I.

Wstęp

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 130) dodała do ustawy o samorządzie gminnym m.in. art.
28aa. Zgodnie z ww. artykułem, począwszy od kadencji 2018-2023, Burmistrz zobowiązany
jest do przygotowania i przedstawienia organowi stanowiącemu raportu o stanie gminy
w terminie do 31 maja każdego roku. Na mocy przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020r
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz.875) dokonano m.in. nowelizacji ustawy z dnia 2 marca
2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późń. zmianami). Jednym z elementów tej nowelizacji jest
dodanie art. 15 zzzzzz, zgodnie z którym termin przedstawienia raportu o stanie jednostki
samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r poz.713), przypadający w 2020r przedłuża się o 60
dni.
Rada Miejska w Krośniewicach jest zobowiązana rozpatrzeć Raport o Stanie Gminy na
sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Burmistrzowi. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos radni, a także mieszkańcy Gminy.
Raport ma stanowić podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu
obywatelskiego.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach i innych jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg
dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu.
Celem raportu, jak czytamy w literaturze przedmiotu, jest przedstawienie
w obiektywny sposób, jak dana jednostka samorządu terytorialnego rozwijała się
w poprzednim roku, co z kolei ma pomóc w opracowywaniu zrównoważonych planów rozwoju
Gminy.
Jest to drugi raport przygotowany przez Burmistrza Krośniewic w oparciu o zapisy art.
28aa ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Krośniewicach nie określiła w drodze
uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu.
Niniejszy raport składa się z XIX działów, w których omówiono realizację
podstawowych zadań gminy. Ostatni rozdział, podsumowujący, zawiera opis realizowanych
polityk,
programów
i
strategii.
Raport
zawiera
również
informacje
o realizacji podejmowanych przez Radę Miejską uchwał.
Raport będzie umieszczony na
w Krośniewicach w dniu 29 lipca 2020 roku.

II.

stronie

internetowej

Urzędu

Miejskiego

Informacje ogólne o Gminie Krośniewice

Gmina Krośniewice położona jest w zachodniej części powiatu kutnowskiego
w województwie łódzkim. Graniczy: od zachodu z gminą Chodów w województwie
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wielkopolskim, od północy z gminami Dąbrowice i Nowe Ostrowy, od wschodu z gminą
Kutno, a od południa z gminą Daszyna położoną w powiecie łęczyckim. Siedzibą gminy jest
miasto Krośniewice, oddalone od stolicy powiatu – Kutna o 15 km.
Gmina Krośniewice zajmuje powierzchnię 94,69 km², z czego powierzchnia miasta
wynosi 4,175 km², a obszaru wiejskiego 90,515 km². Teren gminy podzielony jest
na 22 sołectwa, w granicach których znajduje się 45 wsi, natomiast miasto Krośniewice
na 6 osiedli.
Miasto Krośniewice położone jest na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych
o znaczeniu krajowym: w kierunku północ - południe biegnie droga krajowa nr 91 relacji
Gdańsk – Łódź - Katowice, w kierunku wschód – zachód – droga krajowa nr 92 relacji Poznań
– Warszawa. Obecnie drogi te tworzą obwodnicę miasta i biegną po jego północnej i zachodniej
stronie. W ciągu obwodnicy znajdują się cztery węzły komunikacyjne, z czego dwa
umożliwiają zjazd do miasta. Na jednym z węzłów ma początek droga wojewódzka nr 581 do
Gostynina, a dalej w kierunku Płocka. W mieście ma również początek droga powiatowa
w kierunku miejscowości Dąbrowice. Z pozostałymi sąsiednimi miejscowościami gmina
połączona jest przez drogi gminne. W odległości około 40 km od miasta (w miejscowości
Emilia, położonej przy drodze krajowej nr 91) znajduje się wjazd na autostradę A-2 docelowo
łączącą zachodnią i wschodnią granicę kraju. Duże znaczenie dla powiązań
międzyregionalnych ma prowadząca w kierunku wschód-zachód magistrala kolejowa relacji
Poznań – Kutno – Warszawa. Dwa przystanki kolejowe (Krzewie i Nowe Kutnowskie)
znajdujące się w granicach gminy umożliwiają podróż m. in. do Kutna, gdzie znajduje się
dworzec kolejowy oraz dworzec komunikacji autobusowej międzymiastowej. W północnowschodniej części gminy przebiega linia kolejowa relacji Włocławek – Kutno – Łódź. Przez
teren gminy przebiega również kolejka wąskotorowa, która jest fragmentem Kujawskich Kolei
Dojazdowych, prowadzących przez trzy województwa i dwadzieścia gmin, posiadających
łącznie prawie 160 kilometrów torów. Kolejka obecnie jest nieczynna.

Grunty stanowiące własność Gminy Krośniewice
Lp

Grunty Gminy Krośniewice

OGÓŁEM

Na dzień

Na dzień

31.12.2018r.

31.12.2019r.

247,69 ha

244,64 ha

15,04 ha

11,99 ha

I

Grunty przekazane w
użytkowanie wieczyste

1

Osobom fizycznym pod
budownictwo mieszkaniowe

3,05 ha

0

2

Osobom fizycznym pod budowę
garaży

0,14 ha

0,14 ha

3

Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej

0,43 ha

0,43 ha

4

Ochotniczej Straży Pożarnej

0,20 ha

0,20 ha

5

Spółdzielni Kółek Rolniczych

0,38 ha

0,38 ha

6

Pracowniczym Ogrodom
Działkowym

6,84 ha

6,84 ha

7

Przedsiębiorstwu Handlu
Sprzętem Rolniczym „AGROMA”

0,18 ha

0,18 ha
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8

Zakładowi Energetycznemu w
Płocku

0,01 ha

0,01 ha

9

Innym użytkownikom pod
działalność handlową

3,81 ha

3,81 ha

II

Przekazane w trwały zarząd:

12,44 ha

12,44 ha

1

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

8,97 ha

8,97 ha

2

Szkołom podstawowym
i ponadpodstawowym

3,47 ha

3,47 ha

III

Przekazane w dzierżawę

24,19 ha

24,19 ha

IV

W użytkowaniu własnym gminy:

196,02 ha

196,02 ha

Gmina Krośniewice jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
na podstawie Uchwały Nr 201/XXIX/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.04.2001 r.
w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
Należy również do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ”CENTRUM” w Kutnie
na podstawie Uchwały Nr XXXIV/202/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia
2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do stowarzyszenia Rozwoju Gmin
”CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu oraz Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu na podstawie Uchwały Nr X/52/15 Rady
Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice
do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Gmina Krośniewice na tle województwa łódzkiego
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Władze samorządowe Gminy Krośniewice w 2019 r.
Burmistrz Krośniewic
•

Katarzyna Erdman

od dnia 21.11.2018 r.

Zastępca Burmistrza
•

Cezary Jankowski

od dnia 10.12.2018 r. do dnia 21.03.2019 r.

Skarbnik Gminy
•

Beata Mitlas

Sekretarz Gminy
•
•

Kinga Pawłowska-Tarka
Renata Brygier

do dnia 28.02.2019 r.
od dnia 04.03.2019 r.

Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III.

Kępisty Sławomir – Przewodniczący Rady
Bonawenturczak Andrzej
Chmielecka Anna – Wiceprzewodnicząca Rady
Czerwińska Beata
Koczaski Wojciech – Wiceprzewodniczący Rady
Konwerski Andrzej
Król Mieczysław
Krysiak Marek
Łukomska Mariola
Nowicki Adam
Piotrowska Jadwiga
Smolczewski Marek (wygaszono mandat z powodu śmierci postanowieniem
nr 695/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 7 października 2019 r.)
Stolarczyk Ewa
Suska Magdalena
Trzeciak Krzysztof

Mieszkańcy gminy

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła
się o 130 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8 164 osób, w tym 3 913 kobiet
i 4 251 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
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•
•
•

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat i mniej) wynosiła 676 osób,
a liczba mieszkańców w tym przedziale – 678,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 2 266 osób,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 2 616,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1309, a liczba mieszkańców:
620.

Na początek 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 4 225 osób, a na terenach wiejskich
4 069 osób. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: 4 166 i 3 998.
W 2019 r. narodziło się w gminie 61 osób, w tym 32 dziewczynek i 29 chłopców,
a zmarło 127 osób, w tym 66 kobiet i 61 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny
w 2019 r. wyniósł - 66.

Liczba Mieszkańców z podziałem na sołectwa
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Lp.

Sołectwo

Liczba ludności w sołectwie

1.

Bielice

173

2.

Franki

48

3.

Jankowice

361

4.

Kajew

424

5.

Kopy

181

6.

Luboradz

132

7.

Morawce

271

8.

Nowe

365

9.

Ostałów

85

10.

Pawlikowice

127

11.

Pomarzany

294

12.

Suchodoły

48

13.

Szubina

170

14.

Szubsk Duży

128

15.

Szubsk - Towarzystwo

54

16.

Teresin

226

17.

Witów

145

18.

Wola Nowska

195

19.

Wychny

110

20.

Wymysłów

193

21.

Zalesie

193

22.

Zieleniew

75

RAZEM (obszar wiejski)

3998

miasto Krośniewice

4 166

RAZEM (obszar miejsko-wiejski)

8 164

Dane: Urząd Miejski w Krośniewicach (stan z dnia 31.12.2019 r.)
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Bezrobocie w Gminie w 2019 r.
Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
STYCZEŃ
2019

LUTY
2019

MARZEC
2019

KWIECIEŃ
2019

MAJ
2019

CZERWIEC
2019

LIPIEC
2019

SIERPIEŃ
2019

Ogółem osób bezrobotnych
w mieście i gminie
Krośniewice

457

479

469

444

434

417

413

398

409

400

409

401

Bezrobotni z prawem
do zasiłku

38

41

39

35

33

30

28

28

35

37

42

46

Kobiety ogółem w mieście
i gminie Krośniewice

267

275

274

261

258

253

246

248

251

243

238

236

Kobiety z prawem do
zasiłku

17

20

20

20

18

17

14

15

18

22

25

28

Bezrobotni wg struktury
wieku:

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
2019
2019
2019
2019

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

18-24

48

30

51

31

52

34

49

34

50

36

45

31

46

30

50

34

53

37

45

30

47

30

48

31

25-34

136 90 137 86 128 81 120 76 119 80 124 86 125 86 117 83 118 79

122

82

128 82 117 78

35-44

106 73 114 76 114 79 109 76 105 72

97

71

99

71

93

69

97

71

93

67

90

64

92

65

45-54

100 58 107 63 103 62 101 60

92

52

81

46

79

43

78

46

80

48

83

49

87

47

88

48

55-59

45

16

47

19

49

18

44

15

48

18

48

19

43

16

42

16

42

16

40

15

39

15

39

14

60 lat i więcej

22

0

23

0

23

0

21

0

20

0

22

0

21

0

18

0

19

0

17

0

18

0

17

0

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

wyższe

34

24

30

21

32

23

27

20

29

21

30

20

32

21

33

22

33

20

30

18

32

17

31

20

policealne i śr. zawodowe

66

48

66

47

65

45

64

45

64

44

67

46

67

44

66

47

70

49

65

46

70

48

71

49

śr. ogólnokształcące

57

42

65

48

64

50

55

44

59

47

57

46

52

43

52

41

53

42

54

45

46

40

49

41

zasadnicze zawodowe

95

45 100 50 100 50

98

48

88

46

80

44

83

45

83

48

86

48

80

45

87

44

88

43

Bezrobotni wg struktury
wykształcenia:
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Gimnazjalne i poniżej
Bezrobotni wg stażu pracy

205 108 218 109 208 106 200 104 194 100 183 97 179 93 164 90 167 92
O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

171

89

O

K

174 89 162 83
O

K

O

K

do 1 roku

114 82 121 83 120 82 115 78 113 76 109 76 102 74 101 74 101 73

107

75

116 77 115 76

1-5

104 67 110 70 106 71 105 70 103 70 105 71 109 70 102 68 106 71

105

69

102 63

95

63

5-10

66

30

69

31

68

31

64

31

62

31

54

28

58

28

52

26

60

28

57

27

62

29

62

29

10-20

59

28

60

27

56

25

54

24

50

22

49

22

50

22

49

28

52

27

43

21

44

22

48

24

20-30

30

8

35

12

31

11

26

9

24

8

24

9

22

8

24

9

21

8

19

8

20

7

20

7

30 i więcej

7

2

7

2

9

2

8

1

8

1

7

1

5

0

5

0

5

0

6

0

6

0

6

0

bez stażu pracy

77

50

77

50

79

52

72

48

74

50

69

46

67

44

65

43

64

44

63

43

59

40

55

37

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

do 1 roku

59

25

47

21

26

11

32

15

28

14

33

24

30

12

34

24

40

20

45

22

41

16

24

12

1-3

64

29

89

39

85

39

53

26

45

19

34

14

43

29

47

29

48

32

51

32

68

35

71

31

3-6

41

22

51

24

57

26

70

33

69

37

59

29

40

17

30

17

34

24

36

27

40

29

50

33

6-12

47

30

48

30

56

34

46

26

53

29

54

29

62

33

61

33

65

32

59

29

55

29

53

30

12-24

84

48

89

51

91

54

83

51

83

53

83

55

85

55

81

53

75

49

67

43

67

44

69

48

162 113 155 110 154 110 160 110 156 106 154 102 153 100 145 92 147 94

142

90

138 85 134 82

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy:

powyżej 24
Niepełnosprawni w mieście
i gminie Krośniewice
Niepełnosprawni z prawem
do zasiłku
Poszukujący pracy

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

24

13

24

13

23

13

24

14

25

15

24

14

23

13

24

12

23

11

22

10

23

10

19

7

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

5

3

6

4

5

3

5

3

5

3

5

3

4

2

4

1

4

1

3

1

3

1

3

1

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

O

K

6

2

6

2

8

3

8

3

8

4

8

3

7

3

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

O – ogółem, K – kobiety

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
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IV.

Finanse Gminy

Budżet Gminy na 2019 r.
Wykonanie dochodów ( w tym PIT,CIT) 100,44 %
Plan dochodów
Wykonanie dochodów ogółem w
tym:
PIT( udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych)
CIT( udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych)

42 278 850,62
42 464 642,23
5 136 577,00
144 685,67

Wykonanie wydatków 91,86%
Plan wydatków
Wykonanie wydatków ogółem

44 874 781,45
41 223 040,83

Planowany wynik deficyt
Wykonanie nadwyżka

- 2 595 930,83
1 241 601,40

Wynik budżetu

Nadwyżka operacyjna 4 308 960,69 zł
Wykonanie dochodów bieżących
Wykonanie wydatków bieżących

39 744 386,81
35 435 426,12

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 35,20 %
Wykonanie dochodów ogółem
Wykonanie dochodów własnych
ogółem

42 464 642,23
14 948 313,67

Dochody ze sprzedaży majątku 110,46 %
Plan
Wykonanie

65 000,00
71 800,00

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem 13,63 %
Wykonanie dochodów ogółem
Wykonanie wydatków majątkowych

42 464 642,23
5 787 614,71

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 14,04 %
Wykonanie wydatków ogółem
Wykonanie wydatków majątkowych

41 223 040,83
5 787 614,71
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Dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich 100,00 %
Plan
Wykonanie

113 834,34
113 834,34

Podstawowe wskaźniki:
•
•
•

zadłużenie ogółem na 31.12.2019 r. wyniosło 9 209 167,16 zł, czyli 21,69 %
dochodów.
poziom wolnych środków wprowadzonych do budżetu 2019 r. wynosił
2 600 825,74 zł,
obsługa zadłużenia – 220 745,13 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca

5 201,45 zł
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły

5 049,37 zł.
Fundusz sołecki
W 2019 r. nie został wyodrębniony fundusz sołecki.

Wydatki na promocję Gminy
Na promocję gminy w 2019 r. wydano 41 468,15 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za umieszczanie
informacji w gazecie Goniec Krośniewicki i Kurier Krośniewicki – 11.070,00 zł, komunikaty w Radio
Q – 8.118,00 zł. Zakupiono również gadżety promocyjne, teczki ofertowe, słodycze i kwiaty.
Ufundowano również drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem
Burmistrza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte były przedsięwzięcia (czyli zadania
wieloletnie), których stopień realizacji przedstawia poniższa tabela. Zadania te były
realizowane zgodnie z założonym planem, z wyjątkiem zadania ,, Budowa targowiska ,, Mój
rynek” w Krośniewicach”. Niezrealizowanie zadania w 2019 r. spowodowane było
następującymi okolicznościami:
1) w dniu 21.01.2019 r. została rozwiązana Umowa nr 5/ZP/2018 na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Budowa targowiska „Mój Rynek”
w Krośniewicach”, zawarta w dniu 19 czerwca 2018 roku, z firmą „Ada – Light” Sp.
z o.o. z siedzibą Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. Powodem rozwiązania tej umowy
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było złamanie istotnych warunków zamówienia – pozostających w sprzeczności z art.
144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 1986 z późn.zm.);
2) w dniu 06.08.2019 r. Gmina Krośniewice wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi z wnioskiem o zmianę warunków realizacji przedmiotowej operacji
i wyrażenie zgody na zrealizowanie jej w dwóch etapach tj.:
a) I etap do końca lipca 2020 roku,
b) II etap do końca grudnia 2020 roku.
Pozwalało to na uzyskanie czasu niezbędnego do uzupełnienia brakującej dokumentacji
(m.in. kosztorys inwestorski, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych) oraz ogłoszenie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ww. ustawą Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego mieliśmy wybrać
Wykonawcę robót budowlanych dla zadania: budowa targowiska „Mój Rynek”
w Krośniewicach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 16 września 2019r.
zawarty został Aneks Nr 2 do przedmiotowej umowy o dofinansowaniu;
3) w dniu 10.01.2020 r. Gmina Krośniewice ogłosiła pierwszy przetarg w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach. Ponieważ
Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia
zmuszony był unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, co nastąpiło w dniu 10.02.2020 r.;
Wskaźnik .
wykonania
w%
2019 r.

Nazwa zadania

Łączne
nakłady
finansowe

Poniesione
przed
2019 r.

Plan
2019 r.

1.

Budowa targowiska ,,Mój rynek”
w Krośniewicach

1.704.680,00

84.680,00

1.620.000,00

2.

Przebudowa drogi gminnej
Nr 102117E na odcinku Wola
Nowska - Godzięby

1.498.599,59

445.252,78

1.053.346,81

1.053.346,81

100,00

Wykonanie projektów: zmian
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Krośniewice a także zmiany
planów zagospodarowania
przestrzennego w części
dotyczącej Miasta i Gminy
Krośniewice

221.400,00

207.378,00

14.022,00

14.022,00

100,00

Lp

3.

Wykonanie
2019 r.

32.707,91

2,02
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4.

5.

6.

7.

Zmiana studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy
Krośniewice oraz zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych fragmentów
Miasta Krośniewice

50.430,00

0,00

20.172,00

20.172,00

100.00

Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej im. gen.
Władysława Andersa w Nowem,
gm. Krośniewice

2.711.886,82

985.371,06

1.726.515,76

1.726.496,08

100,00

Przebudowa rowu melioracyjnego
R-G na terenie osiedla nad rzeką
w Krośniewicach

633.231,19

316.304,25

316.926,94

316.926,94

100,00

Budowa boiska sportowego
i trzytorowej bieżni ze skocznią
do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej nr 1
w Krośniewicach

710.000,00

0,00

10.000,00

9.840,00

98,40

V.

Budżet obywatelski

W 2019 roku nie realizowano Budżetu Obywatelskiego.

VI.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Majątek gminy Krośniewice

Lp.

I
II
1
2

3
4
5
6

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Wyposażenie
(konto 013)

Wartość
początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto
na 31.12.2019 r.

%
umorzenia

257 463,95

291 904,02

291 904,02

0,00

100

136 916 721,03
26 236 755,82

141 509 511,25
25 839 532,82

49 813 994,22
0,00

91 653 250,45
25 839 532,82

35,20
0

87 792 885,58

94 333 418,05

33 744 400,69

60 589 017,36

35,77

15 116 664,89

14 554 688,47

10 219 565,96

4 335 422,51

70,21

1 812 136,43
313 550,47

1 801 027,46
370 365,59

1 380 635,34
236 033,71

420 392,12
134 331,88

76,66
63,73

3 725 549,45

4 233 358,52

4 233 358,52

0,00

100

7

Środki trwałe
w budowie

1 919 178,39

377 120,34

0,00

334 553,76

0

III

Akcje i udziały

2 639 500,00

2 867 500,00

0,00

2 867 500,00

0

IV

Zbiory biblioteczne

569 491,41

601 113,62

601 113,62

0,00

100
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Majątek Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

Lp.

I

II
1
2

3

4
5
6
7

III

IV

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki
transportu
Inne środki
trwałe
Wyposażenie
(konto 013)
Środki trwałe
w budowie

Wartość
początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość
początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto na
31.12.2019 r.

%
umorzenia

110 758,26

120 864,66

120 864,66

0,00

100

87 848 160,81
24 632 903,25

92 888 760,49
24 235 680,25

26 215 452,07
0,00

66 673 308,42
24 235 680,25

28,22
0

47 329 950,79

53 883 133,77

15 643 420,29

38 239 713,48

29,03

12 397 506,18

12 765 622,70

9 071 693,69

3 693 929,01

71,06

995 926,83

964 817,86

795 385,94

169 431,92

82,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0

615 261,95

704 952,15

704 952,15

0,00

100

1 876 611,81

334 553,76

0,00

334 553,76

0

2 639 500,00

2 867 500,00

0,00

2 867 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Akcje i udziały

Zbiory
biblioteczne

Majątek jednostek oświatowych

Lp

I

II
1
2

3

4
5
6
7

III

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Wyposażenie
(konto 013)
Środki trwałe
w budowie
Zbiory
biblioteczne

Wartość
początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość
początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto na
31.12.2019 r.

%
umorzenia

109 308,52

133 642,19

133 642,19

0,00

100

13 731 679,15
431 653,57

14 221 393,27
431 653,57

5 454 131,61
0,00

8 767 561,66
431 653,57

38,35
0

10 892 680,90

10 878 000,89

2 690 503,90

8 187 496,99

24,73

127 868,23

266 040,28

137 129,18

129 211,10

51,54

0,00
5 978,00

0,00
25 178,00

0,00
5 978,00

0,00
19 200,00

0,00
23,74

2 273 498,45

2 620 520,53

2 620 520,53

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0

268 413,14

289 699,37

289 699,37

0,00

100

str. 14

Majątek jednostek kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu I Rekreacji

Lp

I

II
1
2

3

4
5
6
7

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Wyposażenie
(konto 013)
Środki trwałe
w budowie

Wartość
początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość
początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto na
31.12.2019 r.

3 927,66

3 927,66

3 927,66

0,00

6 215 373,76
74 454,00

6 252 827,80
74 454,00

2 872 597,90
0,00

3 380 229,90
74 454,00

4 927 558,06

4 929 587,60

1 746 838,60

3 182 748,96

%
umorzenia

100
45,94
0,00

35,44
332 322,02

340 378,52

332 483,46

7 895,06

30 000,00
289 070,47

30 000,00
292 379,17

30 000,00
177 247,29

0,00
115 131,88

561 969,21

586 028,55

586 028,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,68
100
60,62
100

0
III

Zbiory
biblioteczne

332 700,48

352 052,59

352 052,59

0,00

100

Majątek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp

I

II
1
2

3

4
5
6
7

III

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Wyposażenie
(konto 013)
Środki trwałe
w budowie
Zbiory
biblioteczne

Wartość
początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość
początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto na
31.12.2019 r.

%
umorzenia

14 422,76

14 422,76

14 422,76

0,00

100

175 318,42
0,00

217 163,37
0,00

217 163,37
0,00

0,00
0,00

100
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
34 306,42

0,00
34 306,42

0,00
0,00

0,00
100

175 318,42

182 856,95

182 856,95

0,00

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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Majątek Zakładu Budżetowego Gminy Krośniewice – Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej I Mieszkaniowej W Krośniewicach

Lp

I

II
1
2

3

4
5
6
7

III

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Wyposażenie
(konto 013)
Środki trwałe
w budowie
Zbiory
biblioteczne

Wartość początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość
początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto na
31.12.2019 r.

%
umorzenia

19 046,75

19 046,75

19 046,75

0,00

100

28 946 188,89
1 097 745,00

27 929 366,32
1 097 745,00

15 054 649,27
0,00

12 832 150,47
1 097 745,00

53,90
0

24 642 695,83

24 642 695,83

13 663 637,90

10 979 057,93

55,45

2 258 968,46

1 182 646,97

678 259,63

504 387,34

57,35

786 209,60
18 502,00

806 209,60
18 502,00

555 249,40
18 502,00

250 960,20
0,00

68,87
100

99 501,42

139 000,34

139 000,34

0,00

100

42 566,58

42 566,58

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Dane dotyczące udziału w spółkach
Gmina Krośniewice posiada 100% udział w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Krośniewicach, o kapitale zakładowym 2 867 500,00 zł, tj. 5 735 udziałów po 500,00 zł każdy.
Majątek Zakładu Usług Komunalnych – Spółki ze 100% Udziałem Gminy Krośniewice

Lp
I

II
1
2

3

4
5
6
7

III

Wyszczególnienie
elementów
składowych
majątku
Wartości
niematerialne
i prawne
Środki trwałe
Grunty
Budynki, lokale
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Wyposażenie
(konto 013)
Środki trwałe
w budowie
Zbiory
biblioteczne

Wartość
początkowa
majątku
na 01.01.2019 r.

Wartość
początkowa
majątku
na 31.12.2019 r.

Umorzenia w zł

Wartość netto na
31.12.2019 r.

21 809,29

21 809,29

21 809,29

0,00

9 351 139,02
1 288 995,33

12 570 288,68
1 288 995,33

4 329 795,66
0,00

4 013 208,08
0,00

100
34,44
0

6 313 667,61

6 333 667,61

2 823 986,12

3 509 681,49

44,59

785 003,49

1 048 898,74

630 354,70

418 544,04

60,10

745 783,38
217 689,21

745 783,38
214 654,01

669 747,46
205 707,38

76 035,92
8 946,63

89,80
95,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2 938 289,61

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

%
umorzenia
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Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własność i innych praw
majątkowych oraz wykonywania posiadania:
LP

DOCHÓD Z TYTUŁU

ZA 2018 R.

ZA 2019 R.

1

Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – opłaty
roczne
Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne
Za grunty przekazane w dzierżawę
– czynsz dzierżawny
Za wynajem mieszkań – czynsz najmu
Ze sprzedaży mieszkań
Ze sprzedaży działek i budynków
Ogółem:

7 022,12 PLN

7 073,95 PLN

9 208,38 PLN
5 940,26 PLN

9 208,38 PLN
20 393,44 PLN

33 649,60 PLN
32 740,00 PLN
377 040,00 PLN
465 600,36 PLN

12 982,61 PLN
71 800,00 PLN
0,00 PLN
121 458,38 PLN

2
3
4
5
6
7

VII.

Infrastruktura drogowa w Gminie

Infrastruktura drogowa w Gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2019 r.:
a) dróg pozamiejskich 119,366 km, w tym:

• o nawierzchni ulepszonej:
- 92,55 km o nawierzchni bitumicznej,
- 0,376 km o nawierzchni betonowej,
• o nawierzchni nieulepszonej:
- 1,55 km o nawierzchni brukowej,
- 8,75 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej,
- 16,49 km o nawierzchni gruntowej.
b) dróg miejskich 16,738 km
• o nawierzchni ulepszonej:
- 10,52 km o nawierzchni bitumicznej,
- 2,162 km o nawierzchni betonowej,
- 0,721 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk”
• o nawierzchni nieulepszonej:
- 1,322 km o nawierzchni brukowej,
- 0,899 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej,
- 1,304 km o nawierzchni gruntowej.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg w Gminie wynosiła:
a) dróg pozamiejskich 119,366 km, w tym:
• o nawierzchni ulepszonej:
- 95,45 km o nawierzchni bitumicznej,
- 0,376 km o nawierzchni betonowej,
• o nawierzchni nieulepszonej:
- 1,55 km o nawierzchni brukowej,
- 8,75 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej,
- 13,24 km o nawierzchni gruntowej.
b) dróg miejskich 16,738 km
• o nawierzchni ulepszonej:
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- 10,52 km o nawierzchni bitumicznej,
- 2,162 km o nawierzchni betonowej,
- 0,933 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk”
• o nawierzchni nieulepszonej:
- 1,132 km o nawierzchni brukowej,
- 0,899 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej,
- 1,092 km o nawierzchni gruntowej.
Drogi o nawierzchni ulepszonej (utwardzonej) stanowiły na początku 2019 r. 75,73%
wszystkich dróg,
z tego:
1. drogi pozamiejskie – 77,85%,
2. drogi miejskie – 80,07%,
Pod koniec 2019 roku 80,47%
z tego:
1. drogi pozamiejskie – 80,28%,
2. drogi miejskie – 81,34%,
w tym drogi pozamiejskie – 80,28% a drogi miejskie – 81,34%,.
Drogi nieutwardzone stanowiły odpowiednio 22,27% na dzień 1 stycznia 2019 r. i 19,53% na
dzień 31 grudnia 2019 r.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 0,4 km, natomiast
na 31 grudnia 2019 r. 0,4 km.
Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 0,00 km, natomiast na 31 grudnia
2019 r. – 0,00 km.
Długość czynnej sieci wodociągowej (rozdzielczej) wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 143,4
km
W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco:
•
•

wg stanu na 01.01.2019r. długość sieci wynosiła 16,7 km
wg stanu na 31.12.2019r. długość sieci wynosiła 17,1 km

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok. 92 % mieszkańców.
Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada około 53,6% mieszkańców.
Sieć kanalizacyjna na terenie gminy, o długościach podanych wyżej, znajduje się w zarządzie
MZGKiM w Krośniewicach.
Liczba przyłączy ogółem:
- wodociągowych 1702 szt.
- kanalizacyjnych 660 szt.
W 2019 r. nie zanotowano awarii sieci kanalizacyjnej.
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VIII.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Łącznie w zasobie Gminy znajdowało się, na dzień 31 grudnia 2019 r. – 274 mieszkania,
w tym 31 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 10 720,28 m2 (na dzień 31 grudnia 2018 r. –
275 mieszkań, w tym 29 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 10 723,48 m2).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,00 m2, a ogółem,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 16,00 m2.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach
samodzielnie administruje 12 budynkami wielorodzinnymi o powierzchni 2051,54 m2,
będącymi 100% własnością Gminy Krośniewice, z czego na terenie miasta znajduje się
10 budynków, a na terenie gminy 2 budynki. Ponadto w zasobach lokalowych znajduje się
również 5 lokali użytkowych. Pozostałe lokale mieszkaniowe to lokale znajdujące się
w administrowaniu 19 Wspólnot Mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Gminy.
Źródłem finansowania zasobów są opłaty czynszowe wnoszone przez lokatorów oraz
dotacja z budżetu Gminy w wysokości 134.753,92 zł. Przedmiotowa dotacja pozwoliła
na przeprowadzenie koniecznych remontów na budynkach zarządzanych przez MZGKiM oraz
partycypację w kosztach remontów działających Wspólnot odpowiednio do udziałów gminy.
W 2019 r. oddano do użytkowania 6 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.
Zasady przyznawania mieszkań określa Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez
Zespół ds. Mieszkaniowych.
W 2019 r. dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy, znajdujących
się wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę 71,800 zł. :
1. Lokal mieszkalny Nr 15, ul. Kolejowa 25 bl. 3, 99-340 Krośniewice za cenę 34. 200,00 zł
2. Lokal mieszkalny Nr 2, ul. Poznańska 3 c, 99-340 Krośniewice za cenę 9. 600,00zł
3. Lokal mieszkalny Nr 8, Morawce 16, 99-340 Krośniewice za cenę 4. 400, 00 zł
4. Lokal mieszkalny Nr 44, ul. Kolejowa 25 bl. 6, 99-340 Krośniewice za cenę 23. 600,00 zł
W 2019r. windykacja zaległości czynszowych prowadzona była przez MZGKiM
w Krośniewicach poprzez wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty w ilości 128.
W wyniku podjętych działań podpisano:
• 5 porozumień o rozłożeniu zaległości na raty.
Kwota zadłużenia najemców na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 74 647,33 zł (kwota
zadłużenia najemców na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 96 285,80 zł.).
W 2019 r. zostały wszczęte 2 procedury postępowań eksmisyjnych, dotyczące
opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
W roku 2019 na budynkach znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym
oprócz bieżących napraw Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośniewicach przeprowadził następujące prace remontowe:
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1. Konserwacja i zabezpieczenie dachu w Krośniewicach ul. Toruńska 30;
2. Przygotowanie lokali mieszkalnych ( pustostanów) : nr 4 położonego w Krośniewicach przy
ul. Toruńskiej 28, Ostałów 11/4;
3. Wymiana uszkodzonych kolan i dolnych odcinków rur spustowych oraz uszczelnienie
istniejącego orynnowania na budynku wielorodzinnym przy
ul. Kutnowskiej 2
w Krośniewicach;
4. Malowanie klatki schodowej przy ul. Kutnowskiej 2a w Krośniewicach;
5. Montaż instalacji domofonowej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych przy ul. Kutnowskiej
2a w Krośniewicach;
6. Wykonanie posadzek podłogowych w ilości 2 szt.- Morawce 16/15 , Krośniewice,
ul. Toruńska 30/6;
7. Zainstalowanie oświetlenia w bramie przy ul Kutnowskiej 2 w Krośniewicach w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
8. Montaż instalacji elektrycznej do istniejących lokali w ilości 3 szt. – Krośniewice
ul. Kutnowska 21a/7, ul. Poznańska 3b/12, Skłóty 8/6;
9. Montaż instalacji oświetlenia energooszczędnego na klatkach schodowych w 3 budynkach
mieszkalnych: ul. Kutnowska 21 oficyna, ul. Kutnowska 13 i ul. Kutnowska 15;
10. Naprawa dachów wraz z pokryciem papą termozgrzewalną pomieszczeń gospodarczych
w ilości 3 szt. – Krośniewice ul. Toruńska 1 – 2 szt., ul. Targowa 10 – 1 szt.;
11. Wymiana pieca węglowego w ilości 1 szt. – Głaznów 8;
12. Zakup i montaż ogrodzenia na terenie podwórka Plac Wolności 18, Krośniewice;
13. Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 5 szt;
14. Wymiana stolarki okiennej w ilości 8 szt. ( Witów 7, Głogowa 5, ul. Kutnowska 2b,
ul. Kutnowska 2a, ul. Poznańska 6a).
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w 4 mieszkaniach, będących w zasobie gminy, nie było toalet.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 318 079,95 zł, których
beneficjentami było 368 osób. Podstawą ich przyznania było: posiadanie tytułu prawnego
do lokalu; nie przekroczenie średnich miesięcznych dochodów na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
nie przekroczenie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu
na liczbę członków gospodarstwa domowego. Kwota najniższego dodatku wynosiła 23,10 zł,
zaś kwota najwyższego dodatku – 381,68 zł.
W 2019 r. wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 9 219,52 zł, których
beneficjentami było 140 osób. Podstawą ich przyznania było: posiadanie przyznanego dodatku
mieszkaniowego
oraz
umowy
sprzedaży
energii
elektrycznej,
zawartej
z przedsiębiorcą energetycznym. Kwota najniższego dodatku wynosiła 11,37 zł, zaś kwota
najwyższego dodatku – 18,96 zł.
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 15 osób, zaś po
rozpatrzeniu złożonych wniosków w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. oraz
sporządzeniu w dniu 17 maja 2019 r. rocznej listy osób uprawnionych do przydziału lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy, na mieszkania oczekiwało 27 osób, na koniec 2019 r. było
to 17 osób.
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Działalność MZGKiM w zakresie wodociągów i kanalizacji z eksploatacją stacji
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
związana z wywozem ze zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach prowadzi
działalność
w
zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
przeznaczoną
do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania.
Zobligowany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej właściwości oraz
niezawodnego odprowadzania ścieków i ich oczyszczenia, mając na uwadze ochronę
środowiska, zadowolenia mieszkańców korzystających z usług zakładu, a także optymalizację
kosztów.
Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:
• pobór i uzdatnianie wody,
• rozprowadzanie wody po sieci,
• odprowadzanie ścieków do oczyszczalni,
• oczyszczanie ścieków.
Dział Wodno–Kanalizacyjny i Oczyszczalni Ścieków obsługuje następujące obiekty:
1. Stację Uzdatniania Wody Krośniewice
2. Stację Uzdatniania Wody Nowe
3. Oczyszczalnię Ścieków Pawlikowice
4. Sieć wodociągową z przyłączeniami – cała Gmina
5. Sieć kanalizacyjno-sanitarną w Krośniewicach i Głaznowie.
6. Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Godzięby.
7. Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Głogowa.
8. Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Morawce.
W skład SUW Krośniewice wchodzą:
• cztery studnie głębinowe zlokalizowane na terenie parku miejskiego
z których pobór wody (łącznie) nie może przekraczać 150 m3/h
i 696.011,0 m3/rok
• zespół odżelaziaczy i hydroforów, pompownie IIo tłoczącą wodę do sieci wodociągowej
oraz zbiornik wody czystej o pojemności całkowitej 2.000 m3 (roboczo 1.500 m3),
• obiekty pomocnicze i towarzyszące.
Zgodnie z decyzją Starosty Kutnowskiego, umożliwiono pobór wody z tego ujęcia do
2032r. oraz odprowadzanie wód popłucznych do 2022 r.
W skład SUW Nowe wchodzą:
• trzy studnie głębinowe zlokalizowane na terenie wydzielonej działki
z których pobór wody (łącznie) nie może przekraczać 70,0 m3/h
i 198.125,0 m3/rok;
• obiekty pomocnicze i towarzyszące.
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Pobór wód podziemnych na podstawie decyzji Starosty Kutnowskiego możliwe do 2032 r. i na
wprowadzanie wód popłucznych do 2022 r.
Mechaniczno–biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach, po modernizacji
przystosowana jest do przyjęcia 2000 m3 ścieków na dobę, a parametry ścieków oczyszczonych
są dostosowane do wymagań określonych przez obowiązujące prawo.
Aktualnie zgodnie z obowiązującą decyzją Starosty wydaną na okres 10 lat, średnia ilość
odprowadzanych do rzeki Miłonki oczyszczonych ścieków wynosi 1.069 m3 ścieków na dobę
i nie może przekraczać 554.435 m3/rok.
Główne elementy oczyszczalni to:
• pompownia ścieków surowych
• sitopiaskownik
• komora osadu czynnego
• osadniki wtórne
• pompownia osadów
• prasa do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego
• stacja zlewna.
W budynku, w pomieszczeniu sterowni układ automatyki umożliwia sterowanie ręczne
i automatyczne ww. urządzeń oczyszczalni ścieków. Sterownik jest połączony z komputerem,
na którym wizualizowany jest proces oczyszczania ścieków.
W roku 2019 dostarczono do odbiorców 393.901 m3 wody i przyjęto 251.972 m³
ścieków oraz odebrano ze zbiorników bezodpływowych nieczystości płynne 4.703 m3.
Struktura sprzedaży przedstawia się następująco:
Sprzedaż wody:
- indywidualni: 304.143 m3
- przemysł: 62.308 m3
- urzędy, szkoły 27.450 m3
Razem = 393.901m3
Oczyszczanie ścieków:
- indywidualni: 90.763 m3
- przemysł: 117.240 m3
- urzędy, szkoły 48.672 m3
Razem = 256.675 m3
Zadłużenie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzania ścieków wynosiło na dzień
31.12.2019r. – 58.866,17 zł.(na dzień 31.12.2018 r. – 74.733,40 zł.)W roku 2019 wysłano
łącznie 1324 wezwań do zapłaty.
Na drogę postępowania sądowego skierowano 10 pozwów oraz złożono 6 wniosków
o wszczęcie egzekucji komorniczej.
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Decyzją
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie
nr
WA.RET.070.1.188.3.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Krośniewice. Nowa Taryfa weszła w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r. i obowiązywać będzie
przez najbliższe 3 lata.
Działalność MZGKiM w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz budowy, przebudowy i utrzymania dróg gminnych.

Naprawy wykonywane przez MZGKiM w ramach bieżącego
utrzymania dróg gminnych
Utrzymanie dróg -zima 2018/2019
Refaktura utrzymanie dróg - akcja zima
Utrzymanie dróg zima 2019
Wykonanie przepustu -Cudniki
Przebudowa drogi -Szubina
Naprawa nawierzchni drogi w m. Szubina
Naprawa nawierzchni drogi w m. Krzewie
Naprawa nawierzchni drogi w m. Skłóty
Naprawa nawierzchni drogi w m. Pomarzany
Naprawa nawierzchni drogi w m. Bardzinek
Naprawa nawierzchni drogi w m. Pniewko
Naprawa nawierzchni drogi w m. Luboradz
Naprawa nawierzchni drogi w m. Godzięby- Zieleniew
Naprawa nawierzchni drogi w m. Pomarzany
Naprawa nawierzchni drogi w m. Pomarzany
Naprawa nawierzchni drogi w m. Witów
Naprawa nawierzchni drogi w m. Pawlikowice
Naprawa nawierzchni drogi w m. Jankowice
Naprawa nawierzchni drogi w m. Suchodoły
Naprawa nawierzchni drogi w m. Krośniewice, ul. Cicha, Łąkowa,
Brzozowa, Dębowa, Wąska
Naprawa nawierzchni drogi w m. Nowe wraz z rowem
Naprawa nawierzchni drogi w m. Krośniewice, ul. Kutnowska
Naprawa nawierzchni drogi w m. Krośniewice, ul. Bema
Rów Krzewie
Naprawa nawierzchni drogi w m. Jankowice - Cudniki
Naprawa nawierzchni drogi w m. Jankowice
Naprawa nawierzchni drogi w m. Godzięby - Zieleniew
Naprawa nawierzchni drogi w m. Nowe Probostwo - Wola Nowska
Naprawa nawierzchni drogi w m. Szubsk Towarzystwo
Naprawa nawierzchni drogi w m. Ostałów - Tumidaj
RAZEM:

19 821,48 zł
1 080,00 zł
28 864,20 zł
7 367,22 zł
46 468,70 zł
6 206,00 zł
930,90 zł
943,75 zł
1 577,20 zł
2 300,00 zł
1 081,00 zł
4 508,00 zł
4 370,00 zł
690,00 zł
1 667,50 zł
2 162,00 zł
2 053,90 zł
4 100,00 zł
1 520,00 zł
4 209,05 zł
2 150,00 zł
836,60 zł
525,00 zł
6 000,00 zł
2 760,00 zł
3 446,60 zł
4 629,10 zł
7 488,80 zł
2 416,40 zł
2 645,00 zł

173 738,40 zł
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Zestawienie prac zleconych wykonanych w 2019 roku
Montaż wpustów deszczowych przy ul. Targowej w Krośniewicach

5 472,92 zł

Zimowe utrzymanie dróg

540,00 zł

Krośniewice, ul. Kutnowska - studnia deszczowa

348,20 zł

Demontaż płyt drogowych

12 583,20 zł

Przebudowa Rowu R-G etap IV

257 677,66 zł

Przebudowa przepompowni Krośniewice, ul. Bema

30 482,49 zł

Przebudowa kanalizacji sanitarnej Krośniewice, ul. Łęczycka

60 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej Krośniewice, ul. Toruńska

270 000,00 zł

Przebudowa sieci wodociągowej Wola Nowska

20 000,00 zł

Przebudowa Rowu R-G etap III

59 963,79 zł

RAZEM:

IX.

717 068,26 zł

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy

W 2019 r. w Gminie Krośniewice funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne
i spółka komunalna:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach –
zakład budżetowy
Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
Dyrektor: do dnia 30.11.2019r.
Marek Rosiak
od dnia 22.03.2019r. p.o. Cezary Jankowski
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest
samorządowym zakładem budżetowym gminy, powstałym w wyniku likwidacji Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na mocy uchwały Nr 114/XVII/92
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 maja 1992 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, zakład prowadzi działalność w zakresie:
1) utrzymania i konserwacji oraz naprawy wodociągów gminnych wraz z przyłączami,
2) utrzymania, obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach
i w Nowem,
3) utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
4) utrzymania, obsługi i konserwacji Oczyszczalni Ścieków w Pawlikowicach
wraz z przepompowniami ścieków,
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5) administrowania, konserwacji i naprawy komunalnych budynków oraz nieruchomości
będących we władaniu Gminy i przekazanych do administrowania MZGKiM,
6) budowy, przebudowy, utrzymania dróg gminnych, jezdni, chodników, mostów,
przepustów oraz dróg wewnętrznych,
7) świadczenia usług transportowych,
8) świadczenia usług asenizacyjnych,
9) świadczenia usług hydraulicznych,
10) świadczenia usług budowlano-remontowych,
11) budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami
i przykanalikami,
12) wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych,
13) wynajmu budynków, pomieszczeń, pozostałych nieruchomości oraz gruntów,
14) zieleni gminnej i zadrzewień ,
15) utrzymania i prowadzenia targowisk,
16) produkcji i dystrybucji ciepła,
17) utrzymania porządku i czystości w mieście i na terenie gminy.
W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2019
zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. było 33 osób, etatów 33.Struktura zatrudnienia:
1) pracownicy umysłowi -11 osób
2) pracownicy na stanowiskach robotniczych - 22 osoby:
-oczyszczalnia - 7 osób,
-wodociągi -10 osób,
-DGM + ZOM - 5 osób.
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 r. -30,9 osób.
Zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez MZGKiM w roku 2019.
Przychody ze sprzedaży
4.632.285,99 zł
Wynik finansowy
297.615,94 zł
Podatek dochodowy
17.143,00 zł
Zestawienie zakupów środków trwałych w 2019 roku
Nazwa
Instalacja pneumatyczna , zaczep transportowy
Fabryczna nowa kosiarka Kubota SE2185, obciążnik
Błotniki przednie, rozdzielacz hydrauliczny SCD
Myjka Karcher HDS 10/20
Fabrycznie nowa kosiarka wysięgnikowa Frontoni Dragon 500 z
głowicą koszącą 120 cm
Fabrycznie nowy przedni TUZ Martin Folger
Podsumowanie

Wartość netto
16.000,00 zł
30.271,16 zł
4.000,00 zł
12.195,12 zł
60.000,00 zł
12.000,00 zł
134.466,28 zł
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2. Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach spółka z o.o.
Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
ul. Łęczycka 34, 99-340 Krośniewice Składowisko Odpadów
REGON 100380844, KRS 0000286804
Prezes Krzysztof Janiak
do dnia 21.03.2019 r.
Prezes Aleksandra Gniazdowska-Pucek od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Zakład Usług Komunalnych posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego KRS
nr 0000286804. Wpisu dokonano w dniu 22.08.2007 roku. Dnia 02.01.2008 roku aktem
notarialnym Repertorium A 3/2008 dokonano zmian w akcie założycielskim spółki: dokonane
zmiany podniosły kapitał zakładowy spółki na 2.639.500,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset
trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100), które dzieli się na 5 279 równych
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, REGON 100380844.
Udziałowcem w stu procentach jest Gmina Krośniewice.
Podstawową działalnością spółki jest składowanie odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętnych oraz transport. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 35 osób
(etatów 32,5).
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 4.891.419,62 zł w tym koszty wynagrodzenia
dla pracowników 1.397.424,72 zł. W 2019 roku Spółka poniosła koszty na inwestycje
w wysokości 2.941.761,69 zł w tym:
- 2.676.398,17 budowa kwatery nr V
- 265.123,52 przeniesienie linii sortowniczej.
Majątek trwały: wartość brutto na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9.631.999,07 zł w tym między
innymi:
▪ grunty 1.288.995,33 zł
▪ budynki lokale 305.782,36 zł
▪ budowle i obiekty inżynierii 5.888.293,77 zł
▪ środki transportu 745.783,38 zł
Wykazany majątek jest własnością spółki.
Dnia 06.08.2019 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 4117/2019 dokonano zmian
podwyższając kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.639.500,00 / dwa miliony sześćset
trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset / złotych do kwoty 2.867.500,00/dwa miliony osiemset
sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset/ złotych i dzieli się na 5.735 równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 500,00/pięćset/ złotych każdy. Zgodnie z aktem notarialnym
z dnia 06.08.2019 r. Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały, które pokrywa
w następujący sposób:
•
•

•

100 udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 50.000,00 zł,
5 179 udziałów wkładem niepieniężnym o wartości 2.589.500,00 zł w postaci
nieruchomości położonych w m. Franki obręb Suchodoły o pow. łącznej 14 ha 13 arów
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 74,76,77,78/1,78/2,78/3,79 i 80.
456 udziałów wkładem niepieniężnym /aportem/ o wartości 227.642,28 zł w postaci
kompaktora wysypiskowego TANA model G360 i pieniężnym w kwocie 357,72 zł.
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W sprawozdaniu Spółka wykazała kapitał podstawowy w wysokości 2.639.500,00 zł, a nie
w wysokości 2.867.500,00 zł ponieważ (dokumenty zostały złożone 20.11.2019 r.
oraz ponowne złożenie 17.01.2020 r. druk KRS-Z3) zmiany w KRS zostały dokonane w dniu
10.04.2020 r.
Zgodnie z art. 262 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą
wpisania do rejestru sądowego, natomiast ustawa o rachunkowości w art. 36 ust. 2 wskazuje,
że kwotę kapitału zakładowego należy wykazać w kwocie zarejestrowanej i jak dotychczas jest
to kwota 2.639.500,00zł.
Komunalna spółka z o.o. została powołana do realizacji zadań własnych gminy,
szczegółowo określonych w ustawie o samorządzie gminnym, a dotyczących prowadzenia
działalności mającej na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – tzw. zadania
własnego gminy. Zakres działalności obejmuje składowanie i unieszkodliwianie odpadów
oraz transport tych odpadów na własne składowisko.
Podstawowe dane dotyczące gminnego składowiska odpadów znajdującego się w miejscowości
Franki:
Grunty łącznie 14 ha 13a, które zostały przekazane aportem od Gminy Krośniewice.
Kwatera na odpady nr I i II o pojemności 554.600 m3 przekazane aportem od Gminy
Krośniewice.
Pas zieleni ochronnej biegnący wzdłuż jego zachodniej granicy oraz wzdłuż części granic
północnej i wschodniej przekazany aportem od Gminy Krośniewice. Działka 56/4 o obszarze
0,16 ha obręb Suchodoły spółka zakupiła aktem notarialnym 11.08.2008 roku. Działka nr 75
o pow. 0,72 ha położonej w miesiącowości Suchodoły zakupiona 07.11.2008 roku.
Kwatera nr III na odpady pow. całkowita 1,53 ha o pojemności około 221 500 m3. Kwatera
na odpady nr IV pow. całkowita 1,20 ha pojemność kwatery 139 620 m3. W związku
z zakończeniem eksploatacji kwatery nr IV na odpady Spółka podjęła działania mające na celu
wybudowanie następnej kwatery nr V na odpady. W dniu 25.04.2019 r. uzyskano od Starosty
Kutnowskiego Decyzję nr 203/2019 – zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenie
pozwolenia na budowę kwatery składowania odpadów nr V.
W związku z uzyskanymi w/w decyzjami Spółka w dniu 21.06.2019 r. ogłosiła przetarg
na budowę kwatery nr V we Frankach wraz z drogami, placami i infrastrukturą towarzyszącą.
Następnie po zakończeniu procedur przetargowych rozpoczęto prace budowlane w dniu
14.08.2019 r. mające na celu wybudowanie kwatery nr V o powierzchni 1,90 ha pojemność
kwatery 135 000 m3. W dniu 13.09.2019 r. został skierowany do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla kwatery nr V. Działka nr 60 o pow. 2,21ha
Franki obręb Suchodoły zakupiona aktem notarialnym z dnia 11.06.2014 r. Działka nr 81
o obszarze 2,04 ha położonej w obrębie Suchodoły zakupionej aktem notarialnym
12.11.2015r. W dniu 10.02.2020r. Spółka uzyskała od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Kutnie Decyzję nr 11/2020 o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
budowlanego – kwatery składowania odpadów nr V wraz z drogami, placami i infrastrukturą
towarzyszącą.
Zasięg działania w zakresie zbiórki i transportu odpadów na składowisko: Miasto i gmina
Krośniewice, Ostrowy, Kutno, Daszyna.
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3. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Adres: ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice
p.o. Dyrektora:

od 04.01.2019 r. do 31.08.2019 r.

Iwona Szczygieł

Dyrektor:

od 01.09.2019 r.

Iwona Szczygieł

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
Adres: ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice
Dyrektor szkoły - Anna Banasiak
Wicedyrektor - Zbigniew Kacprowicz
5. Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
Adres: ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice
Dyrektor szkoły: Waldemar Pietrzak
6. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem
Adres: Nowe 36, 99-340 Krośniewice
Dyrektor szkoły: Grażyna Sochacka
7. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
Adres: ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice
Kierownik : Monika Kaźmierska
8. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
Adres: ul. Łęczycka 19 a, 99-340 Krośniewice
Dyrektor : Małgorzata Przygodzka

X.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W Gminie Krośniewice w 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Lp.
1
2

3
4
5
6

Nazwa zadania
Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody
w Krośniewicach
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej oraz
budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej
w Krośniewicach
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Wola Nowska
Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach
Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku
Wola Nowska – Godzieby
Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji
technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg
gminnych

Plan wydatków
(w zł)

Kwota
wydatków
(w zł)

Wskaźnik .
wykonania
w%

11 500,00

9 924,80

86,30

465 784,11

459 368,10

98,62

20 000,00

20 000,00

100

1 620 000,00

32 707,91

2,02

1 053 346,81

1 053 346,81

100

176 105,00

119 166,05

67,67
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7

8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

30

Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie
Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa,
Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap II
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Gminy
Krośniewice w Szubinie, gm. Krośniewice
Przebudowa drogi gminnej nr 102110E na odcinku
Raszynek – Bielice od km 1+640 do km 2+510
Przebudowa drogi gminnej nr 102105E od drogi
krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102104E oraz
skrzyżowania z drogą nr 102104E w Pomarzanach
Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice
położonej na działce nr 19/11 przy ul. Kolejowej 25
wraz z budową parkingu na 10 stanowisk
Budowa chodnika przy ul. Kutnowskiej 2
System telekonferencyjny do obsługi pracy Rady
Miejskiej wraz z sesjami organu
Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach
Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach
Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu
Miejskiego
Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP
wraz z konfiguracją centrali wirtualnej
Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego
Zakup działka wodno – pianowego
Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
im. gen. Władysława Andersa w Nowem,
gm. Krośniewice
Zakup maszyny czyszcząco - myjącej dla Szkoły
Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w
Nowem
Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie
Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach
Przebudowa przepompowni na ulicy Bema
Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją
zbiorników na ścieki na ul. Łęczyckiej
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej
w miejscowości Krośniewice
Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych
Zakup i montaż kontenerów na świetlicę
w Godziębach
Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach –
wymiana trybun sportowych, kotar grodzących
i piłkochwytów
Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni ze
skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Krośniewicach

337 020,00

337 020,00

100

335 607,35

335 607,35

100

245 884,39

245 884,39

100

67 800,00

67 735,47

99,90

82 000,00

81 993,30

99,99

32 226,00

32 226,00

100

48 347,74

48 347,73

100

53 203,65

53 203,65

100

27 921,00

27 921,00

100

28 681,73

28 681,73

100

13 407,00

13 407,00

100

56 683,00
11 070,00

56 683,00
11 070,00

100
100

138 172,05

138 172,05

100

1 726 515,76

1 726 496,08

100

19 200,00

19 200,00

100

316 926,94

316 926,94

100

30 500,00

30 482,49

99,94

60 000,00

60 000,00

100

270 000,00

270 000,00

100

49 330,00

49 330,00

100

50 000,00

49 954,00

99,91

82 561,14

82 561,14

100

10 000,00

9 840,00

98,40

Łącznie kwota zabezpieczona w budżecie na zadania inwestycyjne wynosiła 7 439 793,67 zł,
zrealizowane zostały za kwotę 5 787 256,99 zł co stanowi 77,79 %.
W związku z realizacją zadań Gmina otrzymała następujące dofinansowania:
•

Budowa targowiska ,, Mój Rynek” w Krośniewicach – zadanie realizowane w latach
2018-2020, kwota zewnętrznego finansowania na całość zadania, które otrzymamy
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•

•

•

•

w postaci refundacji ze środków PROW: 999 999,00 zł, zaś wkład własny będzie
wynosił 704 681,00 zł,
Przebudowa drogi gminnej nr 102117E na odcinku Wola Nowska – Godzięby –
zadanie realizowane w latach 2018-2019, kwota zewnętrznego finansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych: 738 742,00 zł, zaś wkład własny wynosił
759 857,59 zł,
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką
(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap II – ulica
Lipowa - kwota zewnętrznego finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych:
236 900,00 zł, zaś wkład własny wynosił 101 529,58 zł,
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława
Andersa w Nowem, gm. Krośniewice – zadanie realizowana w latach 2018 – 2019,
kwota zewnętrznego finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie
1 288 700,00 zł, zaś wkład własny wynosił 1 423 167,14 zł,
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie,
gm. Krośniewice - kwota zewnętrznego finansowania z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi z funduszu na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie
195 289,19 zł, zaś wkład własny wynosił 140 318,16 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano następujące prace:
•

WYKONANIE
DOKUMENTACJI
STACJI
UZDATNIANIA
WODY
W KROŚNIEWICACH
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2019 roku opracowane
zostały:
1) projekt robót geologicznych dla likwidacji czterech studni głębinowych na terenie
komunalnego ujęcia wód podziemnych dla potrzeb miasta i gminy Krośniewice
przy ul. Toruńskiej w Krośniewicach (działki nr 49, 50 i 732) za kwotę 3 690,00 zł,
2) projektu robót geologicznych dla nowego projektowanego ujęcia komunalnego wód
podziemnych dla miasta Krośniewice, za kwotę 5 535,00 zł.
Na potrzeby ww. opracowań zakupiono w Starostwie Powiatowym w Kutnie wypisy
i wyrysy z ewidencji gruntów oraz mapy zasadnicze i do celów opiniodawczych
za kwotę 699,80 zł.

•

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POLNEJ ORAZ BUDOWA
SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OGRODOWEJ W KROŚNIEWICACH
Sieć wodociągowa o charakterystyce:
a) PEHD DN/OD śr. 160 mm SDR 17 PN 10 RC: w ul. Polnej: 449,30 mb;
w ul. Ogrodowej: 112,60 mb;
b) PEHD DN/OD śr. 110 mm SDR 17 PN 10 RC: połączenia z siecią w ul. Kwiatowej
i ul. Ogrodowej – 11,8 mb + 6,4 mb.
Całkowita wartość całości zadania: 459 368,10 zł

•

BUDOWA TARGOWISKA „MÓJ RYNEK” W KROŚNIEWICACH
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W 2019 r. opracowano brakującą dokumentację
do uruchomienia procedury udzielenia zamówienia publicznego, za kwotę 31 549,50 zł
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brutto oraz dokonano opłaty za warunki przyłączenia do sieci energetycznej
w wysokości 1 158,41 zł.
Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 999 999,00 zł.

•

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA
NOWSKA
Sieć wodociągowa w miejscowości Wola Nowska w drodze wewnętrznej Gminy
(działka nr 164) o długości 110 mb i średnicy 90 mm, hydrant p/poż.
Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł.

•

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102117E NA ODCINKU WOLA
NOWSKA - GODZIĘBY
Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019. Długość odcinka 1 927,20 m, szerokość
4 m, warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna grubości 4 cm na podbudowie
z kruszywa o grubości 20 cm po zagęszczeniu, obustronne pobocza o szerokości
0,75 m, zjazdy, oznakowanie, o wartości 1 505 599,59 zł.
Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 738 742,00 zł.

•

WYKUPY GRUNTÓW, WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH
POD BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ULIC I DRÓG GMINNYCH
W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowe na:
1) Przebudowę dróg gminnych Nr 102828 E ul. Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102829E
ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Mickiewicza) w Krośniewicach
wraz z infrastrukturą,
2) Przebudowę dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska
w Krośniewicach wraz z infrastrukturą.
Dokumentację opracowano za kwotę 63 640,00 zł.
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•

PRZEBUDOWA ULIC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE OSIEDLA
NAD RZEKĄ (KASZTANOWA, LIPOWA, DĘBOWA, BRZOZOWA, CZĘŚĆ
UL. ŁĄKOWEJ) – ETAP II
Przebudowa ulicy Lipowej w Krośniewicach – dwustronne okrawężnikowanie
krawężnikiem długości 212,30 m, obustronny chodnik z kostki betonowej, zjazdy
z posesji z kostki betonowej grubości 8 cm, jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm
na podbudowie z tłucznia.
Całość zadania zamknęła się kwotą 337 020,00 zł.
Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 236 900,00 zł.

•

PRZEBUDOWA
ODCINKA
DROGI
WEWNĘTRZNEJ
GMINY
KROŚNIEWICE W SZUBINIE GM. KROŚNIEWICE
Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Iwiczna - Szubina o nawierzchni z kruszywa
łamanego, jezdnia szerokości 4 m, pobocza szerokości 0,75 m, całkowita długość
odcinka drogi 590,00 m, wraz ze zjazdami na pola, oznakowaniem i odtworzeniem
rowu.
Całość zadania zamknęła się kwotą 335 607,35 zł. Zadanie dofinansowane przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi z funduszu na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w kwocie 195 289,19 zł.
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•

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102110E NA ODCINKU RASZYNEK –
BIELICE OD KM 1+640 DO KM 2+510
Długość odcinka 855,00 m, szerokość 3,50 m z poszerzeniem do 4,5 m na łuku
poziomym, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm nad podbudowie
z kruszywa o grub. od 7 cm do 40 cm po zagęszczeniu, wyrównane i wyprofilowane
pobocza, o wartości 245 884,39 zł.

•

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102105E OD DROGI KRAJOWEJ
NR 92 DO DROGI GMINNEJ NR 102104E ORAZ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ
NR 102104E W POMARZANACH
Długość odcinka 374,20 m, szerokość 3,30 m, warstwa ścieralna grubości 4 cm,
o wartości 67 735,47 zł.

•

ZAKUP DZIAŁKA WODNO - PIANOWEGO
Działko przenośne wodno–pianowe DWP-24 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krośniewicach o wartości 11 070,00 zł.

•

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI NA ULICY BEMA
Przebudowa przepompowni znajdującej się w jezdni ulicy Bema w Krośniewicach
z powodu planowanej budowy tej ulicy za kwotę 30 482,49 zł.
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•

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ GMINY KROŚNIEWICE
POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 19/11 PRZY UL. KOLEJOWEJ 25
WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU NA 10 STANOWISK
Długość odcinka 30 m, szerokość 5 m, powierzchnia 336,50 m2, z kostki
betonowej 8 cm, plus 10 stanowisk parkingowych, o wartości 81 993,30 zł.

•

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KUTNOWSKIEJ 2
Długość chodnika 88,00 mb, szerokość 1,7 m, z kostki betonowej 8 cm, o wartości
32 226,00 zł.

•

PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO R-G NA TERENIE OSIEDLA
NAD RZEKĄ W KROŚNIEWICACH
Przebudowa rowu melioracyjnego poprzez zabudowę rurociągiem kanalizacji
deszczowej - kanał deszczowy z rur dwuściennych SN4 o średnicy 800 mm – 125,10
mb, studnia kanalizacyjna o średnicy 315 mm – 1 szt., studnie rewizyjne o średnicy
1000 mm z rur PEHD dwuścienne wzmocnione – 2 szt., wpust deszczowy – 1 szt.,
osadnik 7,5m3 – 1 szt., separator 75/750m3/sek – 1 szt.
Całość zadania zamknęła się kwotą 316 926,94 zł.
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•

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W NOWEM, GM. KROŚNIEWICE
Zadanie zrealizowane w latach 2018 – 2019. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem
i łącznikiem o parametrach: powierzchnia zabudowy 915,14 m2, powierzchnia użytkowa
843,43 m2, kubatura 6 817,79 m3, wysokość budynku 11,97 m. Całość zadania zamknęła
się kwotą 2 711 867,14 zł.
Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 1 288 700,00
zł.

•

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I TRZYTOROWEJ BIEŻNI
Z ZESKOCZNIĄ DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W KROŚNIEWICACH
Zadanie wieloletnie. W 2019 r. opracowany został projekt budowy boiska sportowego
z trzytorową bieżnią z zeskocznią do skoku w dal, za kwotę 9 840,00 zł.

•

BUDOWA PLACÓW ZABAW NA OSIEDLACH GMINNYCH
Plac zabaw w Głogowej wyposażony w zestaw wielofunkcyjny zabawowy „WIEŻA”
HDPE – 1 szt., sprężynowiec konik HDPE – 1 szt., sprężynowiec auto HDPE – 1 szt., ławki
– 2 szt., koszt – 1 szt., ogrodzenie panelowe wys. 1,2 m z 2 furtkami 58,00 mb, za łączną
kwotę 49 330,00 zł.
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•

ZAKUP I MONTAŻ KONTENERÓW NA ŚWIETLICĘ W GODZIĘBACH
Świetlica z dwóch kontenerów o wymiarach 6 x 5 m, wyposażona w dwa okna, drzwi
wejściowe, instalację elektryczną, WC z umywalką, wykonane przyłącze energetyczne
o łącznej wartości 49 954,00 zł.

•

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LIKWIDACJĄ
ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI NA UL. ŁĘCZYCKIEJ
Kanał sanitarny z rur PEHD o śr. 200 mm o długości 52,0 m, studnia rewizyjna śr. 425
– 3 szt., o wartości 60 000,00 zł.

•

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. TORUŃSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej PCV śr. 200 – 368,30 mb, PCV śr. 160 –
17,7 mb, studnie śr. 425 – 17 szt., studnia śr. 1200 – 1 szt. Całość zadania zamknęła się
kwotą 270 000,00 zł.

•

UTWORZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO
W KROŚNIEWICACH
Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego przez wiele lat mieściło się w budynku B
Urzędu przy ul. Poznańskiej 5. Oprócz ograniczonej pojemności i braku możliwości
dalszego
gromadzenia
w
nim
dokumentów archiwalnych, nie spełniało
także
aktualnych
wymogów
regulowanych Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji
i
zakresu
działania
archiwów
zakładowych. Dlatego w 2019 r. zostało
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przeniesione do budynku po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach
przy ul. Poznańskiej 15. Nowe miejsce przechowywania dokumentacji archiwalnej
mieści się w dwóch pomieszczeniach na pierwszym piętrze i jest wyposażone
w specjalne regały archiwalne w ilości 38 sztuk o nośności 850 kg. W pomieszczeniach
zainstalowano system powiadamiania na wypadek ewentualnego włamania bądź
pożaru. Dokumentacja archiwalna została przeniesiona oraz uporządkowana zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 28 681,73 zł.

•

SYSTEM TELEKONFERENCYJNY DO OBSŁUGI PRACY RADY MIEJSKIEJ
WRAZ Z SESJAMI ORGANU
Gmina Krośniewice w 2019 r. nawiązała współpracę z producentem systemu eSesja,
który umożliwia:
✓ obsługę sesji Rady Miejskiej, poprzez zastosowanie mikrofonów oraz tabletów
z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę głosowań;
✓ komunikację z radnymi
- wysyłanie materiałów, powiadamianie
o posiedzeniach;
✓ transmisję sesji Rady Miejskiej
oraz
archiwizację
nagrań
w serwisie eSesja.tv;
✓ dostęp do Portalu Mieszkańca –
krosniewice.esesja.pl, w którym
można obejrzeć nagrania z sesji,
sprawdzić wyniki głosowań, czy
zapoznać się z porządkiem
nadchodzących obrad;
Do realizacji zadań związanych
z obsługą transmisji z obrad Rady
Miejskiej zakupiono 16 tabletów z akcesoriami, 12 mikrofonów przewodowych,
2 mikrofony bezprzewodowe, mikser 8-kanałowy oraz punkt dostępowy WI-FI.
Łączna kwota zadania wyniosła 48 347,74 zł.

•

MODERNIZACJA SIECI SYTEMU ALARMOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO
W KROŚNIEWICACH
Nowy system alarmowy w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, przede wszystkim
zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo danych mieszkańców Gminy Krośniewice.
Rozwiązania zastosowane w tej instalacji umożliwiają szybkie poinformowanie firmy
ochroniarskiej o zagrożeniu, a wraz z systemem monitoringu, identyfikację osób,
które zdecydowałyby się na kradzież wyposażenia Urzędu lub na nielegalne
wykorzystanie danych naszych mieszkańców.
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•

MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU
MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH
Przeprowadzona w 2019 r. modernizacja sieci informatycznej
umożliwiła dostosowanie infrastruktury informatycznej
w Urzędzie do aktualnych wymagań dla lokalnych sieci
komputerowych. Inwestycja ta ułatwi dalszą modernizację
Urzędu w przyszłości, co w rezultacie może przełożyć się na
wzrost wydajności i komfortu pracy oraz szybsze załatwianie
spraw
mieszkańców.
Zmodernizowano
okablowanie
strukturalne wraz z urządzeniami aktywnymi, takimi jak
switche, system zarządzania łącznością bezprzewodową,
dodano także punkty dostępowe WI-FI z separacją dostępu dla
gości. Koszt modernizacji to 53.203,65 zł. Gwarancja na
okablowanie wynosi 25 lat. System spełnia normy transmisji do
1000 Mb/s. Sprawność działania sieci potwierdzają stosowne
certyfikaty.

•

Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali
wirtualnej
Nowa platforma telekomunikacyjna pozwoliła na znaczne obniżenie kosztów
abonamentu telefonicznego w Urzędzie oraz umożliwiła łatwiejszą komunikację
mieszkańców z urzędnikami. Dostosowanie telefonii do aktualnych standardów
usprawnia pracę oraz obsługę interesantów. W ramach inwestycji zakupiono
35 słuchawek telefonicznych, aparat telefoniczny do sekretariatu z możliwością
zarządzania połączeniami wewnętrznymi oraz 8 bram dostępowych VoIP.
W ramach jednego abonamentu, który jest trzykrotnie tańszy od dotychczasowych
kosztów połączeń z Urzędu i MGOPS, można wykonywać bez limitu połączenia
telefoniczne między tymi jednostkami. Ponadto wszystkie krajowe połączenia
realizowane przez obie instytucje zawierają się w abonamencie Urzędu, co poczyniło
się do oszczędności na kosztach rozmów. Koszt inwestycji wyniósł 13.407 zł brutto.
Kwota abonamentu to 369 zł brutto miesięcznie.
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XI.

Pomoc społeczna
Nazwa zadania

Środki własne gminy
w zł

85195 - bezpłatne
świadczenia zdrowotne
85205 przeciwdziałanie
przemocy
85213 - składki na
ubezpieczenie
zdrowotne od zasiłków
stałych
85214 - zasiłki z
pomocy społecznej,
w tym:
- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe
specjalne (wraz ze
zdarzeniem losowym)

w%
0,00

12000,00

0,00

100,00

Dotacja z budżetu państwa
w zł

Razem PLAN
w zł

w%
484,00

0,00

100,00

Niewykorzystane
środki z budżetu
gminy

Wykonanie
w zł

Niewykorzystane
środki z budżetu
państwa

w%

484,00

441,40

91,20

0,00

42,60

0,00

12000,00

4413,67

36,78

7586,33

0,00

0,00

0,00

45352,00

100,00

45352,00

40653,89

89,64

0,00

4698,11

47000,00

5,65

784689,00

94,35

831689,00

827917,06

99,55

3625,22

146,72

2000,00

0,25

784689,00

99,75

786689,00

784542,28

99,73

2000,00

146,72

27000,00

100,00

0,00

0,00

27000,00

26308,48

97,44

691,52

0,00

18000,00

100,00

0,00

0,00

18000,00

17066,30

94,81

933,70

0,00

85216 - zasiłki stałe

0,00

0,00

525000,00

100,00

525000,00

497939,98

94,85

0,00

27060,02

85219 - działalność
Ośrodka

719970,00

78,16

201205,00

21,84

921175,00

850173,29

92,29

70980,71

21,00
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85228 - wydatki na
usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

388795,00

89,63

44968,00

10,37

433763,00

429431,67

99,00

4331,33

0,00

85501 - świadczenie
wychowawcze

13000,00

0,20

6436627,00

99,80

6449627,00

6435721,11

99,78

13000,00

905,89

85502 - świadczenia
rodzinne i alimentacyjne

15000,00

0,43

3478607,00

99,57

3493607,00

3490413,16

99,91

3184,15

9,69

85503 – Karta Dużej
Rodziny

0,00

0,00

520,00

100,00

520,00

503,48

96,82

0,00

16,52

85504 - Dobry start
300+

0,00

0,00

293570,00

100,00

293570,00

293570,00

100,00

0,00

0,00

110991,00

88,91

13851,00

11,09

124842,00

120726,50

96,70

4115,50

0,00

0,00

0,00

29123,00

100,00

29123,00

28485,81

97,81

0,00

637,19

151500,00

0,00

0,00

0,00

151500,00

119124,45

78,63

32375,55

0,00

38000,00

100,00

0,00

0,00

38000,00

27922,20

73,48

10077,80

0,00

108000,00

100,00

0,00

0,00

108000,00

86657,25

80,24

21342,75

0,00

5500,00

100,00

0,00

0,00

5500,00

4545,00

82,64

955,00

0,00

80000,00

24,94

240781,00

75,06

320781,00

320781,00

100,00

0,00

0,00

1538256,00

11,28

12094777,00

88,72

13633033,00

13460296,47

98,73

139198,79

33537,74

85504 - asystent
rodziny/piecza
zastępcza
85513 - składki
zdrowotne od świadczeń
pielęgnacyjnych
85295 - pozostała
działalność Ośrodka,
w tym:
- schronienie
- opłata za pobyt w DPS
- opłata za pobyt w ŚDS

85230 – dożywianie
RAZEM:
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Plan na wydatki budżetowe Ośrodka w 2019 roku wynosił 13 633 033,00 zł, z czego:
- 12 094 777,00 zł pochodziło z budżetu państwa (88,72%)
- 1 538 256,00 zł pochodziło z budżetu gminy (11,28%)
Do budżetu państwa zwrócono kwotę - 33 537,74 zł
Do budżetu gminy zwrócono kwotę - 139 198,79 zł
Wydatki budżetowe Ośrodka w 2019 roku wyniosły 13 460 296,47 zł z czego:
- 12 061 239,26zł pochodziło z budżetu państwa (89,61%)
- 1 399 057,21 zł pochodziło z budżetu gminy (10,39%)
Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania
oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej:
● Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
W 2019 roku schronienia udzielono 4 osobom. W związku z tym poniesiono wydatki
w wysokości 27 922,20 zł.
2 osoby ponosiły z tego tytułu odpłatność, która to w 2019 roku wyniosła łącznie
1 942,95 zł (w tym odsetki od nieterminowej wpłaty 230,30 zł).
● Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci.
Realizacja tego zadania następuje w ramach wieloletniego rządowego programu
” Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023.
● Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
W roku 2019 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 231 osobom (osób w rodzinach
536), wydając 1817 świadczenia na kwotę 778 517,57 zł, w tym z powodu:
1)
2)
3)
4)

bezrobocia: 196 osobom na kwotę 735 473,32 zł (1653 świadczenia);
niepełnosprawności: 15 osobom na kwotę 11 837,31 zł (58 świadczeń);
długotrwałej choroby: 4 osobom na kwotę 1 319,79 zł (10 świadczeń);
innych przyczyn: 27 osobom na kwotę 29 887,15zł (96 świadczeń).

Ponadto ośrodek zrefundował zasiłki okresowe przyznane decyzją w innych gminach
dla 2 osób, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, bądź zamieszkania była
gmina Krośniewice. Zrefundowano 17 świadczeń na kwotę 6 024,71 zł.
Ośrodek otrzymał również refundację 1 świadczenia z innej gminy w wysokości
125,79 zł.
Łączne wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 784 542,28 zł i w całości pochodziły z dotacji
celowej z budżetu państwa.

str. 41

● Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
W roku 2019 Ośrodek przyznał zasiłek celowy 140 osobom na łączną kwotę
26 308,48 zł (181 świadczeń).
Zasiłki przeznaczone były między innymi na: pokrycie kosztów zakupu żywności,
odzieży, opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne remonty.
● Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego.
W roku 2019 Ośrodek nie wypłacił takiego świadczenia.
● Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi
z matką, ojcem lub rodzeństwem.
To zadanie nie było realizowane z uwagi na brak zainteresowania ze strony
potencjalnych odbiorców.
● Praca socjalna.
W roku 2019, pracownicy socjalni MGOPS prowadzili pracę socjalną na rzecz 44 rodzin.
● Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Uchwałą Nr XXXI/221/13 ze zm. Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 marca
2013 roku określono szczegółowe zasady 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.
Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie
z Załącznikiem do ww. Uchwały wynosi 16,80zł.
Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r.

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba świadczeń

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy o pracę

35

8 786

123 772,30

Usługi opiekuńcze świadczone przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy zlecenie
w ramach pomocy sąsiedzkiej

6

2 441

35 882,70

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

7

1 060

14 995,00

48

12 287

174 650,00

Rodzaj usług

Ogółem

Kwota świadczeń
w zł
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● Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
W 2019 roku nie zaistniała potrzeba sprawienia pogrzebu.
● Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu.
W 2019 roku 3 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej. W domu
pomocy społecznej przebywały ponadto 2 osoby umieszczone w latach poprzednich. Łącznie
w 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób.
Odpłatność gminy za pobyt skierowanych osób w domu pomocy społecznej wyniosła
w 2019 roku 84 196,32zł. Za 1 osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej 1 osoba
zobowiązana wnosiła odpłatność i w 2019 roku wyniosła ona 2 460,93zł.
● Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników.
W 2019 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
zatrudniał 27 pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym: kierownik; główny księgowy;
pomoc administracyjna; sekretarka;
- w dziale pomocy środowiskowej: 5 specjalistów pracy socjalnej; 1 pracownik socjalny;
1 asystent rodziny;
- w dziale usług opiekuńczych i osób niepełnosprawnych:1 specjalista pracy socjalnej;
9 opiekunek , z czego 1 osoba zatrudniona na zastępstwo; 2 pielęgniarki psychiatryczne
- w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: 2 referentów; 2 inspektorów
Poniesione w 2019 roku wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe
wynagrodzenie roczne za rok ubiegły, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych oraz ekwiwalent za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę
Poniesione wydatki
Klasyfikacja
budżetowa

Środki własne
gminy

Środki z
budżetu
państwa

Fundusz
pracy

Wydatki
łącznie

85219

455 508,36

168 000,00

0,00

623 508,36

85228

332 942,18

43 978,76

0,00

376 920,94

85501

0,00

73 450,00

0,00

73 450,00

85502

11 815,85

92 946,78

0,00

104 762,63

85504

26 076,45

13 851,00

0,00

39 927,45

85504

0,00

9 470,00

0,00

9 470,00

Uwagi

w tym:
- nagrody
24 186,79

zatrudnienie
rodziny

jubileuszowe

asystenta

dodatek
specjalny
za
realizację zadania dla osób
zatrudnionych w dziale
świadczeń
rodzinnych
i alimentacyjnych, a dodatkowo realizujących program
„Dobry start”
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Ponadto w Ośrodku w 2019 roku zatrudnionych było 5 osób w ramach umowy zlecenie
celem świadczenia usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej, 1 osoba do obsługi
informatycznej ośrodka, 1 osoba do obsługi kotłowni, 1 osoba do ochrony i transportu środków
płatniczych, 2 osoby sprzątające .
Łącznie z tego tytułu w 2019 roku Ośrodek poniósł wydatek w wysokości 52 347,48 zł
(klasyfikacja budżetowa 85219), oraz 40 461,83 zł – klasyfikacja budżetowa 85228.
● Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
W roku 2019 Ośrodek wypłacał zasiłek stały 93 osobom na kwotę 497 586,62 zł,
z czego:
- 65 osobom samotnie gospodarującym na kwotę 409 689,09 zł
- 29 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę 87 897,53 zł.
Ponadto ośrodek zrefundował zasiłek stały przyznany decyzją w innej gminie dla
1 bezdomnej osoby, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była gmina
Krośniewice. Zrefundowano 3 świadczenia na kwotę 1 935,00 zł.
Wydatki na zasiłki stałe wyniosły w 2019 roku 499 521,62 zł jednakże zostały
pomniejszone o zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1 581,64 zł. W związku
z powyższym łączna kwota wydatkowanych w 2019 roku środków na zasiłki stałe wyniosła
497 939,98 zł.
W roku 2019 zasiłki stałe finansowane były w 100% z budżetu państwa.
● Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
W roku 2019 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 82 osobom
pobierającym zasiłek stały. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 40 653,89zł i w 100%
pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.
Zadania własne gminy (nieobowiązkowe), określone w art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej:
● Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
W roku 2019 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki specjalne celowe z przeznaczeniem na
pokrycie głównie kosztów leków, leczenia, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
i zakupu żywności 75 osobom na kwotę 17 066,30 zł.
W większości przypadków powodem udzielenia ww. pomocy była długotrwała - ciężka
choroba jednego z członków rodziny.
● Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
Gmina w 2019 roku nie prowadziła domów pomocy społecznej ani też ośrodków
wsparcia o zasięgu gminnym. Ośrodek w tym zakresie współpracował z placówkami o zasięgu
ponadgminnym. W 2019 roku 4 osoby uzyskały wsparcie w postaci pobytu w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kutnie. Gmina Krośniewice wnosiła za te osoby opłatę zgodną
z Porozumieniem zawartym w dniu 03 marca 2013 roku w sprawie współdziałania w zakresie
prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie zawartym pomiędzy Miastem
Kutno a Gminą Krośniewice (Uchwała Nr XXXI/222/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach
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z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie prowadzenia
Środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
Miesięczna opłata za 1 osobę to 101,00 zł. Łącznie poniesiono na ten cel wydatek
w wysokości 4 545,00 zł.
Zadania własne w 2019 r.

Forma pomocy
Zasiłek stały - ogółem

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Kwota świadczeń

Liczba
świadczeń

w zł
497 586,62

- osoby samotnie gospodarującej

65

684

409 689,09

- osoby pozostającej w rodzinie

29

266

87 897,53

82

823

40 653,89

231

1 817

778 517,57

196

1 653

735 473,32

4

10

1 319,79

- niepełnosprawności

15

58

11 837,31

- innych

27

96

29 887,15

215

276

43 374,78

140

181

26 308,48

75

95

17 066,30

48

12 287

174 650,27

Sprawienie pogrzebu

0

0

0,00

Opłata za DPS

5

37

84 196,32

dla:

950

w tym

93

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające zasiłek stały
Zasiłek okresowy - ogółem

z powodu

w tym przyznane

- bezrobocia
- długotrwałej choroby

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem

w tym

- zasiłki celowe
- specjalne zasiłki celowe

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze

● Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
W roku 2019 Ośrodek udostępniał osobom poszukującym pracy, korzystającym
z pomocy społecznej, informacje o aktualnych ofertach pracy, dostępnych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kutnie a zadanie to wykonywane było w ramach prowadzonej pracy
socjalnej. Udzielano również pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, upowszechniano
informacje o usługach poradnictwa zawodowego oraz o szkoleniach.
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Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, określone
w art. 18 ustawy o pomocy społecznej:
● Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
W roku 2019 Ośrodek organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób
z zaburzeniami psychicznym (w ich rodzinach żyło łącznie 13 osób). Udzielono 1 832
świadczenia na kwotę 40 013,60 zł.
W 2019 roku koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi wynosił 22,00 zł.
● Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
W 2019 roku wynagrodzenie to wypłacono 4 opiekunom wypłacając 40 świadczeń na
łączną kwotę 11 938,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.
Podsumowanie:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach realizując zadania ustawy
o pomocy społecznej w 2019 roku pomocy udzielił:
● 421 rodzinom
- w tym 185 rodzinom na wsi
● w rodzinach tych było łącznie 948 osób.
Najczęstszym powodem przyznania pomocy było:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezrobocie (na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 277 rodzinom)
i w dalszej kolejności:
ubóstwo (182 rodziny)
długotrwała lub ciężka choroba (79 rodzin)
niepełnosprawność (78 rodzin)
potrzeba ochrony macierzyństwa (38 rodzin)
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (12 rodzin)
alkoholizm (9 rodzin)
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (3 osoby)
bezdomność (2 osoby)
przemoc w rodzinie (2 rodziny)
zdarzenie losowe (2 rodziny)

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równoczesne wystąpienie
kilku przesłanek.
Zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 - 2023".
Od 2019 roku zadanie to realizowane jest zgodnie z:
- Uchwałą Nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku
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lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- Uchwałą Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
W ramach Programu Ośrodek zapewnił posiłek 210 osobom (w tym 107 na wsi),
z czego:
•
•
•

49 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w tym 18 na wsi)
164 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej (w tym 90 na wsi)
9 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej (w tym 5 na wsi).

Posiłki były realizowane głównie na terenie placówek oświatowych.
Ponadto 240 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego
na zakup żywności (w tym 94 na wsi). W rodzinach tych było 528 osób (w tym 198 na wsi).
W ciągu 2019 roku:
•
•

wydano 24 442 posiłki na kwotę 121 363,87 zł
udzielono 240 zasiłków celowych na kwotę 199 603,13 zł

Ośrodek otrzymał z innej gminy refundację 1 świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności w wysokości 186,00 zł.
Na realizację Programu zgodnie z Umową nr 161 z dnia 21 marca 2019 r. zawartą
pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Krośniewice - gmina otrzymała dotację z budżetu
państwa w wysokości 240 781,00 zł.
Zadanie finansowano również ze środków własnych gminy w wysokości 80 000,00 zł
Łączne wydatki w 2019 roku wyniosły 320 781,00 zł.
Zadania
wynikające
z
ustawy
z
dnia
27
sierpnia
2004
roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).
W 2019 r. wydano ogółem 11 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej
wymienionych świadczeń. Poniesiono z tego tytułu wydatki na obsługę w wysokości 441,40 zł
w całości finansowane z budżetu państwa.
Zadania
wynikające
z
ustawy
z
dnia
28
listopada
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.)

2003

roku

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
W 2019 roku wypłacono 6 834 zasiłków rodzinnych na kwotę 787 660,51 zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługiwały następujące dodatki:
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000,00 zł. MGOPS w 2019 roku
wypłacił 34 świadczenia ( 23 osobom) na kwotę 21 571,23 zł.
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2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
–Dodatek jest wypłacany przez okres 24 miesięcy w wysokości 400,00 zł.
W 2019 roku 5 osobom przyznano ww. świadczenie i wypłacono kwotę 19 281,15 zł.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
W 2019 roku dodatek ten przyznano 35 osobom i wypłacono 72 885,95 zł z tego tytułu.
4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek przysługuje
w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego.
W 2019 roku świadczenie przyznano 106 osobom i wypłacono kwotę 113 444,81zł.
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
W 2019 roku do powyższego dodatku uprawnionych było 36 osób i z tego tytułu wypłacono
43 750,00zł.
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – Jest to dodatek jednorazowy
w wysokości 100,00 zł. na dziecko, wypłacany raz w roku. W 2019 roku MGOPS wypłacił
414 osobom ten dodatek na kwotę 40 858,49zł.
7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek ten jest zróżnicowany i przysługuje w wysokości 113,00 zł. miesięcznie na częściowe
pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły. Z kolei dodatek w wysokości 69,00 zł. miesięcznie przysługuje na pokrycie
wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
W 2019 roku wypłacono dodatek 82 osobom na kwotę 46 682,83 zł
Łącznie na wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczono w 2019 roku kwotę
358 474,46 zł.
Zasada „złotówka za złotówkę”.
W 2019 r. wypłacono 913 świadczeń na łączną kwotę 42 616,43 zł.
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny od 01.01.2019r. do 31.10.2019r. wypłacany był w wysokości 184,42 zł
miesięcznie a od 01.11.2019r. w wysokości 215,84zł. miesięcznie.
MGOPS w 2019 roku wypłacił zasiłek pielęgnacyjny 218 osobom na łączną kwotę 499 837,06
zł. Wypłacono 2 642 świadczenia.
• Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie to w 2019 roku przysługiwało w wysokości 1583,00 zł miesięcznie, bez względu
na dochód rodziny.
W 2019 roku 42 świadczeniobiorców (rodziców) skorzystało z tej formy pomocy. Wypłacono
świadczenia na łączną kwotę 779 888,00zł.
• Specjalny zasiłek opiekuńczy
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 14 świadczeniobiorców. Wypłacono świadczenia
na kwotę 107 669,20 zł.
• Zasiłek dla opiekuna
W 2019 roku było 2 świadczeniobiorców. Wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę
14 880,00 zł.
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OPS ma możliwość opłacania za te osoby składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.
W 2019 roku odprowadzono:
•
•

składkę zdrowotną za 27 osób na kwotę 28 485,81 zł.
składkę na ubezpieczenie społeczne za 36 osób na kwotę 140 452,75 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w wysokości 1.000,00 zł
na jedno dziecko, i przysługuje ojcu lub matce, albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 1 922,00zł.
W 2019 roku wypłacono zapomogę 39 osobom na łączną kwotę 39 000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
W 2019 roku wypłacono świadczenia 25 osobom na łączną kwotę 265 774,08 zł.
Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2407 z późn. zm.).
W 2019 roku wypłacono 12 744 świadczeń na kwotę 6 351 153,50 zł. Uprawnionych
do pobierania świadczenia było 870 rodzin, 1 360 dzieci.
Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 670 z późn. zm.).
W 2019 roku przyznano decyzją świadczenie 87 osobom na kwotę 388 890,00 zł.
Zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„ Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473).
W 2019r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie ww. świadczenia.
Rządowy program „Dobry start”.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. wprowadziło szczegółowe warunki
realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie to przysługuje w wysokości
300,00zł.
W 2019r. wypłacono 947 świadczeń na kwotę 284 100,00zł.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
Uchwała nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 października
2010r.w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania oraz Porozumienie nr 1/OKS/P/2013 w sprawie działania Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego zawarte w dniu 31 grudnia 2013r. pomiędzy Gminą Krośniewice,
a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośniewicach przekazały
funkcjonowanie Zespołu do MGOPS w Krośniewicach, który również zapewnia jego obsługę
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organizacyjno - techniczną. Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany został natomiast
Zarządzeniem Nr 135/2016 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 grudnia 2016r.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny
i dziecka. Są to przedstawiciele:
•
•
•
•
•
•

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach;
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach;
Komisariatu Policji w Krośniewicach;
pedagodzy szkolni (Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Krośniewicach);
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Krośniewicach;
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Krośniewicach prowadzi swoje działania
na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015r. poz. 1390 z późn. zm.).
W roku 2019 zrealizowano następujące działania:
1. w ramach swojej działalności w roku 2019 Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwołał
4 posiedzenia;
2. na posiedzeniach rozpatrzono 16 spraw z 2019 roku dotyczących przemocy
psychicznej i fizycznej oraz nadużywania alkoholu przez członków rodzin;
3. rozpatrzono i monitorowano 16 „Niebieskich Kart” z 2019 roku;
4. nadal monitorowane są „Niebieskie Karty” z lat poprzednich;
5. koordynowano współpracę pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz ofiar
przemocy;
6. powołano 19 grup roboczych w skład, których wchodzili: pracownicy socjalni,
dzielnicowi/policjanci, asystent rodziny;
7. grupy robocze powołały 19 posiedzeń;
8. wsparciem specjalistycznym świadczonym przez asystenta rodziny objęto 1 rodzinę,
9. pomocą grup roboczych objęto 16 rodzin,
10. na pisemny wniosek grup roboczych zakończono 16 procedur „Niebieska Karta”,
11. pracownicy socjalni w związku z podejrzeniem bądź wystąpieniem przemocy
w rodzinie przeprowadzili 54 wizyty w środowisku,
12. opracowano i zrealizowano program dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
13. zorganizowano szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło
20 osób zajmujących się przemocą w rodzinie z racji swoich obowiązków
służbowych.
Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019r. poniesiono wydatki
w wysokości 4 413,67 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy.
Prace społecznie użyteczne.
W 2019 roku w gminie Krośniewice nie były organizowane prace społecznie
użyteczne.
Karta Dużej Rodziny.
W 2019 roku o wydanie Karty Dużej Rodziny na terenie gminy Krośniewice wpłynęły
74 wnioski, z czego 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin
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wielodzietnych, a 64 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin składających się
wyłącznie z rodziców.
Na obsługę postępowania o jej przyznanie wydano 503,48 zł a kwota ta w całości
pochodziła z budżetu państwa.
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach uchwałą nr XLI/281/18 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2018-2020 przyjęli Program, a wykonanie powierzyli
Burmistrzowi Krośniewic. Program określa kierunki pracy z dziećmi w rodzinach
dysfunkcyjnych oraz szeroko rozumiana pomoc dla rodzin przeżywających trudności.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
• pracy z rodziną;
• pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zatrudniał
1 asystenta rodziny od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., na podstawie umowy o pracę.
W 2019r. wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi przedstawiały się następująco:
Wynagrodzenia asystenta rodziny wraz
z pochodnymi
w złotych

w%

Ogółem

36 151,05

100

Finansowane w ramach „Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018”

13 851,00

38,30

Finansowane z budżetu gminy

22 300,05

61,70

W roku 2019 do asystentury zostało skierowanych 9 rodzin, w których łącznie
przebywało 31 dzieci.
W rodzinach objętych asystenturą spektrum problemów koniecznych do rozwiązywania
i pracy było bardzo szerokie, rodziny dotknięte były problemami zdrowotnymi, uzależnieniami,
kłopotami finansowymi.
Podstawowymi problemami rodzin były kłopoty zdrowotne jej członków, w tym
sprzężone niepełnosprawności dzieci, autyzm, upośledzenia w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym, choroby psychiczne, choroby związane z higieną takie jak wszawica. Niezbędna
była współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarkami środowiskowymi. W kilku rodzinach
konieczne było wsparcie i motywowanie w podjęciu leczenia odwykowego przez któregoś
z rodziców. Asystent konsultował się z terapeutą leczenia uzależnień i pod jego wskazówkami
pracował z uzależnionymi klientami. Wszystkie rodziny potrzebowały pomocy
w rozwiązywaniu problemów, a często głównym problemem był brak ustalonych norm i zasad,
które powinny obowiązywać w domu. Problemy opiekuńcze z jakimi zderzył się asystent
w swojej pracy to również trudności w utrzymaniu higieny, przez co konieczne było ustalenie
grafików korzystania z łazienki, rozpisania zadań rodziców w tej sferze oraz nauka dzieci
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właściwej higieny. Dużym problemem było również gospodarowanie posiadanymi
przez rodzinę środkami finansowymi.
Rodziny wspierające
W 2019 roku nie zaistniała konieczność ustanowienia rodziny wspierającej.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
W 2019 roku 13 dzieci z terenu gminy Krośniewice przebywało w pieczy zastępczej.
Wydatki poniesione przez Gminę Krośniewice w 2019 roku na pobyt dzieci w pieczy zastępczej
wyniosły – 79 569,75 zł.
Dochody Ośrodka:
• z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – łączna kwota zwrócona z tytułu
pobranej zaliczki alimentacyjnej wyniosła 27 358,56 zł z czego 50% - 13 679,28 zł stanowi
dochód własny gminy i 50% - 13 679,28 zł stanowi dochód budżetu państwa.
• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota
zwrócona z tego tytułu wynosiła 178 127,65 zł, z czego:
- 136 389,30 zł – przekazano na dochód budżetu państwa (w tym 73 781,75zł należne odsetki),
- 41 738,35 zł – stanowi dochód własny gminy jako dochód gminy właściwej dłużnika
i wierzyciela.
• z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uzyskano kwotę
35 340,24zł (w tym 55,23zł odsetki od nieterminowej wpłaty), z czego 300,96zł stanowiło
dochód budżetu państwa a 35 039,28zł dochód budżetu gminy.
• z tytułu opłat ponoszonych za skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych lub
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 942,95zł (w tym odsetki od
nieterminowej wpłaty – 230,30zł).
• z tytułu opłat osób zobowiązanych za pobyt w domu pomocy społecznej –
2 460,93zł.
Łącznie uzyskany dochód stanowiący dochód własny gminy w 2019 roku wyniósł
245 230,33zł.

XII.

Sprawy obywatelskie

W 2019 roku wpłynęło 8 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
W 2019 roku wpłynęło 6 petycji.

XIII.

Edukacja
W roku 2019 gmina Krośniewice była organem prowadzącym dla jednego przedszkola

publicznego, dwóch szkół podstawowych, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego:
•

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, ul. Adama Mickiewicza 2,

•

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17,
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•

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem (z oddziałami
przedszkolnymi), Nowe 36,

•

Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach,
ul. Łęczycka 17, (gimnazjum z dn. 31.08.2019 r. wygasło z mocy prawa)

•

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17. (Zespół
Szkół z dn. 01.09.2019 r. przekształcił się w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące)

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach

Szkoła Podstawowa nr
(wejście do ul. Łęczyckiej)

1

w

Krośniewicach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
(wejście do ul. Kwiatowej)

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach

Szkoła Podstawowa w Nowem

Szkoła Podstawowa w Nowem – sala gimnastyczna

Dodatkowo w 2019 r. w gminie działalność edukacyjną (w budynku użyczonym
od Gminy Krośniewice) prowadziła Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z Oddziałem
Przedszkolnym w Jankowicach, Jankowice 32, w której funkcjonowały oddziały przedszkolne.

str. 53

Uczniowie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Krośniewice
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach uzależniona jest od procesów demograficznych
i przedstawia się następująco:
r. szk. 2018/2019
Szkoła

Lp.

r. szk. 2019/2020

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1
w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17

21

411

21

411

2.

Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa
w Nowem, Nowe 36

8

148

8

168

3.

Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich
w Krośniewicach,
ul. Łęczycka 17

3

55

x

x

4.

Liceum Ogólnokształcące
w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17

3

68

4

74

35

682

33

653

Ogółem

Liczba wychowanków w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco:

r. szk. 2018/2019

r. szk. 2019/2020

Liczba wychowanków
Placówka

Lp.

Liczba
oddziałów

Liczba wychowanków
Liczba
oddziałów

w tym:
razem

poza oddziałem
„0”

w oddziale
„0”

w tym:
razem

poza oddziałem
„0”

w oddziale
„0”

1.

Miejskie Przedszkole
w Krośniewicach
ul. Adama
Mickiewicza 2

8

166

108

58

7

153

110

43

2.

Szkoła Podstawowa
im. gen. Wł. Andersa
w Nowem
Nowe 36

3

57

31

26

3

48

34

14

11

223

139

84

10

201

144

57

ogółem

Liczebność uczniów w klasach w roku szkolnym 2019/2020:
kl. I
L.p.

kl.II

kl.III

kl.IV

kl.V

kl.VI

kl. VII

kl. VIII

Szkoła

Szkoła Podstawowa

1. nr 1 w Krośniewicach

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

Ucz.

oddz
iały

57

3

55

3

59

3

20

1

60

3

63

3

58

3

39

2

26

1

14

1

15

1

14

1

26

1

28

1

18

1

27

1

30

2

29

1

15

1

Szkoła Podstawowa

2. im. gen. Wł. Andersa
w Nowem
Liceum

3. Ogólnokształcące
w Krośniewicach

Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i w przedszkolu w roku szkolnym
2019/2020.
Stan zatrudnienia nauczycieli jest ściśle związany z liczbą oddziałów na każdym
poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć wychowania
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fizycznego, języków obcych, informatyki), zależny od liczebności oddziałów klasowych
oraz liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania, określonych
w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania. Stan zatrudnienia pracowników
administracji i obsługi wynika ze specyfiki działalności poszczególnych szkół i przedszkola,
w tym: obowiązek prowadzenia bloku żywieniowego w przedszkolu, prowadzenie odrębnej
księgowości w każdej szkole.
Pracownicy administracji
i obsługi

nauczyciele

Placówka

1.

Miejskie Przedszkole
w Krośniewicach

2.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Krośniewicach
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł.
Andersa w Nowem
Liceum Ogólnokształcące
w Krośniewicach

3.
4.

etaty

osoby

etaty

osoby

11,58

15

12

12

39,16

42

12

12

16,66

20

6

7

11,05

16

6

6

Baza lokalowa placówek oświatowych
Infrastruktura szkolna oraz dostępne na terenie gminy obiekty sportowe służyły
potrzebom uczniów. Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach
współużytkował budynek hali sportowej przy ul. Łęczyckiej 19a do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
prowadziło zajęcia w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Krośniewicach. W roku 2018
ze względu na liczbę zrekrutowanych dzieci (169) zaistniała konieczność podzielenia jednej
sali przedszkolnej na dwie mniejsze, co pozwoliło na realizację obowiązkowego zapewnienia
miejsc wychowania przedszkolnego. Sala nadal jest użytkowana w celu prowadzenia zajęć
z dziećmi, natomiast dwa pomieszczenia, w których wcześniej prowadzone były zajęcia
z 12-osobową grupą dzieci, zostały zaadoptowane na gabinet integracji sensorycznej oraz
gabinet pedagoga. W Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem nadal
prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w budynku po byłym
ośrodku zdrowia, który przekazano szkole w użyczenie. W roku 2019 zakończono budowę sali
gimnastycznej przy tej szkole.
Pomieszczenia (ilość)
Placówka

Sale
lekcyjne/
przedszkolne

Pracownie
Komputerowe

Językowe

Sale gimnastyczne

Gabinet
pielęgniarki

Świetlice

Stołówki

1.

Miejskie Przedszkole
w Krośniewicach

7

2.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Krośniewicach

23

1

2

-

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

12

1

2

1

1

1

1

3.
4.

Szkoła Podstawowa im.
gen. Wł. Andersa
w Nowem
Liceum
Ogólnokształcące
w Krośniewicach

1 gabinet logopedyczny, 1 gabinet integracji sensorycznej, 1 gabinet pedagoga

W każdej ze szkół znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne: w Szkole
Podstawowej nr 1 w Krośniewicach i w Liceum Ogólnokształcącym boisko do gry w piłkę
ręczną, w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem plac zabaw dla dzieci
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i boiska do gry w piłkę: nożną, siatkową, plażową, koszykową. Tereny boisk szkolnych
i placów zabaw wraz z urządzeniami udostępniane są społeczności lokalnej.
W 2019 roku zakupiono meble i pomoce dydaktyczne dla dzieci w Miejskim Przedszkolu
w Krośniewicach m.in. biurko, drabinka gimnastyczna, stolik z krzesłami (1+4), 7 zestawów
mebli, szatnia 5 osobowa - 30 szt. o wartości 68 827,52 zł oraz wyposażenie kuchni: okap
przyścienny skośny z oświetleniem i wentylatorem stół przyścienny 4 szt., wózek kelnerski
trzypółkowy, lodówki, kuchnia gazowa, szafy na naczynia, maszynka do mielenia, blender,
obieraczka do jarzyn twardych wraz z tarczą cierną, garnki, talerze, miski, zmywarka, pralka,
o wartości 42 714,60 zł.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach ul. Łęczycka 17:
- wykonano system okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej, który zagwarantował
dostęp do Internetu we wszystkich pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia
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dydaktyczne.
Utworzono
punkt
dystrybucyjny
(serwerownię)
w
specjalnie
wygospodarowanym pomieszczeniu, w którym zamontowano nowy serwer. Wykonano także
sieć bezprzewodową obejmującą zasięgiem cały budynek szkoły, dzięki tej sieci w każdym
miejscu szkoły możliwy jest dostęp do Internetu, o wartości 138 172,05 zł,
- do szkolnej pracowni informatycznej zakupiono 24 nowoczesne komputery dla uczniów
oraz komputer nauczycielski, do pracowni tej zakupiono także 65” monitor interaktywny,
o wartości 71 300,00 zł,

- od września 2019 r. w szkole utworzona została sala terapeutyczna, w której odbywają się
zajęcia specjalistyczne, takie, jak: zajęcia logopedyczne, rewalidacyjno – wychowawcze,
rehabilitacja ruchowa oraz integracja sensoryczna. Zakupiono monitor interaktywny, duże
lustro logopedyczne, stoliki z krzesłami dostosowane do wzrostu dzieci, programy
multimedialne, gry planszowe, słuchowiska, pomoce logopedyczne do ćwiczeń
artykulacyjnych (labiogramy), do ćwiczeń oddechowych (dmuchajki, wiatraczki, gwizdki),
do ćwiczeń słuchowych (instrumenty muzyczne, nagrania CD z odgłosami, zagadki słuchowe),
historyjki obrazkowe, puzzle, domina, memory, o wartości 13 834,30 zł.

- zaadoptowano pomieszczenie po bibliotece szkolnej (z której wcześniej korzystał Zespół
Szkół) na pracownię nauczania zintegrowanego, dla uczniów klasy pierwszej. Zakupiono
12 stolików uczniowskich, krzesła, monitor interaktywny o wartości 16 375,17 zł.
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- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do pokoju nauczycielskiego o wartości 9 499,00
- zakupiono 2 laptopy i 2 urządzenia wielofunkcyjne dla nauczycieli o wartości 5 598,00 zł,
- zakupiono komputer dla dyrektora i referenta o wartości 5 949,99 zł,
- zakupiono 24 krzesła do pracowni matematycznej o wartości 3 384,00 zł.
W 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło subwencję z przeznaczeniem:
- na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. gen Władysława Andersa
w Nowem w wysokości 63 000 zł. Zakupiono m.in.: stół demonstracyjny, dygestorium, szafy
na chemikalia, odczynniki chemiczne, modele atomów, programy multimedialne, ławę
optyczną, wagi laboratoryjne, elektroskop, maszyna elektrostatyczna, zestaw odważników,
zestaw do badania stanu powietrza, model hydroelektrowni, generator Van Graffa, mikroskopy,
narzędzia preparacyjne, zestawy uczniowskie - oczyszczanie wody, globusy, mapy, projektor,
drukarka 3D.
- na wyposażenie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
im. gen Władysława Andersa w Nowem w wysokości 40 000 zł. Zakupiono sprzęt sportowy
i pomoce dydaktyczne m.in.: stoły do tenisa stołowego, ławeczki gimnastyczne, kozioł, płotki
treningowe, bramki do Unihokeja, regały, stojaki na piłki, maty fitness, kijki nordic walking,
tablice taktyczne, piłki.
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Finansowanie gminnej oświaty
Wydatki gminy dla przedszkola i szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym:
Nazwa jednostki

Plan

Wydatki

Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach
(Gimnazjum i Liceum)

2 103 056,00 zł

1 806 465,85 zł

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach

1 835 566,00 zł

1 737 753,41 zł

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława
Andersa w Nowem

2 022 809,80 zł

1 925 920,94 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach

4 490 449,55 zł

4 387 887,20 zł

Gmina przekazała również dotacje dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji
„Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, w kwocie 993 489,65 zł.
Dowożenie uczniów do szkół.
Liczbę uczniów dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola
oraz dzieci niepełnosprawne do ośrodków szkolno-wychowawczych w Kutnie, środkami
transportu, będącymi w dyspozycji gminy przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Uczniowie dowożeni:
1.
2.
3.
4.
5.

do przedszkola
do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
do szkół podstawowych
do gimnazjum
do ośrodków szkolnowychowawczych

Liczba uczniów
dowożonych
r.sz.2018/2019
42

Liczba uczniów
dowożonych
r.sz.2019/2020
36

31

32

205
24

286
x

20

21

Pomoc publiczna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice z dyspozycją art. 122 ustawy
Prawo oświatowe rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia
młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
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czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację
powyższego zadania pozyskano środki od Wojewody Łódzkiego.
Poniższa tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków
oraz poniesione wydatki z tego tytułu.
Liczba
pracodawców,
którzy
otrzymali
dofinansowanie

Liczba młodocianych, którzy
ukończyli naukę zawodu:

ogółem

w tym
w 36 mies.
cyklu
kształcenia

8

7

5

w tym
przyuczenie
do
wykonywania
określonej
pracy:
1

Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

Kwota wypłacona
pracodawcom
w ramach
dofinansowania

0

46 808,33 zł

Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów w roku 2019 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami), udzielano pomoc materialną uczniom
o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy
wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych,
którzy zamieszkują na terenie gminy Krośniewice. Dochód uprawniający do otrzymywania
stypendium przez ucznia nie może być większy od kwoty tzw. kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej), która wynosi 528 zł.
Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 99,20 zł do 186,00 zł miesięcznie. Zasiłki
szkolne przyznawane są niezależnie od kryterium dochodowego. Warunkiem jego przyznania
jest wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała
dotację celową z budżetu państwa – stanowi 80% wydatków, 20% gmina zapewniła z własnych
środków. Tabela przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
oraz wysokość wypłaconych środków finansowych na ten cel.
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne:
z tego:

wysokość
wypłaconych
środków
z otrzymanej
dotacji

wysokość
wypłaconych
środków
własnych

1

2

3

4

5

6

177 613,94

35 522,79

35 522,79

0,00

142 091,15

142 091,15

20%

środki
wypłacone na
stypendia
szkolne

środki
wypłacone na
zasiłek
szkolny

liczba
uczniów,
którzy
otrzymali
stypendium
szkolne
w okresie:
I-XII 2019 r.

liczba
uczniów,
którzy
otrzymali
zasiłek
szkolny
w okresie:
I-XII 2019 r.

7

8

9

0,00

167

0

z tego:

Całkowita
wysokość
wypłaconych
środków
(dotacja +
środki własne)

środki wypłacone
środki
na stypendia
wypłacone na
szkolne
zasiłek szkolny

80%

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka
szkolna” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe pochodzące
z budżetu państwa. Tabela obrazuje realizację zadania.
„Wyprawka szkolna 2019”
wysokość otrzymanych
środków finansowych
z budżetu państwa

Wysokość
wypłaconych
środków

Liczba szkół uczestniczących w
programie "Wyprawka szkolna"

Liczba uczniów objętych programem
" Wyprawka szkolna"

201,00

201,00

1

1
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Uczniowie szkół podstawowych korzystali również z darmowych podręczników i materiałów
ćwiczeniowych, zakupionych ze środków pochodzących z budżetu państwa.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
w tym:

wysokość
otrzymanych
środków
finansowych

wysokość
wypłaconych
środków z
otrzymanej
dotacji ogółem

1

2

3

50 279,95

49 946,43

49 448,63

XIV.

na podręczniki i materiały
edukacyjne oraz na
materiały ćwiczeniowe

liczba uczniów którzy
skorzystali
z programu ze szk.
publ. oraz niepubl.

liczba szkół, w
których realizowano
program (publiczne,
niepubliczne)

liczba szkół z terenu
gminy uprawnionych
do skorzystania
z programu (publ.
niepubl)

4

5

6

7

497,8

597

3

3

w ramach 1%
obsługi zadania

Biblioteki (GCKSiR)

W 2019 r. na terenie gminy działała Biblioteka Publiczna w Krośniewicach.
Filia w Nowem, której praca została zawieszona w 2018 r., nie została przywrócona z powodu
braku lokalu.
Struktura zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Książki

Czasopisma
oprawne

Zbiory
specjalne

Razem zbiory

BP. Krośniewice

21304

-

-

21304

Oddział dla dzieci

10076

-

-

10076

BP. Filia Nowe

4650

-

-

4650

OGÓŁEM

36030

-

-

36030

Nazwa biblioteki, filii

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii

Literatura
piękna dla
dzieci i
młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura
z innych
działów

Ogółem książki

BP. Krośniewice

8404

13681

7623

31380

Oddział dla dzieci

8404

-

1672

10076

BP. Filia Nowe

1802

1903

945

4650

OGÓŁEM

10206

15584

10240

36030

Ogółem - struktura
procentowa

28,3%

43,3%

28,4%

100%
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W bibliotece dostępne była również prasa – prenumerowano 12 tytułów
dla dorosłych odbiorców i 4 czasopisma dla dzieci i młodzieży.
W 2019 r. dokonano zakupu 834 nowych woluminów do księgozbioru Biblioteki
Publicznej w Krośniewicach (492 dla dorosłych czytelników, 342 dla dzieci i młodzieży).
Koszt zakupu wynosił 20.000 zł, z czego 12.000 zł pochodziło ze środków własnych (wkład
własny do projektu), 8.000 pozyskano z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Nie dokonywano zakupów dla Filii w Nowem z uwagi na fakt, że jej działalność
jest zawieszona.
Poniższa tabela przedstawia statystyki dotyczące liczby czytelników w roku 2019
w odniesieniu do 2018 r.
Czytelnicy ogółem
Nazwa biblioteki, filii

Czytelnicy ogółem
2019

2018

Biblioteka Publiczna W Krośniewicach
w tym: Oddział dla Dzieci
Filia Nowe

1975
951
189

RAZEM

2164

2011
975

Różnica

+36
+24
-

Działalność
zawieszona

2011

-153

W 2019r. liczba czytelników wynosiła 2011, w tym 975 dzieci. W obu działach przybyło
łącznie 36 nowych czytelników. Mieszkańcy korzystający wcześniej z Filii
w Nowem od początku zawieszenia jej działalności mieli możliwość wypożyczania
poprzez dowóz (,,książka na telefon”), jednak ta forma nie była przez nich wykorzystywana.
Niektórzy mieszkańcy okolic Nowego zostali czytelnikami krośniewickiej biblioteki, natomiast
dzieci i młodzież korzystały z biblioteki w tamtejszej szkole.
Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich
zamieszkania przedstawia poniższa tabela.
Nazwa biblioteki,
filii
BP Krośniewice
OGÓŁEM

Wypożyczenia
Książki
Czasopisma
64
60
64
60

Ilość osób
4
4

Liczba wizyt
10
10

Statystyka wizyt bibliotekarzy u czytelników, mających na celu dostarczenie
im lektury, jest identyczna jak w roku 2018.
Ogółem czytelnicy w 2019 r. dokonali 43 051 wypożyczeń, a strukturę wypożyczeń
zobrazowano w tabeli.
Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2019 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne ; 5 – wypożyczenia
ogółem.
Wypożyczenia na zewnątrz
Nazwa biblioteki, filii

BP. Krośniewice

1

2

3

4

5

39 983

-

3 068

-

43 051
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Oddział dla dzieci
BP. Filia Nowe
OGÓŁEM

13 107

-

-

-

13 107

Działalność
zawieszona

-

-

-

-

39 983

-

3 068

-

43 051

W 2019r. liczba wypożyczeń wynosiła 43 724. W odniesieniu do 2018r. liczba wypożyczeń
na zewnątrz spadła o 673.
Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży, które odbyły
się w 2019r., zestawiono w poniższej tabeli:
Nazwa biblioteki, filii, oddziału
dla dzieci i młodzieży
Oddział dla dzieci BP
Krośniewice

Data (miesiąc),
Nazwa imprezy
inne uwagi
1.Międzynarodowy
Puchatka

dzień

Kubusia 11.01.2019 r., 45 osób

2.konkurs recytatorski „Pięknie być 01-02.04.2019 r., 32 osób
człowiekiem”
15.05.2019 r., 58 osób

3.pasowanie na czytelnika kl. I
4. Spotkanie autorskie z Michałem
Rusinkiem
5.Spotkanie
Piątkowską
6.Ogólnopolski
Czytania

autorskie
Dzień

7. Dzień Pluszowego Misia

z

24.04.2019r., 50 os.

Renatą
Głośnego

09.05.2019 r., 75 osób
01.10.2019 r., 42 osób
26.11.2019 r., 45 osób

8. Andrzejki

29.11.2019 r., 25 osób
OGÓŁEM

8

Biblioteka zorganizowała również gminne
eliminacje Konkursu Recytatorskiego Pięknie
być człowiekiem. W eliminacjach powiatowych,
zorganizowanych przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Kutnie, uczestniczyło
7 krośniewickich laureatów. Dwoje uczestników
zajęło pierwsze miejsca w swojej kategorii
wiekowej. Obydwoje wzięli udział w finale
tegoż konkursu w Płocku.

str. 63

Zestawienie całości działań kulturalno – oświatowych biblioteki przedstawia się następująco:
L.p.

Nazwa imprezy
Wystawy
- książek – duże (ze scenariuszem)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne (w tym galerie: „jednego
obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.)
- inne (np. kolekcjonerskie)
Spotkania autorskie
Spotkania inne:
- z ciekawymi ludźmi
- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień
Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka,
Pasowanie na czytelnika)
Prelekcje, odczyty
Pogadanki
Lekcje biblioteczne
• z przysposobienia bibliotecznego
• tematyczne
Zajęcia komputerowe
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage,
papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne,
psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)
Przeglądy nowości
Dyskusje
Konkursy
Zgaduj- zgadule
Głośne czytanie
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki
Głośne czytanie – książka mówiona
Spotkania z baśnią
Imprezy artystyczno-literackie:
- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory
poezji
Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny
przegląd nowości wydawniczych z udziałem
mediów, czat z pisarzem)
Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo,
DVD)
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe
Gry i zabawy
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych, loteria fantowa
Wycieczki:
• do innych bibliotek
• inne (do muzeum, teatru itp.)
Przyjęcia wycieczek w bibliotece
Imprezy poza biblioteką
- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki)
- na terenie innych instytucji (szkoły, domy
kultury, kina, urzędy)

Ilość

Frekwencja

X
47

2

125

5

125

-

-

10

217

-

-

13

131

16
38
19

204
208
136

-

-

-

X

-

-

43
-

161
X
-

-

-

1

50
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Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół
Miłośników Książki
Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła
Haftu Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu
Historycznego, próby Kółka Teatralnego)
Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness,
gry zespołowe na wolnym powietrzu)
Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota
PCK)
Inne wydarzenia. Ferie w Bibliotece, Konkurs
Recytatorski Pięknie być człowiekiem
RAZEM

-

-

-

-

-

-

-

X

8

157

202

1514

W 2019r. Biblioteka po raz kolejny brała
udział w ogólnopolskiej akcji Czytanie
Narodowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły
zainicjowane w Oddziale dla dzieci
i młodzieży warsztaty czytelniczo artystyczne,
łączące
propagowanie
zainteresowania
książką ze zdobywaniem umiejętności
manualnych i kształceniem artystycznym.
W zajęciach uczestniczyły dzieci oraz ich
mamy.
Biblioteka uczestniczyła również w zorganizowaniu
zajęć feryjnych i wakacyjnych dla dzieci.
Warto podkreślić, że Oddział dla dzieci niekiedy pełnił
funkcję świetlicy, do której przychodziły dzieci nie
tylko po to, by wypożyczyć książki, ale również po to,
aby porozmawiać, doskonalić czytanie, w czym
chętnie pomagała instruktorka, czy pobawić się
lub pograć z innymi dziećmi.

XV.

Centra, domy i ośrodki kultury

1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki (Statut)
Organizatorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach jest
Rada Miejska, która Uchwałą nr XII/73/07 z 17 sierpnia 2007r. w sprawie przekształcenia
gminnej instytucji kultury powołała do życia Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach. Podstawą prawną funkcjonowania instytucji jest Statut.
2. Zakres wykonywanych zadań
Cel i zakres zadań wykonywanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
określa rozdział II Statutu zacytowany poniżej.
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§ 5. 1. Celem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest prowadzenie
wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne
mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych,
sportowych i turystycznych również w kraju i zagranicą.
2.Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
i folklor,
2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów
zainteresowań, sekcji i zespołów,
3) organizowanie spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, plenerów, odczytów,
konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
4) koordynowanie i organizacja na terenie miasta i gminy w zakresie imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych,
5) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi
oraz szkołami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców
gminy,
6) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, sportowej,
turystycznej i wypoczynkowej,
7) prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z zagranicą,
8) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,
9) rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa, popularyzacja książek,
10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
11) promocja gminy, a w szczególności: udział w targach, gromadzenie informacji
o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,
12) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
13) współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami
i klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego,
14) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii
i wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych,
3. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji realizując swoje zadania i plany, może
zawierać umowy i porozumienia z innymi podmiotami w kraju i za granicą,
na zasadach prawem przewidzianych.
§ 6. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji może również:
1) prowadzić działalność usługową, w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji,
reklamy, wydawnictw i poligrafii,
2) zajmować się działalnością handlową w zakresie produktów rękodzieła ludowego,
publikacji, wydawnictw, filmów, nagrań, itp.,
3) sprzedawać bilety na własne imprezy i obiekty będące w jego władaniu,
4) prowadzić małą gastronomię i drobny handel,
5) prowadzić doradztwo w dziedzinach związanych z działalnością statutową.
3. Wielkość zatrudnienia
Z początkiem roku 2019 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach zatrudnionych było 15 pracowników, w tym dwie osoby w wymiarze
½ etatu. W trakcie roku liczba ta zmniejszyła się do 14 pracowników z powodu przejścia
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na emeryturę osoby zatrudnione w obsłudze biblioteki (w tym nadal dwie osoby na ½ etatu).
Ponadto instytucja zatrudniała osoby na umowy cywilnoprawne w charakterze instruktorów
zespołów artystycznych i sekcji – było to 7 instruktorów merytorycznych, prowadzących stałe
zajęcia – 1 instruktor chóru i zajęć wokalnych dla dzieci, 1 instruktor orkiestry dętej,
1 instruktor tańca towarzyskiego, 1 instruktor warsztatów kroju i szycia,
1 instruktor gimnastyki usprawniającej dla dorosłych (w ramach projektu ŁFS),
1 instruktor rekreacji ruchowej zapewniający opiekę i animowanie zajęć na boisku
wielofunkcyjnym (zajęcia przez 5 godz. dziennie, 7 dni w tygodniu w okresie maj –
październik). Nadal swoje obowiązki w wymiarze ½ etatu realizowała w Krośniewicach
bibliotekarka Filii w Nowem – działalność tamtejszej biblioteki została zawieszona
w 2018 r. z powodu braku lokalu (SP w Nowem wypowiedziała umowę najmu lokalu
w związku z reformą oświaty; nowa lokalizacja z powodu braku odpowiednich warunków
do funkcjonowania biblioteki nie została wyznaczona).
Stan zatrudnienia w stosunku do 2018 roku zmienił się nieznacznie. Pozyskano
do współpracy instruktorkę warsztatów kroju i szycia (umowa- zlecenie). W zakresie
liczebności obsady kadrowej działów GCKSiR nie zaszły zmiany.
4. Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia
Koszty działalności instytucji w 2019r. wyniosły 1.294.567,08 zł (w tym amortyzacja
liniowa od środków trwałych: 161.246,05 zł).
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w 2019r. wyniosły 527.235,46 zł.
Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o dzieło zawartych z artystami
i pisarzami to kwota 23,405 zł.
Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę- zlecenie (np. instruktorzy prowadzący sekcje,
akompaniatorzy, prowadzenie warsztatów, obsługa akustyczna imprez, sędziowie i opieka
medyczna w czasie zawodów sportowych, obsługa boiska wielofunkcyjnego, obsługa
kotłowni) to kwota 51.899,40 zł.
Od powyższych wynagrodzeń odprowadzono składki ZUS w wysokości 102.866,71 zł.
Łączny koszt wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019r. wyniósł
705.406,57 zł.
Wydatki związane z prowadzoną działalnością roku 2018 i 2019 przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj kosztu

Wydatki – rok 2018

Wydatki – rok 2019

całkowity koszt działalności instytucji

1.261.249,21

1.294.567,08

w tym amortyzacja liniowa

164.720,43

161.246,05

wynagrodzenia – umowa o pracę

534.797,86

527.235,46

wynagrodzenia – umowy zlecenia

53.184,31

51.899,40

wynagrodzenia – umowy o dzieło

36.278,00

23.405,00

składki ZUS od wynagrodzeń (łącznie)

107.766,81

102.866,71

łączny koszt wynagrodzeń i składek od
nich naliczanych

732.026, 98

705.406,57
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Wszystkie rodzaje powyższych kosztów w porównaniu do roku 2018 kształtują się
na zbliżonym poziomie.
W przypadku kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia dla pracowników etatowych różnica
jest nieznaczna na korzyść roku 2018, mimo że od 1 stycznia 2019r. nastąpił wzrost płacy
minimalnej w kraju o 5 %. Wzrost w ogólnej kwocie wydatkowanej na ten cel powinien być
zauważalny w 2019r., tak jednak nie jest. Wynika to z faktu, że w 2018 r.
aż 5 osób (1/3 kadry) otrzymała nagrody jubileuszowe związane ze stażem pracy
(25 lub 30 lat pracy), co wpłynęło na wysokość łącznej kwoty na wynagrodzenia
wydatkowanej z budżetu instytucji.
W roku 2019 mniej wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wynika to
z faktu, że przy organizacji imprez z niektórymi wykonawcami zawierane są umowy
cywilnoprawne, natomiast inni współpracują z agencjami, w związku z czym wydatki na ten
cel księgowane są jako usługi.
5. Informacja o realizowanych programach
1)

Umowa 3/KN/2019/BPN z 18.10.2019r. z Biurem Programu Niepodległa
w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania pn. Stąd do przeszłości…
– od wolności do okupacji w ramach Programu ,,Koalicje dla Niepodległej” ze środków
finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 –
dofinansowanie w kwocie 19.765,00 zł; całość zadania to koszt 23.805,00 zł;

2) Umowa BN/1029/2019 z 27.08.2019 r. z Biblioteką Narodową w Warszawie dotycząca
dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych –
kwota dofinansowania 8.000,00 zł, całkowity koszt realizacji projektu – 20.000 zł;
3) Umowa nr 615/2019 z 18.09.2019r. z Łódzkim Domem Kultury dotycząca projektu
pn. Łódzkie pełne kultury – III edycja (projekt edukacyjny upowszechniający kulturę
w regionie); wydarzenia zrealizowane w Krośniewicach i w Łodzi – projekt
w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych – Łódzkiego Domu Kultury
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA
DOSTĘPNA;
4) Realizacja projektu Łódzkie dla Aktywnych Seniorów – realizacja systematycznych zajęć
rekreacyjno- sportowych dla osób w wieku 60+; program w całości sfinansowany przez
Łódzką Federację Sportu;
5) Współpraca z Urzędem Miejskim przy realizacji projektu Doposażenie hali sportowej
w Krośniewicach – wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwytów
w ramach dofinansowania zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – kwota
dofinansowania 60.000,00 zł, całkowity koszt realizacji – 82.561,00 zł;
6) Współpraca z OSP w Krośniewicach przy finalizacji projektu na zakupienie strojów
scenicznych dla Chóru Seniorów ,,Młodzi Duchem” i chóru A’cappella (wartość
zakupionych strojów – 9.001,15 zł) pozyskanych jako efekt wniosku złożonego
do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum.
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7) Dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – realizacja
następujących projektów profilaktycznych:
-37.000,00 zł- wsparcie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, konkursów, szkoleń itp.
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
-17.000,00 zł- sfinansowanie przeprowadzenia zajęć sportowych i konkursów dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych w czasie całego roku, z hasłem negującym picie
alkoholu.
Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano
działania kulturalne i sportowe oraz zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć sportowych
i turniejów tenisa stołowego – 2 stoły do tenisa (w tym jeden z możliwością wykorzystania na
zewnątrz), paletki, piłki, tablice punktacyjne. Sprzęt służy także po zakończeniu projektu.
Umożliwia realizację turniejów na dobrym poziomie, na trzech stołach jednocześnie (jeden był
w posiadaniu instytucji już wcześniej), co pozwala uczestnikom więcej czasu spędzać w ruchu,
a ogranicza czas oczekiwania na mecze.
Poniżej zaprezentowana została krótka charakterystyka dwóch zrealizowanych projektów
i związanych z nimi wydarzeń, w których uczestniczyli krośniewiczanie.
Łódzkie pełne kultury to projekt przeprowadzony we współpracy z Łódzkim Domem Kultury,
dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (program KULTURA
DOSTĘPNA). W 2019r. odbyła się trzecia edycja
tego programu, a GCKSiR brało w nim udział
po raz
drugi.
Krośniewice
to
jeden
z dziesięciu ośrodków, w których projekt był
realizowany. W ramach projektu odbyły się
4 warsztaty w Ośrodku Kultury OSPa i 3 wyjazdy
do Łodzi, do instytucji partnerujących – były to
następujące placówki: Teatr Wielki, Filharmonia
Łódzka i Muzeum Miasta Łodzi.
W projekcie uczestniczyło 30 dzieci i 15 nauczycieli (ilość
miejsc była ograniczona). Zajęcia odbywały się między
3 października a 16 grudnia, według wcześniej podanego
harmonogramu. Na koniec organizatorzy ogłosili konkurs
medialny, w którym krośniewiczanie odnieśli sukces,
pokonując pozostałe ekipy – zajęli I miejsce, a nagrodą była
jeszcze jedna wycieczka do Teatru Wielkiego na spektakl
baletowy pt. ,,Kopciuszek”. Warto podkreślić, że ani
uczestnicy, ani instytucja nie dołożyli żadnych własnych
środków do realizacji projektu, natomiast efekty są
niezwykle ważne dla ich osobistego rozwoju, będą też
korzystnie wpływały na sposób kształcenia dzieci
i młodzieży, gdyż poszerzeniu uległy kompetencje
nauczycieli i instruktorów.
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Stąd do przeszłości… – od niepodległości do okupacji to bardzo szeroki projekt animacyjny,
skierowany do społeczności lokalnej, dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego Koalicje
dla Niepodległej. Koalicjantami GCKSiR podczas realizacji projektu były następujące
podmioty: Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Liceum
Ogólnokształcące w Krośniewicach oraz Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Krośniewicach. Wspólnie przygotowano następujące wydarzenia projektowe:
1. Wykład Jesteśmy wolni… I co dalej?, który odbył się 8 września w Muzeum
im. Jerzego Dunin – Borkowskiego. Wykład był realizowany jednocześnie w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa, wygłosił go Piotr Bielicki.
2. Widowisko muzyczno-teatralne Wdzięk, szyk, szarm, styl..., zaprezentowane
dwukrotnie w dniach 14 i 15 września również w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
Tematyka programu dotyczyła kultury czasu międzywojennego w różnych jego aspektach.
Spektakl rozpoczął się pokazem mody z lat 20. i 30. ubiegłego wieku, a w drugiej części był
przeplatanką piosenek i skeczy z tamtego okresu (370 uczestników).

3. Widowisko historyczne Mecz retro – piłka nożna sprzed lat, które nawiązywało
do spotkania futbolowego sprzed 80 lat krośniewickiej drużyny Robotniczego Klubu
Sportowego „Kolejarz” z zespołem Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego II Kutno. Mecz
rozegrany został w dniu 21 września na stadionie
w Krośniewicach
przez
rekonstruktorów
wcielających się w przedwojennych zawodników

(byli to piłkarze kutnowskiej Retro Ligi
i krośniewiczanie), a trybuny wypełniły się
publicznością w strojach nawiązujących
do ówczesnej mody (łącznie zaangażowanych
350 osób).
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4. Widowisko historyczne Był taki dzień... - 1 września 1939r., które odbyło się
6 października na ulicy Poznańskiej. Celem wydarzenia było zaprezentowanie życia naszej
niewielkiej społeczności w przededniu
wojny oraz ukazanie wpływu konfliktu
zbrojnego na losy mieszkańców. Widowisko
zgromadziło ok. 700 uczestników.

Niezwykle
cennym
elementem
wydarzenia było to, iż scenariusz spektaklu
mającego wyraz artystyczny poprzedzono
przygotowaniami historycznymi, oparto je na
wspomnieniach mieszkańców, dzięki czemu
opowieści o losach krośniewiczan i ludzi, których wojna związała z miastem, były zgodne
z prawdą historyczną lub nosiły znamiona dużego prawdopodobieństwa.
5. Warsztaty wokalne i aktorskie przygotowujące do spektaklu Zakazane piosenki,
w których udział wzięło 40 uczestników.
6. Widowisko muzyczno-teatralne Zakazane piosenki – zaprezentowane zostało
dwukrotnie, w dniach 26 i 27 października, a jego tematem była okupacyjna rzeczywistości
Polaków, mówiło o cierpieniu i strachu lat wojennych, ale też o uśmiechu, który ratował życie.
Wymowna scenografia, piosenki i scenki
z tamtego czasu, przygotowane na podstawie
dowcipów, które Polacy opowiadali sobie
podczas okupacji, a także wystawa haseł
pisanych wtedy na murach, trafiały do serc
zgromadzonych widzów, wywołując szereg
emocji od wzruszenia po śmiech.
W przygotowanie
widowiska
zaangażowanych było prawie 50 osób, a obejrzało je
320 widzów.
Należy podkreślić, że realizacji projektu towarzyszyła bardzo szeroka promocja działań,
bowiem zapowiedzi i opis wszystkich
wydarzeń
z
dwutygodniowym
wyprzedzeniem zamieszczano na
stronie Programu NIEPODLEGŁA
(o ogólnopolskim zasięgu), a dwa
wydarzenia – wykład i widowisko
Wdzięk, szyk, szarm, styl… zostały
również zgłoszone do wojewódzkich
obchodów
Europejskich
Dni
Dziedzictwa i znalazły się w katalogu
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promującym imprezy dostępnym w całym regionie. Promocja prowadzona była również
w lokalnych mediach.

6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
W 2019 r. wydatki majątkowe instytucji wyniosły 57.454,04 zł. Są one niższe o 13.047,99 zł
niż w 2018 r.

7. Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystania
W 2007r. przekształcono dotychczas działającą gminną instytucję kultury,
czyli Gminne Centrum Kultury, w Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach (Uchwała nr XXII/73/07 Rady Miejskiej z 17 sierpnia 2007r.). W skład
GCKSiR weszły wówczas Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Stadion Miejski, Hala
Sportowa i Gminne Centrum Informacji. Na podstawie Uchwały nr XVI/108/07
z 7 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu gminnej instytucji kultury
GCKSiR wyposażono w majątek stanowiący dotychczas mienie Ośrodka Kultury, Biblioteki
Publicznej, Stadionu Miejskiego, Hali Sportowej oraz Gminnego Centrum Informacji,
po czym Uchwałą nr XIV/85/11 z 29 września 2011r. zmieniono wyposażenie GCKSiR,
określając majątek instytucji w następujący sposób: ,,Wyposaża się Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w majątek stanowiący dotychczas mienie Stadionu
Miejskiego, Hali Sportowej i Gminnego Centrum Informacji, a także w mienie ruchome
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej”. W tejże uchwale określono również, że siedziba
instytucji mieści się w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 19a. Przekazanie majątku nastąpiło
na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych.
8. Informacja o współpracy z innymi społecznościami samorządowymi
W 2019r. GCKSiR w Krośniewicach współpracowało w wieloma instytucjami,
organizacjami i społecznościami na terenie gminy. Realizowało ofertę kulturalną
i sportowo- rekreacyjną, inicjowało wiele działań, umożliwiało zaprezentowanie szerszemu
gronu odbiorców tego, co dzieje się w szkołach i przedszkolach. Intensywna współpraca
z miejscowymi szkołami i przedszkolem, Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego,
Urzędem Miejskim, Komisariatem Policji, Starostwem Powiatowym w Kutnie, Parafią
Rzymskokatolicką w Krośniewicach, jednostkami OSP, sołtysami i kołami gospodyń,
organizacjami pozarządowymi, a także lokalnym biznesem (pomoc płynie zawsze, ilekroć
GCKSiR zwraca się o wsparcie rzeczowe lub w zakresie usług) oraz z instytucjami w sąsiednich
gminach pozwoliła na zorganizowanie wielu ciekawych wydarzeń, a codzienna działalność
i wzajemna życzliwość w kontaktach z różnorodnymi podmiotami dawała poczucie,
że instytucja jest potrzebna środowisku i nadaje ton życiu kulturalnemu i sportowemu
mieszkańców, zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie. Również podmioty działające
w większych miastach – jak Łódzki Dom Kultury, Kutnowski Dom Kultury czy Łódzka
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Federacja Sportu oraz inne ośrodki chętnie podejmowały współpracę z GCKSiR, postrzegając
instytucję jako rzetelnego partnera.
Bardzo owocna była współpraca GCKSiR z koalicjantami realizującymi projekt Stąd
do przeszłości… - od wolności do okupacji, zrealizowany wspólnie z Liceum
Ogólnokształcącym w Krośniewicach, Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego
oraz krośniewickim kołem Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. Dokonując
przydziału zadań na etapie projektu brano pod uwagę potencjał kadrowy i bazę każdego
z podmiotów. Ponieważ zadania zostały odpowiednio dobrane do możliwości koalicjantów,
współpraca układała się bardzo dobrze, zgodnie z zawartymi umowami. Odpowiedzialne
podejście do zobowiązań przez wszystkie podmioty sprawiło, że przygotowane wydarzenia
miały bardzo dobrą jakość merytoryczną, artystyczną i organizacyjną. Realizacja niniejszego
projektu była kolejnym wspólnym przedsięwzięciem, a współpraca z każdym kolejnym
zadaniem przybierała lepszą formę i doskonaliła się. GCKSiR w Krośniewicach było
wnioskodawcą i podmiotem koordynującym projekt, a także realizatorem wiodącym czterech
z sześciu wydarzeń: meczu retro, koncertu z elementami teatralnymi Wdzięk, szyk, szarm, styl,
warsztatów wokalnych i aktorskich, widowiska Zakazane piosenki. Ponadto GCKSiR
odpowiadało za projekt scenografii i przygotowanie aktorskie uczestników rekonstrukcji
odgrywających rolę ludności cywilnej. Pracownicy instytucji i wolontariusze zajęli się również
realizacją niektórych elementów wydarzenia, współpracując z pozostałymi koalicjantami –
przygotowali stoiska handlowe, aranżowali życie przedwojennej krośniewickiej ulicy (od
pucybuta po ulicznego szulera). Czwarta z czterech części widowiska Był taki dzień…
(Krośniewickie historie) to pomysł GCKSiR, instytucja odpowiadała więc za jego realizację.
GCKSiR jako instytucja, w której formy sceniczne w amatorskim wydaniu są przygotowywane
od kilku lat, zgromadziło wiele kostiumów, wykorzystanych w czasie meczu retro czy przy
realizacji widowiska Był taki dzień…, co odciążyło w dużej mierze licealistów w poszukiwaniu
elementów stroju. Muzeum
im. Jerzego Dunin- Borkowskiego, dysponując kadrą
przygotowaną do realizacji zadań o charakterze historycznym i edukacyjnym oraz będąc
w posiadaniu materiałów źródłowych i opracowań, służyło wsparciem merytorycznym w tym
zakresie. Instytucja była realizatorem wykładu Jesteśmy wolni… I co dalej?. Liceum
Ogólnokształcące w Krośniewicach najliczniej włączyło się osobowo do realizacji wydarzeń.
Szkoła rekrutowała uczestników warsztatów dla ludności cywilnej oraz historycznomilitarnych, była głównym realizatorem widowiska Był taki dzień… – 1 września 1939.
Odpowiadała za scenariusz wydarzenia w trzech z czterech części widowiska. Przygotowała
elementy scenografii (stoiska, słupy ogłoszeniowe). Młodzież i nauczyciele odgrywali rolę
ludności cywilnej w czasie widowiska oraz podczas meczu retro, wykorzystując kostiumy
będące własnością GCKSiR i pozyskane przez siebie od rodziny i znajomych. Zajęcia
dotyczące mody okresu przedwojennego, poprowadzone w szkole, pozwoliły im posiąść
podstawową wiedzę dotyczącą strojów noszonych w tym czasie. Uczniowie wraz z dyrektorem
LO stanowili trzon kadry krośniewickiej drużyny w czasie meczu retro. Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów włączył się do realizacji tegorocznych wydarzeń i pełnił
rolę czwartego koalicjanta. Potrzebę współpracy dostrzeżono podczas ubiegłorocznej
rekonstrukcji, przy odtwarzaniu wydarzeń, które miały miejsce w Krośniewicach w 1918 r.
Dostrzeżono, że obraz miasta niemal pozbawiony starszych ludzi jest nieprawdziwy.
Emeryci wówczas wyrazili chęć włączenia się do kolejnej realizacji, co zostało wykorzystane
przy tworzeniu wniosku. Panie z umiejętnością szycia pomogły w dopasowaniu kostiumów,
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które wykorzystane były przez uczestników widowiska historycznego i przez artystów koncertu
Zakazane piosenki. Wielu członków związku wsparło realizatorów, użyczając elementy
scenografii, co przyczyniło się do zapewnienia jakości inscenizacji. Projekt Stąd
do przeszłości… to przykład bardzo dobrze poprowadzonego animacyjnego projektu
środowiskowego. Prawie 500 osób – mieszkańców gminy zostało aktywnie zaangażowanych
w realizację – w różny sposób. Efekt był znakomity.
Przykładem imprezy, która została przygotowana dzięki współpracy środowiskowej,
są również Dni Krośniewic. W 2019r. powrócono do wcześniejszej formuły święta miasta.
Impreza odbyła się w dniach 1- 2 czerwca
dzięki współpracy GCKSiR z Urzędem
Miejskim w Krośniewicach, szkołami,
miejscowymi i powiatowymi służbami
mundurowymi (policja straż pożarna),
z udziałem wolontariuszy, którzy przy
wsparciu
pracowników
GCKSiR
i
z
wykorzystaniem
infrastruktury
instytucji, zorganizowali bieg pn. Pierwsza
Krośniewicka Płaska Dycha po Asfalcie.
W programie Dni Krośniewic nie zabrakło
propozycji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, aby osoby o różnych potrzebach mogły
znaleźć coś dla siebie, a wiele wydarzeń
skierowano do całych rodzin. Najwięcej
atrakcji przygotowano dla dzieci. Parada
z uśmiechem, która przeszła ulicami miasta,
rozpoczęła oficjalne świętowanie z okazji
Dnia Dziecka. Najmłodsi członkowie
tutejszej społeczności otrzymali od władz
symboliczny klucz do bram miasta i jako
pierwsi
opanowali
scenę.
Programy
artystyczne przygotowały reprezentacje
miejscowych szkół podstawowych i sekcji
kulturalnych GCKSiR. Przed krośniewicką publicznością wystąpił również Kacper Kita
z Witoni – uczestnik talent- show w stacji TVN w 2015r. Wieczorne koncerty skierowano do
dorosłych odbiorców. Kapela Ondraszki ze Szczyrku zaprezentowała program wypełniony
góralską muzyką, natomiast gwiazdą wieczoru był Witek Muzyk Ulicy – artysta, który zyskał
popularność dzięki amatorskim nagraniom swoich występów ulicznych umieszczanym
w sieci internetowej. W programie obchodów Dni Krośniewic znalazł się blok Bezpieczni,
zrealizowany w dniu 2 czerwca we współpracy ze służbami mundurowymi – Komendą
Powiatową Policji w Kutnie, Komisariatem Policji w Krośniewicach i Ochotniczą Strażą
Pożarną w Krośniewicach. Odbył się pokaz ratowania poszkodowanego w wypadku
drogowym, znakowanie rowerów, prezentacja sprzętu policyjnego i pożarniczego.
Przeprowadzono akcje popularyzującą krwiodawstwo pod hasłem Zbieramy krew dla dzieci –
podopiecznych kutnowskiego szpitala, a dodatkową atrakcją był mecz piłki halowej,
w którym zmierzyli się mundurowi i samorządowcy. Każde z działań w ramach bloku miało na
celu profilaktykę i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Dni Krośniewic
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były udaną imprezą plenerową dla mieszkańców.
W 2019 roku po raz czwarty GCKSiR
było partnerem Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej ,,Kolory Polski”. Projekt
zrealizowano dzięki współpracy z GCKSiR
z
Filharmonią
Łódzką
i
Parafią
Rzymskokatolicką w Krośniewicach, przy
dofinansowaniu ze środków gminnych.
W kościele parafialnym odbył się koncert pt.
Muzyczny salon Rajmunda Rembielińskiego
(4 sierpnia). Był to jeden z dwu programów na
tegorocznej trasie przygotowanych specjalnie z uwzględnieniem historycznej specyfiki
miejsca, zgodnie z hasłem 20., jubileuszowej
edycji Festiwalu Muzyka. Historia. Miejsca.
Melomani wysłuchali utworów w brzmieniu
zbliżonym do tego, w jakim wykonywali je
kompozytorzy i w jakim mógł słuchać
utworów Rajmund Rembieliński, bowiem
specjalnie
w
tym
celu
z
jednej
z podwarszawskich miejscowości do Krośniewic został sprowadzony historyczny
instrument – pianoforte z 1837 r.
Niektóre wydarzenia odbywające się w hali sportowej GCKSiR również były efektem
współpracy – z klubami sportowymi (Softballowy Klub Sportowy, Miejski Klubu Sportowy
EXPOM Krośniewianka), organizacjami (LOK Kutno, Fundacja ABI, Wojewódzki Związek
Brydża Sportowego w Łodzi, Łódzka Federacja Sportu), placówkami oświatowymi
(SP nr 1 w Krośniewicach, LO w Krośniewicach, SP w Nowem, SP w Dąbrowicach,
SP w Ostrowach, Przedszkole w Krośniewicach, Przedszkole w Ostrowach), Parafią
Rzymskokatolicką, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przykładem imprezy sportowej organizowanej we współpracy jest Turniej Softballu
o Puchar Starosty Kutnowskiego. W dwudniowej imprezie udział wzięły 4 drużyny – Diamonds
Warszawa, TSB Demony Miejska Górka, MKS STAL Baseball i Softball Kutno
oraz Softballowy Klub Sportowy, w którym swoje umiejętności gry rozwijają zawodniczki
z Krośniewic (zespół zajął trzecią lokatę). Było to ważne wydarzenie w sportowej karierze
miejscowych softballistek. Należy wspomnieć, że wcześniej, w dniach 26-27 stycznia 2019 r.
w Żorach odbyła się konsultacja szkolenia reprezentacji Polski juniorek młodszych
w softballu. W szerokim składzie kadry naszego kraju znalazły się trzy krośniewiczanki –
Wiktoria Gąsiorowska, Julia Rogowska i Ewelina Smolarska. GCKSiR w 2019 r. wspierało
działalność klubu poprzez pomoc organizacyjną.
Natomiast efektem współpracy z kutnowskim oddziałem Ligi Obrony Kraju był
Mikołajkowy Turniej w Strzelectwie Sportowym; Uczestnicy zmierzyli się w dwu kategoriach
wiekowych – młodzież do 18 roku życia i dorośli. W rywalizacji wzięło udział 6 młodych
adeptów strzelectwa sportowego oraz 12 osób dorosłych. Sędzią głównym turnieju był Janusz
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Kaczmarek – prezes zarządu powiatowego Ligi Obrony Kraju. Dla potrzeb turnieju
wykorzystano broń sportową – karabinek pneumatyczny z naciągiem bocznym.
Ośrodek Kultury niezmiennie starał
się jak najlepiej realizować wyznaczone
zadania i na co dzień wdrażać w życie swoje
hasło promocyjne OSPa – zarażamy
kulturą!, docierając do lokalnej społeczności
z ofertą stworzoną w oparciu o możliwości
finansowe oraz zasoby materialne i kadrowe
instytucji.

W 2019 r. w Ośrodku Kultury prowadzonych było 13 sekcji,
których działalność to oferta dla osób w różnym wieku (6 sekcji dla dzieci,
3 dla dorosłych i 4 sekcje mieszane). Rolą takich cotygodniowych zajęć była edukacja
kulturalna, rozwijanie pasji uczestników, odkrywanie talentów, kształcenie twórców
i odbiorców kultury. Spotkania te miały uczyć i jednocześnie sprawiać przyjemność, tworząc
więź uczestników z instytucją. Efekty pracy były prezentowane na scenie przy okazji
koncertów amatorskich. Liczbę i rodzaj organizowanych zajęć oraz liczbę osób biorących
w nich udział przedstawia poniższa tabela. W związku z tym, że liczebność niektórych grup
w ciągu roku była zmienna, podane liczby stanowią średnią roczną.

Lp.

Nazwa sekcji

Ilość osób
uczęszczających

W tym osoby
niepełnoletnie

1.

Ognisko muzyczne

12

12

2.

Sekcja rytmiczna

5

5

3.

Tęczowa kraina- zajęcia
plastyczne

5

5

4.

Grupa teatralna Na przekór

16

15

5.

Dziecięca Grupa Wokalna

10

10

14

14

6.

Zajęcia taneczne
dla dzieci

7.

Zajęcia taneczne dla dorosłych

11

-

8.

Orkiestra Dęta z Krośniewic
(z nauką gry na instrumentach
dętych i perkusji)

18

11

9.

Teatr Nie-Za-Wielki (+ grupa
seniorów)

10 (+21)

1
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10.

Chór A’cappella

19

4

11.

Chór Seniorów „Młodzi Duchem”

18

-

12.

Kapela Krośniewiacy

5

-

13.

Szycie z kulturą– nauka kroju
i szycia od podstaw dla młodzieży
i dorosłych (od października
2019r.)

11

2

175

79

Razem

Statystyka

wydarzeń

zorganizowanych

przez

Ośrodek

Kultury

OSPa

lub we współpracy z nim oraz liczebność uczestników przedstawia się następująco:
- 21 koncertów i występów amatorskich, w tym oprawy mszy św., podczas których
prezentowane były efekty pracy sekcji kulturalnych (3170 uczestników);
- 2 imprezy plenerowe - Dni Krośniewic i Dożynki Gminno- Parafialne w Krośniewicach (1750
uczestników);
- 6 wydarzeń o charakterze patriotycznym – rocznice urodzin i śmierci gen. W. Andersa,
228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, 75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego,
80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 101. rocznica odzyskania niepodległości (400
uczestników);
- VI Przegląd Chórów Seniora, Kapel Ludowych i Podwórkowych Muzykowanie u schyłku
lata... (250 uczestników);
- Festiwal Potraw Karnawałowych i Tłustoczwartkowych (50 uczestników);
- Kiermasz wielkanocny (wraz z warsztatami; 60 uczestników);
- 6 koncertów profesjonalnych artystów – w Krośniewicach wystąpili: Katarzyna Żak, Witek
Muzyk Ulicy, Kapela Ondraszki, Polski Zespół Muzyki i Tańca Cygańskiego „Cztery Struny
Skrzypiec”, koncert Aleksandry Świgut i Marcela Markowskiego w ramach Festiwalu „Kolory
Polski”, sylwestrowy koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarków (1050 uczestników);
- 14 wyjazdów sekcji na konkursy, festiwale i przeglądy;
- 7 wyjazdów dla dorosłych na spektakle i koncerty, zarówno amatorskie, jak i profesjonalne
(270 uczestników);
- 6 wycieczek dla dzieci, w tym wyjazdy na spektakle Madagaskar – musicalowa przygoda
i Pchła Szachrajka (224 uczestników);
- 3 warsztaty rękodzieła artystycznego – papierowa wiklina, palma wielkanocna i jajko
decoupage (45 uczestników);
- 2 wizyty Objazdowego Kina Visa, podczas których odbyło się 14 seansów filmowych – były
to nowości wchodzące na ekrany; zapoczątkowana w 2019 r. współpraca będzie kontynuowana
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w latach następnych (580 uczestników);
- spektakl Zielona Gęś – o miłości i innych demonach, który został zaprezentowany
przez Młodych Duchem sześciokrotnie, w tym m. in. na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi.
Warto podkreślić, że pierwsza
podjęta przez seniorów praca nad
spektaklem teatralnym (reż. Małgorzata
Przygodzka), na który złożyły się teksty
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
została
wielokrotnie
doceniona.
Pierwszym sukcesem, poza rodzimą
sceną,
było
zdobycie
II miejsca
w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości
Dojrzałej
„Przystanek
60+”
zorganizowanym przez Łódzki Dom
Kultury, miesiąc później seniorzy zajęli I miejsce podczas XX Przeglądu Twórczości Seniorów
w Sieradzkim Centrum Kultury, a jesienią zostali zaproszeni do występu na deskach Teatru
Wielkiego w Łodzi podczas finału
wojewódzkich obchodów Dni Seniora
zorganizowanych
przez
Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Miłą niespodzianką było również ukazanie się
miesięcznika
„Łódzkie.pl”
z
grupą
krośniewickich artystów na okładce i artykuł
z uwzględnieniem ich występu na
„rozkładówce” pisma. Miesięcznik wydany
został w 20 tysiącach egzemplarzy, a autorzy
tekstu nie szczędzili pochwał naszym seniorom.
Kolejną docenioną w 2019 r. grupą artystyczną była kapela Krośniewiacy,
która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury
oraz za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
Nagrodzonymi sekcjami w minionym roku były także następujące grupy:
•
•

•

chór ,,A’cappella” pod kierunkiem Aleksandry Kołodziejskiej – zwycięstwo
na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łęczycy;
Grupa teatralna ,,Na przekór”, podopieczni Justyny Szadkowskiej – sukcesy
w konkursach ,,Zwierzątkowo”, w ,,Konkursie Recytatorskim z Kotem”
i ,,Pięknie być człowiekiem” (wiele miejsc na podium w kilku kategoriach wiekowych);
Chór Seniorów ,,Młodzi Duchem” pod kierunkiem Janiny Arent – wyróżnienie
na XII Artystycznych Spotkaniach Seniorów ,,Czar Jesieni” w Głownie.

Statystyka wydarzeń zorganizowanych przez dział sportowo- rekreacyjny GCKSiR
przedstawia się następująco:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 rajdów rowerowych (313 uczestników);
4 turnieje futsalu (dla różnych grup wiekowych, 160 uczestników);
3 turnieje tenisa stołowego (41 uczestników);
3 spacery z kijkami nordic walking (44 uczestniczki);
3 turnieje siatkówki, w tym 1 turniej siatkówki plażowej (63 uczestników);
3 biegi, w tym 1 rekreacyjny (154 uczestników);
2 turnieje tenisa ziemnego i rozgrywki krośniewickiej ligi tenisa (13 uczestników);
1 turniej softballa (60 uczestników);
1 turniej bilardowy (10 uczestników);
1 turniej brydża sportowego (48 uczestników);
1 turniej w strzelectwie sportowym (18 uczestników);
rodzinne imprezy sportowo – rekreacyjne (m.in. XXIV Olimpiada Przedszkolaków
i inne wydarzenia w ramach Dni Krośniewic, Sportowa Majówka, Dożynki GminnoParafialne).

W hali sportowej odbywały się następujące zajęcia cykliczne:
•

od września do grudnia 2019 r. w ramach projektu finansowanego ze środków GKRPA
prowadzone były następujące zajęcia:
- halowa piłka nożna dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej
(15 uczestników);
- tenis stołowy dla dzieci i młodzieży (10 uczestników);
• w miesiącach wrzesień - grudzień odbywały się zajęcia w ramach programu Łódzkiej
Federacji Sportu – była to gimnastyka usprawniająca dla seniorów – dla 20 osób
(wzrasta zainteresowanie; kontynuacja w 2020r.).
Liczba wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych zorganizowanych
w 2019 r. jest zbliżona do roku 2018. Kultywowane były te imprezy, które stanowią tradycję
społeczności, jak 13. edycja Gwiaździstego Rajdu Rowerowego Krośniewickie Maki
czy XVI Mistrzostwa Krośniewic w Futsalu. Do kalendarza weszły też nowe wydarzenia,
których przykładem jest kiermasz wielkanocny czy Pierwsza Krośniewicka Płaska Dycha
po Asfalcie.
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Udział instytucji w projektach, a także ciągłe dążenie kadry do uatrakcyjniania imprez
cyklicznych (zwłaszcza kulturalnych, gdzie istnieje szerokie pole dla kreatywności,
ale też niektóre wydarzenia sportowe
pozwalają na wykazanie się pomysłowością)
sprawiło, że nawet w przypadku ich
powtarzalności oferta była ciekawa dla
odbiorców.
Zachowanie
niektórych
wydarzeń to wspólny sukces organizatorów
i mieszkańców, element miejscowej tradycji
i niepodważalna wartość budująca wspólnotę
lokalną, czego przykładem w 2019r. były
choćby Dożynki Gminno- Parafialne czy
XXIV Olimpiada Przedszkolaków.

XVI.

Przedsiębiorcy

W 2019 roku w Urzędzie Miejskim zostały dokonane następujące operacje w Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej na wnioski przedsiębiorców:
•
•
•
•
•

założono 22 nowe działalności gospodarcze,
zamknięto 27 działalności gospodarczych,
zawieszono 31 działalności gospodarczych,
wznowiono 21 działalności gospodarczych,
dokonano zmian w 188 wpisach w CEIDG.

Najczęściej dokonywane zmiany to: dopisywanie numerów kont, dopisywanie pełnomocnictw,
zmiany opodatkowania, zmiany w PKD itp. Najczęstszym przedmiotem działalności
gospodarczej jest handel i transport.

XVII.

Gospodarka odpadami

System gospodarki odpadami w Gminie
w następujących aktach prawa miejscowego:

Krośniewice

uregulowany

jest

1. Uchwała nr XXI/131/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Uchwała nr XVI/100/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Krośniewice
3. Uchwała nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4. Uchwała nr XXXVIII/264/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 3 listopada
2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krośniewice
5. Uchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
Informacja o odpadach komunalnych w Gminie Krośniewice za 2019 r.
1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Krośniewice
a) zmieszane odpady komunalne – 1 186,360Mg
b) selektywnie zbierane odpady komunalne – 856,660Mg
2. Ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca:
a) zebranych w sposób zmieszany - na 1 stycznia - 140kg/os.
zebranych w sposób zmieszany - na 31grudnia – 150kg/os
b) zebrane selektywnie - na 1 stycznia - 100kg/os.
zebrane selektywnie - na 31 grudnia – 110kg/os
3. W 2019 r. na terenie Gminy Krośniewice istniało 1 legalnie działające wysypisko
odpadów komunalnych- Franki.
4. Na terenie Gminy Krośniewice w 2019 r. nie zanotowano żadnych dzikich wysypisk
odpadów komunalnych, które wymagałoby
interwencji Urzędu Miejskiego,
nie stwierdzono także żadnych większych pożarów związanych z odpadami
komunalnymi.
5. Od dnia 01.02.2019 r. na terenie Gminy Krośniewice opłata od osoby
w gospodarstwie domowym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
została ustalona przez Radę Miejską (Uchwała nr IV/16/18 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018r zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty) w następującej wysokości:
a) odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny – 10zł/os.
b) odbiór odpadów komunalnych w sposób zmieszany – 14zł/os.
6. W Gminie Krośniewice prowadzona jest zbiórka odpadów w sposób selektywny
oraz zmieszany, i tak:
a. selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 6 626 osób – planowany roczny dochód
795 120 zł
b. nieselektywna zbiorka odpadów komunalnych – 262 osoby – planowany roczny
dochód 44 016 zł
Razem roczny dochód wynikający ze złożonych deklaracji winien wynosić 839 136,- zł,
przy czym ilość złożonych deklaracji z terenu miasta Krośniewice wyniosła 3 455 (liczba
mieszkańców – 4 225), z terenów wiejskich 3 171 (liczba mieszkańców – 4 069).
W 2019r w budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w kwocie 790 134,- zł. Wykonanie budżetu przedstawia się
następująco: DOCHODY wyniosły: 794 751,- zł, zaś WYDATKI wyniosły: 865 875,-zł.
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XVIII.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

W Gminie Krośniewice w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Uchwała nr XVIII/42/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. – w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 – 2022. (zm. Uchwała Nr XXV/155/16 Rady
Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014-2022)
2. Uchwała nr XLIII/307/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy
Krośniewice na lata 2018 – 2022.
3. Uchwała Nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata
2019-2023 z perspektywą do 2027 roku.
4. Uchwała nr XVIII/43/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. – w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014 – 2022.
5. Uchwała nr XXII/143/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 2016 – 2019.
6. Uchwała nr XV/82/15 z dnia 30 listopada 2015 r. – w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016 – 2019.
7. Uchwała nr VII/41/19 z dnia 27 lutego 2018 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2018 – 2020.
8. Uchwała nr VII/41/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie ustalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2019 - 2021.
9. Uchwała nr II/8/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok.
10. Uchwała nr V/22/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
11. Uchwała nr V/22/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
12. Uchwała nr VI/33/19 z dnia 11 marca 2019 r. – w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Krośniewice w 2019 r.
13. Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2032.
14. Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Krośniewice”
15. Uchwała Nr XXXV/235/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Krośniewice.
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Gmina Krośniewice posiada pełne pokrycie swoich obszarów obowiązującymi planami
miejscowymi i Studium. Realizacja planów była podyktowana złożonymi przez społeczność
lokalną wnioskami, jak również bieżącymi potrzebami Gminy. Na terenie Gminy Krośniewice
w 2019 r. obowiązywały następujące plany miejscowe:
1. Uchwała Nr 20/IV/98 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 1998 r.
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu
usługowo -handlowego w Pomarzanach, gm. Krośniewice,
2. Uchwała Nr 95/XV/99 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20.10.1999 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Krośniewice ustalającej trasę rurociągu paliwowego relacji Płock
-Ostrów Wielkopolski na terenie gminy Krośniewice,
3. Uchwała Nr 69/XII/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Krośniewice,
4. Uchwała Nr 256/XLVII/06 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 czerwca
2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krośniewice dla działki nr ewid. 60/1 w miejscowości Skłóty,
5. Uchwała Nr XXXII/231/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23 maja
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Krośniewice,
6. Uchwała Nr XXXVII/257/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 6 listopada
2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63,
obręb geodezyjny Nowe oraz działki numer 60/2, obręb geodezyjny Skłóty, położonych
na terenach Gminy Krośniewice,
7. Uchwała Nr XLII/303/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 16 czerwca
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części działek nr 7/2 i 8/2 położonych w obrębie Zieleniew,
8. Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych
w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży,
9. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 22 czerwca
2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej,
10. Uchwała Nr XXXIV/231/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 22 czerwca
2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa,
Łęczyckiej i Kasztanowej,
11. Uchwała Nr XXXV/236/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży,
Szubsk Towarzystwo, Cygany,
12. Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Morawce-Krzewie,
13. Uchwała Nr XLVI/320/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 czerwca
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice;
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14. Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie;
W dniu 31 maja 2019 r. uchwałą Nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach gmina
Krośniewice przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice oraz uchwałą Nr VIII/46/19 Rady
Miejskiej w Krośniewicach przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej i ul. Poznańskiej.
Realizacja przyjętych programów i strategii w 2019r. została omówiona
w poszczególnych działach raportu. W podsumowaniu zostaną przedstawione
najważniejsze cele poszczególnych strategii oraz programów, a także realizacja
programów nieujętych wcześniej w raporcie.
1. Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 – 2022.
Głównym celem rozwoju Gminy i Miasta Krośniewice, jest zapewnienie mieszkańcom
wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na rozwój przedsiębiorstw, zapobieganie bezrobociu,
tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa
oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej.
Cel główny przekłada się na następujące cele strategiczne:
Cel strategiczny I – Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, w szczególności
poprzez aktywizację lokalnych zasobów oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych
specjalizacji. m.in. poprzez:
a. bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną (głównie infrastrukturę drogową,
wodno-kanalizacyjną, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie i samym Mieście
Krośniewice),
b. kształtowanie w społeczności gminy postaw przedsiębiorczych
uwzględnieniem kobiet,

ze

szczególnym

c. tworzenie dogodnych warunków i wsparcie dla nowopowstających przedsiębiorstw,
d. rozwój instytucji otoczenia biznesu w szczególności w oparciu o działalność Lokalnej
Grupy Działania,
e. kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę w nowym zawodzie
lub podjąć samodzielną działalność gospodarczą,
f. rozwój infrastruktury informatycznej i e-usług publicznych,
g. promocja terenów inwestycyjnych gminy wraz z poprawą wizerunku gminy i miasta
jako całości,
h. stworzenie bazy naukowo – technicznej związanej z lotnictwem cywilnym,
i. dywersyfikacja działalności gospodarczej opartej na rolnictwie.
Cel strategiczny był realizowany poprzez: bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę
techniczną (głównie infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, publikacja na stronie
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oferty inwestycyjnej Gminy, udostępnienie terenów
Gminy na lokalizację sieci gazowej, dostosowanie terenów poprzez zmianę studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych
do warunków sprzyjającym lokalizacji nowych inwestycji w gminie (dla części obrębu
Morawce-Krzewie)
Cel strategiczny II - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Krośniewice
poprzez ochronę zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, socjalnego, edukację,
oświatę i sport, w szczególności poprzez:
a. rozwój funkcji edukacyjno-oświatowych i sportowych w gminie,
b. ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa socjalnego,
c. wdrażanie nowoczesnych form edukacji,
d. współpracę zagraniczną,
e. zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu
informacji w szczególności do Internetu.
Cel strategiczny był realizowany m. in. poprzez: inwestycję pn. Budowa Sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice.
Działania mające na względzie realizację tego celu polegają przede wszystkim
na dbałości o stan posiadanej infrastruktury sportowej i kulturalnej. W efekcie współpracy
GCKSiR oraz Urzędu Miejskiego w 2019 r pozyskano środki z funduszy Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi na wymianę trybun, siatek grodzących i piłkochwytów,
co wydatnie wpłynęło na komfort uprawiania sportu przez użytkowników hali, zwłaszcza grup
szkolnych i drużyn klubowych. W minionym roku GCKSiR w Krośniewicach wykonywała
doraźne remonty i naprawy służące utrzymaniu obiektów i wyposażenia w jak najlepszym
stanie (np. bieżące naprawy orynnowania budynków, naprawy dachów, wymiana elementów
zniszczonego ogrodzenia stadionu, wymiana drzwi w Ośrodku Kultury – wydatki na usługi
remontowe i konserwacyjne wyniosły 25.247,66 zł).
W Strategii rozwoju wśród zadań do realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji
mieszkańców gminy, znajduje się Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach. Zadanie zapisano w rozdziałach 6.5 (Poprawa stanu środowiska
kulturowego) i 6.6 (Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców). Czas realizacji zadania
zaplanowano na lata 2017-2018, jednak inwestycja nie została zrealizowana
w przewidywanym terminie. Również kolejny, 2019 r. nie zmienił tego stanu. Stadion jest
obiektem wymagającym jak najszybszych działań, gdyż zagraża bezpieczeństwu (niskie
betonowe ogrodzenie, zły stan bieżni), nie spełnia wystarczająco swojej roli – nie zapewnia
komfortu uprawiania sportu, jest nieestetyczny, słabo wyposażony, nie posiada monitoringu.
Analiza warunków pracy Ośrodka Kultury skłania do podjęcia starań o budowę nowego
obiektu, aby zespoły amatorskie i kadra instytucji miała odpowiednie warunki do pracy,
a odbiorcy – do korzystania z oferty.
Realizacja celu głównego odbywa się poprzez realizację celów strategicznych. GCKSiR
angażuje się głównie w realizację celu II Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez (…)
edukację, oświatę i sport, a w szczególności punktu a) rozwój funkcji edukacyjno- oświatowych
i sportowych w gminie (…).
Wszystkie działy GCKSiR realizują powyższy cel w ramach pracy statutowej. Ośrodek
Kultury OSPa oraz Biblioteka Publiczna zajmują się prowadzeniem edukacji kulturalnej,
artystycznej, historycznej, czytelniczej. Służy temu praca zespołów i sekcji GCKSiR, realizacja
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projektów edukacyjnych, w tym wyżej opisanych (Łódzkie pełne kultury, Stąd do przeszłości…
– od wolności do okupacji), przygotowywanie koncertów i spektakli amatorskich, występy
zawodowych artystów, spotkania czytelnicze i lekcje biblioteczne, realizacja propozycji
sportowych i rekreacyjnych zawartych w kalendarzu pracy instytucji.
Cel strategiczny III - Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu
przestrzennego poprzez:
a. poprawę stanu otaczającego środowiska naturalnego,
b. zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego, dbanie o ład przestrzenny
i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców gminy,
c. poprawa zdrowotności mieszkańców,
d. kontynuowanie procesu rewitalizacji miasta Krośniewice.
Cel strategiczny był realizowany m. in. poprzez:
1) realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Krośniewice na lata 2019 – 2032 – likwidacja wyrobów zawierających azbest
(demontaż, zabranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest –
eternit) z terenu Gminy Krośniewice przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – ok. 37,00 Mg;
2) wypłatę dotacji celowych na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy – 49 dotacji;
Cel strategiczny IV – Odnowa wsi - pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego
poprzez:
a. zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego oraz jego promocja w skali
ponadlokalnej i międzynarodowej,
b. budowa markowych produktów turystycznych poprzez wykorzystanie historii dworów
w całym regionie;
c. podjęcie działań na rzecz podniesienia świadomości kulturalnej mieszkańców,
d. wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy w tworzeniu nowoczesnych form
nauczania,
e. podniesienie jakości życia i pracy na wsi i mieście
Cel strategiczny był realizowany m. in. poprzez:
GCKSiR realizuje cel strategiczny
Odnowa wsi – pielęgnacja kultury
i dziedzictwa, chroniąc materialne
i niematerialne dziedzictwo kulturowe
miejscowej społeczności – służy temu
praca
zespołów
artystycznych,
organizowanie koncertów i spektakli
teatralnych, realizowanie projektów,
współpraca z kołami gospodyń wiejskich,
pielęgnowanie i propagowanie tradycji
ogólnopolskich i lokalnych. Temu celowi
w 2019r. służyło realizowanie m.in. takich wydarzeń cyklicznych jak Festiwal Potraw
Karnawałowych i Tłustoczwartkowych, Dożynki Gminno- Parafialne wraz z działaniami
promocyjnymi, Przegląd Muzykowanie u schyłku lata, wydarzenia i zajęcia służące
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kultywowaniu tradycji andrzejkowych, a także warsztaty wykonywania palm wielkanocnych
oraz zorganizowany po raz pierwszy świąteczny kiermasz rękodzieła.
2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019-2023
z perspektywą do 2027 roku
Program jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie
gminy.
W 2019 roku wykonano 250 szt. nasadzeń drzew przy drogach gminnych z gatunków klon
zwyczajny, lipa drobnolistna, robinia akacjowa dla dotrzymania kompensacji przyrodniczej
za wycięte wcześniej drzewa.
Dokonano w 2019 roku kilkunastu kontroli nieruchomości, gdzie zaszło podejrzenie palenia
odpadami w swych piecach, przez mieszkańców Gminy Krośniewice.
Udzielono dotacje z budżetu Gminy Krośniewice na wymianę starych kotłów na kotły
ekologiczne w 49 nieruchomościach mieszkalnych.
Dokonano w 2019 roku kilkunastu kontroli nieruchomości, gdzie zaszło podejrzenie
nielegalnego wylewania ścieków przez mieszkańców Gminy Krośniewice.
Wykaz kierunków interwencji, celów oraz zadań wyznaczonych w ramach Programu ochrony Środowiska

Lp.

1.

Obszar Inwestycji

Ochrona
klimatu
i jakości powietrza

Cel

Poprawa
jakości
powietrza
przy
zapewnieniu
bezpieczeństwa
energetycznego
w kontekście zmian
klimatu

Zadania

Ryzyka

Opracowanie, wdrożenie,
aktualizacja
i monitorowanie planów
ograniczania niskiej emisji
lub planów gospodarki
niskoemisyjnej;

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Promowanie rozwiązań
przyczyniających się do
redukcji emisji zanieczyszczeń

Brak zainteresowanych
adresatów kampanii
edukacyjnych.
Ograniczone środki
finansowe
Brak zainteresowanych
adresatów kampanii
edukacyjnych.
Ograniczone środki
finansowe

Prowadzenie kampanii
edukacyjnych w zakresie
konieczności ochrony
powietrza i wpływu
zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie
Prowadzenie działań
kontrolnych w zakresie
zakazu spalania odpadów
w indywidualnych
systemach grzewczych
jako elementu zmian w
świadomości
społeczeństwa oraz środek
prewencyjny
Modernizacja, likwidacja
lub wymiana (na ekologiczne)
konwencjonalnych źródeł
ciepła w budynkach

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak środków na
realizację zadania

str. 87

mieszkalnych, publicznych
i usługowych
Rozbudowa dystrybucyjnej
sieci gazowej

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych,
publicznych i usługowych

Poprawa efektywności
energetycznej i zarządzania
energią, w tym
z wykorzystaniem OZE
Modernizacja i wymiana
na energooszczędne (w
tym wykorzystujące OZE)
systemów oświetlenia
ulicznego oraz oświetlenia
w budynkach użyteczności
publicznej
Promowanie budownictwa
niskoenergetycznego
i pasywnego
Wymiana i modernizacja
oświetlenia wewnętrznego
w budynkach użyteczności
publicznej
Przebudowa i rozwój
systemu
oświetlenia ulicznego

Przebudowa drogi gminnej
nr 102117E na odcinku
Wola Nowska – Godzięby,
gm. Krośniewice
Przebudowa drogi gminnej
nr 102116E w Miłosnej,
gm. Krośniewice
Zwiększenie efektywności
zarządzania w sektorze
transportowym, w tym
budowa systemów
sterowania ruchem
Rozwój transportu
rowerowego, w tym
rozbudowa spójnego
systemu dróg i ścieżek
rowerowych
Ograniczanie pylenia
wtórnego poprzez
czyszczenie ulic na mokro
Rozwój energetyki
rozproszonej, szczególnie

Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania
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opartej na kogeneracji
energii cieplnej
i elektrycznej
Upowszechnienie
informacji w zakresie
zmian klimatu oraz metod
zapobiegania i
ograniczania ich skutków
Rozbudowa i modernizacja
jednostek wytwarzających
energię elektryczną i/lub
cieplną z OZE, w tym z
niezbędną infrastrukturą
przyłączeniową do sieci
dystrybucyjnych
Promowanie odnawialnych
źródeł energii

2.

Zagrożenie hałasem

Poprawa klimatu
akustycznego
w Gminie
Krośniewice

Prowadzenie edukacji
ekologicznej w zakresie
szkodliwości hałasu oraz
promowania ruchu
pieszego, jazdy na rowerze
i transportu publicznego
Wprowadzanie do
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego zapisów
odnośnie standardów
akustycznych dla
poszczególnych terenów
Pomiar i ocena stanu
akustycznego środowiska

Realizacja inwestycji
drogowych
ograniczających emisję
hałasu: modernizacja i
naprawy nawierzchni dróg
istniejących, zmiany
w organizacji ruchu,
likwidacja tzw. wąskich
gardeł układu
komunikacyjnego
Poprawa funkcjonowania
komunikacji zbiorowej
Monitoring poziomu pól
elektromagnetycznych

3.

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Ochrona przed polami
elektromagnetycznymi

Wprowadzanie do planów
zagospodarowania
przestrzennego zapisów
dot. ochrony przed polami
elektromagnetycznymi
Edukacja społeczeństwa
z zakresu oddziaływania
i szkodliwości pól
elektromagnetycznych

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak zainteresowanych
adresatów kampanii
edukacyjnych.
Ograniczone środki
finansowe
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania

Brak środków na
realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak zainteresowanych
adresatów kampanii
edukacyjnych.
Ograniczone środki
finansowe
str. 89

Prowadzenie ewidencji
źródeł wytwarzających
pola elektromagnetyczne
(zgłoszenia instalacji)

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Ograniczenie zużycia
wody w rolnictwie

Brak zainteresowania
mieszkańców.
Ograniczone środki
finansowe
Brak zainteresowania
mieszkańców.
Ograniczone środki
finansowe
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Ograniczenie zużycia
wody w obrębie terenów
miejskich

4.

Gospodarowanie
wodami

Osiągnięcie dobrego
stanu wód
powierzchniowych
i podziemnych

Prowadzenie kontroli
przestrzegania przez
podmioty warunków
wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi
Ograniczenie wpływu
rolnictwa na wody poprzez
racjonalne nawożenie
i edukację w zakresie
rozwoju rolnictwa
ekologicznego
Inwentaryzacja ujęć wód
podziemnych
wykorzystywanych do
nawodnień rolniczych (dot.
studni wykonanych
w ramach zwykłego
korzystania z wód),
kontrola poboru wody
z tych ujęć
Rozwój, utrzymanie
i konserwacja urządzeń
melioracji wodnych
Przeciwdziałanie skutkom
suszy oraz ulewnych
deszczy na obszarach
zurbanizowanych poprzez
zastosowanie zielonej
i niebieskiej infrastruktury
Rozwój systemu małej
retencji wodnej

5.

Gospodarka wodnościekowa

Prowadzenie
racjonalnej gospodarki
wodnościekowej

Rozbudowa, modernizacja,
konserwacja i remonty
systemu poboru
i rozprowadzania wody
sieciowej.
Ograniczanie zużycia
wody poprzez
zmniejszenie strat na
przesyle oraz
optymalizację
wykorzystania istniejącej
infrastruktury wodnej
Zapewnienie
alternatywnych źródeł

Brak zainteresowania
mieszkańców.
Ograniczone środki
finansowe
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak środków na
realizację zadania,
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dostawy wody w
sytuacjach awarii i
katastrof ekologicznych
Działania edukacyjne,
promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę
na temat oszczędnego
gospodarowania wodą oraz
prawidłowej gospodarki
wodnościekowej
Rozbudowa, modernizacja,
konserwacja i remonty
systemu odprowadzania
i oczyszczania ścieków
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na
terenach, dla których
budowa sieci
kanalizacyjnej jest
nieuzasadniona
ekonomicznie lub
technicznie
Prowadzenie ewidencji
zbiorników
bezodpływowych oraz
przydomowych
oczyszczalni ścieków
Monitoring i zarządzanie
siecią kanalizacyjną oraz
wodociągową
Ograniczanie
niekoncesjonowanej
eksploatacji zasobów
Kontrola realizacji koncesji
na wydobywanie kopalin
ze złóż

6.

Zasoby geologiczne

Racjonalna
gospodarka
surowcami
mineralnymi

Ochrona terenów
występowania złóż przed
zainwestowaniem na inne
cele (na etapie planowania
i uzgadniania dokumentów
planistycznych)
Ograniczenie presji
wywieranej na środowisko
podczas prowadzenia prac
rozpoznawczych i
eksploatacyjnych kopalin
poprzez korzystanie z
najnowocześniejszych
technik
Prowadzenie prac
rekultywacyjnych na
terenach
poeksploatacyjnych w celu
przywrócenia wartości
przyrodniczych
Promocja rolnictwa
ekologicznego i

brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak zainteresowania
mieszkańców.
Ograniczone środki
finansowe

Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania , brak środków
na realizację zadania
Warunki
atmosferyczne
utrudniające realizację
zadania, brak środków
na realizację zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak zainteresowania
przedsiębiorców.
Ograniczone środki
finansowe

Brak środków na
realizację zadania

Brak zainteresowania
mieszkańców.
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7.

8.

Gleby

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

9.
Zasoby przyrodnicze

Ochrona i racjonalne
wykorzystanie
powierzchni
ziemi
oraz
rekultywacja
terenów
zdegradowanych

Racjonalna
gospodarka odpadami

Ochrona
różnorodności
biologicznej, zasobów
przyrody i krajobrazu

integrowanego oraz
informacja nt. dobrych
praktyk rolniczych
Ochrona gruntów rolnych
przed zmianą
zagospodarowania poprzez
uwzględnianie ich
przeznaczenia w
dokumentach
planistycznych
Monitoring gleb
użytkowanych rolniczo
Rekultywacja gruntów
zdegradowanych
i zdewastowanych,
w kierunku przyrodniczym
lub leśnym
Roczne sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami
komunalnymi
Usuwanie
i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających
azbest
Wspieranie działań
w zakresie zwiększania
świadomości ekologicznej
mieszkańców dotyczących
prawidłowego
funkcjonowania
gospodarki odpadami
komunalnymi
Zapewnienie właściwej
ochrony dla różnorodności
biologicznej oraz walorów
krajobrazowych w
planowaniu przestrzennym.
Prowadzenie oraz
aktualizacja baz danych
informacji o zasobach
przyrodniczych
Identyfikacja miejsc
występowania oraz
eliminacja gatunków
inwazyjnych
Zachowanie różnorodności
biologicznej na terenach
wiejskich z
wykorzystaniem pakietów
w ramach programów
rolno-środowiskowoklimatycznych
Zachowanie zadrzewień
i zakrzewień śródpolnych
Tworzenie oraz
modernizacja terenów
zieleni, prace
arborystyczne,

Ograniczone środki
finansowe
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak zainteresowania
mieszkańców.
Ograniczone środki
finansowe
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak zainteresowania
mieszkańców.
Ograniczone środki
finansowe

Brak środków na
realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania
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rewitalizacja zabytkowych
obiektów parkowych
Konserwacja pomników
przyrody

10.

Zagrożenia
poważnymi awariami

Zapobieganie
poważnym awariom
oraz
eliminacja
i
minimalizacja
skutków w razie ich
wystąpienia

Uwzględnienie w
dokumentach
planistycznych zachowania
i powiększania terenów
zielonych na obszarach
zurbanizowanych
Wsparcie zaplecza
dydaktycznego oraz
infrastruktury służącej
edukacji ekologicznej oraz
ochronie walorów
przyrodniczych
Uwzględnianie w planach
urządzenia lasu
przebudowy drzewostanów
monokulturowych lub
niezgodnych z siedliskiem
Opracowanie
uproszczonych planów
urządzenia lasu dla lasów
prywatnych oraz
komunalnych
Realizacja inwestycji
związanych z ochroną
przeciwpożarową lasu
Zalesianie gruntów z
uwzględnieniem warunków
siedliskowych i potrzeb
różnorodności biologicznej
Promowanie zalesień jako
alternatywnego sposobu
zagospodarowania
nieużytków i gruntów
nieprzydatnych rolniczo
Uwzględnianie
odpowiednich zapisów
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego oraz w
decyzjach środowiskowych
Propagowanie standardów
prawidłowych zachowań
społeczeństwa w sytuacji
wystąpienia
niebezpiecznego zjawiska
zachodzącego w
atmosferze lub
hydrosferze, katastrofy
i poważnej awarii

Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
Brak środków na
realizację zadania,
brak zasobów ludzkich
do realizacji zadania
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3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice
na lata 2019 -2032
W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r.
w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,
który został przyjęty w 2002 roku. W lipcu roku 2009 powstał Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032. Nowy program utrzymuje cele poprzedniego, tj.:
•

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

•

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,

•

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 określa także nowe zadania
niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 23 lat, wynikające ze zmian
gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski
do Unii Europejskiej.
Realizacja niniejszego Programu wpłynie przede wszystkim na poprawę warunków ochrony
zdrowia i życia mieszkańców Gminy Krośniewice. Poniżej przedstawiono oczekiwane efekty
społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne, które wynikają z realizacji niniejszego Programu.
Efekty społeczne:
1. Poprawa ochrony zdrowia mieszkańców.
2. Ograniczenie śmiertelności w wyniku chorób azbestozależnych.
3. Wydłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych.
4. Poprawa estetyki budynków budowlanych.
5. Wzrost atrakcyjności terenów dla inwestorów.
Efekty ekologiczne:
1. Ograniczanie lub eliminacja narażenia środowiska na azbest.
Efekty ekonomiczne:
1. Wzrost wartości nieruchomości.
2. Wzrost obrotów na rynku nieruchomości, co w konsekwencji przekłada się na dochody
własne Gminy.
3. Wzrost inwestycji.
4. Obniżenie kosztów leczenia chorób azbestozależnych.
Cel i zakres opracowania Programu
Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, celem Programu jest
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku,
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu na terenie gminy, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu
na środowisko w gminie.
W 2019r. Gmina Krośniewice przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowała zadanie „Likwidacji wyrobów
zawierających azbest z Gminy Krośniewice w 2019 r.”.
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W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac:
• demontaż, zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest – 0,432 Mg.
• zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest – 36,542 Mg;
4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krośniewice
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji
przeprowadzonej na terenie Miasta i Gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań
oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Miasto i Gminę celu w zakresie redukcji emisji
CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu,
wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie,
co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania.
Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej,
a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia
jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze)
ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Cel główny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Krośniewice to:
Realizacja pakietu klimatycznego - energetycznego do roku 2020
Realizacja celów założonych w Planie ma doprowadzić do stworzenia w Mieście i Gminie
bardziej przyjaznej dla środowiska przyrodniczego oraz bezpiecznej i efektywnej infrastruktury
energetycznej, z uwzględnieniem wymogów środowiska. Efektem działań będzie redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).
Wzrośnie zatem jakość powietrza na terenie Miasta i Gminy Krośniewice, a ilość emiterów
ulegnie zmniejszeniu.
Cel główny realizowany będzie poprzez cele strategiczne:
Cel strategiczny 1: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł
niskiej emisji w Mieście i Gminie Krośniewice
Cel strategiczny będzie zrealizowany m.in. poprzez:
• zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych w Mieście i Gminie,
• zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Mieście i Gminie,
• monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza,
• dalsza gazyfikacja,
• wspieranie rozwoju pojazdów elektrycznych (niskoemisyjnych),
• udrożnienie ruchu na drogach gminnych i powiatowych.
Cel strategiczny 2: Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie
energetycznym Miasta i Gminy
Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez:
• wspieranie programu instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych
(m.in. kolektory słoneczne, fotowoltaika),
• stopniową wymianę źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na źródła
wykorzystujące energię odnawialną (szczególnie pompy ciepła, biomasa, fotowoltaika),
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•
•
•

stworzenie systemów typu SMART z wykorzystaniem energii odnawialnej,
zasilanie oświetlenia ulicznego energią odnawialną,
promocję samochodów elektrycznych poprzez budowę stacji ładowania takich
pojazdów.
Cel strategiczny 3: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu Miasta
i Gminy Krośniewice
Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez:
• docieplenie przegród oraz dachów poszczególnych obiektów,
• wykorzystanie nowoczesnych systemów grzewczych,
• wykorzystanie innowacji,
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obiektów.
Cel strategiczny 4: Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz efektywności energetycznej w budynkach prywatnych i przedsiębiorstwach
Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez:
• akcje promujące efektywność energetyczną i tematykę ochrony środowiska wśród
dzieci i młodzieży,
• upowszechnienie wiedzy na temat efektywności energetycznej pośród mieszkańców
oraz lokalnych przedsiębiorców,
• upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród
mieszkańców Gminy,
• promocja budownictwa ekologicznego,
• stałe szkolenia pracowników Miasta i Gminy oraz jednostek podległych na temat
efektywności energetycznej.
W 2019 r. w ramach realizacji w/w celów na podstawie podjętej uchwała Nr XLVIII/335/18
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą
emisję zanieczyszczenia w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”, (zm.:
Uchwała nr VI/32/19 z dnia 11.03.2019r w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/18
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą
emisję zanieczyszczenia w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice” ;
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/18
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą
emisję zanieczyszczenia w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”)
udzielono dotacje z budżetu Gminy Krośniewice na wymianę starych kotłów na kotły
ekologiczne w 49 budynkach mieszkalnych.
5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2019 roku
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami
bezdomnymi z terenu Gminy Krośniewice.
Program obejmuje:
• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
• odławianie bezdomnych zwierząt,
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obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych
zwierząt gospodarskich.

Realizacja Programu w 2019 r.
Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu w roku 2019 wynosiły
160 600,- zł. W ramach realizacji Programu wykonano następujące zadania:
• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów –123 508. zł;
• odławianie bezdomnych zwierząt – 8 033,80zł;
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych –4 600,00 zł;
• zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – 3 000,00 zł.
6. Uchwała nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy
Krośniewice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 38, poz. 350 i 351, )
Realizując postanowienia uchwały nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 38, poz. 350 i 351), Burmistrz Krośniewic w 2019 roku zarządzeniem
nr 28/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości
składania wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu. Rodzaj przedsięwzięcia:
„Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci,
młodzieży i dorosłych”. Kwota dotacji na realizację zadania wynosiła 70 000,00 zł.
W odpowiedzi na ogłoszenie 4 kluby sportowe działające na terenie gminy Krośniewice
złożyły wnioski ubiegając się o przyznanie dotacji:
1)
2)
3)
4)

Krośniewicki Klub Sportowy Karate-do Tsunami z siedzibą w Krośniewicach
Softballowy Klub Sportowy z siedzibą w Kutnie
Miejski Klub Sportowy „Expom Krośniewianka” z siedzibą w Krośniewicach
Fundacja Abi z siedzibą w Woli Nowskiej.
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Informacja o realizowanych przedsięwzięciach sportowych i przyznanych środkach finansowych
na realizację zadania własnego gminy

Nazwa klubu
sportowego

Krośniewicki Klub
Sportowy Karate-do
Tsunami z siedzibą
w Krośniewicach

Softballowy Klub
Sportowy
z siedzibą w Kutnie

Miejski Klub Sportowy
„Expom
Krośniewianka”
z siedzibą w
Krośniewicach

Tytuł przedsięwzięcia

Udział dzieci, młodzieży
oraz dorosłych
w zawodach sportowych
na szczeblu regionalnym,
wojewódzkim i krajowym,
z zakresu Karate Tsunami

13 500,00 zł

13 000,00 zł

11 000,00 zł

10 888,59 zł

Organizacja szkolenia oraz
udział we współzawodnictwie
sportowym w softballu
dziewcząt

30 000,00 zł

30 000,00 zł

11 000,00 zł

11 000,00 zł

Rozgrywki Piłkarskie
o Mistrzostwo Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej
w Sezonie Piłkarskim
2019/2020, B Klasy Seniorów,
Drużyny Ligi Młodzieżowej
(Młodzik), Drużyny Ligi
Dziecięcej (Orlik)j

60 000,00 zł

50 000,00 zł

38 000,00 zł

37 830,68 zł

Wnioskowana
kwota dotacji

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanych
środków z dotacji
przez klub

Wartość
całego
zadania

Wysokość

Nazwa klubu
sportowego

Tytuł przedsięwzięcia

Wnioskowana

Wysokość

kwota dotacji

środków

całego

przyznanej

z dotacji przez

dotacji

klub

zadania

Fundacja Abi w Woli
Nowskiej

Akademia Abi w rozgrywkach
piłkarskich ŁZPN

wykorzystanych

Wartość

19 100,00 zł

16 700,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Program mieszkaniowy na lata 2018 - 2022 obejmuje:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne;
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;
3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
a także wydatki inwestycyjne;
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8) propozycję działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Realizacja programu w 2019 r. została omówiona w Dziale VIII niniejszego Raportu.
8. Gminny program
za 2019 r.

profilaktyki

i

rozwiązywania problemów

alkoholowych

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 r. została zaplanowana kwota w wysokości: 120.000,00 zł,
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do budżetu gminy wpłynęła
kwota 143.624,52 zł wydana została kwota: 118.590,70 zł. Powyższa kwota została
rozdysponowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujący sposób:
1. Dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu
i pokrycie kosztów badań psychologiczno – psychiatrycznych: ogółem: 11 417,70 zł.
•

dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym m.in.: pokrycie
kosztów badań psychologiczno – psychiatrycznych, finansowanie kosztów sądowych
w związku ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe, finansowanie badań
próby wątrobowej, finansowanie Disulfiramu, Anticolu, zabiegów chirurgicznych.
2. Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii w placówkach oświatowych gminy.
Dofinansowanie spektakli, warsztatów, programów profilaktycznych (w tym zakup
broszur, ulotek itp.) ogółem: 5 976,00 zł
• zrealizowano spektakl profilaktyczny „Chatka Puchatka dalszy ciąg, przygód misia,
co z kangurami spotyka się dzisiaj!” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
w Krośniewicach w wysokości: 2 500,00 zł.
• propagowanie
działań
Gminy
na
rzecz
zapobiegania
alkoholizmowi
w czasie finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z terenu Gminy
Krośniewice w wysokości: 2 000,00 zł.
• zakup materiałów w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” 2020
w wysokości: 1 476,00 zł.
3. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. Dla dzieci, młodzieży
i dorosłych ogółem: 37.000 zł. Sfinansowanie form pomocy dzieciom z rodzin
patologicznych poprzez organizowanie zajęć sportowych i konkursów dla dzieci
i młodzieży w czasie całego roku z hasłem negującym picie alkoholu: ogółem: 17.000 zł
Przyznanie środków finansowych dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach. Środki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na wspieranie działań
profilaktycznych polegających na zorganizowaniu następujących imprez o charakterze
kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym skierowanym do dzieci, młodzieży
i osób dorosłych: sfinansowano zajęcia z halowej piłki nożnej i tenisa stołowego dla
młodzieży, zakupiono sprzęt do uprawiania tenisa, dofinansowano wydarzenia o charakterze
kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, m.in. Gwiaździsty Rajd Rowerowy Krośniewickie
Maki, XXIV Olimpiadę Przedszkolaków, bieg pn. Pierwsza Krośniewicka Płaska Dycha po
Asfalcie, IX Krośniewicki Bieg Rekreacyjny, zajęcia z cyklu Lepsze niż Facebook, koncerty
amatorskie i w wykonaniu profesjonalnych artystów (z okazji Roku Moniuszkowskiego,
Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski), zakupiono medale i nagrody dla
uczestników wydarzeń sportowych, a także specjalnie zaprojektowane przez GCKSiR notesy
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wykonane z papieru ekologicznego z hasłem profilaktycznym 100 % trzeźwości – 100%
możliwości oraz przypinki, również według projektu pracowników instytucji (urządzenie do
produkcji przypinek zakupiono z pozyskanych środków). Materiały promujące trzeźwość
trafiły do uczestników imprez organizowanych przez instytucję.
Działania podjęte w ramach projektu miały charakter profilaktyczny. Pozwoliły
uczestnikom zdrowo i bezpiecznie spędzać wolny czas, stworzyły okazję do poznania nowych
dla nich dyscyplin sportu lub umożliwiły
rozwijanie zdobytych już wcześniej
umiejętności. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że z imprez organizowanych przez
GCKSiR skorzystało bardzo wiele osób,
toteż działania, mające charakter
profilaktyczny, propagujące zdrowy tryb
życia, aktywność fizyczną, pożyteczne
wykorzystanie wolnego czasu i własny
rozwój, trafiły do szerokiego grona
odbiorców i były powszechnie dostępne
dla mieszkańców, a gadżety z hasłem profilaktycznym będą promowały trzeźwość jeszcze
przez pewien czas.
4.
Dofinansowanie
ogółem: 11 952,00 zł.
•

do

spotkań

świąteczno–noworocznych

dla

dzieci

zakup 664 paczek dla dzieci z Sołectw Gminy Krośniewice w związku
z organizacją imprez noworocznych pod hasłem „Alkohol to Twój wróg, nie wpuszczaj
go za próg”.

5. Pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno –informacyjnego w tym zakup
materiałów biurowych, ulotek, broszur, informatorów, plakatów itp. ogółem: 13 195,00 zł.
•

pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin.
• terapeuta do spraw uzależnień przyjmował w każdy czwartek od godziny 16.00 do
godziny 19:00.W 2019 roku przeprowadził 342 rozmowy w tym:
- z 34 osobami uzależnionymi (23 w tym skierowanymi przez komisję)
- z 6 osobami współuzależnionymi
- z 5 osobami uzależnionymi od narkotyków
• zakup materiałów biurowych dla pracownika obsługującego GKRPA
6. Wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych: ogółem: 22 050,00 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach
w ramach swojej działalności:
•
•

przyjmowała zgłoszenia i wnioski o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
(wpłynęły 24 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego. 5 osób dobrowolnie złożyło
podania z prośbą o pomoc w zwalczeniu nałogu)
wzywała na rozmowy, co do których wpłynęło zgłoszenie, motywując je do podjęcia
leczenia odwykowego celem zaprzestania nadużywania alkoholu (podczas posiedzeń
str. 100

•
•
•
•

komisji przeprowadzono rozmowy motywujące z 39 osobami uzależnionymi
oraz członkami rodzin 3)
kierowała osoby na badanie biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego (skierowano 8 osób na badania
w przedmiocie uzależnienia alkoholu)
przygotowała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu
poddania się przymusowemu leczeniu,
składała wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Łęczycy (złożyła
9 wniosków o zastosowaniu leczenia odwykowego)
członkowie komisji w 2019 spotkali się 13 razy w ramach posiedzeń.

W oparciu o art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2019 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja zaopiniowała 17 wniosków
o lokalizacje punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok
Źródłem finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii były środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na wykonanie działań
w zakresie prowadzenia profilaktyki i zwalczania narkomanii przyznano kwotę: 10 000,00 zł.
(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wydatki w ramach Gminnego Przeciwdziałania
Narkomanii poniesione na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii w 2019 roku wyniosły
łącznie kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu za 2019 rok.
Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii podejmowane w 2019 r.
to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Były one także wsparciem dla
działalności informacyjnej i edukacyjnej szkół w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii. Programy zawierały treści wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. Na zajęciach warsztatowych w szkołach realizowane były zagadnienia związane
z profilaktyką uzależnień, zdrowym trybem życia, aktywnym spędzaniem wolnego czasu,
bez narkotyków, substancji psychoaktywnych. Realizacja programu odbywała się metodą
warsztatową i innymi metodami aktywnymi. Jego celem było uświadomienie uczniom
zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i narkotyków.
Środkiem do realizacji wytyczonych celów była realizacja programów profilaktyczno –
wychowawczych:
1. Realizacja programu profilaktycznego „Zagrożenia współczesnego świata” w Szkole
Podstawowej nr 1 w Krośniewicach w ramach którego odbywały się: zajęcia warsztatowe
dla uczniów klas IV-VIII, spektakle teatralne dla klas I-III pt. „Kabaret na jednej nodze”,
dla klas IV-VIII pt. „Zaplątani w sieci” oraz prelekcja dla rodziców i nauczycieli
przez wykwalifikowanego trenera.
Celem programu było:
• promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
• informowanie o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie
może prowadzić do narkomanii i jej negatywnych skutków,
• budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania uzależnień,
• niwelowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
• kształtowanie postawy asertywnej,
• poznanie przez dzieci różnych form aktywności fizycznej,
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•
•

kształtowanie pozytywnego wzorca zachowań pozbawionego negatywnych wpływów,
których dostarcza współczesny świat,
uczulenie rodziców i nauczycieli na konieczność prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu
życia pozbawionego substancji psychoaktywnych, alkoholu i papierosów,
uświadomienie rodzicom, jakie zagrożenia czyhają na ich dzieci.

Program „Zagrożenia współczesnego świata” adresowany był do wszystkich uczniów szkoły,
w klasach I-III realizowany był w formie zajęć warsztatowych, prelekcji, spektakli teatralnych
oraz pogadanek.
Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 2 140,00 zł.
2. Program profilaktyczno - wychowawczy pod hasłem „Aktywni! Bezpieczni
od zagrożeń” realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach (od października 2018
roku do grudnia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcący w Krośniewicach).
Celem programu było:
• wspieranie rozwoju ucznia i wykształcenie właściwych postaw,
• kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych, uświadomienie zagrożeń
zdrowotnych, społecznych wynikających z palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
zażywania narkotyków,
• budowa poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie uczniom
odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałości
o nie,
• stworzenie warunków do odkrywania i poszukiwania swoich uzdolnień, zainteresowań
przygotowujących do aktywności fizycznej, indywidualnej i zespołowej (rodzinnej,
rówieśniczej i społecznej).
W trakcie realizacji programu została nawiązana lub kontynuowana współpraca
ze Stowarzyszeniem Niebieska Linia, Stowarzyszeniem „Kutnowski Klub Amazonek”,
superwizorem, psychologiem z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kutnie, dietetykiem z Naturhouse. Zorganizowano i przeprowadzono dla uczniów szkoły
szereg działań, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, zagrażającym
życiu i zdrowiu młodzieży oraz niwelowaniu zachowań ryzykownych m.in.:
• wykonano ulotkę informacyjną dotycząca szkodliwości spożywania używek,
• zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszami Policji odnośnie „Bezpieczeństwa w czasie
wolnym. Bezpieczne ferie zimowe”,
• przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z udziałem psychologa „Asertywność - sztuka
odmawiania”,
• przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży z udziałem pedagoga szkolnego „Młodzimówią nie!”, zajęcia w ramach godzin wychowawczych realizujące zagadnienia o tematyce
budowania postaw asertywnych, profilaktyki uzależnień.
Zorganizowano dla uczniów wyjazd na wycieczkę motywacyjną do Torunia pod hasłem
„Wycieczka motywacyjna” oraz wycieczkę do Łodzi, połączone z realizacją założeń programu,
projekcją filmu o tolerancji, kształtującą postawy otwartości i odpowiedzialności za własne
decyzje.
Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 3 000,00 zł.
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3. Program profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach pod nazwą
„Życie bez nałogów”.
Celem programu było:
• profilaktyka zachowań ryzykownych,
• kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
• informowanie o szkodliwości narkotyków i substancji psychoaktywnych, których używanie
może prowadzić do narkomanii i jej negatywnych skutków,
• budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie,
• kształtowanie postawy asertywnej,
• kształtowanie pozytywnego wzorca zachowań pozbawionego negatywnych wpływów,
których dostarcza współczesny świat,
• promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.
W ramach programu odbyły się następujące przedsięwzięcia:
• spektakl teatralny „Smerfy na smyczy” dla klas I-IV,
• warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V-VIII „Życie bez nałogów – od próbowania
do uzależnienia (narkotyki i substancje psychoaktywne)”,
• prelekcje dla uczniów klas I-VIII na temat: „Kiedy mówić NIE- umiem odmawiać jestem
asertywny dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa?”.
Program „Życie bez nałogów” adresowany był do wszystkich uczniów szkoły i obejmował 406
uczniów w wieku 7-15 lat.
Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 1 890,00 zł.
4. Program profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa
w Nowem pod hasłem profilaktycznym „Narkomanii mówimy - Nie”
Odbył się recital słowno – muzyczny przygotowany pod kątem profilaktyki uzależnień
pt. „Wolności oddać nie umiem”. Ku uciesze młodych odbiorców, program profilaktyczny dla
młodzieży wykonany został przez wokalistę, gitarzystę, aktora znanego z głównej roli w filmie
„Sezon na leszcza” w reżyserii Bogusława Lindy - Gabriela Fleszara. Między wykonywanymi
utworami, wokalista prezentował opowieści ze swojego (i nie tylko) życia mające przestrzec
przed wchodzeniem na drogę uzależnień. Opowiadał o uzależnieniach, najbardziej
zagrażających zdrowiu i życiu, które stają się coraz większym problemem społecznym,
jak niszczycielska jest to siła. Starał się uświadomić uczniom, ze życie jest ciekawsze bez
używek, które dają złudne szczęście a tak naprawdę niosą cierpienie. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klas V-VIII, nauczyciele oraz rodzice uczniów.
Kolejne dwa spotkania w ramach działań profilaktycznych przeprowadził ze szkołą
Zespół Teatralny – Grupa T z Torunia. Spektakl „Strach ma wielkie oczy” powstał przy
merytorycznym wsparciu psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego. Forma spektaklu
i gra aktorów dostosowana była dla różnych grup wiekowych stąd w pierwszym przedstawieniu
uczestniczyli uczniowie klas 0-III, a w drugim IV-VIII.
Realizacja programu „Narkomanii mówimy - Nie” spełniła swoje zadania
profilaktyczne zarówno wśród uczniów jak i rodziców w trosce o zdrowie i życie młodych
ludzi. Cele zawarte w programie zostały w pełni osiągnięte. Organizacja i prowadzenie
spektakli profilaktycznych przez specjalistów przyczyniły się do zrozumienia przez uczniów
i rodziców trudnych zagadnień związanych z zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi
z uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych używek w dobie współczesnego świata.
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Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 2 970,00 zł.
Ze sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Krośniewicach oraz informacji
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji
w Krośniewicach w 2019 roku wynika, że w 2019 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Krośniewicach odnotowali 12 przypadków (w tym 2 osoby nieletnie) zatrzymania osób,
które posiadały zabronione środki odurzające lub substancje psychoaktywne.
10. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
W Programie określono następujące formy współpracy, finansowej i pozafinansowej:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, tj.:
a. powierzenie wykonywania zadań publicznego wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie jego realizacji;
b. wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji
na dofinansowanie jego realizacji;
2) powierzenie lub wspieranie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert
albo w trybach określonych w art. 12-19 ustawy;
3) powierzenie lub wspieranie realizacji zadań w trybie pozakonkursowym, określonym
w art. 19a ustawy;
4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania;
5) tworzenie wspólnych programów i projektów oraz pomoc merytoryczna
w ich realizacji;
6) pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych;
7) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają
się o dofinansowanie z innych źródeł;
8) promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu oraz przez
inne formy promocji;
9) konsultowanie projektów uchwał i innych dokumentów dotyczących organizacji
pozarządowych;
10) gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych
przez organizacje pozarządowe.
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Krośniewice
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmocnieniu roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Priorytetowym obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku
2019 była kultura fizyczna – upowszechnianie i wspierania poprzez:
1) tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, poprzez organizację
i udział w zajęciach, zawodach;
2) podnoszenie kwalifikacji organizatorów sportu;
3) wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno – edukacyjnych.
Wykonując postanowienia uchwały Nr LX/366/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 309, poz. 2598), Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 134/2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
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uruchomił konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Krośniewice, której celem było uzyskanie opinii w zakresie treści projektu Programu.
Formą konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii, z wykorzystaniem formularza,
stanowiącego załącznik, z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Pisemne zaproszenia do udziału w konsultacji skierowane zostały do organizacji
pozarządowych, zarejestrowanych przez Starostę Kutnowskiego, tj.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży,
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wymysłów,
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Teresin,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EXPOM Krośniewice,
Miejski Klub Sportowy EXPOM KROŚNIEWIANKA w Krośniewicach,
Stowarzyszenie Tradycji 37 Pułku Piechoty w Krośniewicach,
Stowarzyszenie „Integracja” w Krośniewicach,
Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie w Krośniewicach,
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach,
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej „Uśmiechnięte buzie”
w Głogowej,
Fundacja Abi w Woli –Nowskiej.

Ze strony uczestników konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia
oraz propozycja do ww. projektu Programu. Wspólnie wypracowany Program współpracy
został przedstawiony Radzie Miejskiej w Krośniewicach, która zatwierdziła jego ostateczną
wersję.

Sposób realizacji programu
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej
Współpraca Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 obejmowała zadania własne
gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych z zakresu: Kultura fizyczna –
upowszechnianie i wspieranie poprzez „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej,
w tym sportu, poprzez organizację i udział w zajęciach, zawodach”. Odbywała się ona w postaci
wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.
W 2019 roku na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 10 000 zł.
Zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 5 lutego 2019 r. ogłoszony
został jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: „Tworzenie warunków
do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, poprzez organizację i udział w zajęciach,
zawodach”.
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Informacja o konkursie i przyznanych środkach finansowych na realizację zadania
publicznego:
Rodzaj zadania
publicznego
Kultura fizyczna –
upowszechnianie
i wspieranie

Tytuł zadania
publicznego

Jazda konna z
Gminą
Krośniewice 3

Nazwa Oferenta

Wartość całego
zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

Wysokość
wykorzystan
a przez
Oferenta

12 293,00 zł

9 500,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

8 800,00 zł

6 300,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Fundacja Abi
w Woli Nowskiej

„Tworzenie warunków
do rozwoju kultury
fizycznej, w tym
sportu, poprzez
organizację i udział w
zajęciach, zawodach”

Treningi
piłkarskie oraz
Kultura fizyczna –
udział
upowszechnianie
w rozgrywkach
i wspieranie
Ligi
Wielkopolsko
„Tworzenie warunków Lubuskiej dla
dzieci i
do rozwoju kultury
fizycznej, w tym sportu, młodzieży
poprzez organizację i
z Krośniewic

Fundacja Piotra Reissa
w Poznaniu

udział
w zajęciach, zawodach”

Biorąc pod uwagę zaproponowaną kwotę dotacji, Oferenci
w których wskazali nowe wartości finansowe zadania publicznego. I tak:

złożyli

korekty,

1) Fundacja Abi w Woli Nowskiej:
- wartość całego zadania: 11 075,80 zł, w tym kwota dotacji: 6 000,00 zł;
2) Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu:
- wartość całego zadania: 5 560,00 zł, w tym kwota dotacji: 4 000,00 zł.
Reasumując Gmina Krośniewice w 2019 roku podpisała dwie umowy na realizację zadania
publicznego pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu,
poprzez organizację i udział w zajęciach, zawodach” na łączną kwotę dotacji 10 000,00 zł:
1) Fundacja Abi w Woli Nowskiej: kwota datacji – 6 000,00 zł;
2) Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu – 4 000,00 zł.
W roku 2019 w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań publicznych.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej
Na bieżąco udzielane były informacje i wyjaśnienia dotyczące składania ofert
i sprawozdań w konkursach ofert. Ponadto współpraca pozafinansowa z organizacjami
pozarządowymi polegała na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach
działalności i realizowanych zadaniach, wspieraniu, doradztwie i udzielaniu pomocy
merytorycznej organizacjom.
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XIX.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach

Uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach podjęte w 2019 r.

LP

NR
UCHWAŁY

DATA

SPRAWIE

SPOSÓB WYKONANIA

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
1.

V/20/19

30.01.2019 r. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2019 r.

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 4867.
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.

2.

V/21/19

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
30.01.2019 r.
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie
dla Gminy Krośniewice.
z podjętą uchwałą.

3.

V/22/19

30.01.2019 r.

4.

V/23/19

30.01.2019 r.

V/24/19

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/250/09 Rady Miejskiej
w Krośniewicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet
30.01.2019 r. dla radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej i jego Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
wiceprzewodniczących oraz przewodniczących Komisji Rady Miejskiej,
zmienionej uchwałą Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17

5.
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W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Rozwiązywania Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Program jest w trakcie realizacji.

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na 2019 rok.
Program jest w trakcie realizacji.

lipca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłaty diet oraz ustalenia
diet dla radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej i jego
wiceprzewodniczących oraz przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

6.

V/25/19

Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice
30.01.2019 r. do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w charakterze członka Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
zwyczajnego i przyjęcia Statutu.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

7.

VI/26/19

11.03.2019 r. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2019 r.

8.

VI/27/19

11.03.2019 r.

9.

VI/28/19

11.03.2019 r.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.

W sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej Uchwała weszła z życie z dniem podjęcia.
dla MZGKiM w Krośniewicach.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.
W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

w 2020 r.
W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i była
realizowana na bieżąco.

10.

VI/29/19

11.03.2019 r.

11.

VI/30/19

11.03.2019 r.

W sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
z terenu Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2032.
Program jest w trakcie realizacji.

12.

VI/31/19

11.03.2019 r.

W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na lata 2019 -2023 z perspektywą do 2027 roku.
Program jest w trakcie realizacji.

VI/32/19

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji
11.03.2019 r.
celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”.

13.
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i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krośniewice.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 1851.

14.

VI/33/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Łódzkiego.
11.03.2019 r. oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
w 2019 roku”.
z 2019 r. poz. 1852.

VI/34/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
11.03.2019 r. prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów Łódzkiego.
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 1853.

16.

VI/35/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
11.03.2019 r.
Łódzkiego.
dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 2384.

17.

VI/36/19

11.03.2019 r.

18.

VI/37/19

11.03.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krośniewic.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

19.

VI/38/19

11.03.2019 r. W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

20.

VI/39/19

11.03.2019 r. W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2019 r.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

15.
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W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Wychny o wyborze Sołtysa sołectwa Wychny.

21.

VI/40/19

11.03.2019 r.

W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy,
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej na 2019 r.

22.

VII/41/19

29.04.2019 r.

W sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -2021.
Program jest w trakcie realizacji.

23.

VII/42/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
29.04.2019 r.
Łódzkiego.
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach”.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 3078.

24.

VII/43/19

29.04.2019 r.

25.

VII/44/19

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/335/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji
29.04.2019 r.
celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”.

26.

VII/45/19

29.04.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krośniewic.

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia .
wniosków i petycji.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 3147.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

27.

VIII/46/19

31.05.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

28.
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VIII/47/19

31.05.2019 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie
lata 2019 – 2022.
z podjętą uchwałą.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice.

29.

VIII/48/19

31.05.2019 r.

30.

VIII/49/19

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
31.05.2019 r. przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej
i Poznańskiej.

31.

VIII/50/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
31.05.2019 r. zadania własnego Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków Łódzkiego.
sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 3617.

32.

IX/51/19

27.06.2019 r. W sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

33.

IX/52/19

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
27.06.2019 r. Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice
Sprawozdanie zostało rozpatrzone i zatwierdzone.
za 2018 r.

34.

IX/53/19

27.06.2019 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r.
Absolutorium zostało udzielone.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

35.

36.

IX/54/19

27.06.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 r.

IX/55/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
27.06.2019 r. W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Łódzkiego.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 4241.
37.
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IX/56/19

27.06.2019 r.

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
38.

X/57/19

05.07.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

39.

X/58/19

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Krośniewice aportu
05.07.2019 r. do Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośniewicach.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
40.

XI/59/19

09.08.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie
na lata 2019 – 2022.
z podjętą uchwałą.

41.

XI/60/19

09.08.2019 r.

42.

XI/61/19

09.08.2019 r.

43.

XI/62/19

W sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława
09.08.2019 r. Andersa w Nowem od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

44.

XI/63/19

W sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach
09.08.2019 r. od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

45.

XI/64/19

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
09.08.2019 r. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach oraz szczegółowych Łódzkiego.
warunków jego funkcjonowania.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 4840.
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46.

XI/65/19

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
09.08.2019 r. 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie
nieruchomość.
umowy dzierżawy.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

47.

XII/66/19

27.09.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

48.

49.

XII/67/19

XII/68/19

27.09.2019 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie
na lata 2019 – 2022.
z podjętą uchwałą.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
27.09.2019 r. zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Łódzkiego.
Krośniewice.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 5393.

50.

XII/69/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
27.09.2019 r. nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Łódzkiego.
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 5633.

51.

XII/70/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
27.09.2019 r. w dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego Łódzkiego.
dodatku energetycznego.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 5634.

52.
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XII/71/19

27.09.2019 r. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krośniewic.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

53.

XIII/72/19

30.10.2019 r.

54.

XIII/73/19

30.10.2019 r.

XIII/74/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Łódzkiego.
30.10.2019 r.
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krośniewice.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 5945.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.
W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krośniewice.

55.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji Uchwała została przekazana do realizacji Kierownikowi
zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośniewicach.

XIII/75/19

30.10.2019 r.

57.

XIII/76/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
W sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów Łódzkiego.
30.10.2019 r.
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Krośniewice.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2019 r. poz. 6148.

58.

XIII/77/19

30.10.2019 r. W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

59.

XIII/78/19

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
30.10.2019 r. powszechnych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

56.
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Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

60.

XIII/79/19

30.10.2019 r. W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

61.

XIII/80/19

30.10.2019 r. W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

62.

XIV/81/19

26.11.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.

63.

XIV/82/19

26.11.2019 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

64.

XIV/83/19

26.11.2019 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

65.

XIV/84/19

26.11.2019 r.

66.

XIV/85/19

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
26.11.2019 r. pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
Program jest w trakcie realizacji.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

67.

XIV/86/19

26.11.2019 r.

XIV/87/19

W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach
kontroli prawidłowości przeprowadzonej procedury zbycia nieruchomości
26.11.2019 r.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2, stanowiącej
własność Gminy Krośniewice.

68.

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

W sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Krośniewice
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na odzieży sportowej młodzieżowej drużyny piłkarskiej Akademii Abi.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
69.

XV/88/19

19.12.2019 r. W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.

70.

XV/89/19

19.12.2019 r.
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Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
na lata 2019-2022.

Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
71.

XV/90/19

19.12.2019 r. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2020 rok.

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie
z podjętą uchwałą.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 dla
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie
Gminy Krośniewice.
z podjętą uchwałą.

72.

XV/91/19

19.12.2019 r.

73.

XV/92/19

19.12.2019 r.

74.

XV/93/19

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego Łódzkiego.
19.12.2019 r.
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
zameldowania posiadały na terenie Gminy Krośniewice
z 2020 r. poz. 378.

75.

XV/94/19

19.12.2019 r.

76.

XV/95/19

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
19.12.2019 r. niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 105, położonej w obrębie Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
geodezyjnym Morawce-Krzewie, gmina Krośniewice, na rzecz dzierżawcy.

77.

XV/96/19

W sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na modernizację
19.12.2019 r. systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
terenie Gminy Krośniewice”.

78.

XV/97/19

W sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu KGW w Nowych Jankowicach na Panią
19.12.2019 r. Sołtys Wychny w kwestiach dotyczących nienależytego wywiązywania się Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
z powierzonych obowiązków.
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W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
w roku szkolnym 2019/2020.

W sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
stanowiącej własność Gminy Krośniewice na rzecz użytkownika wieczystego.

79.

80.

XVI/98/19

XVI/99/19

W sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy
Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
30.12.2019 r.
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
30.12.2019 r. W sprawie dopłat dla odbiorców wody.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.02.2020 r.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2020 r. poz. 305.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
81. XVI/100/19 30.12.2019 r. odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie gminy Krośniewice.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2020 r. poz. 1009.
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Załączniki
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Krośniewice za 2019 r.
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