 91 16 107 

12. Pobrań krwi 3287 2736 540 3276 

13. Zabiegów w gab. 

fizykoterapii 

11896 14421 – 14421 

14. Przyjęć w poradni ,,K„ 1770 1649 - 1649 

15.Badań cytologicznych 318 399 - 399 

16.Badań 

histopatologicznych 

14 26 - 26 

17.Liczba dzieci 

zaszczepionych 

570 454 177 631 

18.Urodzenia 62 46 8 54 

19.Zgony 101 87 
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W 2019 roku konsultacji specjalistycznych dla pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia  

w Sędziejowicach udzielał lekarz  z zakresu rehabilitacji, a także pacjenci mogli skorzytać  

z porad specjalistycznych z zakresu  endokrynologii ze środków własnych Ośrodka Zdrowia,  

a także  w ramach   prywatnej praktyki  lekarskiej.                

 

W  Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach przeprowadzane są różne akcje 

zdrowotne, z których korzysta wielu pacjentów, m. in.: bezpłatne badania słuchu, bezpłatne 

badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, badania wzroku, badania  

na osteoporozę, badania usg Dopllera kończyn górnych i dolnych. 

W GOZ w Sędziejowicach funkcjonuje poradnia ginekologiczno-położnicza czynna  

3 razy w tygodniu oraz gabinet fizjoterapii. 

W gabinecie fizjoterapii w 2019 r.  wykonywane były następujące zabiegi: 

a) jonoforeza, 

b) galwanizacja, 

c) elektrostymulacja, 

d) prądy ( diadynamiczne, Tens, Trauberta, Kotza), 

e) ultradźwięki, 

f) laseroterapia, 

g) lampa Sollux, 

h) masaże suche, 

i) masaże hydropowietrzne oraz mechaniczne, 

j) pole stałej i niskiej częstotliwości, 

k) wyciągi, 

l) 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 01.07.2016-30.06.2021 r., natomiast z  zakresu rehabilitacji 

medycznej  kontrakt został podpisany  na okres od 01.06.2018 do 31.12.2021 r. 

W 2019 r zakupiono : 

           1) sondę prysznicową kompatybilną z posiadanym urządzeniem BTL-4000 Topline                   

               do użytku w gabinecie fizjoterapii w cenie: 10.790,00 zł, 

           2) videoprinter przeznaczony do drukowania obrazów z urządzeń wideo m.in.  

               z urządzeń diagnostyki medycznej ( USG), do użytku w gabinecie ginekologiczno- 

               położniczym w cenie: 2880,00 zł, 

          3) komputer typu AIO do użytku w rejestracji w cenie: 3813,00 zł. 

          4) klimatyzacja wybranych pomieszczeń GOZ w Sędziejowicach w cenie 25,600 zł, 

          5) agregat prądotwórczy o mocy 12 kW  wraz z wykonaniem linii zasilającej  na potrzeby  

              Gminnego Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach w cenie: 20.000,00 zł. 

  

C. Pomoc społeczna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach realizował zadania, określone 

ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)  

oraz wynikające z innych ustaw, w tym: 

1) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
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2) o świadczeniach rodzinnych, 

3) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

5) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

6) o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

7) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

8) o Karcie Dużej Rodziny. 

 

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 r. (w zł) 

 

Wspieranie rodziny 47 873,69  w tym środki gminy  35 356,69 

Świadczenia rodzinne + koszty obsługi 2 052 216,07 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 149 040,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające zasiłki stałe oraz niektóre 

świadczenia rodzinne 

 

44 147,91 

 

Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne 38 834,96 

Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe 46 361,44 

Zasiłki stałe 200 127,61 

Ośrodek Pomocy Społecznej 426 989,88  w tym dotacja 109 381,00 

Dożywianie w tym zasiłki na żywność 29 264,73 (dotacja) 

Rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny) 304,00  

Świadczenie wychowawcze 500 + 

+ koszty obsługi 

5.483.040,99  

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych  35 506,20 

Stypendia socjalne  69 517,37 

Świadczenia “Dobry start” 237 460,00 

Usługi opiekuńcze  24 998,05 

        OGÓŁEM: 8 885 682,90 

 

 

Dla porównania wydatki GOPS w Sędziejowicach w 2018 r. przedstawiały się następująco: 

Wspieranie rodziny 41 307,71 (w tym środki gminy  24 805,15) 

Świadczenia rodzinne + koszty obsługi 1 826 365,00 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 181 250,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające zasiłki stałe oraz niektóre 

 

31 291,88 
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świadczenia rodzinne  

Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne 39 441,82 

Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe 57 131,00 

Zasiłki stałe 170 959, 93 

Ośrodek Pomocy Społecznej 329 260,11 w tym dotacja 109 219 

Dożywianie w tym zasiłki na żywność 26 734,00 

Rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny) 147,00 

Świadczenie wychowawcze 500 + 

+ koszty obsługi 

4 221 900,90 

        OGÓŁEM: 6 927 136,88 

 

Wzrost wydatków w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 1 958 546,02 

zł, tj. o 28,27%, na co szczególny wpływ miały wydatki na świadczenie wychowawcze 500+ 

(wzrost o 1 261 140,09 zł), uruchomienie świadczenia “Dobry start” (237 460,00 zł) oraz 

wydatki na świadczenia rodzinne (o 225 851,07 zł).  

 

 

FORMY POMOCY 

 

1/  zasiłek stały  - 33 osób; 

2/  składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58 osób; 

3/  zasiłki okresowe – 38 osób; 

4/  zasiłki celowe –  61  osób; 

5/  pomoc państwa w zakresie dożywiania – 189 osób; 

6/  realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  -  392 rodziny; 

7/  realizacja świadczenia wychowawczego -  693 rodziny; 

8/   pomoc materialna dla uczniów/stypendia – 73; 

9/  kierowanie do domów pomocy społecznej – 6 osób; 

10/ potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  

      publicznych – 13 osób; 

11/ wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych – 8 osób; 

12/ usługi opiekuńcze – 2 osoby; 

13/ program “Dobry start” - 766 osób; 

14/ Karta Dużej Rodziny – 21 osób.  
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STRATEGIE, PROGRAMY I POLITYKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 

2020. 

 

Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców jest Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Podstawą prawną  

Strategii jest art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Dokument został przyjęty uchwałą 

nr XXXV/289/14 Rady Gminy Sędziejowice w dniu 28 kwietnia 2014 roku. 

Gmina Sędziejowice realizuje założenia, cele i kierunki określone w strategii: 

1. Minimalizowanie skutków ubóstwa. 

2. Zmniejszenie bezrobocia. 

Gmina współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku. W 2019 r. zorganizowano prace 

społecznie użyteczne, z których skorzystało 12 bezrobotnych osób z terenu gminy 

Sędziejowice; prace interwencyjne oraz roboty publiczne. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin długotrwale borykających się  

z problemami życiowymi, w tym integracja osób niepełnosprawnych i starszych  

ze środowiskiem. W 2019 r.: 

- realizacja kontraktów w ramach pracy socjalnej – 2 kontrakty, 

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 42 uczestników.   

4. Zapobieganie i minimalizowanie problemów alkoholowych i narkomanii. 

Gmina corocznie podejmuje określone zadania w Gminnym Programie Przeciwdziałania  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowi i Narkomanii. 

5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

 

Celami strategicznymi są: 

 

1.  Wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu, usamodzielnianiu się poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej, pomocy w aktywniejszym poszukiwaniu zatrudnienia, edukacji 

socjalnej (rozwój poradnictwa). 

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 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. 

Wyspecjalizowana kadra pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach niosła  

i niesie pomoc mieszkańcom Gminy Sędziejowice. Ośrodek poprzez wsparcie emocjonalne 

okazuje szacunek, akceptację, zrozumienie i troskę, pomaga mieszkańcom odzyskać zaufanie 

we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

Dodatkowo ważnym okazało się zatrudnienie asystenta rodziny. 

2. Walka z alkoholizmem i narkomanią głównie poprzez edukację i uświadamianie w zakresie 

skutków związanych z używkami.  
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Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r. , w tym m.in. punkt konsultacyjny dla rodzin, który w obecnych 

czasach jest bardzo potrzebny. 

3. Zwiększenie aktywności życiowej osób starszych tj. łagodzenie trudności wynikających  

z wieku i stworzenie możliwości szerszego uczestnictwa w życiu społecznym i system wsparcia 

dla seniorów Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach. 

4. Doskonalenie systemu wsparcia i pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz pomoc  

i promowanie rodzin wielodzietnych w środowisku lokalnym. 

Realizacja zasiłków rodzinnych, wychowawczych 500+ oraz stypendia szkolne. 

Gminna strategia realizowana jest przez GOPS w ramach  realizowanych zadań określonych 

ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami. 

 

2. Wieloletni  program  ,,Posiłek w szkole i w domu” 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program osłonowy w zakresie 

zapewnienia posiłku na terenie gminy w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 przyjety uchwałą nr IV/36/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 

28 stycznia 2019 r.  Cele Programu: 

1/ zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, 

zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych; 

2/ wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków 

umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

Formy pomocy: 

1/ posiłek; 

2/ pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności; 

3/ świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy Sędziejowice w zakresie: 

1/ poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, osób dorosłych, zwłaszcza starszych, 

chorych, niepełnosprawnych i samotnych; 

2/ poprawa stanu zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

3/ kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. 

W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 189 osób, w tym 97 dzieci. 

Łączny koszt dożywiania wyniósł  41 174  zł, z tego: 

- wydatki własne gminy  11 909  zł, tj. 28,9%, 

- dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 29 265 

zł, tj. 71%. 

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności otrzymało 67 rodzin na kwotę 

22 584 zł, z tego: 

- koszt własny Gminy – 7 426 zł, 

- dotacja w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15 158 

zł. 
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3. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada oddziaływanie na rodziny i ich otoczenie  

na poziomie profilaktyki i interwencji. Głównym założeniem Programu jest stworzenie 

wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny poprzez działanie mające służyć: 

 wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej na wczesnym etapie jej 

funkcjonowania, 

 wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony 

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. 

Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz 

dzieci i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Zakłada się, że skuteczność 

działań w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności 

poprzez wczesne podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemu oraz 

pracę z dziećmi oraz ich rodzinami w ich środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.  Celem 

działań jest zapobieganie powstawania sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny, wsparcie jej w zakresie występujących niedomagań, zabezpieczenie 

potrzeb, wpływanie na poprawę trybu i jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności 

opiekuńczo-wychowawczej oraz w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. 

Gminny Program Wspierania Rodziny przyjęty został Uchwałą Nr VII/63/19 Rady 

Gminy Sędziejowice na lata 2018 – 2021 miał na celu stworzenie spójnego systemu 

środowiskowej pracy opiekuńczo wychowawczej, dzięki któremu zwiększa się szanse dzieci  

z zaniedbanych środowisk do rozwoju w rodzinie naturalnej. Praca psychologiczna, 

pedagogiczna ma na celu, wspieranie tych rodzin i utrzymanie jak najdłużej więzi i bycia  

w rodzinie naturalnej. 

W 2019 r. 13 rodzin z terenu gminy Sędziejowice zostało objętych wsparciem asystenta 

rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  

W ramach tego programu uzyskano dotację na kwotę 12 517 zł. Wytypowane rodziny zostały 

objęte pomocą ze względu na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych  

i funkcjonowania w środowisku. Celem pracy asystenta rodziny była analiza sytuacji rodziny  

i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

rozwijanie umiejętności opiekuńczo–wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie 

marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny. Asystent 

rodziny prowadził pracę z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, motywując rodzinę 
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do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Asystent ułatwia rodzicom 

wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji 

życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach 

zastępczych. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania  

lub miejsce przez nią wskazane. 

 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny –   13 

Liczba dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny –  24 

 

Główne problemy w rodzinach objętych wsparciem: 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, 

- niepełnosprawność, 

- wielodzietność, 

- zespół zależności alkoholowej, 

- bezrobocie, 

- ubóstwo, 

- nadzór kuratora sądowego. 

 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

Cel realizacji programu:                                                                                                                                        

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie,                                                                                                      

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy,                                 

3) rozwijanie i usprawnianie interdyscyplinarnego systemu interwencji wobec problemu 

przemocy. 

Cel pośredni programu: 

1) rozwój specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, 

2) wzrost ilości przeszkolonych osób z zakresu udzielania pomocy rodzinom, w których 

występuje zjawisko przemocy, 

3) spadek liczby sprawców przemocy, a także rodzin, w których interwencje podejmowane są 

wielokrotnie, 

4) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy – podniesienie poziomu wiedzy, 

rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy, 

5) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury. 

Strategiczne metody działania: 

1) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie, 

2) ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez wsparcie: medyczne, prawne, socjalne  

i psychologiczne, 

3) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 

4) zamieszczenie na tablicach informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy, 

5) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych 

realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie. 
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               W 2009 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę 

obowiązkowe powołanie zespołów interdyscyplinarnych i wszelkich działań zmierzających  

do zmniejszenia rozmiarów przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Nr 87/19 Wójta Gminy 

Sędziejowice z dnia 17 października 2019 r. powołano nowy skład Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, ochrony 

zdrowia, oświaty, policji, prokuratury, GKRPA, organizacji pozarządowej oraz kurator 

zawodowy. Nowelizacja tej ustawy nałożyła na samorządy nowe obowiązki, a w szczególności: 

 opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę 

ofiar przemocy; 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

 poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

                Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na trzy miesiące. 

                Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 218), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie Ośrodek podejmuje działania wdrożenia procedury ,,Niebieskiej Karty”. W 2019 r., 

prowadzono  9 procedur ,,Niebieskiej Karty”, wszystkie NK były założone przez Policję.  

7 „Niebieskich Kart” - zakończono, 2 „Niebieskie Karty” - trwa kontynuacja. 

 

5. Ogólnopolska  Karta Dużej  Rodziny 

 

Programy Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny skierowane są 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 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w Gminie Sędziejowice zostało 

przyjętych 21 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i ogółem wydano  

49 kart. W 2018 r. liczba wydanych kar wynosiła 68. Razem od początku programu w 2016 

funkcjonuje – 390 kart przyznanych na wniosek 86 rodzin. 

 

6. 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 (t.j. Dz. U. 

z 2019, poz. 670 z późn. zm.).  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

- obywatelom polskim; 

- cudzoziemcom: 

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 

społecznym; 

b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz 

zezwolenia  
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na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa  

w art. 63 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

35); 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem status 

uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres oświadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  

w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów  

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się 

w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku 

posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach wypłacił 380 świadczeń na 

kwotę 149 040,00 zł, wydano 19 decyzji pozytywnych. 

W 2019 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 77 280,20 zł na 

poczet funduszu alimentacyjnego. 

Organ właściwy dłużnika podejmuje następujące działania wobec dłużników 

alimentacyjnych: 

- przeprowadza wywiady alimentacyjne oraz odbiera oświadczenia majątkowe, 

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych 

alimentów, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia alimentacyjnego, 

- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy, 

- informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego, 

- wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych, 

- składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego, kieruje  

do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, 

- przekazuje informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu  

lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres 

dłuższy niż 6 miesięcy. 
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7. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia 

 

             Przyznanie i wypłatę pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz.1481). 

             Od dnia 1 września.2016 r. na podstawie uchwały nr XVII/148/16 Rady Gminy 

Sędziejowice  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice, ww. 

świadczenia realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. 

             Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

             Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528 zł. Wypłata stypendiów szkolnych 

dokonywana jest w dwóch transzach: do 31 grudnia (za okres od września do grudnia) i do  

30 czerwca (za okres od stycznia do marca). 

             W 2019 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 69 517,37 zł. Wkład 

własny gminy na realizację zadania wyniósł 13 903,48  zł, co stanowi  20% całej kwoty 

wypłaconych świadczeń.  

 

             Z przyznanej pomocy w formie stypendium szkolnego za okres świadczeniowy 

2018/2019  nie rozliczyły się 7 rodzin, w tym 2 w pełnej wysokości. 

             W celu usprawnienia rozliczania rachunków za zakupy, zarządzeniem Kierownika 

GOPS  od września 2017 roku  ustalono przykładowe wydatki o charakterze edukacyjnym, 

które mogą zostać rozliczon w rachunkach refundujących pomoc w formie stypendiów 

szkolnych. 

 

8. Prace społecznie użyteczne 

 

Wójt Gminy Sędziejowice 11 marca 2019 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 sa 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. Prace wykonywane są w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Bezrobotnemu przysługiwało świadczenie w wysokości 

8,30 zł za godzinę pracy w okresie od 18.03 do 31.05.2019 r. od 1 czerwca 2019 r.  wzrosła 

stawka za godzinę do kwoty 8,50 zł. Prace społecznie-użyteczne obejmują prace porządkowe 

na terenie naszej gminy, pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz drobne prace 

remontowe. 

W ramach prac społecznie-użytecznych w 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                  

w Sędziejowicach zaktywizował 12 osób. 
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Realizacja prac społecznie-użytecznych z pewnością umożliwiła uzyskanie efektów 

społecznych takich jak: 

- łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, 

- wykonanie prac na rzecz społeczności lokalnej, 

- szanse dla osób skierowanych do powrotu na rynek pracy, 

- aktywizację bezrobotnych, mobilizację do wyjścia z domu. 

Prace wykonywane były w okresie od 18.03.2019 r. do 30.11.2019 r. 

 

9. 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 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. 

Wyspecjalizowana kadra pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

niosła i niesie pomoc mieszkańcom Gminy Sędziejowice. Ośrodek poprzez wsparcie 

emocjonalne okazuje szacunek, akceptację, zrozumienie i troskę, pomaga mieszkańcom 

odzyskać zaufanie we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

W związku z realizacją zadań GOPS współdziała z instytucjami, organizacjami                                    

i stowarzyszeniami takimi jak: Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich; Policja, 

Prokuratura, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności, Urząd Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie, Szkoły, Przedszkola, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy 

Dom Samopomocy, parafie z terenu gminy – typowanie rodzin do paczek, Komornicy Sądów 

Rejonowych i Okręgowych, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, Gminny Ośrodek Zdrowia. 

 

Powody przyznania pomocy w rodzinach 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 122 345 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 11 57 

Bezrobocie 60 131 

Niepełnosprawność 72 137 

Długotrwała lub ciężka choroba 78 135 
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Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego ogółem w tym: rodziny niepełne 

rodziny wielodzietne 

 

43 

18 

9 

 

141 

56 

47 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Potrzeba ochrony handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 17 33 

Narkomania 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

3 6 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub 

zezwolenie na pobyt czasowy 

          

0 

 

0 

Zdarzenie losowe 0 0 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

W 2019 roku najczęściej była przyznawana pomoc z powodu ubóstwa. Drugim ważnym 

powodem przyznawania pomocy była długotrwała choroba. 

 

10. Usługi opiekuńcze 

 

Rada Gminy Sędziejowice uchwałą nr XV/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. uregulowała 

szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Świadczenia w formie usług są odpłatne według następujących zasad: 

1) wysokość opłaty za jedną godzinę usługi w 2019 r. wynosiła 14,70 zł; 

2) wysokość odpłatności za usługi ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sędziejowicach w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z określonymi grupami 

odpłatności przez Radę Gminy Sędziejowice w powyższej uchwale.  

W 2019 r. ze świadczeń niepieniężnych w formie usług opiekuńczych skorzystały 3 osoby.                

Z uwagi na niski dochód i konieczność ponoszenia wysokich kosztów na zakup leków osoby 

te zostały zwolnione z ponoszenia odpłatności.    
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Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach   

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie i zgodnie  

z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249). Jest jednostką pomocy 

społecznej i działa jako zadanie zlecone gminie. W ŚDS przebywają osoby z terenu gminy 

Sędziejowice jak również z gminy Buczek (6 osób)  oraz gminy Zapolice (1 osoba)  

na podstawie zawartych porozumień z wójtami tych gmin. Dom jest czynny od poniedziałku 

do piątku, osiem godzin dziennie. W domu przebywają osoby z ustalonym stopniem 

niepełnosprawności. Typ domu ABC oznacza, że przebywają w nim osoby przewlekle 

psychicznie chore (A),  niepełnosprawne intelektualnie (B)  oraz osoby wykazujące inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C). Statutowa liczba miejsc – 40. Na dzień 

31.12 2019 r. w Domu przebywało 41 Uczestników skierowanych na pobyt stały decyzją 

administracyjną wydaną przez  kierownika GOPS w Sędziejowicach.  

      Funkcjonowanie Domu  w 2019 roku określały: statut Domu, regulamin organizacyjny 

Domu, program działalności i plan pracy Domu na każdy rok. Powyższe dokumenty zostały 

uzgodnione i zaakceptowane przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z §4.1 ww. Rozporządzenia. 

Na bieżąco i według potrzeb wydawano zarządzenia Kierownika ŚDS dotyczące  m.in. zmian 

w planie finansowym, harmonogramów pracy jednostki. 

W ramach swojej działalności w 2019 roku Dom prowadził: 

- trening funkcjonowania w codziennym życiu w tym – trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, trening higieniczny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania 

własnym budżetem, 

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym – kształtowanie 

pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, i innymi osobami w czasie 

zakupów, w urzędach,  instytucjach kultury itp. 

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym – rozwijanie zainteresowania 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem,  

- udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych itp. oraz poradnictwo psychologiczne, 

pracę socjalną, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym 

uzgodnienia i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc  

w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, 

- niezbędną opiekę, terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, 

- zajęcia logopedyczne (3 godziny w tygodniu), 

- zajęcia z dogoterapi ( 2 godziny  w tygodniu) 

- konsultacje lekarskie (lekarz rehabilitacji 2 konsultacje w miesiącu) 

- usługi fizjoterapeutyczne (fizjoterapeuta 2 x w tygodniu) 

- zajęcia z ceramiki (2 cykle po 16 godzin). 

Dom zapewnia Uczestnikom dwa posiłki: śniadanie i obiad. Śniadania przygotowywane 

są w ramach treningu kulinarnego.  Z gorącego posiłku w ramach zadania własnego gminy,  

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej korzystało w roku 
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sprawozdawczym 10 uczestników. Posiłki te są przygotowywane na zewnątrz  Domu, 

dostarczane przez firmę cateringową  i spożywane w jadalni Domu. Pozostali Uczestnicy 

pokrywają koszty obiadu we własnym zakresie. 

         Działania w 2019 roku: 

- Przegląd  Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pn. „Integracja”, w którym  

   udział wzięły  osoby niepełnosprawne z terenu województwa łódzkiego zrzeszone w ŚDS; 

-  uroczyste Śniadanie Wielkanocne oraz Wigilia zarówno dla podopiecznych jak i dla ich  

   rodzin i opiekunów z udziałem władz samorządowych, księży oraz przyjaciół Domu; 

- wycieczki jednodniowe do Warszawy i Częstochowy; 

- wyjazdy do kina; 

- udział w  festynach i świętach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, wystawach  

   i wernisażach prac  osób niepełnosprawnych; 

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, poradniami specjalistycznymi, PCPR,  

   parafią, rodzicami i opiekunami, organizacjami pozarządowymi. 

            Plan finansowy ŚDS w 2019 roku po zmianach opiewał na kwotę 882.054 zł (w roku 

2018 - 841.200 zł). Zwiększenie planu spowodowane jest dodatkowymi środkami w ramach 

realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021  

z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. W ŚDS w roku 2019 przebywało 

6 takich osób, co dało dodatkowe środki w wysokości 37.854 zł (525,75 zł x 6 osób x 12 m-

cy). Kwota dotacji na 1 Uczestnika w roku 2019 wynosiła 1.752,50 zł (w roku 2018 - 1.585 zł).  

W 2019 roku wpłaty własne Uczestników wyniosły ogółem 921,25 zł. 

W  roku sprawozdawczym Dom był zamknięty w dniach: 29.07.2019 r. – 16.08.2019 r.   

tj. łącznie przez 14  dni  roboczych i jednocześnie w tym okresie wszyscy pracownicy 

przebywali na urlopie wypoczynkowym. 

 
XXI Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA 2019” 

D. Kultura 

 

Działalność kulturalna w gminie Sędziejowice skupia się wokół Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Każde gminne święto, takie jak dni gminy 
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Sędziejowice czy dożynki gminne urozmaicają występy Zespołu Pieśni i Tańca ,,Ziemia 

Sędziejowicka’’ oraz ,,Mali Sędziejowiczanie’’, Kapeli Podwórkowej,,Sędziej’’ i Kapeli 

Ludowej ,,Grabianie’’, Strażacko-Gminnej Orkiestry Dętej ,,Druh’’, a także grupy ,,Dzieci  

z Doliny Grabi’’, działającej 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, niosąc nieocenioną 

pomoc socjalną, promując historię i walory turystyczno – wypoczynkowe gminy oraz generując 

szeroko pojętą integrację społeczną.  

Gminny Ośrodek Kultury  w Sędziejowicach  

Działania GOK są różnorodne i przedstawiają się następująco: 

1. W zakresie wychowania i kształcenia: 

  Na zajęcia edukacyjne języka angielskiego, zajęcia instrumentalno-umuzykalniające, 

keyboardu, akordeonu, pianina, gitary, perkusji, tańca ludowego, tańca nowoczesnego, oraz 

śpiewu uczestniczyło 142 uczniów i 45 członków zespołów: ZPiT „Ziemia Sędziejowicka”, 

Kapela Podwórkowa „Sędziej”, Kapela Ludowa „Grabianie”, oraz Zespół Śpiewaczy 

„Sędziejowianki”. 

  Organizowano różne formy pracy m.in. szkolenia, prelekcje, spotkania edukacyjne, 

wystawy. 

2. W zakresie zapewnienia spędzenia wolnego czasu: 

 - bal sylwestrowy zorganizowany z grupą motocyklową „Forever – Yaung”, 

- Spotkanie Noworoczne – Wieczór Kolęd  współorganizator PSL - koncert zespołów  

   i solistów z GOK, 

- warsztaty skrzypcowe i koncert kolęd grupy skrzypcowej  w Kościele Św. Magdaleny i Św.   

  Klemensa w Sędziejowicach, oraz występ na uroczystości.w  GOK,  

- WOŚP –  koncert w wykonaniu zespołów i solistów działających w GOK w Sędziejowicach,   

   połączony z licytacją przekazanych przedmiotów wartościowych, rejestracją dawców szpiku   

   przez fundację DKMS, kiermaszem rękodzieła, loterią fantową, kawiarenką, malowaniem  

   twarzy, fotobudką, światełkiem  do nieba,  

- zorganizowano Koncert Kolęd w wykonaniu zespołów i solistów działających w placówce, 

- zorganizowano wyjazd na obóz zimowy narciarski do miejscowości Horny Bećva  

  w Czechach, 

- zorganizowano w ferie zimowe wyjazd dla dzieci uczęszczających w zajęciach GOK                      

  do Manufaktury Czekolady do Łodzi-warsztaty dla dzieci, zwiedzanie Teatru Powszechnego     

  z przewodnikiem,  

- organizacja zajęć w okresie ferii zimowych w placówce GOK wg planu feryjnego, 

- zorganizowano Dzień Babci i Dziadka – koncert w wykonaniu zespołów i solistów                

  działających w  GOK w Sędziejowicach,    

- spotkanie Noworoczne dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek administracyjnych,                                                           

               radnych i sołtysów Gminy Sędziejowice – udział w zorganizowaniu,     
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- Dzień Kobiet – spotkanie Wójta Gminy i Dyrektora GOK z paniami z Koła Gospodyń  

  Wiejskich w Sędziejowicach,    

- koncert Kapeli Podwórkowej „Sędziej” na uroczystości „Dzień Sołtysa”, 

- udostępniono lokal na  pokaz urządzeń medycznych dla zainteresowanych mieszkańców,  

- zorganizowano trzydniowe warsztaty tańca ludowego dla tancerzy i tancerek zespołów  

   ludowych, prowadzone przez choreografa Grzegorza Brożyńskiego  i instruktora muzyki  

   Sylwestra Kijańskiego  w Bełchatowie, 

- zorganizowano I warsztaty rękodzieła artystycznego dla członków Klubu Seniora,      

  działającego przy GOK w Sędziejowicach na temat „ palmy wielkanocne”, 

- szkolenie dla rolników Gminy Sędziejowice /wypełnianie wniosków o dotacje unijne/, 

- zorganizowano wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi dla dzieci uczęszczających  na zajęcia  

  w  placówce GOK, 

- spotkanie karnawałowe  Klubu Seniora, 

- zebranie mieszkańców Sędziejowic – wybór sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- spotkanie z dostawcami mleka Gminy Sędziejowice z Zarządem OSM w Łasku, 

- zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, 

- złożenie wniosku na organizację I Festiwalu piosenki religijnej i patriotycznej  

  „Niepodległa”,  

- uroczyste spotkanie z paniami z okazji Dnia Kobiet,  

- walne zebranie sprawozdawcze  Koła Łowieckiego „Leśnik”, 

- XXVIII Festiwal Piosenki w Złoczewie 2019r – udział solistów i zespołów (I miejsce wokal 

– Zuzanna Okoń, III miejsce Zespół „Szpilki”), 

- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka”, Kapeli Podwórkowej „Sędziej” na 

Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych w Łasku, 

- spotkanie mieszkańców Gminy Sędziejowice nt. dofinansowanie programu montowania 

urządzeń fotowoltaicznych,  

- spotkania Komitetu Organizacyjnego związane z organizacją V Pikniku Motocyklowego,  

- zorganizowano imprezę „MOTOFOLK”: Przegląd Zespołów Rozrywkowych, II Turniej  

w Armwerstlingu, Koncert Zespołu Long&Junior, Parada motocyklowa, 

- organizacja Regionalnego Festiwalu Folkloru „Spotkanie nad Grabią” II dzień Pikniku 

      - koncert Zespołu „Krywań”, Kabaret „Kałamasz”, 

      - koncert zespołów folklorystycznych,   

      - koncert zespołów i solistów działających  w GOK, 

      - imprezy towarzyszące, 

- zorganizowano wyjazd na obóz letni do miejscowości  Ustroń, 

- spotkanie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu OSP Sobiepany i Gminnego Dnia Strażaka, 

- koncert Gminno-Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh” na Jubileuszu OSP Sobiepany  

  i Gminnym Dniu Strażaka, 

- koncert Kapeli Podwórkowej „Sędziej” na Pikniku Rodzinnym organizowanym przez  

  Parafię Sędziejowice, 

- koncert Gminno-Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh” w 156 rocznicy Bitwy pod  

  Sędziejowicami, nagłośnienie, oprawa akustyczna, prowadzenie uroczystości, 

- spotkania Komitetu Organizacyjnego oraz organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych 2019   

  w Grabnie oraz koncert zespołów z GOK,  
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- koncert Gminno-Strażackiej Orkiestry Dętej „Druh”i Dziecięcej Kapeli Ludowej „Mali  

  Grabianie” na obchodach 95-lecia szkoły i IX  Zjazdu Absolwentów ZSR im. Władysława  

  Grabskiego w Sędziejowicachcach, 

- koncert w wykonaniu solistów i zespołów w Kościele św. Marii Magdaleny i św. Klemensa             

  w Sędziejowicach podczas Zaduszek,  

- udział Zespołu Śpiewaczego „Sędziejowianki” w konkursie piosenki patriotycznej w Szadku    

  (wyróżnienie),  

- koncert w kościele św. Marii Magdaleny i św, Klemensa w Sędziejowicach na uroczystości   

  Narodowego Święta Niepodległości,  

- udział Zespołu Śpiewaczego „Sędziejowianki” na Festiwalu Zespołów Śpiewaczych i Kapel  

  w Kwiatkowicach,  

- inauguracja działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Sędziejowicach przy Gminnym  

   Ośrodku Kultury, 

- wręczenie podziękowania przez księdza Zalewskiego dla GOK w Sędziejowicach  

   na wystawie fotograficznej z okazji roku jubileuszowego Fundacji św. Alberta,  

- spotkanie andrzejkowe członków zespołów artystycznych działających w placówce GOK, 

- dwudniowe warsztaty tańca ludowego dla ZPiT „Ziemia Sędziejowicka” w miejscowości  

  Buczek (prowadzenie i choreografia – G. Brożyński, akompaniament – S. Kijański), 

- zorganizowano warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci – Bożonarodzeniowe elementy    

  dekoracyjne, 

- koncert  Gminnej Orkiestry Dętej „Druh”, Kapeli Podwórkowej „Sędziej”, Zespołu    

  Śpiewaczego „Sędziejowianki”, oraz prowadzenie i obsługa akustyczna  na Jarmarku   

  Bożonarodzeniowym w Sędziejowicach,  

- udział Dziecięcej Kapeli Ludowej „Mali Grabianie” na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd  

  i Pastorałek w Będzinie, eliminacje w Piotrkowie Trybunalskim,  

- uroczysta Wigilia w placówce GOK dla Grupy Motocyklowej „FOREVER YOUNG”, ZPiT  

  „Ziemia Sędziejowicka”, Kapeli Ludowej „Grabianie”, Kapeli Podwórkowej „Sędziej”,  

- organizacja spotkania Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców, 

- organizacja spotkania Noworocznego Zarządu Gminnego OSP Gminy Sędziejowice, 

- Korowód Trzech Króli - udział dyrektora GOK i grupy motocyklowej Forever Young. 

 

 3. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych: 

  Uczestnictwo w szkoleniu nt. „ Ważne zmiany w programie Płatnik i aplikacji  

e-Płatnik”.nowy program Płatnik, uczestnictwa w szkoleniu  „ Logorytmika dla smyka:” 

Uczestnictwo  w spotkaniu w sprawie naboru  wniosków o dotację z  programu „Niepodległa” 

Zorganizowano w placówce wiele form pracy w których uczestniczyło 3200 osób. 

  

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach udostępnia zbiory biblioteczne jako 

biblioteka główna w Sędziejowicach oraz 3 filie: w Pruszkowie, Marzeninie i w Siedlcach. 

Oprócz wykwalifikowanej kadry bibliotecznej, ważną pomoc świadczą też wolontariusze. 

Główna siedziba biblioteki w Sędziejowicach jest przystosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
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Stan księgozbioru w 2019 roku przedstawiał się następująco: 

 1 stycznia 2018 roku 31 grudnia 2019 roku 

Liczba woluminów 21169 22792 

W przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
3,3 3,55 

Liczba czytelników 916 1007 

 

W ciągu roku 2019 zarejestrowano 19056 odwiedzin w bibliotece, w tym 9504  

w wypożyczalni. Czytelnicy wypożyczyli łącznie 25547 woluminów. W roku 

sprawozdawczym zakupiono 1459 nowych pozycji książkowych, w tym 488 z dotacji MKiDN. 

Przyjęto 234 dary od czytelników, w tym 36 książek od instytucji i urzędów.  

W 2019 roku zubytkowano 70 woluminów. 

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego MAK+. 100% księgozbioru wpisana jest  

do katalogu, który dostępny jest on-line na stronie biblioteki. Czytelnicy posiadają karty 

biblioteczne, a cały księgozbiór kody kreskowe. W wypożyczalni komputerowej można 

zamówić, zarezerwować i prolongować książki. Można też śledzić nowości zakupione  

do wypożyczalni. Ponadto na stronie internetowej i portalach społecznościowych 

zamieszczamy bieżące zakupy co bardzo pozytywnie wpływa na ilość wypożyczeń. 

Biblioteka i filie gromadzą zbiory regionalne związane z historią naszej gminy. 

Biblioteka zatrudnia 4 pracownice. W ciągu roku w Bibliotece pracowała również jedna 

wolontariuszka. 

W bibliotece i filiach jest 25 komputerów z dostępem do Internetu, w tym 17  

dla użytkowników. Katalogi on-line zapewniały Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami.  

Od 2018 roku wprowadzono możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień. 

W 2019 roku biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia: 

- Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe, Wojciechem Chmielarzem, Moniką Sawicką – 

Kacprzak, Pawłem Wakuła, Ryszardem Ćwirlejem oraz Krzysztofem Nowakowskim; 

- Warsztaty pt. „Jak powstaje książka” prowadzone przez Panią Joannę Tyluś;  

- Warsztaty o Gustawie Herlingu – Grudzińskim prowadzone przez Panią Monikę 

Sawicką- Kacprzak; 

- Warsztaty dla seniorów z Klubu Galandia z tworzenia stroików świątecznych; 

- Przeprowadzenie konkursu „Czytelnik Roku 2018”;  

- Narodowe Czytanie 2019; 

- Narodowe Czytanie 2019 z Klubem Seniora Galandia; 

- Noc Bibliotek 2019; 

- Zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszami policji dla Klubu Seniora Galandia; 

- VIII Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz pod hasłem „70 lat Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sędziejowicach”; 

- Wizyta studyjna bibliotekarzy i przedstawicieli gminy w Ostrzeszowie; 

- Organizacja wycieczki dla bibliotekarzy: Warszawy, Białegostoku, Wilna, Gniezna, 

Biskupina, Poznania, Rogalina, Lwowa, Krakowa, Wieliczki; 
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- Wyjazdy do teatrów, filharmonii oraz oper – Łódź, Warszawa, Białystok; 

- Konkurs Powiatowy „Ludzie Listy Piszą”; 

- Przeprowadzenie w przedszkolach akcji „Od czwartego roku bez czytania ani kroku”; 

- Rozdawanie wyprawek czytelniczych dla najmłodszych w ramach akcji „Mała książka- 

Wielki Człowiek”; 

- Zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci z półkolonii; 

- Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów ZSO Nr 1 w Sędziejowicach. 

W ciągu roku Biblioteka organizowała również spotkania w ramach Dyskusyjnego 

Klubu Książki. W wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę udział wzięło około 3000 

mieszkańców. 

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechniane czytelnictwa gmina wydała  

310.224 zł (w 2018 r. 286.233 zł).. 

Poniższe tabele i zestawienia uzupełnią wiedzę dotyczącą działalności GBP  

w Sędziejowicach w 2019 r. 

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych  

wg stanu na 31.12.2019 r. 
 

Nazwa biblioteki, filii Książki 
Czasopisma 

oprawne 
Zbiory specjalne Razem zbiory 

GBP Sędziejowice 11064 - 1688 12752 
FB Marzenin 4428 - - 4428 
FB Pruszków 3807 - 3 3810 
FB Siedlce 3493 - - 3493 

Razem: 22792 - 1691 24483 
 

W 2019 r. liczba zbiorów zwiększyła się o 1802 zbiory, w tym o 1623 książki i 179 szt. 

zbiorów sopecjalnych. 

Struktura księgozbioru (książki) 
 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

Literatura piękna 

dla dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem książki 

GBP Sędziejowice 2591 5245 3228 11064 
FB Marzenin 1403 2144 881 4428 
FB Pruszków 949 2108 750 3807 
FB Siedlce 809 1887 797 3493 

Razem: 5752 11384 5656 22792 

 

 

Nazwa 

biblioteki 

Zakup z 

dotacji 

organizatora 

Zakup z dotacji 

MKiDN 
Razem 

zakup w 

wol. 

2019 

Wartość 

inw. 

2019  

w 

zł Wol. 

2018 

Wol. 

2019 

Wartość 

inw. 

2019 

w zł 

Wol. 

2018 

Wol. 

2019 

Wartość 

inw. 

2019 

w zł 

GBP 

Sędziejowice 

920 908 19690 - - - 908 19690 

FB Marzenin 60 35 805 113 193 4500 228 5305 



RAPORT O STANIE GMINY                                   www.gminasedziejowice.eu 

97 

 

FB 

Pruszków 

62 16 422 112 162 4123 178 4545 

FB Siedlce 28 12 314 83 133 3377 145 3691 

Razem: 1070 971 21231 308 488 12000 1459 33231 

 

CZYTELNICY, WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW (łącznie z punktami 

bibliotecznymi) 

Czytelnicy ogółem 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy ogółem 

2018 2019 Różnica 

GBP Sędziejowice 516 574 +58 
FB Marzenin 134 162 +28 
FB Pruszków 135 138 +3 
FB Siedlce 131 133 +2 

Razem: 916 1007 +91 
 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2019 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

GBP Sędziejowice 16639 - 24 5 16668 

FB Marzenin 3388 - 122 - 3510 

FB Pruszków 3371 - 463 - 3834 

FB Siedlce 2149 - 278 - 2427 

Razem: 25547 - 887 5 26439 
 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2019 r. 
(dane w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem  

GBP Sędziejowice 4226 10085 2328 16639 
FB Marzenin 1171 1959 258 3388 
FB Pruszków 1011 2167 193 3371 
FB Siedlce 521 1476 152 2149 

Razem: 6929 15687 2931 25547 
 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2019 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Udostępnienia na miejscu 

1 2 3 4 5 

GBP Sędziejowice 1431 - 3262 180 4873 

FB Marzenin 465 - 928 - 1393 

FB Pruszków 503 - 531 - 1034 

FB Siedlce 328 - 327 - 655 

Razem: 2727 - 5048 180 7955 
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Podsumowanie konkursu GBP w Sędziejowicach „Czytelnik Roku 2018” 

 

 
„Dzieci z Doliny Grabi” z ZS w Marzeninie na dożynkach w Grabnie 
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Święto Patrona Szkoły w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach 

 

 

 
Kapela Ludowa z GOK Sędziejowice na dożynkach w Grabnie 
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               E. Sport i rekreacja  

 

Gmina dysponuje obiektami sportowymi zlokalizowanymi przy zespołach szkół  

w Sędziejowicach i Marzrninie (boiska, sale gimnastyczne) oraz stadionem  

w Sędziejowicach, który w latach 2018-2019 r. został częściowo wyremontowany. Wykonana 

została nowa bieżnia oraz ogrodzenie obiektu. 

Działalność sportowa w gminie Sędziejowice odbywa się przede wszystkim w ramach 

dwóch klubów sportowych: GKS Sędziejowice i ULKS „Sukces” przy ZS w Marzeninie,  

a także w ramach zajęć dodatkowych i sekcji działających w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach i ZS  

w Marzeninie. 

 

Gminny Klub Sportowy Sędziejowice zarejestrowany został w ewidencji Starosty 

Łaskiego w marcu 2015 roku. W okresie czterech lat działalności klub może pochwalić się 

szeregiem udanych inicjatyw, adresowanych zarówno do piłkarzy amatorów, jak i dzieci oraz 

młodzieży.  

Jeszcze niedawno, bo w 2018 r., sędziejowiccy piłkarze cieszyli się z  awansu do klasy 

A. Zaledwie rok później, w czerwcu 2019 r. nasza drużyna zajęła 2. miejsce i świętowała awans 

do klasy okręgowej. 

Od grudnia 2016 r. Gminny Klub Sportowy Sędziejowice uruchomił całoroczną 

Akademią Piłkarską. Inicjatywa była odpowiedzią na ogromne zainteresowanie dzieci  

i młodzieży letnią edycją – z roku 2016. Zajęcia w okresie zimowym odbywają się na hali 

Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie 

wiosenno-letnio-zimowym na stadionie gminnym w Sędziejowicach również dwa razy  

w tygodniu. Wszyscy rodzice, którzy zgłaszają dziecko do udziału w akademii wypełniają 

deklarację członkowską. Dzięki temu, tylko w 2016 r. klub pozyskał 40 nowych członków. 

Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe: juniorska – rocznik 2005-2002, 

kadet 2006-2009 i żak 2011-2012. Najmłodsza grupa – sześcio-siedmiolatków rozpoczyna 

swoją zabawę ze sportem w grupie Żak. Każda z grup trenuje pod okiem trenera – piłkarza 

seniorów GKS Sędziejowice.  

Gminny Klub Sportowy Sędziejowice skupia się przede wszystkim na organizacji 

treningów, turniejów, meczów wyjazdowych dla członków klubu. Grupa najmłodsza rocznik 

2012 wzięła udział w rozgrywkach turnieju Tymbarka, w którym zwycięzyła i reprezentowała 

powiat w rozgrywkach wojewódzkich. Drużyna seniorska wzięła udział  

w corocznym Memoriale Czesława Mirosa zajmując 4 miejsce. 

Ponadto klub prowadził działalność charytatywną: zawodnicy corocznie morsują na 

rzecz WOŚP, przekazują sprzęt sportowy na licytację oraz zorganizowali zbiórkę krwi dla 

potrzebujących osób. 

           

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie,  

od blisko 24 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. Siatkarki ULKS „SUKCES”, 

dwukrotnie brały udział w regularnych rozgrywkach organizowanych przez Łódzki Okręgowy 

Związek Piłki Siatkowej. Powstanie klubu było ważną inicjatywą społeczną nie tylko dla 
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szkoły. Tym bardziej, że jej konsekwencją były zakończone sukcesem, starania związane  

z budową boiska szkolnego. Od roku 2006 klub i szkoła korzystają  

z wielofunkcyjnego boiska sportowego z nowoczesnymi nawierzchniami syntetycznymi.  

Z oferty klubu korzysta środowisko sołectw tworzących obwód szkoły, mieszkańcy Gminy 

Sędziejowice i Powiatu Łaskiego.  

Klub jest ośrodkiem inicjatyw wychowawczych, dających szanse osobistego rozwoju 

przez sport. Szkoła ma możliwość organizacji zajęć pozalekcyjnych, zdobywania wyposażenia, 

tworzenia atmosfery wspólnoty dzięki przynależności do klubu. 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 dnu 21.09.2019 r. po raz kolejny zorganizowano 

imprezę środowiskową o zasięgu powiatowym - „Dzień Promocji”. Wydarzenie organizowane 

po raz piąty, jak co roku składało się z dwóch części. Pierwsza to rywalizacja sportowa - biegi 

na różnych dystansach oraz marsz Nordic Walking w pięknej scenerii lasu w Nieceni. Hasłem 

przewodnim zmagań sportowych, w których wzięło udział blisko 200 uczestników było – 

„Biegniemy dla Przyszłości”.  Natomiast na drugą część wszyscy uczestnicy przenieśli się na 

boisko szkolne im. ks. Andrzeja Susło. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc wszystkich konkurencji biegowych oraz marszu, otrzymali 

pamiątkowe medale, puchary oraz dyplomy.  

Następnie zrealizowano pozostałe części programu imprezy: 

- występy wokalne uczniów Zespołu Szkół w Marzeninie, 

- konkurs na „Najlepszą potrawę ekologiczną”, 

- warsztaty pszczelarskie przygotowane przez Państwa Kostrzewów z Kustrzyc, 

- tańce integracyjne z elementami zumby, 

- konkurs wiedzy o szkole, 

- gry i zabawy sportowe, 

- posiłek integracyjny dla wszystkich uczestników imprezy – „Smakołyki po Marzeńsku”. 

    Impreza uzyskała wsparcie finansowe Gminy Sędziejowice w wysokości 4 000 zł. Dużą 

pomoc w jej organizacji wnieśli rodzice uczniów i wychowanków Zespołu Szkół w Marzeninie, 

druhowie OSP w Marzeninie i OSP w Bilewie, KGW w Marzeninie, Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Marzeninie. 

 

Klub Koszykarski Sędziejowicki Basket rozpoczął swoją działalność w 2018 r. 

Drużyna uczestniczy w rozgrywkach 1 ligi Amatorskiej Ligi Koszykówki w Łodzi CNBA. Ich 

największym sukcesem jest po raz drugi awans do rozgrywek 1 ligi. 
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16 lutego 2019 r. w Sali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Sędziejowicach odbył się zorganizowany przez klub „Sędziejowicki Dzień Koszykówki”,  

w ramach którego rozegrany został I Otwarty Turniej 3x3, do którego zgłosiło 12 drużyn m.in. 

ze Zduńskiej Woli, Łasku czy Chechła. Odbyły się również 3 konkursy: rzutów za trzy punkty, 

konkurs umiejętności skills challenge oraz konkurs rzutów osobistych. 

 
GKS Sędziejowice w 2019 r. awansował do klasy okręgowej 

 

 
Dzień Promocji w Marzeninie – Bieg dla przyszłości 
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IX. Bezpieczeństwo 

 

W gminie Sędziejowice dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa 

ludności. Oprócz codziennych zagrożeń pożarowych i zdarzeń komunikacyjnych dość częste 

powodzie zagrażają dobytkowi mieszkańców  na terenach zalewowych rzeki Grabi.  

W działaniach ratowniczych uczestniczy blisko 560  druhów 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. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sędziejowice 

realizowano następujące zadania: 

 

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Na bieżąco realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742). 

2.  W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

 Na terenie Gminy Sędziejowice realizowane są zadania nałożone na Szefa Obrony 

Cywilnej Gminy ustawą  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019, poz. 1541 ze zm.) oraz  Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96, 

poz. 850). Działalność obrony cywilnej odbywa się zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony 

Cywilnej Gminy do działalności w zakresie obrony cywilnej na rok bieżący z nakreśleniem 

ogólnych  zadań do realizacji oraz z wytycznymi i zaleceniami jednostek nadrzędnych.  

W oparciu o wytyczne opracowywany jest corocznie „Roczny plan działania Urzędu Gminy  

w Sędziejowicach w zakresie obrony cywilnej” i uzgadniany z organem nadrzędnym.    

W 2019 roku opracowane zostały Wieloletni plan działania Gminy Sędziejowice  

w zakresie obrony cywilnej na lata 2020 – 2025 oraz Roczny plan działania Gminy 

Sędziejowice w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na 2020 rok, które zostały 

uzgodnione z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu – Starostą Łaskim.  

 Wójt Gminy zapewnił na terenie Urzędu odpowiednie warunki przechowywania, 

konserwacji sprzętu i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej. Sprzęt ten został powierzony 

przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa, a częściowo zakupiony ze środków własnych  

i dotacji celowej na obronę cywilną .  

 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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 Jednym z zadań Szefa OC Gminy jest dbałość o dobra kultury, na podstawie 

opracowanego i uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi „Planu 

ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” wyznaczone są 

miejsca i trasy ewakuacji ruchomych zabytków z terenu Gminy. Wyznaczono również środki 

transportowe oraz obsadę osobową niezbędną do wykonania tych zadań. Zaplanowano 

dodatkowo skład osobowy, niezbędne materiały i urządzenia oraz sposób ochrony zabytków 

nieruchomych . 

 Zadania związane z ochroną zdrowia i opieką medyczną realizowane są w miarę 

posiadanych możliwości. Gmina Sędziejowice ma ograniczone pole działania - zapewniona jest 

podstawowa opieka zdrowotna mieszkańców. W przypadku masowego zagrożenia życia  

i zdrowia posiłkujemy się zasobami szpitala w Łasku oraz bazą zastępczych miejsc szpitalnych. 

W oparciu o znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania 

publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa został opracowany  

„Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Sędziejowice na potrzeby 

obronne państwa”. Plan ten jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z  Wytycznymi Wojewody 

Łódzkiego. Opracowano również „Plan dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń 

radiacyjnych”.   

Na terenie gminy organizowane są okresowe ćwiczenia służb ratowniczych podnoszące 

poziom prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz zagrożeń 

środowiska. 

 

3.  W zakresie spraw obronnych. 

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. 

W ramach realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony RP oraz innych aktów prawnych, a także Wytycznych Wojewody Łódzkiego  

do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim 

w 2019 r., w  Gminie  Sędziejowice  zrealizowano m.in. następujące zadania: 

1. W nakreślonym terminie opracowano, uzgodniono z Wojewodom Łódzkim  

i zrealizowano „Program szkolenia obronnego Urzędu Gminy Sędziejowice na 2019 

rok”.  

2. Na bieżąco aktualizowano „Plan operacyjny funkcjonowania gminy Sędziejowice  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz 

„Karty realizacji zadań operacyjnych przewidzianych do wydania w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” – dokumenty 

posiadają klauzulę niejawności „ZASTRZEŻONE”. 
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3. Na bieżąco aktualizowano dokumentację Stałego Dyżuru Wójta Gminy Sędziejowice 

na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

4. Na bieżąco aktualizowano opracowany plan przystosowania stanowiska kierowania 

oraz przemieszczenia na główne stanowisko kierowania  (GSK) w zapasowym miejscu 

pracy (ZMP) w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych,  

a także w czasie wojny. 

5. Na bieżąco utrzymywano punkt kontaktowy HNS i aktualizowano bazę danych 

potrzebnych do realizacji zadań w ramach wykonywania zadań wynikających    

z funkcji państwa – gospodarza (HNS). 

6. W 2019 roku ściśle współpracowano z Wojskowym Komendantem Uzupełnień  

w Sieradzu w celu zapewnienia zapotrzebowań i możliwości uzupełnienia potrzeb 

osobowych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych. Przeprowadzono oględziny stanu 

utrzymania środków transportowych i maszyn, przeznaczonych na cele świadczeń 

rzeczowych, na podstawie wniosków otrzymanych z WKU.  Opracowano roczne plany 

świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Sędziejowice.  

Na bieżąco jest również prowadzony rejestr wydanych decyzji administracyjnych  

w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych. 

W 2019 roku uchylono 3 i wydano 3 nowe decyzje o nałożeniu świadczeń rzeczowych  

i 12 decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych, na rzecz obrony. 

7. Na bieżąco aktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy 

Sędziejowice na potrzeby obronne państwa”. 

8. W nakreślonym terminie sporządzono bilans personelu medycznego za rok ubiegły  

i przesłano do WBiZK ŁUW w Łodzi oraz do Starosty Łaskiego. 

9. W nakreślonym terminie opracowano i przesłano do Starostwa Powiatowego w Łasku  

dane dotyczące Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2019 r. 

10. W nakreślonym terminie opracowano i przesłano do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczeniem 

kart powołania w trybie akcji kurierskiej. 

11. Sporządzono zestawienie świadczeń osobistych i zestawienie świadczeń rzeczowych 

przewidzianych do realizacji na terenie gminy i przesłano do Dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

 

4. W zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

 Koordynowano i realizowano zadania związane z ochroną przeciwpożarową, krajowym 

systemem ratowniczo – gaśniczym i ochotniczymi strażami z terenu gminy Sędziejowice,  

w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 

Zgodnie z Planem pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2019 

rok w lutym 2019 roku opracowano i przedłożono na Komisji „Ocenę stanu bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w 2018 roku”. Taka 

sama ocena za 2019 r. została opracowana i przedstawiona Radzie Gminy również w roku 

bieżącym. 
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                Działania  w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej            

w roku 2019 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” (Uchwała Nr VII/50/19 Rady Powiatu 

Łaskiego z dnia 29 marca 2019 r. i dotyczyły między innymi poniższych zagadnień: 

- działania profilaktyczne dla młodzieży szkolnej i nauczycieli; 

- zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich, 

- organizacji spędzania wolnego czasu i rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii  

  zimowych, wakacji; 

- prowadzenia działalności informacyjnej dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie; 

- ochrona dzieci zagrożonych demoralizacją oraz dorosłych osób bezdomnych, uzależnionych 

  od alkoholu itp.; 

- ograniczania liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych; 

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg; 

- propagowania problematyki ochrony przeciwpożarowej w gminie. 

Powyższą oceną objęto głównie: 

1. Zagrożenie przestępczością i wykroczeniami. 

2. Bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

3. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. 

4. Ochrona przeciwpożarowa w gminie. 

 

1. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYKROCZENIAMI 

 Na terenie gminy Sędziejowice w 2019 roku stwierdzono 66 przestępstw (wzrost  

o 2 przestępstwa w stosunku do 2018 r. ) i przeprowadzono 56 postępowań w sprawach  

o wykroczenia (wzrost o 6 postępowań). 

Do najczęściej popełnianych przestępstw na terenie Gminy Sędziejowice  należały: 

Lp. Kategoria przestępstwa 

Ilość 

przestępstw 

2016 rok 

Ilość 

przestępstw 

2017 rok 

Ilość 

przestępstw 

2018 rok 

Ilość 

przestępstw 

2019 rok 

Dynamika 

2018/2019 

1. Kradzież mienia 5 2 9 3 33,3 % 

2. 
Kradzież  

z włamaniem 
5 5 10 8 80,0 % 

3. Zniszczenie mienia 0 3 1 0 - 100,0 % 

4. 
Przestępstwa p-ko 

życiu i zdrowiu 
4 5 0 5 500,0 % 

5. 
Przestępstwa 

narkotykowe 
2 2 0 1  100,0 % 

6. 
Kierowanie pojazdem 

w stanie nietrzeźwości 

 

9 

 

7 

 

14 

 

15 

 

107,1 % 

7. 
Wypadki / w tym 

miertelne / ranni 
13/6/13 3/0/4 4/0/4 6/3/6 

150/300/1

50 
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8. 

Sprawy dot. przemocy 

w rodzinie – procedura 

„Niebieskiej Karty” 

 

13 

 

7 

 

8 

 

6 

 

75,0 % 

9. Kolizje drogowe 64 82 79 71 89,9 % 

10 

Postępowanie  

w sprawie o znęcanie 

się psychiczne  

i fizyczne 

 

2 

 

4 

 

3 

 

4 

 

133,3 % 

 

 Jak wynika z przedłożonych przez Komisariat Policji w Widawie danych w 2019 roku 

na terenie gminy Sędziejowice odnotowano znaczny spadek kradzieży mienia oraz kradzieży  

z włamaniem. Natomiast na podobnym poziomie jak w 2018 roku utrzymała się ilość spraw 

dotyczących przemocy w rodzinie, które odzwierciedla procedura „Niebieskiej Karty”  

i postępowania w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego. 

 Znacząco wzrosła ilość przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu z 0 w 2018 roku do  

5 w roku 2019. 

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW DRÓG 

 W roku ubiegłym na terenie gminy Sędziejowice odnotowano 6 wypadków drogowych 

(dynamika 150 %), w tym 2 wypadki z 3 ofiarami śmiertelnymi. Łącznie zarejestrowano  

83 zdarzenia drogowe, z czego 6 to wypadki drogowe, a 77 to kolizje. W zdarzeniach 

drogowych zostało rannych 6 osób – w roku 2018 - 4 osoby. 

 Do wypadków z ofiarami śmiertelnymi na terenie gminy w 2019 roku doszło: 

- 30.09.2019 r. godz. 13.40 w miejscowości Lichawa, droga wojewódzka nr DW 481 

(1 ofiara śmiertelna na miejscu zdarzenia); 

- 16.10.2019 r. godz. 14.04 w miejscowości Rososza, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej  

nr DW 481 z drogą powiatową nr DP 2303E ( 2 ofiary śmiertelne – zmarły w szpitalu). 

Miejscami gdzie najczęściej w 2019 roku dochodziło do zdarzeń drogowych w gminie 

Sędziejowice były: drogi powiatowe – 38 zdarzeń, droga wojewódzka 18 zdarzeń, droga 

krajowa trasa S8 – 12 zdarzeń, drogi gminne – 9 zdarzeń. 

Najbardziej zagrożonymi miesiącami były miesiące: kwiecień (11 zdarzeń), październik 

(11 zdarzeń) i wrzesień (10 zdarzeń). Natomiast dniami tygodnia: sobota (1 wypadek i 13 

kolizji drogowych), wtorek (2 wypadki i 11 kolizji drogowych) i czwartek (13 kolizji 

drogowych). 

Głównymi ustalonymi przyczynami, z powodu których dochodziło do kolizji 

drogowych na terenie gminy, były: 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu –  16  zdarzeń; 

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń;    

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń; 

- stan jezdni – 16 zdarzeń. 
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Przyczyną zaistniałych wypadków drogowych było:    

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu –   3 wypadki;  

 - nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu –  1 wypadek; 

 - niezachowanie bezp. odległości między pojazdami – 1 wypadek. 

 

 W 2019 roku najczęściej do zdarzeń drogowych na terenie gminy Sędziejowice 

dochodziło w miejscowościach: Marzenin (13 kolizji), Wola Warzeńska (11 kolizji)  

i Sędziejowice (11 kolizji). 

Miejscowości gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych raczej się nie 

zmieniają, ponieważ w 2018 roku najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w: Woli 

Marzeńskiej (13 zdarzeń), Sędziejowicach i Sędziejowice Kolonia (8 zdarzeń) , Pruszkowie  

(7 zdarzeń)  i Marzeninie (5 zdarzeń). 

 Działania Urzędu Gminy oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych  

w Sędziejowicach w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg w ubiegłym 

roku ukierunkowane były m.in. na: 

- położono nową nawierzchnię asfaltową: Rososza na odcinku 830 mb, Wola Wężykowa na    

odcinku 660 mb, Marzenin ul. Pola na odcinku 224 mb, Sędziejowice ul. Rolnicza na odcinku 

216 mb i Sędziejowice – Kolonia na odcinku 60 mb . 

- wykonano nawierzchnię tłuczniową na drogach gminnych na odcinku 2450 mb; 

- naprawiono klińcem kamiennym nawierzchnię tłuczniową dróg na odcinku 17.340 mb; 

- naprawiono zniszczone lub ustawiono nowe znaki drogowe (46 sztuk); 

- ustawiono lustro drogowe w m. Sędziejowice – Kolonia; 

- regularnie oczyszczano rowy i przepusty drogowe; 

- na bieżąco wycinano drzewa i krzaki zagrażające bezpieczeństwu na drogach; 

- zimowym utrzymaniu przejezdności dróg gminnych. 

 

3. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 Według danych Komisariatu Policji w Widawie, na terenie gminy Sędziejowice  

w 2019 roku funkcjonariusze policji przeprowadzili łącznie 509 interwencji (spadek o 32 - brak 

danych rozgraniczających na interwencje w miejscach publicznych i domowych), co stanowiło 

94,1 % interwencji odnotowanych w 2018 roku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach w zakresie poprawy poziomu 

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania podejmował m.in. następujące działania: 

a) kontynuowano  wdrażanie procedury „Niebieskich Kart” mających na celu przeciwdziałanie 

    przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, grupy robocze  - 10 rodzin; 

b) kontynuowano  działania punktu konsultacyjnego (psycholog, terapeuta ds. uzależnień) - 

    udzielanie porad, pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z przemocy               

    i nadużywania alkoholu – łącznie 190 porad; psycholog udzielał również wsparcia  

    w szkołach na terenie gminy dwa razy w miesiącu; 

c) udzielono pomocy w załatwianiu różnego rodzaju spraw osobistych i rodzinnych np. pomoc  
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    w pisaniu pozwu o alimenty, odwołania do komisji lekarskich, konflikty rodzinne; 

d) w ramach udzielanej pomocy współpracowano z innymi instytucjami, jak: policja   

    (monitoring opieki nad osobami starszymi, bezdomnymi), sąd rodzinny, poradnie  

    specjalistyczne, wychowawcy szkolni i pedagodzy, pielęgniarka środowiskowa,  

    długoterminowa opieka pielęgniarska (osoby starsze schorowane), pomoc w załatwieniu  

    hospicjum, pomoc  w załatwieniu schroniska, pomoc w załatwieniu pobytu w Domu Pomocy  

    Społecznej; 

e) zgłaszającym się osobom udzielano wszechstronnych informacji o możliwościach uzyskania 

    pomocy materialnej i bytowej oraz w załatwianiu różnych spraw urzędowych; 

f) osoby nadużywające alkoholu kierowano do gminnej komisji rozwiązywania problemów  

   alkoholowych – w 2019 roku 5 spraw; 

g) monitorowano środowiska głównie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodziny 

    z małymi dziećmi gdzie występuje podejrzenie nadużywania alkoholu; 

h) kontynuowano pracę asystenta rodziny, opieką objęto 11 rodzin z problemami 

    wychowawczymi; 

i) podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych – 25 osób; 

j) ogółem z pomocy finansowej tut. GOPS skorzystały 202 rodziny w następującej formie:  

- zasiłki stałe – 33 rodziny na kwotę  200 128,00 zł; 

- zasiłki okresowe – 38 rodzin na kwotę  46 361,00 zł; 

- dożywianie –  189 osób , w tym 60 dzieci na kwotę  29 264,73 zł; 

- zasiłki celowe  na żywność, opał, leki – 84 osoby  na kwotę  38 834,96 zł; 

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny -  395 rodzin na kwotę  1 878 439,34 zł; 

- świadczenia wychowawcze –  692 rodziny, na kwotę 5 411 333,32 zł; 

- stypendia szkolne –  77 uczniów na kwotę 69 517,37 zł; 

      - pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6 osób. 

      

4.  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 OSP: Bilew, Brzeski, Grabia, Grabno, Kamostek, Sobiepany 

 i Żagliny nie wchodzi w skład KSRG. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dysponują 17 samochodami pożarniczymi:    

3 samochody ciężkie, 5 samochodów średnich, 9 samochodów lekkich.  

W 2019 roku na terenie powiatu łaskiego zanotowano ogółem 821 zdarzeń (wzrost o 34 

tj. 4,32 %) w tym: 

- 207 pożarów  (wzrost o 36  =  + 21,05 %)   -      1 bardzo duży,  11 średnich,  195 małych 

- 578 miejscowe zagrożenia (spadek o 4- 0,69 %)   -  36 średnich, 530 lokalnych, małych 

- 36 alarmy fałszywe  (wzrost o 2  + 5,88  %)  -  4 z instalacji wykrywania, 28 w dobrej  

   wierze, 2 złośliwe 
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W 2019 roku na terenie gminy Sędziejowice zanotowano 109 zdarzenia i nastąpił ich 

spadek o 8 w stosunku do roku 2018. Pożarów odnotowano 24 (spadek o 5 – 82,8%), 

miejscowych zagrożeń 81 (0%), oraz odnotowano 4 fałszywe alarmy (spadek o 3 – 57,1%). 

      

Porównanie ilości zdarzeń na terenie poszczególnych gmin za lata 2018 / 2019 

Lp. Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

2018 2019 Zmiana 2018 2019 Zmiana 2018 2019 Zmiana 

1. Łask 78 97 + 19 271 316 + 45 17 22 +5 

2. Buczek 20 27 + 7 61 49 - 12 0 2 +2 

3. Sędziejowice 29 24 - 5 81 81 0 7 4 - 3 

4. Widawa 23 36 + 13 122 69 - 53 5 3 - 2 

5. Wodzierady 21 23 +2 47 63 +16 5 5 0 

Ogółem 171 207 +36 582 578 - 4 34 36 + 2 

  

Zdarzenia odnotowane w 2019 r. na terenie gminy Sędziejowice stanowiły 13,3% 

wszystkich zdarzeń w powiecie łaskim i udział ich zmalał o 1,6% do roku poprzedniego.      

 

Udział procentowy wszystkich zdarzeń w układzie gmin powiatu łaskiego przedstawia się 

następująco: 

 1. Gmina Łask                    -   52,9% 

 2. Gmina Buczek                -     9,5% 

 3. Gmina Sędziejowice       -   13,3% 

 4. Gmina Widawa               -   13,2% 

 5. Gmina Wodzierady         -   11,1% 
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Najwięcej zauważonych zdarzeń na terenie gminy Sędziejowice wystąpiło  

w popołudniowej porze dnia (46 zdarzeń, co stanowi 42,2 % wszystkich zdarzeń) i w dzień  

(32 zdarzenia, co stanowi 29,4 % wszystkich zdarzeń).    

 

Analiza przyczyn powstawania pożarów wskazuje, że główną przyczyną ich 

powstawania jest niezmiennie nieostrożność osób dorosłych i nieletnich. Sytuacja taka 

spowodowana jest przede wszystkim lekceważeniem i nieprzestrzeganiem podstawowych 

przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej. Do nieostrożności osób zalicza się 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. 

 Odnotowane na terenie gminy w 2019 roku pożary zostały zakwalifikowane jako małe  

i dotyczyły głównie pożaru suchej trawy na nieużytkach rolnych.  

Udział jednostek OSP Gminy Sędziejowice w działaniach ratowniczych   

  2018 – 2019 rok 

 

Lp. 

Miejscowość 

(siedziba OSP) 

RODZAJ DZIAŁAŃ 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Ogółem 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1.  Sędziejowice 21 16 35 39 3 2 59 57 

2. Marzenin 12 10 16 19 2 2 30 31 

3. Pruszków 2 8 13 19 2 0 17 27 

4. Siedlce 6 8 12 6 1 1 19 15 

5. Bilew 1 1 2 4 0 0 3 5 

6. Brzeski 2 1 4 4 0 0 6 5 

7. Grabia  0 2 1 6 0 0 1 8 

8. Grabno 0 0 0 1 0 0 0 1 

9. Kamostek 0 0 0 6 0 0 0 6 

10. Sobiepany 0 0 0 1 0 0 0 1 

11. Żagliny 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Jak wynika z powyższego zestawienia udział poszczególnych jednostek OSP  

w działaniach ratowniczych jest bardzo zróżnicowany. Ilość zdarzeń byłaby jeszcze mniejsza 

gdyby nie działania poszukiwawcze za zaginioną osobą. 

Niezmiennie według informacji z działalności Państwowej Straży Pożarnej w Łasku  

za rok 2019 spowodowane  jest to między innymi wyposażeniem w system selektywnego 

alarmowania oraz częstotliwością zdarzeń na danym terenie, a tym samym potrzebą 

zadysponowania do działań danej jednostki.  

 Biorąc pod uwagę spadek przestępstw kryminalnych, interwencji policyjnych, pożarów, 

ilość zaistniałych w 2019 roku zdarzeń miejscowych i ich zagrożenie dla społeczności lokalnej, 

należy uznać Gminę Sędziejowice za gminę bezpieczną. 

W N I O S K I : 

5. W dalszym ciągu podejmować wszelkie działania zmierzające do utrzymania 

korzystnej tendencji w zakresie małej przestępczości oraz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkołach, miejscach zamieszkania  

i miejscach publicznych. 

5. Podczas narad na szczeblu powiatowym w dalszym ciągu inspirować  

i egzekwować od Komendy Powiatowej PSP w Łasku wykorzystywanie  

wszystkich jednostek OSP do akcji ratowniczo – gaśniczych  poprzez  kierowanie 

na  miejsce zdarzenia  w pierwszej kolejności najbliższej  jednostki OSP (nie 

wyłącznie promować jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo –  

gaśniczego i wyposażonych w system selektywnego alarmowania). 

5. Kontynuować akcję edukacyjno – informacyjną w zakresie zakazu wypalania 

traw, skierowaną do dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. 

 
 Obchody 90. Lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach 
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X. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami 

zewnętrznymi 

 

1. Stowarzyszenie „Sędziejowice na plus” 

 

Na terenie gminy od stycznia 2019 r. działa Stowarzyszenie „Sędziejowice na plus”, 

które należy do organizacji pozarządowych typu non – profit. W ubiegłym roku brało udział 

we współorganizacji największych i najważniejszych wydarzeń na terenie gminy, m.in.: 

„MotoFolk Sędziejowice 2019”; Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz rekonstrukcja Bitwy pod 

Sędziejowicami. 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 

W 2019 r. odbyło się święto gminy, które od zeszłego roku zyskało oficjalną nazwę 

„MotoFolk”. Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów wydarzenia. W sobotę  

1 czerwca odbył się Piknik Motocyklowy, a gwiazdą wieczoru był zespół Long&Junior. 

Drugiego dnia miał miejsce Piknik Rodzinny połączony z Dniem Dziecka. Czas mieszkańcom 

umilili aktorzy z serialu „Ranczo” – kabaret KaŁaMaSz. 

Kolejnym dużym wydarzeniem, w którego organizację zaangażowało się 

Stowarzyszenie była rekonstrukcja Bitwy pod Sędziejowicami, która odbyła się w sobotę,  

24 sierpnia. „Cena, którą przyjdzie zapłacić” - pod takim tytułem zorganizowano w Parku 

Centrum w Sędziejowicach rekonstrukcję jednego z nielicznych starć z okresu Powstania 

Styczniowego z 1863 r., które zakończyło się zwycięstwem dla oddziałów polskich. 

W niedzielę, 8 grudnia w Parku Centrum w Sędziejowicach odbył się pierwszy 

Kiermasz Bożonarodzeniowy. Mieszkańcy i przybyli goście mogli poczuć magię zbliżających 

się świąt i zaopatrzyć we wszelkiego rodzaju przysmaki i ozdoby świąteczne. Na blisko 

dwudziestu stoiskach, można było podziwiać i zakupić różnego rodzaju wyroby, m.in. miody, 

sery, czy ciasta oraz mnóstwo dekoracji i ozdób świątecznych. 

 

 

2. 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 
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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. 

 

3. Porozumienie w sprawie wydawania „Panoramy Łaskiej” 

 

Gmina Sędziejowice od wielu lat uczestniczy w w realizacji wspólnego zadania 

promocyjnego – wydawania pisma samorządów powiatu łaskiego „Panorama Łaska”. 

Koordynatorem działań z wydawaniem czasopisma jest Gmina Łask, a w tym przedsięwzięciu 

bieże również udział Powiat Łaski, Gmina Buczek ora mina Widawa.  

Gmina Sędziejowice redaguje dwie strony miesięcznika, ponosząc roczny koszt 

wydawnictwa w kwocie 4.703,59 zł. W odstępach miesięcznych przedstawiane są 

najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w gminie, co stanowi swoistą kronikę z życia naszej 

gminy, stanowiąc dla przyszłych pokoleń ważnym źródłem źródłem informacji historycznej. 

 

 

4. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice 

 

Na terenie gminy działa Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, 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. 

 

W 2019 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. 

Towarzystwo wspólnie z GOPS w Sędziejowicach przy współpracy z Fundacją "Bank 

Żywności" im. Marka Edelmana w Łodzi kontynuowało udział w Programie Operacyjnym 

Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Przekazano ok. 23 tony artykułów spożywczych  

dla 217 rodzin. Sprawne funkcjonowanie systemu dystrybucji żywności dla najuboższych było możliwe 
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dzięki zaangażowaniu prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice, współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziejowicach (udostępnienie pomieszczeń) oraz ogromnej pracy 

załogi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. W 2019 roku w akcję włączyli się 

także uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach. Żywność transportowały firmy 

AGROMEX oraz TOMWIT.  

W ramach współpracy z Gminą Sędziejowice 2 czerwca 2019 r. odbył się Regionalny Festiwal 

Folkloru „Spotkanie nad Grabią” zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy 

Sędziejowice. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina Rzeki Grabi’’. 

  Celem imprezy było wzbogacenie oferty kulturalnej, skierowanej do mieszkańców 

obszaru LGD ,,Dolina rzeki Grabi’’ oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.  

Przedsięwzięcie miało nawiązywać do Doliny Grabi – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 

którego niepowtarzalne walory stały się inspiracją do powstawania amatorskich środowisk 

twórczych związanych z ludowymi obyczajami tego obszaru. Rozwijane na tym tle piękno  

i różnorodność folkloru inspirują do pielęgnowania tożsamości kulturowej. Taka potrzeba stała 

się zatem ideą dla organizacji imprezy propagującej bogactwa kultury ludowej regionu. 

Punktem wyjścia było oczywiście zapoznanie szerszego odbiorcy z dorobkiem kulturowym 

Doliny Grabi. Podczas imprezy odbył się przegląd zespołów folklorystycznych w dwóch 

kategoriach wiekowych: dzieci – młodzież oraz dorośli. Na scenie wystąpiło 12 zespołów: 

Dziecięca Kapela Ludowa ,,Mali Grabianie’’, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Mali 

Sędziejowiczanie’’, Zespół Pieśni i Tańca ,,Ziemia Sędziejowicka’’, Grupa taneczna ,,Mała 

Kontra’’, Grupa wokalna ,,Spinacz’’, Grupa wokalna ,,Szpilka’’, ,,Dzieci z Doliny Grabi’’, 

Zespół Śpiewaczy ,,Sędziejowianki’’, Zespół Pieśni i Tańca ,,Rzgowianie’’, Zespół Ludowy  

z Burzenina, Zespół Pieśni i Tańca ,,Bałdrzychowianie’’, Grupa Folklorystyczna ,,Rajka’’. 

 

Dla najwyżej ocenionych zespołów w każdej kategorii przyznane zostały nagrody 

rzeczowe. Zwieńczeniem festiwalu był koncert zaproszonej gwiazdy – Zespołu Krywań. Przez 

jeden dzień trwania festiwalu autentyczne zespoły ludowe odtworzyły i zrekonstruowały 

tożsamość kulturową regionu, co było okazją do zacieśnienia więzi i integracji mieszkańców. 

Charyzmatyczna wokalistyka, ludowe przekazy oraz niepowtarzalna muzyka zapewniły licznie 

zgromadzonej społeczności, wiele niezwykłych wrażeń. 

  

5. Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 

Rada Gminy Sędziejowice uchwałą Nr II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r. przyjęła 

"Program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", 

określający kierunki i formy współdziałania samorządu z ww. organizacjami. 
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Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom w terminie od  

25 października do 7 listopada 2018 r. na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Sędziejowice 

z dnia 25 października 2018 r. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, 

opinie, ani propozycje zmiany programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

Współpraca Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej konkurencji 

i jawności w przepływie informacji. 

Współpraca finansowa 

W oparciu o obowiązujące przepisy Wójt Gminy Sędziejowice zarządzeniem Nr 37/19 

z dnia 9 maja 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. Rodzaj i wysokość 

środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych to: 

1) organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 20.000 zł; 

2) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej - 15.000 zł. 

Po rozpatrzeniu przez powołaną przez Wójta komisję konkursową ofert złożonych  

w konkursie Zarządzeniem Nr 43/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Sędziejowice 

dokonał wyboru i przydzielił środki na wsparcie zadań pn. 

1) „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Sobiepanach na zadanie publiczne pt. „Organizacja Jubileuszu  

90-1ecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach” w wysokości 

12.000,00 zł; 

2) „Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zadanie pt. „Nienadęta Orkiestra Dęta”  

w wysokości 15.000,00 zł. 

Po złożeniu sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych przyznane dotacje 

zostały wykorzystane w całości. 

Zarządzeniem Nr 36/19 z dnia 9 maja 2019 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 w 2019 roku. Wysokość środków 

przeznaczonych na ten cel to kwota 20.000 zł. Zgodnie z § 5 uchwały Nr VII/62/11 Rady 

Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadania własnego gminy Sędziejowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, 

wnioski o udzielenie dotacji złożyli: 
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1) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie, 

który otrzymał dotację w kwocie 4.000,00 zł na wsparcie zadania pn. „ Popularyzacja 

sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice”. Klub w całości 

wykorzystał dotację.  

2) Gminny Klub Sportowy Sędziejowice otrzymał dotację w kwocie 16.000,00 zł  

na wsparcie zadania pn. „Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy 

Sędziejowice”. Klub w całości wykorzystał dotację. 

Współpraca pozafinansowa. 

1. Gmina Sędziejowice realizowała program współpracy również poprzez stosowanie 

pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 

1) informacyjnej, poprzez: 

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach 

internetowych gminy, 

b) przyjmowanie wniosków budżetowych w zakresie zapotrzebowania na środki 

publiczne uwzględniające potrzeby organizacji pozarządowych, 

c) informowanie o ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, 

d) prowadzenie konsultacji rocznego programu współpracy, 

e) bieżące informowanie o targach, szkoleniach, konferencjach; 

2) organizacyjnej, poprzez: 

a) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i  lokali będących własnością gminy  

na organizowanie imprez, szkoleń i spotkań, 

b) współorganizację spotkań, konferencji oraz imprez sportowych i kulturalnych 

odbywających się na terenie gminy Sędziejowice inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe.  

3) na rzecz osób niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach 

wykonuje zadania statutowe na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym organizowanie 

różnych działań kulturalnych: 

a) XXI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA – 

SĘDZIEJOWICE 2019”, w którym udział wzięły osoby niepełnosprawne z terenu 

województwa łódzkiego zrzeszone w ŚDS; 

b) spotkanie wigilijne i śniadanie wielkanocne dla uczestników zajęć oraz osób 

samotnych, starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych; 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy w ustawowym terminie przedłożył Radzie Gminy 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019. 
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Regionalny Festiwal Folkloru „Spotkanie nad Grabią” 

 

 

 

 
MotoFolk Sędziejowice 2019 
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XI. Podsumowanie 

 

Przedstawiony Raport stanowi zbiór podstawowych danych związanych  

z funkcjonowaniem Gminy Sędziejowice w roku 2019 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 2019 r.  

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina realizując zadania w ubiegłym roku 

wypełniała strategiczne cele założone w Strategii Rozwoju Gminy: 

1) poprawę jakości życia mieszkańców poprzez powszechny dostęp do kultury, oświaty,   

    sportu i rekreacji, 

2) poprawę warunków cywilizacyjnych mieszkańców poprzez inwestycje w zakresie 

    infrastruktury technicznej i drogowej oraz ochronę środowiska przyrodniczego. 

3) tworzenie warunków do inwestycji generujących nowe miejsca pracy. 

4) wspieranie rolnictwa oraz przedsiębiorczości wśród rolników. 

Przed nami jednak konieczność opracowania nowej strategii, a co za tym idzie  

i weryfikacji dotychczasowych celi strategicznych w odniesieniu do obecnych uwarunkowań 

społeczno-gospodarczych.  

Jednym z ważniejszych kierunków, z punktu widzenia rozwoju Gminy w kolejnych 

latach, powinno być tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Ogromne wyzwanie 

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. Z pewnością inwestycje oparte na 

zewnętrznym kapitale wpłynęłyby na dalsze zmniejszanie się bezrobocia i poprawę jakości 

życia społeczności lokalnej, dlatego należy się wspólnie zastanowić, jakie podjąć działania, by 

zachęcić potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności na terenie gminy. Pobudzenie 

aktywności gospodarczej mieszkańców oraz pozyskanie nowych inwestorów, będzie 

skuteczniejsze w przypadku uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze gminy. 

Lokalizacja nowych podmiotów gospodarczych, na obszarach inwestycyjnych gminy, 

umożliwiłaby dalsze zahamowanie migracji młodych i wykształconych mieszkańców. 

Główna przyczyna powolnego rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców i braku 

inwestycji z zewnątrz wynika przede wszystkim ze specyficznego położenia geograficznego. 

Potencjalne rynki zbytu zlokalizowane są w większych miastach, np. w Łodzi, jednak istnieje 

tam duża konkurencja. Gmina Sędziejowice jest zlokalizowana w pobliżu Łodzi (ok. 40 km), 

ale dla potencjalnych inwestorów może być to za daleko, aby lokować tutaj zakłady usługowe 

czy produkcyjne.  Perspektywę rozwoju Gminy Sędziejowice, a zwłaszcza w północnej jej 
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części, otwiera jednak sąsiedztwo z trasą S-8 i węzłem komunikacyjnym w Marzeninie oraz 

udział gminy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, w tym zakończenie w 2019 roku budowy 

łącznika z drogą ekspresową S-8. 

Duże inwestycje na terenach do zagospodarowania, niezwiązane z rolnictwem, mogłyby 

ożywić Gminę. Dodatkowym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest brak uzbrojonych 

terenów niezachęcających inwestorów do podejmowania działalności gospodarczej. Tutaj 

kluczowe będzie uzbrojenie terenów znajdujących się przy łączniku z drogą ekspresową S-8  

w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Niewątpliwie, problemem jest także sąsiedztwo obszaru 

specjalnej ochrony Natura 2000, ponieważ potencjalne zakłady mogłyby naruszyć walory 

środowiska naturalnego. Jednak prowadzenie działalności na terenach cennych przyrodniczo 

stwarza warunki do produkcji ekologicznej, która może stać się szansą dla przedsiębiorczych 

rolników oraz samej ludności wiejskiej.  

Warto zwrócić uwagę, że 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. 

Posiadamy więc solidny fundament do budowania – w oparciu o dobrą strategię promocji - 

marki miejsca idealnego do turystyki jedno lub dwudniowej.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe gminy na 2019 rok zostały 

w dużej mierze zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła 

zarówno przeprowadzić kilka istotnych inwestycji w infrastrukturę, jak i wygenerować 

oszczędności, które wykorzystano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy 

podkreślić, że duży wpływ na taki wynik budżetu w 2019 r. miało niezrealizowanie dochodów 

i wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. 

Ta inwestycja i wyzwania z nią związane są jednak przed nami.  

Na uwagę zasługuje fakt rezygnacji z zaciągania kredytu, a także osiągnięcie nadwyżki 

budżetowej oraz wygospodarowanie wolnych środków na 2020 rok. Te pozwolą przeprowadzić 

nowe inwestycje, ale także ustabilizować finansowo gminę w przyszłości z powodu 

przeprowadzonych przez rząd i parlament zmian prawno-podatkowych uszczuplających 

dochody gminy. Ponadto, umożliwi to zachowanie stabilności w trakcie kryzysu gospodarczego 

związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym 

niewstrzymywanie niezbędnych i oczekiwanych inwestycji rozwojowych. 

 

 

Wójt Gminy Sędziejowice 
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Perspektywę rozwoju Gminy Sędziejowice otwiera sąsiedztwo z trasą S-8 i węzłem komunikacyjnym 

 w Marzeninie oraz udział gminy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, w tym zakończenie w 2019 roku 

budowy łącznika z drogą ekspresową S8 

 
Spływy kajakowe odbywjące się na rzece Grabi, przepływającej przez teren Gminy Sędziejowice to jedna  

z największych atrakcji turystycznych regionu i doskonały pomysł na spędzanie wolnego czasu 

 
W 2019 r. plac, na którym odbyło się święto gminy – MotoFolk Sędziejowice 2019, gościł po raz ostatni tę 

imprezę, ponieważ na tym terenie w 2020 r. rozpoczęła się budowa nowoczesnego przedszkola. 


