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I. Wstęp 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713). Raport obejmuje 

podsumowanie działalności organu wykonawczego, tj. wójta, w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, z wielu obszarów działalności gminy, m.in.: 

inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, warunki życia mieszkańców 

(infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), zagospodarowanie 

przestrzenne, oświata. Raport przedstawia dane o budżecie gminy – dochodach i wydatkach, 

funkcjonowaniu urzędu, zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania.  

Głównym celem rozwoju Gminy Zduny w 2019 roku było:       

(zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016-2022)  

zapewnienie mieszkańcom godnego, wysokiej jakości życia, poprzez tworzenie warunków 

do rozwoju przedsiębiorczości, ochronę środowiska przyrodniczego, wzmacnianie więzi 

międzyludzkich, tworzenie przychylnych warunków do zamieszkania oraz zwiększenie 

dostępu i podniesienie jakości infrastruktury. 

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również 

mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć 

do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie 

składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma 

być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności 

otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos  

w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Zduny za 2019 rok” i zapraszamy Państwa do 

wspólnej dyskusji nad raportem.  
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II. Informacje ogólne       

    1) Charakterystyka Gminy Zduny 

Gmina Zduny to gmina wiejska położona w zachodniej części powiatu łowickiego,  

w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Graniczy z gminami powiatu łowickiego: 

Łowicz, Chąśno, Kiernozia oraz Bielawy, a także z gminami powiatu kutnowskiego: Żychlin  

i Bedlno. 

Najbliższymi ośrodkami miejskimi są: Łowicz (odległość od Zdun 13 km), Żychlin (odległość od Zdun 

16 km), Kutno (odległość od Zdun 32 km). Największe ośrodki miejskie oddalone są od miejscowości 

Zdun w odległości 65 km miasto Łódź, a 95 km Warszawa. Przez tereny Gminy Zduny przebiega 

również trasa ruchu kolejowego Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol.  

Siedziba gminy jako jednostki samorządu terytorialnego to budynek Urzędu Gminy w Zdunach. Według 

danych na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie Zduny zamieszkiwało 5624 osób.  

Powierzchnia gminy Zduny wynosi 12 853 ha, na którą składają się 24 sołectwa:  

 

Mapa Powiatu łowickiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/o-nas 
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Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Dolna, Bogoria Górna, Bogoria Pofolwarczna, Dąbrowa, 

Jackowice, Łaźniki, Maurzyce, Nowe Zduny, Nowy Złaków, Pólka, Retki, Rząśno, Strugienice, 

Szymanowice, Urzecze, Wierznowice, Wiskienica Dolna, Wiskienica Górna, Zalesie, Zduny, Złaków 

Borowy, Złaków Kościelny. 

Powierzchnia sołectw jest zróżnicowana od 19 ha do 1325 ha. Na terenie gminy użytki rolne stanowią 

91,32% ogólnej powierzchni natomiast lasy to zaledwie 1,25%. Przewagę stanowią gleby o średniej 

klasie bonitacyjnej, na których uprawiane są głównie: zboża ozime, zboża jare, rośliny okopowe, 

kukurydza stanowiące bazę pokarmową dla produkcji zwierzęcej (mleka, żywca wieprzowego, drobiu 

oraz żywca wołowego). Występuje również produkcja warzyw w uprawie polowej oraz produkcja pod 

osłonami.   

 

       2) Urząd 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej  

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

Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc 

społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową – dotyczą spraw 

obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności. Do realizacji tychże zadań ustawodawca 

powołał dwa organy: wójta i radę.  

Wójt jest organem wykonawczym. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami 

prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.  

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie 

budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na 

sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady nie rzadziej niż raz w miesiącu. Termin sesji, jej 

miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. Sesje są nagrywane i transmitowane. 

Nagrania można odszukać na stronie internetowej gminy i je odtworzyć.  

Realizacją spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na 

podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych 

powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień zajmuje się Urząd Gminy Zduny i zatrudnieni  

w nim pracownicy. 
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Zestawienie dokumentów wydanych decyzji, zaświadczeń, dokumentów: 

Zakres 
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Liczba Uchwał Rady Gminy Zduny     70 

Liczba Zarządzeń Wójta Gminy    79  

W sprawie umorzeń podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych 4     

W sprawie umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych 0     

W sprawie odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości 3     

W sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości – osoby prawne 1     

W sprawie określenia wysokości podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (nakazy 

podatkowe) – os. fizyczne 
2464     

W sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego 
1208     

W sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 1     

W sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów 18     

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach  183    

Zaświadczenia z rejestru wymiarowego podatków w sprawie posiadanych nieruchomości  301    

Decyzje o warunkach zabudowy 37     

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2     

Decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 8     

Decyzje dotyczące wydania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-

rozrywkowej 
1     

Decyzje dotyczące gospodarki odpadami 1     

 

W Urzędzie Gminy Zduny na koniec roku 2019 zatrudnione były 36 osoby, w tym: 

 

1) na stanowiskach urzędniczych 21 osób;  

2) na stanowiskach pomocniczych i obsługi 15 osób; 

 

 

Koszty utrzymania urzędu w 2019 roku wyniosły 1 877 138,82 zł 
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III. Informacje finansowe         

    1) Stan finansów Gminy         

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 17 stycznia 2019  roku, 

Uchwałą Nr IV/25/19. 

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2019 roku, plan budżetu przedstawia się 

następująco:  

Dochody ogółem - plan po zmianach               26 528 506,24 zł.  

  Wydatki ogółem - plan po zmianach                26 436 206,24 zł.  

Nadwyżka Budżetowa                                                       92 300,00 zł. 

  2) Wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok      

Wykonanie dochodów i wydatków:  

Dochody ogółem:  

1)       Plan po zmianach                 26 528 506,24 zł 

      2)       Wykonanie                           25 983 971,88 zł  

Wydatki ogółem:  

1)       Plan po zmianach                26 436 206,24 zł   

2)       Wykonanie                           24 437 708,38 zł  

 

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2019 rok przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 
Plan wg uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

%  

(4:3) 

1 2 3 4 5 

Dochody ogółem 20 630 384,00 26 528 506,24 25 983 971,88 97,95 

Wydatki ogółem 20 270 384,00 26 436 206,24 24 437 708,38 92,44 

Deficyt/nadwyżka 360 000,00 92 300,00 1 546 263,50 x 

 

     Wynik operacyjny: 

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.546.263,50 zł 

obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków. 
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WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Dz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

% 

(4:3) 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 175 846,58 1 176 014,09 100,01 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
703 000,00 705 944,99 100,42 

600 Transport i łączność 2 245 471,00 2 227 397,46 99,20 

700 Gospodarka mieszkaniowa 427 000,00 188 012,06 44,03 

750 Administracja publiczna 218 517,00 228 221,67 104,44 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

45 998,00 45 065,01 97,97 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
18 400,00 18 400,00 100 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

5 560 684,00 5 557 795,76 99,95 

758 Różne rozliczenia 8 035 517,10 8 035 516,70 100 

801 Oświata i wychowanie 823 450,36 827 053,39 100,44 

851 Ochrona zdrowia 78 000,00 69 816,76 89,51 

852 Pomoc społeczna 243 837,00 239 202,19 98,10 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 499,00 30 852,93 74,35 

855 Rodzina 5 781 516,00 5 544 045,11 95,89 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 129 770,20 1 090 633,76 96,54 

RAZEM: 26 528 506,24 25 983 971,88 97,95 
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WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

 

Dz. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 
% 

(4:3) 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 265 846,58 1 264 954,43 99,93 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

733 232,00 690 853,10 94,22 

600 Transport i łączność 2 895 517,00 2 743 898,87 94,76 

700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000,00 38 213,59 63,69 

710 Działalność usługowa 62 800,00 35 124,30 55,93 

750 Administracja publiczna 2 834 763,00 2 660 382,06 93,85 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sadownictwa 

45 998,00 45 065,01 97,97 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

272 381,00 197 656,33 72,57 

757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 138 433,71 98,88 

758 Różne rozliczenia 1 139,00 0 - 

801 Oświata i wychowanie 8 357 199,36 7 882 959,47 94,33 

851 Ochrona zdrowia 78 000,00 62 131,72 79,66 

852 Pomoc społeczna 716 557,00 627 924,37 87,63 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 499,00 38 566,17 74,89 

855 Rodzina 5 983 790,00 5 718 062,01 95,56 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 225 762,30 1 635 193,64 73,47 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 483 422,00 444 990,32 92,05 

926 Kultura fizyczna  228 300,00 213 299,28 93,43 

RAZEM: 26 436 206,24 24 437 708,38 92,44 
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  3) Wykonanie wydatków inwestycyjnych   
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       4) Wieloletnia prognoza finansowa 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2019 – 2028 

zawarte są w Uchwale Nr IV/26/19 Rady Gminy Zduny z dnia 17 stycznia 2019 r.  

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

w 2019 r. 

Lp. Nazwa programu 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Plan 

na 2019 rok 

Wykonanie 

wydatków na 

31.12.2019 r. 

Stopień 

zaawansowa

nia % 

1. 

Lepsza przyszłość dla 

maluchów                       

w Gminie Zduny 

 

464 731,22 

 

337 344,36 138 463,48 41,05 

Wydatki bieżące ogółem: 464 731,22 337 344,36 138 463,48 41,05 

2. 

Rewitalizacja terenu 

centrum miejscowości 

Zduny 

393 170,00 

 

357 000,00 

 

15,00 0,004 

Wydatki majątkowe ogółem: 393 170,00 357 000,00 15,00 0,004 

Wydatki na przedsięwzięcia 

ogółem: 
857 901,22 694 344,36 138 478,48 19,94 

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek  

i kredytów w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 792 298,00 zł.  

Zmiany w długu i deficycie /nadwyżce 

W trakcie roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:  

1.       Na początek roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 360 000,00 zł.  

2.       Na dzień 31.12.2019 roku ustalono nadwyżkę w kwocie 1 546 263,50 zł.   

W okresie objętym Prognozą Gmina Zduny spełniła wszystkie wskaźniki ostrożnościowe. 
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 5) Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 

Zestawienie środków wydatkowanych  

z Funduszu Sołeckiego w 2019 r.  

Lp. Nazwa sołectwa  

Zakres 

zrealizowanego 

przedsięwzięcia  

Kwota 

wydatków 

zaplanowanych 

Kwota 

wydatków 

wykonanych 

1. Bąków Dolny 

Remont i doposażenie 

Domu Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku   

18.085,00 18.080,09 

2. Bąków Górny 

Remont Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku 

20.753,00 20.669,30 

3. Bogoria Dolna - 11.745,00 - 

4. Bogoria Górna 

Remont Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku 

11.226,00 11.215,82 

5. Bogoria Pofolwarczna 

Wykonanie ogrodzenia 

panelowego oraz zakup 

bramy 

8.800,00 8.799,99 

6. Dąbrowa 
Wymiana lamp 

oświetleniowych 
8.003,00 8.003,00 

7. Jackowice 

Remont i doposażenie 

Domu Ludowego oraz 

dofinansowanie placu 

zabaw w Jackowicach 

21.793,00 21.613,67 

8. Łaźniki 
Remont drogi gruntowej 

– destrukt. 
12.797,00 12.797,00 

9. Maurzyce 

Remont i doposażenie 

Domu Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku oraz 

Wyłożenie kostką placu 

przed Domem 

Ludowym 

15.106,00 15.103,45 

10.  Nowe Zduny 

Dofinansowanie 

remontu drogi 

gruntowej 

24.114,00 24.114,00 

11.  Nowy Złaków 

Remont odcinka drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych 

9.839,00 9.741,60 

12.  Pólka 
Remont nawierzchni na 

drodze wiejskiej 
7.830,00 7.830,00 

13.  Retki 

Doposażenie Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku oraz zakup 

węży dla jednostki OSP 

11.330,00 10.145,43 
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14.  Rząśno 

Remont i doposażenie 

Domu Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku 

14.101,00 14.007,33 

15.  Strugienice 
Remont i doposażenie 

Domu Ludowego 
18.467,00 18.466,74 

16.  Szymanowice 

Remont i doposażenie 

Domu Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku oraz 

dofinansowanie remontu 

drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych 

12.404,00 12.304,35 

17.  Urzecze 

Remont Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku oraz 

utwardzenie terenu 

wokół Domu Ludowego 

14.690,00 14.641,89 

18.  Wierznowice 

Remont Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku  

10.012,00 9.852,02 

19.  Wiskienica Dolna 

Dofinansowanie 

wymiany pokrycia 

dachowego na Domu 

Ludowym 

12.819,00 12.819,00 

20.  Wiskienica Górna 
Remont Domu 

Ludowego 
14.794,00 14.794,00 

21.  Zalesie 

Odnowienie przystanku 

autobusowego wraz z 

nasadzeniem krzewów 

9.874,00 9.189,37 

22.  Zduny 

Remont Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku 

30.212,00 30.142,73 

23.  Złaków Borowy 

Zakup węży dla 

jednostki OSP, 

zagospodarowanie 

terenu wokół Domu 

Ludowego wraz z 

kosztami utrzymania 

budynku 

25.119,00 25.067,79 

24.  Złaków Kościelny 

Remont Domu 

Ludowego oraz 

dofinansowanie budowy 

altany wraz z 

rewitalizacją terenu 

wokół Domu Ludowego 

19.298,00 19.297,87 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

W roku 2019 do gminnego zasobu nieruchomości nie nabyto żadnych nieruchomości. Przeprowadzono 

10 postępowań podziałowych zakończonych wydaniem prawomocnych decyzji oraz wszczęto dwa 

postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. 

Zestawienie gruntów będących własnością  

Gminy Zduny 

Rodzaj gruntów Powierzchnia [ha] 

Pod budynkami 15,9566 

Pod budynkami rolniczymi 12,3220 

Lasy i zadrzewienia 9,9004 

Nieużytki 2,1319 

Pastwiska 1,4850 

Grunty rolne 29,5134 

Tereny inne 0,2950 

Rowy 1,3758 

Drogi 111,8281 

Łąki 1,6100 

Suma powierzchni: 186,9982 

 

Dochody uzyskane od osób prawnych z tytułu oddanych w użytkowane wieczyste nieruchomości 

gminnych : 

 

Lp. 
Nr 

działki 
Powierzchnia Miejscowość 

Rodzaj 

opłaty 
Kwota 

1. 362 1.0400 ha Jackowice 
opłata 

roczna 
   2 220,00 zł 

2. 141 0.8400 ha Nowe Zduny 
opłata 

roczna 
     3 222,00 zł 

3. 613/5 0,0611 ha Zduny 
opłata 

roczna 
579,00 zł 

4. 613/7 0,1735 ha Zduny 
opłata 

roczna 
1 764,00 zł 

5. 608/1 0.2700 ha Zduny 
opłata 

roczna 
2 403,00 zł 

Łączna kwota    10 188,00 zł 
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Dochody uzyskane od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności, regulacji stanu prawnego oraz sprzedaży gruntu : 

 

 
Nr 

działki 
Powierzchnia Miejscowość 

Rodzaj 
opłaty Kwota 

Dochód 

uzyskany 

od osób 

prawnych z 

tytułu 

przekształcenia 

prawa 

użytkowania 

wieczystego w 

prawo 

własności 

746 i 
747 

1.1800 ha Zduny 

całość 

opłaty 

rozłożon

o na 10  

rat wpłata 

VI raty 

4 654,50 zł 
 

Dochód 

uzyskany 

od osób 

prywatnych 

z tytułu 

przekształcenia 

prawa 

użytkowania 

wieczystego w 

prawo 

własności 

269/1 1.2600 ha Strugienice 

całość 
opłaty 

rozłożon

o 

na 10 

rat 

rocznyc

h 

wpłata 

VI 

raty 

3 968,29 zł 

806 0.0978 ha Zduny 
wpłata 

VI raty z 
10 

710,14 zł 

807 0.0939 ha Zduny 

całość 
opłaty 

rozłożon

o 

na 10 

rat 

rocznyc

h 

wpłata 

V 

raty 

717,15  zł 

Regulacja stanu 

prawnego 

działek 
36  Jackowice 

wpłata 
VI raty 

  2 360,48 zł 

 48/3  Jackowice 
wpłata 

V 
raty 

  2 507,92 zł 

Łączna kwota           14 917,69 zł 
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Dochód uzyskany z dzierżawy gruntów rolnych: 

Lp. Oznaczenie działki Powierzchnia Miejscowość Kwota 

1. 
544/1, 

części dz. 544/2 
0.6553 ha Bąków Górny 537,42 zł 

2. 840/11 1.0000 ha Strugienice 823,12 zł 

3. część dz. 168/1 1,43 ha Rząśno 1 973,97 zł 

4. część dz. 168/1 2,45 ha Rząśno 1 107,16 zł 

5. część dz. 439 0,58 ha Urzecze 494,51 zł 

6. część dz. 440 0,65 ha Urzecze 533,07 zł 

7. część dz. 1148 0,40 ha Złaków Borowy 324,70 zł 

8. 413/6, 413/7, 48/8 10,33 ha Jackowice 28 897,46 zł 

9. 153 0,25 ha 
Wiskienica 

Dolna 
164,43 zł 

10. 147 0,44 ha 
Wiskienica 

Dolna 
289,40 zł 

11. 142/2 0,4266 ha Bogoria Górna 346,40 zł 

12. część dz. 18/8 3,90 ha Jackowice 
3 166,80 zł 

 

13. 225 0,21 ha 
Złaków 

Kościelny 
172,23 zł 

Ogółem dochód 38 830,60 zł 

Łączna powierzchnia gruntów rolnych dzierżawionych w 
2019 r. 

22,7219 ha 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

W Gminie Zduny obowiązywały w roku 2019 następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Zduny; 

2. Zintegrowany Program Rewitalizacji; 

3. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Zduny; 

4. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zduny; 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny; 

6. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Zduny; 

7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020; 
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8. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2017-2020; 

9. Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019; 

10. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

11. Gminny program przeciwdziałania narkomanii. 

Strategia Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016-2022. 

Strategia Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016 – 2022 przyjęta została Uchwałą Nr X/67/15 Rady Gminy 

Zduny z dnia 15 października 2015 r. 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, którego celem jest wyznaczenie głównych kierunków 

rozwoju Gminy Zduny na lata 2016 – 2022. Strategia dotyczy wszystkich dziedzin związanych  

z realizacją zadań gminy i ma na celu rozwój Gminy Zduny. 

Cel główny tj. zapewnienie mieszkańcom godnego, wysokiej jakości życia, poprzez tworzenie warunków 

do rozwoju przedsiębiorczości, ochronę środowiska przyrodniczego, wzmacnianie więzi międzyludzkich, 

tworzenie przychylnych warunków do zamieszkania oraz zwiększenie dostępu do oferowanych usług  

i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury.  

W obrębie tych obszarów skupiała się cała działalność gminy w 2019 roku prowadząca do osiągnięcia 

zamierzonego celu generalnego w przewidzianym horyzoncie czasowym 2016-2022. W 2019 roku udało 

się zrealizować inwestycje, podjąć działania przedstawione w części Infrastruktura i inwestycje. 

Zintegrowany Program Rewitalizacji 

Zintegrowany Program Rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/169/17 Rady Gminy   

z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XI/71/15  z dnia 17 listopada 2015 r. 

Okres realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest spójny z okresem programowania budżetu 

Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Zintegrowane działania rewitalizacyjne Gminy Zduny – to proces 

przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach gminy 

przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do 

ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. 

Działania rewitalizacyjne obejmują: 

    • remonty, modernizacje, rewaloryzacje i rehabilitacje obiektów oraz ich zespołów; 

    • działania zmierzające do ożywienia społecznego i gospodarczego obszarów; 

    •  podejmowane kompleksowo na większych obszarach, które charakteryzują się znacznym stopniem 

dekapitalizacji zabudowy i często nagromadzeniem problemów społecznych. 

CEL NADRZĘDNY PROGRAMU REWITALIZACJI: 

Ożywienie społeczne, gospodarcze i kulturalne gminy poprzez poprawę jakości zagospodarowania 

przestrzeni publicznej, jakości środowiska oraz odnowę zasobów mieszkaniowych. 
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W 2019 roku realizowano sukcesywnie działania określone w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji 

Gminy Zduny poprzez zadania wynikające z bieżącej działalność Gminy Zduny, a także za pomocą 

działań z wykorzystaniem środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych. Dzięki podejmowaniu 

inicjatyw, które przyczyniają się do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego gminy w 2019 

zauważalny jest wzrost jakości życia mieszkańców w Gminie Zduny. Szczegółowy zakres działań 

znajduje się w części Infrastruktura i inwestycje. 

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Zduny; 

Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Zduny na lata 2017 – 2020 przyjęta została Uchwałą Nr 

XXVIII/181/17 Rady Gminy Zduny z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Misja turystyczna Gminy Zduny brzmi: 

Turystyka funkcjonuje jako sposób zapoznawania przyjezdnych z lokalnym i regionalnym dziedzictwem 

historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Przebywanie na terenie gminy jest dla turystów źródłem 

radości, relaksu i odpoczynku.  

Jednocześnie turystyka zapewnia gminie i jej mieszkańcom poczucie dumy z lokalnej tożsamości, 

umożliwiając podtrzymanie jej wśród nowych pokoleń i stanowiąc dla mieszkańców źródło utrzymania. 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zduny 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zduny na lata 2017 – 2021 został przyjęty 

Uchwałą  Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Zduny z dnia 30 marca 2017 roku. 

Gmina Zduny dysponuje 19 lokalami mieszkalnymi w tym 2 lokalami socjalnymi.  

W roku 2019 zamieszkałe było 18 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal socjalny. Stawka bazowa czynszu 

najmu lokali mieszkalnych wynosiła 1,50 zł/1m2, w odniesieniu do lokali socjalnych czynsz najmu 

wynosi ½ stawki bazowej. 

W roku 2019 dochód z najmu lokali mieszkalnych wyniósł – 35 438,80 zł. 

Stawki czynszu za lokale w gminach powiatu łowickiego: 

Lp. Nazwa Gminy Stawka bazowa czynszu za 1m2 mieszkalny lokalu 

Stawka czynszu 
za 1m2 lokalu 

socjalnego 

1. Bielawy 1,42 zł ½ stawki bazowej 

2. Łowicz        1,90 zł  

3. Chąśno 1,42 zł +6,60 zł za c.o.  

4. Domaniewice 1,42 zł  

5. Nieborów 1,20 zł + 80%, 70% i 60% za standard  

6. Kocierzew Płd. 6,13 zł + 2,24 zł za c.o.  

7. Kiernozia 3,50 zł  

8. Łyszkowice 2,84 zł  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/219/17 Rady Gminy 

Zduny z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Realizacja wytyczonych w Planie celów doprowadzi do poprawy jakości powietrza  

w Gminie. Zmniejszy się ilość emiterów oraz uwalnianych substancji szkodliwych  

(w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Efektem podjętych działań będzie 

stworzenie bardziej przyjaznej środowisku i efektywnej infrastruktury energetycznej.  

Cele strategiczne:  

 

Cel strategiczny 1: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł niskiej emisji  

w Gminie Zduny.  

 

W 2019 roku w ramach pilotażowego projektu zrealizowanego przez Gminę Zduny zamontowano 12 

lamp LED celem określenia końcowego efektu w postaci zmniejszenia poboru energii elektrycznej.  

Z dokonanej analizy stwierdzono, że zużycie zmniejszyło się o 2/3 w stosunku do lamp tradycyjnych tj. 

lamp sodowych. 

Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o sukcesywnej wymianie na terenie całej Gminy obecnie 

funkcjonujących lamp  na energooszczędne. 

W tym celu ze środków funduszu sołeckiego  w 2020 r. zakupionych będzie 350 lamp LED w tym 20  

o mocy 100W oraz 330 o mocy 50W.  

 

Cel strategiczny 2: Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu Gminy Zduny. 

 

W 2019 roku złożono projekt w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, 

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 

dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków oświatowych – Szkoły Podstawowej 

w Nowych Zdunach i Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym”. Projekt został wyłoniony do 

dofinansowania. Wartość zadania 3.369.759,20 zł, kwota dofinansowania 2.193.325,49 zł. 

Opis zakresu działań projektu znajduje się w części Infrastruktura i inwestycje. 

 

Cel strategiczny 3: Ochrona środowiska, promocja odnawialnych źródeł energii oraz efektywności 

energetycznej pośród mieszkańców Gminy Zduny. 

 

W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. 

„Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Zduny. Koszt całkowity operacji: 

2 434 163,46 zł Dotacja: 1 837 234,20 zł 

Opis zakresu działań projektu znajduje się w części Infrastruktura i inwestycje. 
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Program usuwania azbestu z terenu Gminy Zduny 

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Zduny przyjęty został Uchwałą VI/29/11 Rady Gminy Zduny 

z dnia 7 kwietnia 2011r.  zmienionej Uchwałą  Nr XXVII/173/13 Rady Gminy Zduny z dnia 5 września 

2013 roku. 

Celem opracowania Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Zduny było zaplanowanie 

bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z obszaru Gminy do końca 2032 roku. 

W roku 2019 z terenu Gminy Zduny unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest. 

  

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac: 

–demontaż wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, transport łącznie  

z unieszkodliwianie – 1,500 Mg; 

–przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu, transport  łącznie z unieszkodliwianiem – 

94,980 Mg. 

Wyroby azbestowe zostały odebrane z 32 posesji.  

Likwidacja wyrobów zawierających azbest realizowana była przy pomocy środków pochodzących  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przy 

jednoczesnym udziale mieszkańców Gminy.               

Wartość zadania zamknęła się w kwocie 29 104,54 zł., kwota z dofinansowania wyniosła 24 254,00  zł., 

a wkład własny 4850,54 zł. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych przewidziano, że wyznaczenie szczegółowych celów 

strategicznych ułatwi osiągnięcie celu głównego Strategii, którym jest: „Poprawa jakości i warunków 

życia mieszkańców Gminy Zduny zagrożonych wykluczeniem społecznym”.  

Na terenie gminy realizowana była Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 

2020, której celem, jest: „Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Zduny zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe cele Strategii zrealizowane  

w 2019 roku. 

Cele operacyjne – kierunki 

niezbędnych działań 
Wskaźnik realizacji działania 

1.1. Zapewnienie odpowiedniego 

systemu wsparcia dla rodzin z 

dysfunkcjami w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych rodzinom z dysfunkcjami 

374337.64 zł. 

 liczba rodzin korzystających ze wsparcia GOPS–88  

 liczba utworzonych grup wsparcia dla rodzin z dziećmi sprawiającymi 

problemy wychowawcze –0  

1.2. Zapewnienie rodzinom 

(zwłaszcza dzieciom i młodzieży) 

odpowiednich warunków do życia i 

rozwoju. 

 liczba dzieci i młodzieży objętych programem dożywiania –21  

 liczba dzieci młodzieży korzystających z wypoczynku zimowego i letniego 

–0  

 liczba organizowanych zajęć w ramach świetlic socjoterapeutycznych 0 
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 liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą GOPS –28  

1.3. Wzmacnianie integracji 

członków rodzin z terenu Gminy. 

 liczba spotkań z psychoterapeutą zorganizowanych dla rodziców i dzieci 

sprawiających problemy wychowawcze- 0  

 liczba rodzin objętych wsparciem w zakresie wzmacniania integracji jej 

członków -0  

1.4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, 

zjawisku przemocy w rodzinie i 

przestępczości. 

 liczba zorganizowanych pogadanek, prelekcji, warsztatów w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, zjawisku przemocy w rodzinie i 

przestępczości 

-65  

 liczba osób uczestniczących w pogadankach, szkoleniach i warsztatach -

2020  

1.5. Zapewnienie wsparcia dla rodzin 

wielodzietnych 

 wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych rodzinom wielodzietnym – 

 4453,86 zł 

 liczba rodzin wielodzietnych korzystających ze wsparcia GOPS2  

2.1. Organizowanie projektów na 

rzecz przeciwdziałania bezrobociu 

(m.in. szkoleń dla bezrobotnych, 

przekwalifikowania, pomoc w 

otwieraniu własnej działalności 

gospodarczej). 

 liczba zorganizowanych projektów, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń dla osób bezrobotnych -  

 liczba przekwalifikowanych osób bezrobotnych -  

 liczba osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach -  

2.2. Organizowanie wspólnie z PUP 

w Łowiczu zatrudnienia dla osób 

długotrwale bezrobotnych w ramach 

prac społecznie użytecznych. 

 liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznych –3  

2.3. Organizowanie prac 

interwencyjnych i robót publicznych. 

 liczba osób bezrobotnych zatrudnionych  

 w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych–3  

2.4. Wspieranie bezrobotnych w 

poszukiwaniu pracy. 

 liczba osób bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie –  

 liczba osób bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w znalezieniu pracy-  

3.1. Udzielanie pomocy materialnej 

rodzinom ubogim. 

 liczba rodzin ubogich, którym udzielono wsparcia–6  

 wysokość udzielonego wsparcia finansowego – 10.211 zł 

3.2. Zatrudnienie asystenta rodziny 

w rodzinach z dysfunkcjami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 
 liczba rodzin, które skorzystały z pomocy asystenta rodziny–0  

3.3. Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w 

nabywaniu nowych kwalifikacji, 

kompetencji zawodowych i 

społecznych. 

 liczba osób objętych wsparciem-  

 liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe - 

3.4. Włączenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym do 

aktywnych form wsparcia 

prowadzonych przez GOPS w 

Zdunach. 

 liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia -0  

4.1. Zapewnienie wsparcia 

psychologicznego i społecznego 

 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 

psychologicznego i społecznego–0  
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osobom niepełnosprawnych, w tym z 

zaburzeniami psychicznymi. 
 liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, którym udzielono wsparcia 

psychologicznego i społecznego–0  

 liczba udzielonych porad psychologicznych  -0  

4.2. Likwidacja barier 

architektonicznych w budynkach 

użyteczności publicznej.  

 liczba obiektów użyteczności publicznej, w których zniesiono bariery 

architektoniczne -0 

4.3. Aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

 liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach-  

 liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały zatrudnienie w wyniku 

odbytych szkoleń-  

4.4. Udzielenie wsparcia 

finansowego rodzinom z 

niepełnosprawną osobą. 

 liczba rodzin z osobą niepełnosprawną, którym udzielono wsparcia 

finansowego– 17 

 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia finansowego -

35 

 wysokość udzielonego wsparcia finansowego – 83.366,97 zł 

4.5. Zapewnienie dostępu do 

rehabilitacji 

4.6. Zapewnienie aktywnego udziału 

osobom niepełnosprawnym w życiu 

kulturalno-społecznym Gminy. 

 

5.1. Wsparcie psychologiczne, 

prawne i socjalne osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 liczba ofert w zakresie dostępu do rehabilitacji skierowanych do osób 

niepełnosprawnych przez Gminę–0  

 liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w imprezach kulturalnych 

na terenie Gminy- 0  

 liczba imprez kulturalnych, w których udział mogą brać osoby 

niepełnosprawne -10 

 liczba udzielonych porad prawnych - 0 

 liczba udzielonych porad psychologicznych i socjalnych–35  

 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały ze wsparcia 

-35  

5.2. Wzmocnienie współpracy służb 

publicznych ze społecznością 

lokalną w zakresie wykrywania i 

zwalczania zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

 liczba interwencji policyjnych z powodu przemocy w rodzinie–66  

 liczba założonych „Niebieskich Kart”- 10  

5.3. Podjęcie odpowiednich działań 

wobec sprawców przemocy w 

rodzinie. 
 liczba sprawców przemocy w rodzinie skierowanych na leczenie–0  

6.1. Zapewnienie dzieciom ochrony 

przed skutkami uzależnień rodziców. 
 liczba dzieci, którym udzielono pomocy z powodu uzależnień rodziców–1  

6.2. Prowadzenie działań 

profilaktycznych i edukacyjnych z 

zakresu uzależnienia i sposobów 

rozwiązywania tych problemów. 

 liczba przeprowadzonych działań profilaktycznych z zakresu uzależnień- 36  

 liczba publikacji, materiałów informacyjnych 

-15  

 liczba uczestników przeprowadzonych działań profilaktycznych- 1030  

6.3. Zapewnienie dostępu do 

specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych. 

 liczba osób uzależnionych, które skorzystały ze specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej – 12  

6.4. Prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych oraz rodzin, w 

których istnieje problem 

uzależnienia jednego z członków. 

 liczba udzielonych porad  - 0  

 liczba osób uzależnionych, które skorzystały z porad punktu 

konsultacyjnego- 0 

 liczba rodzin, w których istnieje problem uzależnienia jednego z członków, 

a którym udzielono porady–0  
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7.1. Rozwój środowiskowych form 

opieki dla osób starszych. 

 liczba pielęgniarek środowiskowych–2  

 liczba mieszkań chronionych–0  

 liczba ośrodków oferujących pomoc osobom starszym- 1 

7.2. Zwiększenie udziału osób 

starszych w rekreacji, kulturze i 

wypoczynku.  

 liczba ofert kulturalnych skierowanych do osób starszych - 10 

 liczba ofert w zakresie aktywnego wypoczynku skierowana do osób 

starszych–9  

7.3. Dostosowanie systemu opieki 

zdrowotnej do potrzeb osób starszych. 
 liczba lekarzy udzielających pomocy osobom starszym–4  

7.4. Rozwój wolontariatu na rzecz 

pomocy seniorom. 

 liczba zgłoszonych wolontariuszy – 19  

 liczba osób starszych, którym udzielono pomocy w ramach wolontariatu–5  

8.1. Poprawa stanu technicznego 

mieszkań komunalnych. 
 liczba mieszkań komunalnych poddana remontom 0  

8.2. Pozyskiwanie lokali socjalnych 

na cele osób zagrożonych 

bezdomnością. 

 liczba lokali socjalnych na terenie gminy- 3  

 liczba osób bezdomnych, którym przyznano lokal socjalny –0  

8.3. Prowadzenie atrakcyjnej polityki 

czynszowej w stosunku do gminnych 

mieszkań komunalnych. 

 stawka czynszu za lokale komunalne-1,50 zł 

 liczba osób zalegających co najmniej 3 miesiące z opłatami za lokal 

komunalny –0  

8.4. Zapewnienie schronienia osobom 

bezdomnym. 

8.5. Zapewnienie osobom bezdomnym 

wsparcia psychicznego, 

profesjonalnego poradnictwa i opieki 

zdrowotnej. 

 liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w gminnych 

lokalach socjalnych-0  

 liczba osób bezdomnych, którym dofinansowano pobyt w schronisku -  0  

 liczba osób bezdomnych, którym udzielono wsparcia psychicznego, 

profesjonalnego poradnictwa i opieki zdrowotnej- 0  

 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Zgodnie z zapisem niniejszej strategii, monitoring wskaźników realizacji działań, zostanie 

przeprowadzony po roku 2020, czyli po okresie jej obowiązywania. 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 

 

W Gminny programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na 2017 - 2020 r. przyjęto, iż głównym celem strategicznym programu, jest: „Ograniczanie 

zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków w Gminie Zduny poprzez tworzenie jednolitego, 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko 

przemocy w rodzinie”.  

Na terenie gminy realizowane były również działania profilaktyczne zawarte  

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie 

w lata 2017 – 2020, na realizację których przeznaczono kwotę 3 129,19 zł oraz zadania dotyczące 

wspierania dziecka i rodziny przedstawione w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 – 

2019, na realizacje, których wydatkowano kwotę 3 125,00 zł.  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli, w 2015 roku na terenie Gminy Zduny 

odnotowano 10 ofiar przemocy domowej. Liczba ofiar przemocy domowej w latach 2015 - 2019 uległa 

zwiększeniu. W 2019 roku z powodu występowania przemocy w rodzinie wszczęto procedurę 

„Niebieskiej Karty” w przypadku 10 rodzin z terenu gminy Zduny. 
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Przemoc w rodzinie w Gminie Zduny w latach ( 2015-2019 ) 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2019 2019 

Liczba ofiar przemocy domowej, w tym: 10 7 13 15 23 

   - kobiety 9 6 11 13 18 

   - mężczyźni 1 1 2 2 5 

Liczba sprawców przemocy domowej, w tym: 10 7 13 15 10 

   - kobiety 1 1 0 2 1 

   - mężczyźni 9 6 13 13 9 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart 10 7 13 15 10 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Na terenie Gminy Zduny przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym. 

Dominującym problemem jest alkoholizm. W ujawnionych przypadkach przemocy w rodzinie lub  

w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w danej rodzinie występuje przemoc prowadzona jest tzw. 

procedura "Niebieskiej Karty". Jest to procedura postępowania i interwencji, gdzie wszelkie działania 

służb pomocowych są indywidualne dopasowane do potrzeb danej rodziny, dotkniętej przemocą   

w rodzinie. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia, Gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych (GKRPA), organizacji pozarządowych. Działania te koordynuje Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Z powodu występowania przemocy w rodzinie w 2019 roku, Zespół Interdyscyplinarny odbył  

10 posiedzeń w celu udzielenia pomocy i wsparcia 10 rodzinom z terenu Gminy Zduny. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

został opracowany w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar doznających 

przemocy na terenie Gminy Zduny. Za realizację Programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zdunach.  

Tabela przedstawia szczegółowe cele Programu, zrealizowane w 2019 roku. 

1. Cel szczegółowy: 

- Koordynacja działań lokalnych podmiotów 

 

Lp. Wskaźniki realizacji celu 

1. - liczba wszczętych procedur "Niebieskiej Karty" - 10 

- liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” - 17 

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego - 10 

 

 2. Cel szczegółowy: 

- zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie 

 

Lp. Wskaźnik realizacji celu 

1. - liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą - 10 

- liczba osób, którym udzielono bezpiecznego schronienia -0 

- liczba wszczętych procedur "Niebieskiej Karty" -10 

- liczba osób objętych pomocą np. medyczną, psychologiczną, prawną - 0 
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3. Cel szczegółowy: 

-edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie  w Gminie Zduny 

 

Lp. Wskaźnik realizacji celu 

 1. - liczba wydanych ulotek i broszur – 100 

- liczba osób odwiedzających stronę internetową GOPS Zduny –6.135  

- liczba kampanii społecznych prowadzonych na terenie Gminy Zduny - 0 

- liczba przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z zakresu przemocy - 24 

- liczba programów propagujących życie bez przemocy – 0 

- ilość warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych –5 

- liczba sprawców przemocy objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi 0 

 

 

 4. Cel szczegółowy: 

 - podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej  

 

Lp. Wskaźnik realizacji celu 

 1. - liczba zrealizowanych szkoleń dla osób pracujących z osobami doświadczającymi i 

stosującymi przemoc w rodzinie -0  

- liczna osób uczestniczących w w/w szkoleniach –0  

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

Monitoring wskaźników realizacji działań za lata 2017 -2020, zostanie przeprowadzony po okresie 

realizacji zadań przedstawionych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

Gminny program wspierania rodziny na lata 2017-2019 

 

W Gminny program wspierania rodziny na 2017 – 2019  r. przyjęto, że głównym celem strategicznym 

programu, jest: tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich w  prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

GOPS w Zdunach realizuje zadania uwzględniając zapisy „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2017-2019”, który został opracowany w celu wspierania rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz podejmowanie działań profilaktycznych w celu 

wzmacniania roli i funkcji rodziny.  

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest tworzenie warunków umożliwiających 

poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich  

w  prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
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1. Cel szczegółowy- Poprawa funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej ( 2017-2019r.) 

Lp. Wskaźnik realizacji celu 

1. 

 

liczba i forma udzielonej pomocy: 

-pomoc finansowa – 39 świadczeń  

-pomoc niefinansowa 334 świadczeń  

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą – 5rodziny 

- 6dzieci 

- liczba dzieci korzystających z posiłku - 99 

- liczba rodzin korzystających z pomocy 131  

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitorowaniem - 0 

- liczba osób (dorośli i dzieci), które doznają przemocy -64 osób 

 - liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 1  

- wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w pieczy zastępczej -

478,37 zł 

 

2. Cel szczegółowy- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży  (2017-2019r.) 

 

3. Cel szczegółowy- Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym (2017-2019r.) 

 

Lp. Wskaźnik realizacji celu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba zrealizowanych programów- 4  

- liczba rodzin którym przydzielono  asystenta rodziny – 8 

 

- liczba osób uzależnionych skierowanych na leczenie– 14  

- liczba osób, które ukończyły terapię, 2 

- liczba założonych Niebieskich Kart –39 

- liczba rodzin objętych monitorowaniem -63 

- liczba osób, które 

ukończyły kursy kwalifikacyjne 0 

- liczba osób, które podjęły zatrudnienie 0 

 

Lp. Wskaźniki realizacji celu 

1. - liczba spotkań wolontariuszy 110 

- liczba uczniów objętych pomocą w stosunku do liczby uczniów w szkole –106/1087 

- liczba zorganizowanych spektakli profilaktycznych 12 

- liczba osób w nich uczestnicząca -1288 
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4. Cel szczegółowy- Koordynacja, wspieranie i promowanie działań w obszarach profilaktyki  

i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem oraz przemocą (2017-2019r.) 

 

l.p. Wskaźnik realizacji celu 

1. 

 

 

- liczba zorganizowanych pogadanek, prelekcji, warsztatów - 170 

- liczba młodzieży uczestniczącej –3740  

- liczba uczestniczących rodziców –1020 

- liczba zorganizowanych warsztatów -10 

- liczba rodziców uczestniczących w warsztatach -800 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

W  2019 roku zadania z zakresu wspierania rodziny, realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zdunach w formie pracy z rodziną. Działania podejmowane przez GOPS koncentrowały się przede 

wszystkim na diagnozowaniu i analizowaniu sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

pracy socjalnej, przydzielenia asystenta rodziny.  

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny 

 2016 2017 2018 2019 

Liczba asystentów rodziny w gminie 1 1 1 0 

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny 4 5 5 0 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Analizując powyższe dane można zauważyć, iż liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny na 

terenie Gminy Zduny do roku 2018 tendencja była rosnąca . Przyczyną takiej sytuacji może być fakt, iż 

rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Zduny, coraz częściej borykają się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

W 2019 roku z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były finansowane 

wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowy w kwocie 

59 019,52 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3 112,20 zł. 

W roku 2019 wydano 6 decyzji dotyczących wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - z uwagi na likwidację punktu sprzedaży. 

Ponadto wydano 6 decyzji dotyczących wydania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

i 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

Na terenie Gminy Zduny działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są w oparciu 

o „ Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.  
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Zadania profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Zduny  

w 2019r finansowane z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Lp. Zadanie                 Realizacja zadań 

Koszt 

realizacji 

w zł 

1 2 4 5 

I. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 

ofiar przemocy 

W 2019 roku Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Zdunach rozpatrzyła 6 wniosków, 

mieszkańców gminy Zduny w sprawie 

zobowiązania do podjęcia  leczenia  

odwykowego.  

W 2019 roku Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Zdunach odbyła 13 posiedzeń w celu 

zobowiązania osób nadużywających 

alkoholu do podjęcia  leczenia  

odwykowego.  

 

8 332,00   

II. Udzielanie rodzinom w 

których występują problemy 

alkoholowe pomocy 

psychospołe-cznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie 

Osoby uzależnione jak  

i współuzależnione mogły korzystać z 

pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zdunach oraz  

instytucji wspierających w tym: Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach, 

Policji, Poradni Leczenia Uzależnień w 

Łowiczu. 

 

 

 

 

 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych  oraz 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi   w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży 

- Realizowano programy profilaktyczne, 

skierowane do dzieci i młodzieży oraz 

rodziców  

w  szkołach z terenu gminy Zduny.  

- Zorganizowano w Szkole Podstawowej w 

Nowych Zdunach „Dzień Sportu" podczas, 

którego promowano zdrowy styl życia  

- Zakupiono artykuły promocyjne (kalendarz 

informator)  

- Zorganizowano szkolenie oraz 

konkurs na temat: „Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi wśród osób starszych dla 

Kół  Gospodyń  Wiejskich  z terenu  gminy 

Zduny.  

-Stworzono młodzieży z terenu gminy 

Zduny odpowiednie warunki do uprawiania 

 

6 246,19 

 

662,00 

 

4 506,72 

 

5 889,04 
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sportu  poprzez organizację zajęć 

sportowych prowadzonych pod kontrolą 

instruktora. 

-Dofinansowano koszty udziału dzieci i 

młodzieży w różnych formach spędzania 

czasu wolnego, poprzez dofinansowanie 

kosztów zorganizowania wycieczek 

jednodniowych przez Bibliotekę Publiczną i 

Dom Kultury Gminy Zduny . 

 

 

25 366,24 

 

 

 

4 517,33 

IV. Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i 

osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych   

 

- Dofinansowano koszty uczestnictwa w 

Forum Trzeźwości w Częstochowie Grupy 

Abstynenckiej z  terenu gminy Zduny 

- Dofinansowano koszty zorganizowania  

Parafialnego Festynu  Rodzinnego w 

Bąkowie . 

 

1 500,00 

 

2 000,00 

 

 

 

 

V. 

Podejmowanie interwencji w 

związku  z naruszeniem  

przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy  oraz 

występowanie przed sądem w 

charakterze oskarżyciela 

publicznego 

W roku sprawozdawczym na terenie gminy 

Zduny, nie stwierdzono naruszenia  przez 

podmioty prowadzące  sprzedaż napojów 

alkoholowych przepisów dotyczących 

zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych osobom do lat 18 oraz 

osobom, których zachowanie wskazywało, 

że znajdują się w stanie nietrzeźwym. 

 

 

VI. 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej 

Z uwagi na brak potrzeb działania  

w zakresie wspierania zatrudnienia 

socjalnego, nie organizowano i nie 

finansowano centrów integracji społecznej 

 

 

  RAZEM 59 019,52  

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 
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Liczba osób objętych pomocą GOPS w Zdunach z powodu alkoholizmu 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

Liczba osób zgłoszonych na Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zdunach 
9 12 11     6 

Liczba kobiet zgłoszonych na Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zdunach 
1 2 1     0 

Liczba mężczyzn zgłoszonych na Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach 
8 10 10     6 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii 

W Gminie Zduny działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o „Gminny 

program przeciwdziałania narkomanii”. 

 

Zadania profilaktyki przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Zduny  

w 2019 r. finansowane z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Lp. Zadanie Realizacja zadań 

Koszt 

realizacji 

w zł. 

1 2 4 5 

I.   Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem 

Osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Zdunach na temat leczenia uzależnienia od 

narkotyków oraz środków psychoaktywnych. W 

2019 roku nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.  

 

 II. Udzielanie pomocy 

psychospołecznej osobom, 

rodzinom, w których 

występuje problem 

narkomanii 

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  

w Zdunach w 2018 roku z uwagi na brak 

zgłoszeń, nie udzielał pomocy psychospołecznej 

rodzinom dotkniętym problemem narkomanii. 

 

 

 

III.   Prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii,  w 

szczególności dla dzieci 

 i młodzieży 

W ramach tego zadania dofinansowano koszty  

przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych  

z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla 

uczniów w Szkole Podstawowej w Nowych 

Zdunach oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.  

2 650,00  
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IV. Wspierania działań 

instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób 

fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów 

narkomanii 

Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych dla  

Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach o 

tematyce występowania problemów 

wychowawczych i emocjonalnych wśród dzieci i 

młodzieży.   

462,20   

V. 

 

 

Obejmowanie pomocą 

społeczną osób 

uzależnionych i rodzin osób 

uzależnionych, dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym 

W 2019  roku nie stwierdzono potrzeb w tym 

zakresie. 

 

 

  RAZEM: 3 112,20 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Na przestrzeni lat 2008 - 2019 zgłoszono 1 przypadek uzależnienia od narkotyków na terenie Gminy 

Zduny. W związku z tym można uznać, że problem narkomanii na terenie Gminy nie występuje. Należy 

jednak pamiętać, że o problemie tym niechętnie informują rodzice osób uzależnionych lub zażywających 

narkotyki. Pomimo tego, w Gminie został opracowany „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”, 

który ma na celu skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemem narkomanii, gdyby takie osoby 

zgłosiły się do instytucji niosących pomoc w tym zakresie. 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy 

1) Omówienie ogólne i zestawienie szczegółowe 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Z 2020 r. poz. 

713) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy, pozostające w zakresie działania gminy, o ile 

ustawy nie stanowią inaczej. 

W 2019 roku Rada Gminy Zduny podjęła 70 uchwał, których wykonanie należy do Wójta Gminy Zduny. 

Zestawienia podjętych w 2019 roku uchwał: 

Lp. 
Nr 

uchwały 

Data 

podjęcia 
W sprawie Stopień realizacji 

1 IV/24/19 17.01.2019 

w sprawie przystąpienia Gminy Zduny do 

realizacji partnerskiego projektu pod nazwą 

„E-aktywni mieszkańcy Gminy Zduny” w 

ramach projektu „E-AKTYWNI 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO I 

ŁÓDZKIEGO” 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

2 IV/25/19 17.01.2019 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduny 

na 2019 rok 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

3 IV/26/19 17.01.2019 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2028 

Podjęta uchwała do realizacji 

w 2019 roku 
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4 IV/27/19 17.01.2019 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji Rady Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

5 V/28/19 07.03.2019 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zduny w 2019 

roku 

Uchwała zrealizowana  

w całości w oparciu  

o ustawę o ochronie zwierząt. 

Uchwała zmieniona Uchwałą 

Nr VII/45/19 

6 V/29/19 07.03.2019 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Zduny oraz określenia granic 

obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 

r. 

Uchwała obowiązuje 

7 V/30/19 07.03.2019 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, 

jakim powinny odpowiadać składane projekty 

Uchwała obowiązuje. 

Zmieniona Uchwałą Nr 

IX/63/19 

8 V/31/19 07.03.2019 

w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała obowiązuje 

9 V/32/19 07.03.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w 

drodze darowizny, nieruchomości, 

stanowiącej własność osoby fizycznej 

Podjęta uchwała stanowiła 

zawarcie porozumienia, które 

nie zostało podpisane z 

powodu zmiany warunków 

przez pełnomocnika 

właściciela 

10 V/33/19 07.03.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian  

w budżecie 

11 VI/34/19 09.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

przez Gminę Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo – 

Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica 

Dolna – Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E 

Bąków Górny – Wiskienica odcinek 

Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna 

znajdującą się w granicach administracyjnych 

Gminy Zduny 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

12 VI/35/19 09.04.2019 

w sprawie wyboru delegata Gminy Zduny na 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

Uchwała obowiązuje 
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13 VI/36/19 09.04.2019 

w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli oddziałów przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

6-letnie i dzieci młodsze 

Uchwała obowiązuje 

14 VI/37/19 09.04.2019 

w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla 

psychologa zatrudnionego w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Zduny 

Uchwała obowiązuje 

15 VI/38/19 09.04.2019 

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie i doskonalenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Zduny  

Uchwała obowiązuje 

16 VI/39/19 09.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości na okres 

powyżej 3 lat 

Umowa dzierżawy podpisana 

w dniu 12.08.2019 r. 

17 VI/40/19 09.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości na okres 

powyżej 3 lat 

Umowa dzierżawy nie została 

podpisana. 

Brak oferentów. 

18 VI/41/19 09.04.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości na okres 

powyżej 3 lat 

Umowa dzierżawy podpisana 

w dniu 21.10.2019 r. 

19 VI/42/19 09.04.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości 

Przetarg został unieważniony 

- brak ofert kupna 

20 VI/43/19 09.04.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości 

Nieruchomość nie została 

sprzedana.  

Brak oferentów 

21 VII/44/19 30.05.2019 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

- gmina Zduny, fragment wsi Rząśno  

Uchwała obowiązuje 

22 VII/45/19 30.05.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 

Rady Gminy Zduny 

z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zduny, obejmującego fragmenty wsi: 

Jackowice, Szymanowice, Zduny 

Uchwała obowiązuje.  

W trakcie realizacji. 

23 VII/46/19 30.05.2019 

zmieniająca uchwałę Nr V/28/19 Rady Gminy 

Zduny z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zduny 

Uchwała zrealizowana  

w całości w oparciu  

o ustawę o ochronie zwierząt 
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24 VII/47/19 30.05.2019 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/222/18 Rady 

Gminy Zduny z dnia 25 stycznia 2018 r. w 

sprawie określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

oddziałach przedszkolnych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Zduny 

Uchwała zrealizowana  

w całości. 

Opłaty za korzystanie  

z przedszkola gminnego są 

pobierane zgodnie  

z uchwałą 

25 VII/48/19 30.05.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

gruntów 

Uchwała zrealizowana  

w całości. Akt notarialny  

z dnia 10.06.2019 r. 

26 VII/49/19 30.05.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

gruntów 

Uchwała zrealizowana  

w całości. Akt notarialny  

z dnia 10.06.2019 r. 

27 VII/50/19 30.05.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

gruntów 

Uchwała zrealizowana  

w całości. Akt notarialny  

z dnia 10.06.2019 r. 

28 VII/51/19 30.05.2019 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

spółkom wodnym, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

Uchylona Uchwałą  

Nr VIII/59/19 

29 VII/52/19 30.05.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 

30 VIII/53/19          27.06.2019 
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze 

bez przetargowej 

Uchwała zrealizowana  

w całości. Akt notarialny 

podpisany w dniu 20.05.2020 

r. 

31 VIII/54/19 27.06.2019 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie  

gminy Zduny 

Uchwała obowiązuje 

32 VIII/55/19          27.06.2019 

w sprawie powołania Zespołu do spraw 

zaopiniowania kandydatów na ławników  

do sądów powszechnych 

Uchwała została zrealizowana 

w całości. 

 Zespół został powołany 

33 VIII/56/19          27.06.2019 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zduny 

wotum zaufania 

Uchwała została zrealizowana 

w całości. 

Udzielono wotum zaufania 

Wójtowi Gminy 

34 VIII/57/19 27.06.2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za rok 2018 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

 

35 VIII/58/19 27.06.2019 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zduny 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

rok 2018 

Uchwała została zrealizowana 

w całości. 

Udzielono absolutorium 

Wójtowi Gminy 

36 VIII/59/19 27.06.2019 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/51/19 

Rady Gminy Zduny z dnia 30 maja 2019 r. w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

spółkom wodnym, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

 

37 VIII/60/19 27.06.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 
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38 VIII/61/19 27.06.2019 

w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019-2028 

Uchwała dokonująca zmian w 

WPF, w związku ze zmianami 

w budżecie gminy 

39 IX/62/19 01.08.2019 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 

spółkom wodnym, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

Uchwała obowiązuje 

40 IX/63/19 01.08.2019 

zmieniająca uchwałę Nr V/30/19 w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i 

formalnych wymogów, jakim powinny 

odpowiadać składane projekty 

Uchwała obowiązuje 

41 IX/64/19          01.08.2019 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o 

kandydatach na ławników 

Uchwała została zrealizowana 

w całości. 

Informacja od Komendanta 

wpłynęła 

42 IX/65/19          01.08.2019 
w sprawie przekazania środków finansowych 

dla Policji 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

43 IX/66/19 01.08.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 

44 IX/67/19 01.08.2019 

w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019-2028 

Uchwała dokonująca zmian w 

WPF, w związku ze zmianami 

w budżecie gminy 

45 X/68/19 28.08.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

przez Gminę Zduny prowadzenia zadań 

publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogą powiatową nr 2734 E 

Walewice – Sobota – Bąków, na odcinku 

znajdującym się w granicach 

administracyjnych Gminy Zduny – odcinek 

od drogi krajowej nr 92 w miejscowości 

Bąków Górny do granicy  

z Gminą Bielawy 

Uchwała obowiązuje 

46 XI/69/19 12.09.2019 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom 

niektórych składników wynagrodzenia 

Uchwała obowiązuje 

47 XI/70/19 12.09.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 

48 XII/71/19 24.10.2019 w sprawie wyboru ławników 
Uchwała została zrealizowana 

w całości 

49 XII/72/19 24.10.2019 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Łowickiemu 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

50 XII/73/19 24.10.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 
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51 XII/74/19 24.10.2019 

w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019-2028 

Uchwała dokonująca zmian w 

WPF, w związku ze zmianami 

w budżecie gminy 

52 XIII/75/19 21.11.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

53 XIII/76/19  21.11.2019 
w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości i zwolnień od tego podatku 

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

54 XIII/77/19 21.11.2019 

w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych i zwolnień od tego 

podatku 

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

55 XIII/78/19 21.11.2019 

w sprawie programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020 

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

56 XIII/79/19 21.11.2019 
w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w 

Nowych Zdunach oraz ustalenia jego statutu 
Uchwała obowiązuje 

57 XIII/80/19 21.11.2019 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 

pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym 

Żłobku w Nowych Zdunach 

Uchwała obowiązuje. 

Ustalono opłaty za pobyt i 

wyżywienie dzieci w żłobku 

58 XIII/81/19 21.11.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 

59 XIV/82/19 28.11.2019 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

60 XIV/83/19 28.11.2019 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy  

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

61 XV/84/19 12.12.2019 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Zduny 

Uchwała została zrealizowana 

w całości 

62 XV/85/19 12.12.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian w 

budżecie 

63 XVI/86/19 19.12.2019 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Zduny 

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 
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64 XVI/87/19 19.12.2019 

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 

Uchwała do realizacji od  

1 stycznia 2020 roku 

65 XVI/88/19 19.12.2019 
w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 
Uchwała obowiązuje 

66 XVI/89/19 19.12.2019 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Zduny 
Uchwała obowiązuje 

67 XVI/90/19 19.12.2019 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

Uchwała do realizacji  

w 2020 roku 

68 XVI/91/19 19.12.2019 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

Uchwała do realizacji  

w 2020 roku 

69 XVI/92/19 19.12.2019 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 

Uchwała do realizacji  

w latach 2020 - 2022 

70 XVI/93/19 19.12.2019 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Zduny na rok 2019 

Uchwała dokonująca zmian  

w budżecie 

 

VII. Efekty działań prowadzonych w 2019 roku 

1) Oświata i edukacja 

W 2019 roku na podstawie Zarządzenia nr 24/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku ogłoszono konkurs na 

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego w Nowych Zdunach. 

Komisja podjęła decyzje o wyborze jednomyślnie. Dyrektorem została p. Małgorzata Kubiak. 

Zarządzeniem nr 38/2019 Wójt Gminy Zduny z dnia 12 lipca 2019 roku zatwierdził konkurs na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach. 

Na podstawie Zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Zduny z dnia 4 czerwca 2019 roku ogłoszono 

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie 

Górnym. 

Zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku unieważniono konkurs przeprowadzony w dniu  

2 lipca 2019 roku na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Bąkowie Górnym. Powodem unieważnienia konkursu były wyniki kontroli przeprowadzonej  

w szkole przez organ nadzoru pedagogicznego w zakresie pracy Rady Pedagogicznej i współpracy  

z Radą Rodziców przy wyborze kandydatów do komisji konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. 
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Wybór przedstawicieli organów szkoły do komisji konkursowej odbył się niezgodnie z art. 73 ust. 1a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz zasadami 

zapisanymi w regulaminach rady pedagogicznej i rady rodziców. Nie było tajnego głosowania nad 

kandydaturami i nie podjęto uchwał w tej sprawie. 

W związku z zaistniałymi wydarzeniami 15 lipca 2019 roku Zarządzeniem nr 40/2019 Wójt Gminy 

Zduny ogłosił ponowny konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, w głosowaniu tajnym Komisja wyłoniła 

kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym w osobie Pani 

Izabeli Tokarskiej, która uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji. 

Zarządzeniem nr 47/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Zduny zatwierdził konkurs na 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. 

Finansowanie szkolnictwa i dane statystyczne 

Subwencja oświatowa przeznaczana jest na realizację zadań oświatowych Gminy, z niej pokrywane są 

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół. Corocznie jednak wyliczona kwota subwencji jest 

niewystarczająca na pełne pokrycie kosztów gminnej edukacji. Obsługę finansowo-księgową prowadzi 

w ramach wspólnej obsługi jednostek Urząd Gminy. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki w 2019 r. na poszczególne szkoły z budżetu Gminy 

kształtowały się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym (SP w Bąkowie Górnym)  – 

13 414,99 zł, 

2. Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 

(SP w Nowych Zdunach) – 13 241,18 zł. 

Wydatki Gminy poniesione na oświatę w 2019 roku wyniosły 7 882 959,47 zł, z czego 3 999 384,99 zł 

(50,73 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

W roku 2019 w SP w Nowych Zdunach wykonano podłogę w 2 salach oraz zakupiono tablicę
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Źródło: Dane ze zbioru SP w Nowych Zdunach. 

 

 

 

W roku 2019 w SP w Bąkowie Górnym wykonano aneks kuchenny dla nauczycieli oraz zakupiono 

szafki dla uczniów: 
 

 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru SP w Bąkowie Górnym. 
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Zgodnie z danymi przedstawionymi przez dyrekcję szkół , dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Zduny wynika, że: 

 

● We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach rozpoczęło: 

 

SP  

w Nowych Zdunach 

SP  

w Bąkowie Górnym 

 

 

 

 IX 2019 r. IX 2019 r. 

szkoła podstawowa 272 121 

oddziały przedszkolne 143                    57 

 

● W szkołach odbywała się nauka języków obcych uczennic i uczniów: 

  

SP  

w Nowych Zdunach 

SP  

w Bąkowie Górnym 

  

  

  

  Język angielski 

(obowiązkowy 

od kl.I) 

Język 

niemiecki 

Język 

angielski 

(obowiązkowy 

od kl.I) 

Język 

niemiecki   

  

  

  

VI 

2019 

szkoła 

podstawowa 

    

309 220 118 84 

    

oddziały przedszkolne 130 0 51 0 

IX 

2019 

szkoła  

podstawowa 

    

272 177 121 82 

    

oddziały przedszkolne 143 0 57 0 

 

● Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio osób: 

 

SP  

w Nowych Zdunach 

SP  

w Bąkowie Górnym 

VI 2019 szkoła 18,18 13,11 

 podstawowa   

 oddziały przedszkolne 21,67 17 

IX 2019 szkoła 18,13 13,44 

 podstawowa   

 oddziały przedszkolne 20,4 19 
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● Maksymalna i minimalna liczba uczniów w klasie: 

  
 

SP  

w Nowych Zdunach 

 

SP  

w Bąkowie Górnym 

  

  

  

  

  najwięcej najmniej najwięcej najmniej 

VI 2019 szkoła     

 podstawowa 23 13 18 7 

 oddziały przedszkolne 25 16 23 12 

IX 2019 szkoła 23 13 18 10 

 podstawowa     

 oddziały przedszkolne 25 11 23 16 

 

● W szkole zatrudniono nauczycielek i nauczycieli (w przeli. na pełne etaty): 

  
 

SP  

w Nowych Zdunach 

 

SP  

w Bąkowie Górnym 

  

  

  

  

VI 2019 szkoła 37,72 17,06 

 podstawowa   

 oddziały przedszkolne 8 6,5 

IX 2019 szkoła   

 podstawowa 35,88 16,4 

 oddziały przedszkolne 8 5,5 

 

 

● Zatrudnienie pracowników obsługi szkół: 

Lp. Szkoła Pracownicy obsługi 

  /liczba osób/ 

1. SP w Nowych Zdunach 

 

22 

  

2. 
SP w Bąkowie Górnym 

                                14 

  

3. Razem                                 36 
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● Struktura zatrudnienia według stopnia awansu zawodowego: 

SP w Nowych Zdunach 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

VI 2019 

szkoła 

podstawowa 
1 1,8 9,61 25,31 

oddziały 

przedszkolne 
- 2 5 1 

IX 2019 

szkoła 

podstawowa 
- 1,55 10,33 24 

oddziały 

przedszkolne 
1 2 5 - 

 

 

 

● Fluktuacja ciągu zatrudnienia w roku 2019 r. (w przeliczeniu na pełne etaty): 

 

 SP w Nowych Zdunach SP w Bąkowie Górnym 

 zatrudniono zwolniono zatrudniono zwolniono 

szkoła 

podstawowa 
3,77 5,61 3,68 1,44 

oddziały przedszkolne 2 2 1 1 

 

● W 2019 roku szkołę ukończyło: 

 

 
SP 

w Nowych Zdunach 

 

SP 

w Bąkowie Górnym 

VI 2019 
szkoła podstawowa 30 

 

9 

gimnazjum 33  

SP w Bąkowie Górnym 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

VI 2019 

szkoła 

podstawowa 
1 2 6,4 7,66 

oddziały 

przedszkolne 
1 4 3 - 

IX 2019 

szkoła 

podstawowa 
1 2 6,4 7 

oddziały 

przedszkolne 
1 3 3 - 
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● W 2019 roku szkołę ukończyło: 

 

 
SP 

w Nowych Zdunach 

 

SP 

w Bąkowie Górnym 

VI 2019 
szkoła podstawowa 30 

 

9 

gimnazjum 33  

 

● W 2019 roku przyznano stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce:  

 

 

● Zdawalność egzaminów końcowych w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła: 

 

SP w Nowych Zdunach 100% 

SP w Bąkowie Górnym 100% 

 

● Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Średnie ( w %) J. polski Matematyka 

 

Język angielski 

 

Kraj 63 

 

45 59 

Woj. Łódzkie 63 

 

45 58 

SP w Nowych 

Zdunach 

66,8 58,13 50,1 

SP w Bąkowie 

Górnym 

65,1 57,4 51,1 

Powiat Łowicki 67 49 55 

 

 

● Do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach uczęszczało dzieci: 

 

VI 2019 IX 2019 

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy 

66 64 70 73 

6 grup przedszkolnych 6 grup przedszkolnych 

 

 

 

SP w Nowych Zdunach 34 

SP w Bąkowie Górnym 20 
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● Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bąkowie Górnym uczęszczało dzieci: 

 

VI 2019 IX 2019 

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy 

28 23 29 28 

3 grup przedszkolnych 3 grup przedszkolnych 

 

 2) Kultura 

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny (BP i DK Gminy Zduny) powstały na 

podstawie Uchwały Nr XXXIII/1176/06 Rady Gminy w Zdunach z dnia 25 maja 2006r.  

w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w samorządową instytucję kultury.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w BPiDK zatrudnionych było 7 osób – dyrektor, bibliotekarz – 3 

os. (etaty: 1,1,1/2), instruktor 1/2 etatu, gł. księgowa (1/2 etatu) – 1 os., prac. gospodarczy, 

pracownik biurowy 2/5 etatu.  

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny realizuje na bieżąco zadania  

w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, zaspokaja potrzeby 

czytelnictwa organizując spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek, 

kiermasze, organizując imprezy rozrywkowe, turystyczne i sportowe, prowadząc ogniska 

artystyczne, realizując imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).  

BPiDK Gminy Zduny poprzez swoją działalność przygotowuje do odbioru i tworzenia wartości 

kulturalnych, kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do 

podejmowania działalności związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz 

merytorycznego nadzoru i opieki nad amatorskim ruchem artystycznym.  

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny swoją działalność opiera na współpracy  

z instytucjami (przede wszystkim szkoły), organizacjami społecznymi (Stowarzyszenie 

Seniorów, Koła Gospodyń Wiejskich itp), Kościołem, całym społeczeństwem gminy, jak 

również na współpracy z Samorządem Gminy, Starostwem Powiatowym, Muzeum w Łowiczu, 

innymi ośrodkami i instytucjami kultury (ŁDK), lokalnymi mediami itp. 

● Działalność BPiDK Gminy Zduny finansowana była w roku 2019 ze środków: 

1. Budżetu gminy (dotacja organizatora) – 444 990,32 zł  
2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa – 4 575,57 zł   
3. Środki wypracowane przez BP i DK  – 48 399,98 zł 

4. Pozostałe pozyskane środki (Urząd Marszałkowski, sponsorzy) – 12 155,00 zł  
5. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań Biblioteki w roku 2019 

wynosiła: 510 988,89 zł 
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W ramach posiadanych kwot  w 2019 roku zostały zrealizowane przede wszystkim 

następujące zadania: 
 

1. Ogólnopolski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”; 

 

 
 

Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 
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2. Święto Kobiet (koncert Krzysztofa Kiljańskiego); 

 

Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 

 

 

Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 
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3. Gminny Dzień Dziecka;  
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4. Święto Jesieni; 

 

 
 

Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 
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5. I Festiwal Piosenki Polskiej „Zduńskie Ogniki”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 
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6. I Gminna Choinka.  
Ponad pół tysiąca darmowych paczek rozdano dzieciom podczas Pierwszej Gminnej Choinki. Oprócz 

paczek na dzieci czekało mnóstwo atrakcji m.in. malowanie buziek, animacje i konkursy, np. 

wykonanie najdłuższego Zduńskiego łańcucha. Były warsztaty pieczenia ciasteczek oraz świąteczne 

przysmaki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Wierznowic, Zdun, Bąkowa Górnego. 

Swoje stoisko zaprezentowały również Retro-Xsiężanki oraz Stowarzyszenie Retro-Łowiczanka. 

Dodatkowo imprezę uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca "Małe Zduny” oraz Wokalnego 

Zespołu Seniorów „Wrzos” i uroczyste odpalenie I Gminnej Choinki. 

 

 

 

Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 
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7. "Nasze kulinarne dziedzictwo promocją rozwoju Ziemi Łowickiej”; 
Pod taką nazwą odbyło się spotkanie wigilijne połączone z promocją i prezentacją naszych swojskich, 

tradycyjnych potraw i produktów. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Zduny”. 
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8. Specjalne programy dla dzieci i młodzieży na ferie  i wakacje; 

 

 
 

Źródło: Dane ze zbioru BP i DK GZ w Zdunach. 

 

 
9. inne imprezy dla dzieci i młodzieży; 
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10. imprezy dla seniorów 
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11. imprezy biblioteczne (m.in. „Noc bibliotek”); 
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Dodatkowo BPiDK w Zdunach organizował cykliczne spotkania z interesującymi ludźmi, prelekcje, 

wystawy i wystawki, teatrzyki dla dzieci, uczestnictwo (pośrednictwo) w konkursach organizowanych 

przez inne placówki, promowanie talentów, dofinansowanie wyjazdów do teatrów. 

 

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny oferowała w 2019 roku szereg zajęć stałych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych: nauka gry na pianinie i gitarze, taniec towarzyski, breakdance, zajęcia plastyczne, 

sensoryczne, wirtualna rzeczywistość, fitness. Dodatkowo przy instytucji działa Zespół Pieśni i Tańca 

„Małe Zduny”, Studio Piosenki oraz Wokalny Zespół Seniorów „Wrzos”. 

Poniżej przedstawiono liczbę osób biorących udział w zajęciach: 

- taniec nowoczesny - 20 osób, 

- zajęcia sensoryczne - 10 osób, 

- Zespół Pieśni i Tańca "Małe Zduny" - 35 osób, 

- nauka gry na pianinie 5 osób, 

- Studio Piosenki 10 osób, 

- zajęcia plastyczne - 25 osób, 

- nauka gry na gitarze - 14 osób, 

- taniec towarzyski - 10 osób, 

- wirtualna rzeczywistość - 10 osób. 

 

Dom Kultury pomaga także, wypożyczając sprzęt nagłaśniający, służąc fachową pomocą,  

w organizowaniu i przygotowaniu różnego rodzaju imprez (KGW, Stow. Seniorów, OSP). Pomieszczenia 

BP i DK wykorzystywane są na różnego rodzaju zebrania, spotkania, prelekcje, szkolenia, wybory, 

spotkania gminnej grupy abstynenckiej. 

Dane dotyczące księgozbioru: 

Liczba woluminów Ogółem 

01.01.2019 r. 31.12.2019 r. 

19 870 19 895 

 
Literatura piękna dla 

dzieci i młodzieży 
3 749 3 929 

 
Literatura piękna dla 

dorosłych 
9 697 10 133 

 
Literatura z innych 

działów 
6 424 5 834 

Zbioru audiowizualne (audiobooki) 93 95 

Wartość księgozbioru 251 448,24 263 575,00 

 

Biblioteka tworzy bazę komputerową w systemie SOWA SQL – stan bazy na 31.01.2019 r. to 19 990 

wprowadzonych rekordów. 

W 2019 roku (po raz pierwszy przy użyciu programu komputerowego SOWA SQL) przeprowadzone 

zostało skontrum, po którym ubytkowano książki zdezaktualizowane, zniszczone oraz braki bezwzględne 

w liczbie 1 109 woluminów. 
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E-usługi z jakich mogą korzystać użytkownicy Biblioteki Publicznej w Zdunach: 

1. zdalne składanie zamówień na materiały biblioteczne; 

2. zdalna rezerwacja materiałów bibliotecznych; 

3. zdalne przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych; 

4. e-mail o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych; 

5. formularz zapytań; 

6. profil na portalu społecznościowym oraz strona www. 

 

Działania prowadzone w roku 2019 mające na celu promocję czytelnictwa: 

1. udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki 

człowiek”; 

2. udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” 

3. udział w akcjiWydawnictwa Literatura na terenie województwa łódzkiego „Z książka na 

walizkach"; 

4. działanie Dyskusyjnego Klubu Książki; 

5. cykliczne zajęcia literacko-plastyczne dl dzieci i młodzieży „Przygoda z książką”; 

6. bookcrossing; 

7. spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy czytelnicze. 

Biblioteka w 2019 r. prenumerowała 13 tytułów czasopism: Poradnik Bibliotekarza, Dziennik Łódzki, 

Mieszkanie, Nowy Łowiczanin, Polityka, Rada, Poradnik domowy, Świerszczyk, Kalejdoskop, Wiedza  

i Życie, Zwierciadło, Strażak, Przyjaciółka. 

Czytelnicy ogółem 

01.01.2019 31.12.2019 Różnica 

495 547 +52 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2019 r. 

książki czasopisma 

oprawne 

czasopisma 

nieoprawne 

zbiory specjalne wypoż. ogółem 

10 822 0 64 18 10 904 

 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2019 r. 

książki 
czasopisma 

oprawne 
czas. nieoprawne zbiory specjalne 

udostępnienia 

ogółem 

150 - 220 - 370 
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3) Sport 

W roku 2019 na ternie Gminy Zduny funkcjonowały 4 kluby sportowe. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony został otwarty 

konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2019 r. W ramach konkursu rozdysponowano łącznie kwotę 43 

500,00 zł. tj. w podziale na poszczególne kluby sportowe: 

1. Ludowy Klub Sportowy Retki – 5 000,00 zł. 

2. Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach – 38 500,00 zł. 

W ogłoszonym naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań  

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie  

z ustawą o sporcie) rozdysponowano łącznie kwotę 125 000,00 zł. w podziale na poszczególne 

działania: 

1. Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 45 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY”– 80 000,00 zł. 

W 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego po raz pierwszy objął dofinansowaniem realizację 

zadania pod nazwą Program rozwoju Sportu młodzieży w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. 

W dniu 07.10 2019 odbyło się uroczyste podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy 

„ASTRA ZDUNY” gdzie został przekazany symboliczny czek na dofinansowanie w kwocie  

9 500,00 zł. W ramach pozyskanych środków możliwe było szkolenie i współzawodnictwo sportowe na 

terenach wiejskich.  

Dodatkowo Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY” otrzymało środki z Ministerstwa 

Sportu 10 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wyposażenie oraz stroje sportowe dla 

wszystkich grup rozgrywkowych. 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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Stan infrastruktury sportowej na koniec roku 2019: 

1. Boisko sportowe w Nowych Zdunach wraz z szatnią; 

2. Boisko sportowe w Jackowicach; 

3. Boisko sportowe w Nowym Złakowie wraz z szatnią; 

4. Kompleks boisk sportowych do piłki nożnej i koszykówki wraz z bieżnią (ORLIK) w Nowych 

Zdunach; 

5. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

w Nowych Zdunach; 

6. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego w Nowych Zdunach; 

7. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym; 

8. Siłownia zewnętrzna znajdująca się przy kompleksie boisk sportowych ORLIK. 

 

 

4) Pomoc publiczna 

Zestawienie ulg udzielonych przedsiębiorcom oraz rolnikom w postaci umorzenia, odroczenia, 

rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego w 2019 roku. 

Rodzaj ulgi Liczba beneficjentów Kwota zł 

Umorzenie zaległości 

podatkowej w podatku od 

nieruchomości - os. prawne 

0 0 

Odroczenie terminu płatności 

podatku od nieruchomości – 

os. prawne 

2 przedsiębiorców 38 128,00 zł 

Rozłożenie na raty zaległości 

podatkowej w podatku od 

nieruchomości – os. 

prawnych 

1 przedsiębiorca 20 452,00 zł 

Umorzenie zaległości 

podatkowej w podatku 

rolnym od osób fizycznych 

4 rolników 968,00 zł 

Umorzenie zaległości 

podatkowej w podatku od 

nieruchomości od osób 

fizycznych 

0 0 

Ulga inwestycyjna 1 3 139,00 zł 

Ulga z tytułu zakupu 

gruntów 
18 46 840,00 zł 
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Kierowane do Urzędu Gminy wnioski z prośbą o umorzenie itp. zaległości rozpatrywano na podstawie 

Uchwały nr XXXVI/215/10 Rady Gminy Zduny z dnia 29 września 2010 r. zmienionej Uchwałą nr 

XXXVII/226/10 Rady Gminy Zduny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zduny oraz jej jednostkom podległym, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych. W 2019 r. dokonano odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenie na raty 

zaległego podatku od nieruchomości w sprawie dwóch  osób prawnych. Podstawą odroczenia podatku 

i rozłożenia na raty zaległości podatkowej przedsiębiorców była trudna sytuacja finansowa. 

Podstawą umorzenie zaległości podatkowej dotyczącej dwóch beneficjentów przy wydanych trzech 

decyzjach  był pożar, a w jednym przypadku choroba podatnika. 

Z ulgi z tytułu zakupu gruntów w 2019 r. skorzystało 18 rolników. Ulgę i pełne zwolnienie z podatku 

rolnego stosuje się dla gruntów przeznaczonych na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub 

powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: 

 

1. będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte  

w drodze umowy sprzedaży, 

 

2. będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, 

 

3. wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte  

w trwałe zagospodarowanie. 

 

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono 

prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze 

umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu 

podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%. Zwolnienie dotyczy tylko nabytych 

gruntów. Zwolnienia nie stosuje się jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego 

małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. 

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w 2019 r. została przyznana jednemu rolnikowi w związku  

z modernizacją budynku inwentarskiego służącego hodowli trzody chlewnej. Ulgę tego rodzaju 

można uzyskać także w z związku budową lub modernizacją obiektów służących ochronie 

środowiska oraz przy zakupie i zainstalowaniu deszczowni, urządzeń melioracyjnych, urządzeń 

zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych 

źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). Ulga inwestycyjna przyznawana jest po 

zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych 

na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25 % udokumentowanych rachunkami 

nakładów inwestycyjnych.  

 

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Warunkiem przyznania 

ulgi inwestycyjnej jest brak finansowana inwestycji w całości lub części  z udziałem środków 

publicznych. 
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5) Infrastruktura i inwestycje ( w tym pozyskane w 2019 roku 

fundusze zewnętrzne) 

Na terenie Gminy Zduny znajduje się sieć dróg publicznych zaliczanych do następujących kategorii 

dróg: 

 

a) droga krajowa nr 92 ( długość na terenie gminy -12,5km), 

b) drogi powiatowe (największa ilość pod względem kilometrów), 

c) drogi gminne (długości - 49,49 km), 

d) pozostałe drogi nie zaliczone do dróg publicznych stanowiące uzupełniającą sieć dróg będące 

drogami wewnętrznymi, 

e) na części drogi gminnej we wsi Zduny i Nowe Zduny i Złaków Kościelny został wybudowany 

chodnik dla ruchu pieszego o długości 1660mb.,  

f) stan chodników dla pieszych znajduje się wzdłuż dróg powiatowych we wsiach Zduny, Bąków 

Górny i Złaków Kościelny jest zadawalający, 

Do ewidencji publicznych dróg gminnych zaliczono następujące drogi, które  

w 96% posiadają nawierzchnię ulepszoną z mas bitumiczno-asfaltowych: 

 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 

1. 105401E Śleszyn – Zalesie – Poprzeczka – Złaków Borowy Płn. 

   

2. 105051E Złaków Borowy – gr. Gm. Chąśno /Niespusza Nowa / 

   

3. 105402E Wiskienica Dolna-Aleksandrówka-Zosinów – Wiskienica Górna 

   

4. 105403E /Łaźniki – Krótka/ - dr. Pow. 38318 – Rząśno – droga krajowa nr 2 

   

5. 105404E Złaków Kościelny – Jackowice 

   

6. 105405E Jackowice – st. Kol. Jackowice 

   

7. 105252E Szymanowice – gr. Gm. Łowicz /Świeryż/ 

   

8. 105420E Jackowice – Zduny 

   

9. 105421E Zduny Nowe – Górki Strugieńskie – Strugienice 
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10. 105255E  Strugienice – gr. Gm. Łowicz / Bocheń/ 

    

11. 105406E  Bogoria Górna – Urzecze 

    

12. 105411E  /Gajew Grzybowski/ gr. Gm. Żychlin gminna droga 384101 /Poprzeczka/ 

    

13. 105408E  Szymanowice – Zduny Kościelne 

    

14. 105409E  /Rząśno/ droga krajowa 2 – Bogoria Pofolwarczna 

    

15. 105410E  /Bogoria/ droga pow. 38317 – Zd. Nowe 

    

16. 105417E  Jackowice - Zduny – droga pow. 38316 

    

17. 105418E  Strugienice – droga pow. 38320 

    

18. 105419E  Jackowice – droga pow. 38317 

    

19. 105416E  Dąbrowa – droga pow. 38317 

    

20. 105415E  Rząśno III – droga pow. 38319 

    

21. 105414E  Rząśno II – droga gm. 384104 

    

22. 105413E  Droga pow. 38308 – Retki – droga pow. 38316 

    

23. 105412E  Pólka – droga pow. 38316 

    

  Łączna długość dróg zaliczonych do dróg gminnych ≈ 49,50km 
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Drogi gminne na koniec 2019 roku w 90% posiadały nawierzchnie asfaltowe, a w 10% wymagane jest 

położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Na bieżąco wykonywane są drobne naprawy nawierzchni 

asfaltowych (mieszanką emulsji asfaltowej z grysem) co w całości wystarcza na prawidłowe 

funkcjonowanie i bezpieczeństwo nawierzchni w ruchu drogowym. 

 

Na terenie Gminy Zduny znajdują się przeprawy mostowe na rzekach Bzura, Słudwia  

i Igla  położone w miejscowościach: 

a) Strugienice na rzece Bzura i Igla 

b) Wierznowice na rzece Bzura 

c) Urzecze na rzece Bzura 

d) Złaków Borowy na rzece Słudwia – 2 szt. 

e) Złaków Kościelny na rzece Słudwia. 

 

Sprawy w zakresie planowania przestrzennego, stan na koniec roku  

2019 r. 

 
Na terenie Gminy Zduny do końca roku 2019 planami przestrzennymi były objęte następujące tereny 

wsi z przeznaczeniem: 

L.p. Tytuł Data uchwały Nr uchwały Ogłoszona Data Wejście 

     ogłoszenia w życie 

1. Zmiana miejscowego 05.10.1995r. XI/49/95 Dz. U. Woj. 21.12.95 r. 1996 r. 

 planu ogólnego   Sk-cego Nr   

 zagospodarowania   17, poz. 134   

 przestrzennego dot.      

 fragmentów wsi Bąków      

 

Górny, Maurzyce, 

Nowe      

 Zduny i Zalesie      

2. Zmiana miejscowego 29.08.1996r. XIX/87/96 Dz. U. Woj. 11.11.96 r. 1996 r. 

 planu ogólnego   Sk-cego Nr   

 zagospodarowania   25, poz. 176   

 przestrzennego dot.      

 fragmentów wsi      

 Jackowice, Maurzyce,      

 Rząśno, Szymanowice i      

 Zduny      

3. Zmiana miejscowego 29.08.1996r. XIX/88/96 Dz. U. Woj. 11.11.96 r. 1996 r. 
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 planu ogólnego   Sk-cego Nr   

 zagospodarowania   25, poz. 177   

 przestrzennego dot.      

 fragmentów wsi      

 Maurzyce, Retki i      

 Szymanowice      

4. Zmiana miejscowego 03.12.1998r. III/12/98 Dz. U. Woj. 31.12.99 r. 1999 r. 

 planu ogólnego   Sk-cego Nr   

 zagospodarowania   23, poz. 278   

 przestrzennego dot.      

 fragmentów wsi Bąków      

 Górny, Nowe Zduny,      

 Rząśno i Zduny      

5. Zmiana miejscowego 28.06.2001r. XXVI/140/01 Dz. U. Woj. 10.11.01 r. 2002 r. 

 planu ogólnego   Łódzkiego,   

 zagospodarowania   Nr 237 poz.   

 przestrzennego dot.   3609   

 fragmentów wsi      

 Maurzyce i Rząśno      

6. Zmiana miejscowego 28.03.2002r. XXXII/172/02 Dz. U. Woj. 27.05.02 r. 2002 r. 

 planu ogólnego   Łódzkiego,   

 zagospodarowania   Nr 116 poz.   

 przestrzennego dot.   1876   

 fragmentów wsi      

 Szymanowice      

7. Zmiana miejscowego 25.06.2002r. XXVIV/188/02 Dz. U. Woj. 15.01.03 r. 2003 r. 

 planu ogólnego   Łódzkiego,   

 zagospodarowania   Nr 6 poz. 55   

 przestrzennego dot.      

 fragmentów wsi Bąków      

 Górny, Bogoria Górna,      

 Maurzyce, Retki,      
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 Rząśno, Strugienice,      

 Urzecze, Wierznowice,      

 Złaków Borowy i      

 Złaków Kościelny      

8. 
Zmiana miejscowego 
planu 08.03.2018r. XXXV/230/18 Dz. U. Woj. 29.03.18 r. 2018 r. 

 ogólnego   Łódzkiego   

 zagospodarowania   159429   

 przestrzennego dot.      

 

fragmentów wsi 
Maurzyce      

9. 

Zmiana miejscowego 
planu 

ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi Nowe 

Zduny 08.03.2018r. XXXV/231/18 

Dz. U. Woj. 

Łódzkiego, 

poz. 1595 29.03.18 r. 2018 r. 

10. 

Zmiana miejscowego 
planu 

ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi Rząśno 28.12.2018r. III/14/18 

Dz. U. Woj. 

Łódzkiego, 

poz. 541 24.01.19 r. 2019 r. 

 

Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 8,20 % 

powierzchni Gminy, a na koniec roku – 8,27 %. Z kolei 11,70 % powierzchni Gminy na początek 

roku 2019 r. oraz 11,70% powierzchni Gminy na koniec roku zostało wskazane w studium do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na koniec roku 2019 w Gminie Zduny obowiązywały następujące plany miejscowe: 

1) przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Zdunach nr XI/49/95 z dnia 5 października 1995r. (publ. w Dz. 

Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 17, poz.134), obejmujący fragmenty wsi: Bąków Górny, 

Maurzyce, Nowe Zduny i Zalesie. Plan obejmuje: we wsi Maurzyce fragment gruntów rolnych  

i leśnych położonych przy granicy z gruntami wsi Świeryż, także jedną działkę przy skrzyżowaniu 

dróg krajowej nr 92 i powiatowej nr 2731E, we wsi Nowe Zduny - fragment z zabudową tej wsi  

w rejonie cmentarza Mariawickiego, we wsi Zalesie - teren drogi gminnej nr 105411E 

(prowadzącej w kierunku Grzybowa) i nieruchomość przyległą do tej drogi. Łączna powierzchnia 

ww. obszarów objętych planem wynosi ok. 17,9 ha. Ustalenia planu w części dotyczącej wsi 

Bąków Górny utraciły swoją moc wobec późniejszej uchwały Rady Gminy w Zdunach nr 

III/12/98 z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany planu. 
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2) przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Zdunach nr XIX/87/96 z dnia 29 sierpnia 1996 r. (publ. w Dz. 

Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 25, poz.176), obejmujący fragmenty wsi: Jackowice, Maurzyce, 

Rząśno, Szymanowice i Zduny. Plan zawiera rozwiązania w zakresie prowadzenia dróg 

wewnętrznych w terenach przykolejowych na obszarach w/wym. wsi, także realizacji 

bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową drogi powiatowej nr 2120E (w obrębie wsi 

Jackowice). Powierzchnia gruntów objęta tym planem wynosi ok. 10,12 ha. 

 

3) przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Zdunach nr XIX/88/96 z dnia 29 sierpnia 1996 r. (publ. w Dz. 

Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 25, poz.177), obejmujący fragmenty wsi: Maurzyce, Retki  

i Szymanowice. Plan rozstrzyga o umiejscowieniu obiektów i urządzeń dla obsługi rurociągu 

paliwowego. Powierzchnia objęta tym planem wynosi ok. 8,88 ha. 

 

4) uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Zdunach nr III/12/98 z dnia 3 grudnia 1998 r. (publ. w Dz. 

Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 23, poz. 278), obejmujący fragmenty wsi: Bąków Górny, Nowe 

Zduny, Rząśno i Zduny. Plan obejmuje: we wsi Bąków Górny - teren położony na południe od 

drogi powiatowej nr 2734E, pomiędzy rzeka Iglą a cmentarzem, we wsi Nowe Zduny - fragment  

z zabudową zlokalizowaną przy drodze gminnej nr 105410E, w kierunku Zduńskiej Dąbrowy, we 

wsi Rząśno teren w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 105403E z drogą krajową nr 92, we 

wsi Zduny - teren w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 105421E z droga powiatową nr 2717E 

(w pobliżu granicy z gruntami wsi Strugienice). Łączna powierzchnia ww. obszarów objętych 

planem wynosi ok. 16,56ha. 

 

5) przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Zdunach nr XXVI/140/2001 z dnia 28 czerwca 2001r. (publ.  

w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 237, poz. 3609), obejmujący fragmenty wsi: Maurzyce i Rząśno. 

Plan obejmuje teren z zabudową wsi Maurzyce Jatki oraz fragment jednej nieruchomości na 

obszarze wsi Rząśno III. Powierzchnia objęta planem wynosi 7,44 ha. 

 

6) przyjęty Uchwałą nr XXXII/172/2002 z dnia 28 marca 2002 r. (publ. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 

116, poz.1876), obejmujący fragment jednej nieruchomości położonej we wsi Szymanowice, przy 

drodze krajowej nr 92, o powierzchni ok. 0,56 ha. 

 

7) uchwalony Uchwałą nr XXXIV/188/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (publ. w Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2003r. Nr 5, poz. 55). Plan obejmuje grunty rolne i leśne położone w obrębach wsi: 

Bąków Górny, Bogoria Górna, Maurzyce, Retki, Rząśno, Strugienice, Urzecze, Złaków Borowy  

i Złaków Kościelny i wskazuje granice dopuszczalnych zalesień. Łączna powierzchnia gruntów 

objęta planem wynosi ok. 987,7 ha. 

 

8) przyjęty Uchwałą nr XXXV/230/2018 z dnia 8 marca 2018 r. (publ. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, 

poz. 1594), obejmujący fragment jednej nieruchomości położonej we wsi Maurzyce (działka 306), 

pod zabudowę mieszkaniową, o powierzchni ok. 2,10 ha. 

 

9) przyjęty Uchwałą nr XXXV/231/2018 z dnia 8 marca 2018 r. (publ. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, 

poz. 1595), obejmujący fragment nieruchomości położonej we wsi Nowe Zduny, pod zabudowę 

mieszkaniową, o powierzchni ok. 4,70 ha. 
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10)  przyjęty Uchwałą nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (publ. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 

541), obejmujący fragment jednej nieruchomości położonej we wsi Rząsno, pod zabudowę 

produkcyjną, o powierzchni ok. 2,0 ha. 

 

Łączna powierzchnia gruntów objętych planami miejscowymi do końca 2019 r. wynosi ok. 1057,96 ha, 

co stanowi 8,27% powierzchni Gminy. 

Wszystkie ww. plany miejscowe zachowują zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy - IV edycji, przyjętym przez Radę Gminy Zduny Uchwałą Nr 

X/68/15 z dnia 15 października 2015 r. Plany te, jakkolwiek sporządzone na warunkach 

nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów 

prawa z nią powiązanych - nie są sprzeczne z aktualnym stanem prawnym. Nie zachodzą okoliczności, 

w których ustalenia tych planów nie mogą być realizowane wobec późniejszych zmian w ustawach 

odnoszących się do sfery planowania przestrzennego. 

W roku 2019 r. zakończono budowę następnych odcinków sieci infrastruktury drogowej na 

którą, składały się następujące drogi: 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Zduny o długości 1700 mb – 

realizowana ze środków w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

2) Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drogach powiatowych Nr 

2119 E odcinek    Wiskienica Dolna – Łaźniki oraz Nr 2730 E odcinek Wiskienica Górna – 

Wiskienica Dolna. 

3) Budowa wraz z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Szymanowice o długości 1130 mb – realizowana ze środków budżetu 

Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. 

W roku 2019 została wykonana inwestycja polegająca na przebudowie ze zmianą sposobu 

użytkowania Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach na żłobek wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i wejścia do 

budynku. 

Dla potrzeb utworzenia w budynku Szkoły Podstawowej z części przestrzeni parteru wydzielono obszar 

planowanego żłobka. Zaadoptowano część holu głównego pokój nauczycieli, salę lekcyjną, bibliotekę 

oraz węzeł sanitarny. W ramach niniejszej przebudowy utworzono 16 nowych miejsc opieki w żłobku. 

Inwestycja przebudowy części Szkoły Podstawowej na cele utworzenia żłobka była realizowana  

z programu "MALUCH+" 2019. Inwestycja przyniosła oczekiwany rezultat w postaci kompletnej 

obsady żłobka dziećmi.  

 

W roku 2019 został wykonany remont istniejącej mniejszej drugiej sali gimnastycznej oraz 

zaplecza sanitarnego wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej im. Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach. 

Remont został wykonany przy pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie 

rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
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W roku 2019 na podstawie ekspertyzy technicznej, określającej możliwe przyczyny i wady 

przecieków pokrycia sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach, Wykonawca  

w ramach okresu gwarancyjnego wykonał przyjęte rozwiązania  przedstawione w ekspertyzie,  

w skutek czego stan nieszczelności na połaci dachowych sali gimnastycznej wyeliminowano do 

tego stopnia, że nie występują po okresach deszczy zacieki na sali sportowej.  

Gmina Zduny jest w posiadaniu dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu centrum Gminy Zduny. 

Działania związane z rewitalizacją nie zostały zrealizowane w roku 2019, ze względu na brak 

możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych. Planowana jest zmiana w zakresie obszaru 

przeznaczonego do wykonania prac rewitalizacyjnych, mająca na celu zwiększenie w znacznym 

stopniu obszaru, który został by uwzględniony w zakresie robót rewitalizacji terenu centrum Gminy. 

Inwestycje drogowe w formie nowych nawierzchni drogowych z mas bitumicznych wykonywane są 

sukcesywnie w każdym roku w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych. Tereny 

zabudowane, a nie posiadające dróg asfaltowych to odcinki dróg w Maurzyce-Ruszków oraz odcinek 

drogi w Nowych Zdunach (biegnący od Szkoły Rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie w kierunku zachodnim 

do dawnej paszarni).  

W 2019 roku Gmina Zduny przekazała również środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 

w Łodzi na zakup dwóch samochodów do KPP w Łowiczu. 

 

 Źródło: Dane  ze zbioru Gminy Zduny. 

 

 

 

 



 
 

Gmina Zduny 
Zduny 1C 
99-440 Zduny 

Tel. 46 838 74 26 

e-mail: sekretariat@gminazduny.pl 

https://www.gminazduny.pl/ 

RAPORT O STANIE GMINY ZDUNY ZA 2019 ROK Strona 67 

 

W 2019 roku pozyskano środki na łączną kwotę 

5 387 416,04 zł 

Środki pozyskane w 2019 roku (podpisane umowy o dofinansowanie): 

 
1. Środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej – budowa placu zabaw w sołectwie Jackowice”. Wartość zadania  

13 500,00 zł, kwota dofinansowania 10 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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2. Środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum 

rekreacyjnego wsi Wiskienica Dolna poprzez wymianę pokrycia dachowego na Domu 

Ludowym”. Wartość zadania 29.119,54 zł, kwota dofinansowania 10.000,00 zł. 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

 

3. Środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum 

rekreacyjnego wsi Złaków Kościelny poprzez budowę altany”. Wartość zadania 15.333,12 zł, 

kwota dofinansowania 10.000,00 zł. 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie  

w 2019 roku”, Wartość zadania 29 105,37, wysokość dofinansowania 24 254,00 zł, 

 

5. Środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali 

gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i doposażenie hali sportowej w Szkole Podstawowej 

im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach”. Wartość zadania 

159 372,59 zł, kwota dofinansowania 70 000,00 zł. 

 

 
Źródło: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/promocja-funduszy-unijnych-w-%C5%82owiczu#prettyPhoto 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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6. Środki w ramach projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego  

i łódzkiego” pod nazwą „E-aktywni mieszkańcy Gminy Zduny”  

 Koszt całkowity operacji: 123.200,00 zł, Dotacja:123.200,00 zł. Projekt partnerski polegający na 

podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 

mieszkańców w różnych modułach tematycznych zgodnych z wytycznymi konkursowymi.  

W aspekcie organizacyjnym wykorzystano w miarę możliwości lokalne zasoby. 

 W ramach projektu Gmina Zduny otrzymała 14 tabletów, które przekazano do Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym. 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

7. Środki w Ramach Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa 

drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Zduny o długości 1700 mb”. Wartość zadania 

538.971,13 zł, kwota dofinansowania 431.176,89 zł. 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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8. Środki w Ramach Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie projektu pn. „Realizacja 

zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drogach powiatowych nr 2119 E 

odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki I 2730 E odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica 

Dolna”. Wartość zadania 1.677.232,35 zł, kwota dofinansowania 1.174.062,00 zł. 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

9. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego na budowę wraz z przebudową drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Szymanowice o długości 1130 mb – realizowana ze środków 

budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów 

rolnych. Całkowita wartość zadania 289 851,10 zł, kwota dofinansowania 184 887,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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10. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Lepsza przyszłość dla maluchów w Gminie 

Zduny.” Wartość zadania 546.742,63 zł, kwota dofinansowania 464.731,24 zł. W ramach 

projektu: 

1. Utworzono dodatkowych 15 miejsc opieki przedszkolnej dla dzieci w OWP w Nowych Zdunach. 

2. Zaadoptowano salę na potrzeby utworzenia dodatkowych miejsc wraz z wyposażeniem Sali 

(meble, zabawki, sprzęt, art. biurowe), dodatkowym wyposażeniem kuchni, szatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
     Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

3. zaadoptowano salę zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem (wewnętrzny plac zabaw). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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4. Oferowano darmowe dodatkowe zajęcia (poza podstawą nauczania) dla dzieci  

z zakresu zajęć przyrodniczych, matematycznych, zajęcia z zakresu logopedii, korekcyjno-

kompensacyjne oraz emocjonalno-społeczne. Atrakcją zajęć było wykorzystanie zakupionych 

również w ramach projektu pomocy dydaktycznych. Łącznie z zajęć skorzystało około 200 

przedszkolaków.  

 

 

 

 
Źródło: https://spnowezduny.pl/category.projekty/ 

 

 

 

 
Źródło: https://spnowezduny.pl/category.projekty/ 
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Źródło: https://spnowezduny.pl/category.projekty/ 

 

 
Źródło: https://spnowezduny.pl/category.projekty/ 

 

5. Zapewniono darmowe specjalistyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej  

z zakresu edukacji przedszkolnej. Nauczyciele zgodnie z wcześniej przeprowadzoną diagnozą 

wybrali sobie szkolenia dzięki którym podnieśli swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi 

(w szczególności w ramach zajęć specjalistycznych). 

 

Wszystkie działania wskazane powyżej zostały sfinansowane ze środków współfinansowanych z EFS  

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 

Wkład własny w projekcie to wkład własny niepieniężny tj. to czym dysponuje Gmina Zduny-  sale  

w których odbywały się zajęcia dla dzieci i szkolenia dla nauczycieli. 

Działania w projekcie będą kontynuowane do VIII 2020. 
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11. Środki z Ministerstwa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie w 2019 roku 16 nowych 

miejsc opieki w  Żłobku w Nowych Zdunach, Nowe Zduny 88”.  

Wartość zadania 401 651,00 zł, kwota dofinansowania 297 857,00 zł. 

W ramach pozyskanych  środków przeprowadzono remont pomieszczeń, które przeznaczono na 

działanie żłobka w tym: Sali głównej, Sali sypialnianej, łazienki, hol, pomieszczenie gospodarcze. 

Dodatkowo zakupiono część wyposażenia tj. meble, zabawki, sprzęt AGD i RTV. 

 

Źródło: https://lowiczanik.info/w-bielawach-powstanie klub seniora-w-zdunach-zlobek/ 

 

 

 

Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
 

 

12. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 

dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Żłobka w Gminie Zduny”. Wartość zadania 

830.929,71 zł, kwota dofinansowania 740.113,71 zł. 

 

W ramach przedmiotowego projektu ze środków unijnych finansowane będzie wynagrodzenie personelu 

obsługowego w ciągu 24 miesięcy funkcjonowania żłobka.  

Dodatkowo dzieci będą mięć darmowe zajęcia logopedyczne i rytmiczno-ruchowe. 

W ramach projektu otrzymaliśmy również środki na wykonanie ściany dzielącej sale dzienną od części 

sypialnianej, a także zakup wyposażenia tj. podłoga interaktywna, tablica interaktywna, telewizor, 

zmywarka, oczyszczacz powierza oraz inny drobny sprzęt AGD i RTV, zabawki, pomoce dydaktyczne  

i brakujące meble. 

 

 

13. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 

dofinansowanie zadania pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Zduny. 

Umowa podpisana w lipcu 2019 r. Koszt całkowity operacji: 2 434 163,46 zł Dotacja: 

1 837 234,20 zł 

Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji cieplnej i elektrycznej pochodzącej  

z odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach prywatnych i budynku użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Zduny, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia energii. 

Zaplanowano wymianę źródła ciepła na kotły na biomasę – Pellet 6 szt., budowę 56 instalacji 

fotowoltaicznych, instalację 52 kolektorów słonecznych. 
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14. „Lokalny Animator Sportu” 

Koszt całkowity operacji: 19.800,00zł Dotacja: 9.900,00 zł.  

Wniosek złożony: 25.01.2019 r. Zadanie zrealizowane w roku 2019. Projekt polega na 

organizowaniu zajęć, rozgrywek oraz imprez sportowych przez Animatorów na boisku Orlik dla 

wszystkich grup wiekowych. W gminie Zduny działa dwóch Animatorów Maciej Perzyna  

i Marcin Wójcik. Gmina i organizacja współpracująca przekazują środki na wynagrodzenie 

Animatorów. 

 

15.  Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zduny. 

 

Rok 2019 był wyjątkowy dla OSP w terenu Gminy Zduny z uwagi na ilość pozyskanego 

dofinansowania ze środków zewnętrznych.  

 

W ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi pozyskano 168 168,00 zł. Środki zostały przeznaczone 

zostały na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia działań ratowniczych oraz inne 

doposażenie zaplecza OSP. Zakupiono m.in. ubrania specjalne, obuwie strażackie gumowe, motopompy 

pływające, aparat powietrzny nadciśnieniowy, piła do betonu i stali, zbiornik przenośny na wodę, 

dostawę i montaż stacji selektywnego alarmowania DSP52-L wraz z radiotelefonem TM-610 itp.  

Dodatkowo na zakup powyższego doposażenia Gmina Zduny przekazała w ramach środków własnych 

kwotę 23 124,00 zł. 

Dzięki pozyskanym środkom z MSWiA w wysokości 20 000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego 

26 000,00 zł, funduszu sołeckiego 26 000,00 zł oraz 4 000,00 zł ze środków własnych wymieniono 

poszycie dachowe na całym budynku domu ludowego w Wiskienicy Dolnej. 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 
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Z funduszu składkowego KRUS pozyskano 5 000,00 zł oraz 2 500,00 zł ze środków z budżetu 

Gminy na zakup nowej syreny strażackiej alarmowej dużej mocy dla druhów w Wiskienicy 

Dolnej. 

W ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego decyzją Komendy PSP w Łodzi 

przyznano straży OSP w Złakowie Kościelnym 23 965,00 zł na remont budynku straży. 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gmina Zduny 
Zduny 1C 
99-440 Zduny 

Tel. 46 838 74 26 

e-mail: sekretariat@gminazduny.pl 

https://www.gminazduny.pl/ 

RAPORT O STANIE GMINY ZDUNY ZA 2019 ROK Strona 79 

 

 

W ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego decyzją Komendy PSP w Łodzi 

przyznano straży OSP w Zdunach 19 949,00 zł na remont budynku straży. 

 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

 

 

 

Łącznie dotacja KSRG na rok 2019 r. w Gminie Zduny wyniosła 48 363,00 zł. 

 

 

- Dodatkowe środki finansowe PSP w Łowiczu przekazała również na jednostki OSP z poza systemu: 

3 578,00 zł dla OSP Retki na naprawę posadzki, 3 500,00 zł dla OSP Bąków Dolny na zakup drobnego 

sprzętu, 1 866,00 zł dla OSP Złaków Borowy na nowy Radiotelefon. 

 

Łącznie dotacja MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG na 2019 r. w Gminie Zduny wyniosła 

28 944,00 zł 

 

Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego Gmina Zduny otrzymała wsparcie finansowe na zakup 

drobnego sprzętu dla OSP. Kwota pomocy wyniosła 18 000,00 zł. Wspólny wniosek  

o dofinansowanie złożyły: OSP z Bąkowa Górnego, Bąkowa Dolnego, Zdun, Złakowa Kościelnego 

 i Złakowa Borowego. 

 

W ramach Dotacji 5000+ dla jednostek OSP z terenu Gminy Zduny w 2019 r. pozyskano łącznie 80 

400,00. Dofinansowanie otrzymało 15 jednostek OSP. 
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Gmina Zduny współuczestniczyła również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zdunach w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc”  organizowanej przez 

PZU. Udało się pozyska dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł, które przeznaczono na  zakup 

miasteczka ruchu drogowego ze zindywidualizowanymi elementami bezpieczeństwa oraz manekina do 

ćwiczeń. Zakupione pozycje zostaną wykorzystane podczas szkoleń przeprowadzanych dla mieszkańców 

Gminy Zduny. Wartość projektu to kwota: 28 663,88 zł.  Miasteczko zlokalizowane jest przy SP  

w Nowych Zdunach. 

 

Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny 
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Pozyskane środki zewnętrzne w ramach projektów złożonych na konkursy w 2019 r. dla  

Gminy Zduny: 

 

1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Fabryka optymizmu dla przedszkolaków  

w Gminie Zduny”.  
Projekt rozpatrzony pozytywnie – trwa procedura podpisania umowy. 

Wartość zadania 396 484,10 zł, kwota dofinansowania 337 011,48 zł 

W związku z ogłoszeniem w 2019 roku kolejnego konkursu przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty będące 

kontynuacją działań dla przedszkolaków, Wójt Gminy Zduny złożył projekt pn. „Fabryka 

optymizmu dla przedszkolaków w Gminie Zduny” . Celem projektu będzie objęcie 

wsparciem przedszkolaków z OWP w Nowych Zdunach oraz z OWP w Bąkowie Górnym.  

W szczególności wsparcie będzie kierowane dla 4 dzieci niepełnosprawnych  

z naszej Gminy, a także dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. Dodatkowo  

w zajęciach dodatkowych wezmą udział również pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkoli. 

W ramach projektu planuje się: 

1. Zaadoptowanie Sali doświadczania świata i Sali sensorycznej dla przedszkolaków w OWP  

w Nowych Zdunach. 

 

2. Wyposażenie sal doświadczania świata i sensorycznej. 

 

3. Wyposażenie OWP w Bąkowie Górnym w specjalistyczne pomoce do pracy z dziećmi  

z dysfunkcjami ruchowymi, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, adaptacja Sali do 

zajęć z dziećmi. 

 

4. Wyposażenie OWP w Nowych Zdunach w specjalistyczny sprzęt do pracy  

z dziećmi metodą TOMATISA. 

 

5. Wyposażenie OWP w Bąkowie Górnym w specjalistyczny sprzęt do pracy  

z dziećmi metodą Biofeedbag. 

 

6. Zapewnie darmowych szkoleń dla nauczycieli w zakresie dwóch nowych metod pracy  

z dziećmi (Tomatis, Biofeedbag). 

 

7. Zapewnie dzieciom darmowych specjalistycznych zajęć z wykorzystaniem nowych metod. 

Koszt takich terapii oferowanych przez ośrodki prywatne (Najbliżej naszej Gminy oferują 

takie terapie Skierniewice, Łódź) to koszt kilku tysięcy za przeprowadzenie cyklu spotkań  

z dzieckiem. 

 

8. Zapewnienie dzieciom darmowych zajęć specjalistycznych z zakresu logopedii oraz 

gimnastyki korekcyjnej poza podstawą programową w wychowaniu przedszkolnym.  

 

Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2020 – 31.08.2021. 

            Wkład własny w projekcie będzie stanowił wkład własny niepieniężny. 

            Projekt rozpatrzony pozytywnie – trwa procedura podpisania umowy. 
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1. Środki w Ramach Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie projektu pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2734E odcinek Bąków Górny - Leśniczówka w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych” 

Projekt rozpatrzony pozytywnie – trwa procedura podpisania umowy. 

Wartość zadania 2.184.116,00 zł, kwota dofinansowania 1.528.881,00 zł. 

2. Środki w Ramach Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie projektu pn. 

„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudowa 

odcinka drogi gminnej nr 105410E”. 

Projekt rozpatrzony pozytywnie – trwa procedura podpisania umowy. 

Wartość zadania 1.541.012,00 zł, kwota dofinansowania 924.607,00 zł. 

3. Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na 

realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi na 

terenie gm. Zduny ETAP III, budowa sieci wodociągowej oraz budowa zbiornika 

wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW położonej 

we wsi Retki” 

Projekt rozpatrzony pozytywnie – trwa procedura podpisania umowy. 

Wartość zadania 1.480.000,00 zł, kwota dofinansowania 740.360,00 zł 

4. Projekt w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 

dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez termomodernizację budynków 

oświatowych – Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach i Szkoły Podstawowej w Bąkowie 

Górnym”. W ramach  projektu zaplanowane jest: 

Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach: 

- Docieplenie przegród zewnętrznych, 

- Modernizacja systemu c.w.u. wraz z zastosowaniem pompy ciepła, 

- Modernizacja systemu c.o. wraz z wymianą źródła ciepła. 

Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym: 

- Docieplenie przegród zewnętrznych, 

- Modernizacja systemu c.w.u., 

- Modernizacja systemu c.o. wraz z wymianą źródła ciepła. 

Projekt rozpatrzony pozytywnie – trwa procedura podpisania umowy. 

Wartość zadania 3.369.759,20 zł, kwota dofinansowania 2.193.325,49 zł. 
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 6) Środowisko 

Od początku trwania nowego systemu gospodarowania odpadami tj. od 2013 r. Gmina zapewnia 

mieszkańcom: 

1) dostawę pojemników na odpady komunalne;  

2) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 

zgodnie z harmonogramem odbioru; 
 

3) dostarczenie, odbiór i zagospodarowanie worków w kolorach: żółtym, zielonym, brązowym, 

czarnym i niebieskim; 
 

4) możliwość dostarczenia na teren PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów 

ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych baterii, zużytych 

akumulatorów oraz zużytych opon; 

5) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych;  

6) możliwość dostarczania odpadów do pojemników selektywnej zbiórki odpadów 

zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach Gminy Zduny; 
 

7) działania informacyjno – edukacyjne w formie artykułów dot. selektywnej zbiórki odpadów, 

umieszczanych na stronie Urzędu Gminy, jak również w formie ulotek dostarczanych 

bezpośrednio mieszkańcom. 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 59,37 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 112,42 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec 

roku przedstawiały się następująco: 69,94 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 96,74 

kg zmieszanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca/ mieszkankę Gminy. Zmiana proporcji wynika 

z tego, iż prawdopodobnie zwiększyła się świadomość mieszkańców w zakresie segregowania odpadów 

komunalnych. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wynosiła zgodnie z Uchwałą Rady 

Gminy Zduny Nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 6704): 

1) 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość  

w przypadku, gdy odpady były zbierane w sposób selektywny, 
 

2) 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie były zbierane  

i odbierane w sposób selektywny. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 1510 

nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na koniec 2019 r. gminę Zduny zamieszkiwało 4860 osób. 

Gmina Zduny posiada wybudowaną w latach 2015-2017 sieć kanalizacji sanitarnej systemu 

grawitacyjnego i ciśnieniowego we wsiach Zduny, Nowe Zduny, Strugienice, Dąbrowa oraz w części 

wsi Maurzyce i Szymanowice (przy trasie). Powyższa instalacja sieci kanalizacyjnej odprowadza ścieki 
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socjalno-bytowe do gminnej oczyszczalni ścieków wybudowanej w roku 2014 we wsi Strugienice na 

terenie po byłym Kółku Rolniczym. Przepustowość powyższej oczyszczalni ścieków stanowiącej 

obecnie jeden reaktor może przyjąć od mieszkańców Gminy 350m3/d. Przy rozbudowie dalszej sieci 

kanalizacji sanitarnej przewidziano w przyszłości rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków o następny 

reaktor o przepustowości 350m3/d. 

W roku 2019 Gmina Zduny wystąpiła z wnioskiem o następną rozbudowę istniejącej już sieci kanalizacji 

sanitarnej we wsiach Nowe Zduny i Maurzyce-Ruszków, a także sieci wodociągowej we wsi Nowe 

Zduny oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody we wsi Retkach. 

W roku 2019 na stanie Gminy Zduny znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 20,45 

km. 

Na terenie Gminy Zduny do roku 2019 objęte były w ramach oświetlenia oświetleniem ulicznym  

i oświetlenia obiektów będących w zarządzie Gminy Zduny 1074 szt. opraw sodowych (mocy 100W – 

250W) w konserwacji miejscowej firmy z miejscowości Nowe Zduny. 

 

7) Pomoc społeczna 

Zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Zduny realizowane są przez  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zdunach, który jest jednostką pozostającą w strukturze organizacyjnej Gminy.  

GOPS w Zdunach realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone w zakresie administracji 

rządowej  

i inne zadania zlecone gminie ustawami. 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku, było 88 rodzin, 

głównie  

z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności  

w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Dane o korzystaniu osób z pomocy i wsparcia w GOPS w Zdunach (2018 – 2019 r.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia 1 139 120 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 2 99 82 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 50 37 

Wiek 0-17 4 35 21 

Wiek produkcyjny * 5 51 48 

Wiek poprodukcyjny ** 6 13 13 

Liczba rodzin 7 66 88 

Liczba osób w rodzinach 8 139 120 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Analizując dane osób korzystających z pomocy i wsparcia GOPS w Zdunach, można zauważyć, iż liczba 

podopiecznych GOPS ma tendencję malejącą. 
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Powody przyznawania pomocy społecznej oferowanej przez GOPS w Zdunach (2019 r.) 

Powód przyznawania pomocy społecznej Liczba rodzin/ Liczba 

osób 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 4  

Bezrobocie 25  

Niepełnosprawność 17  

Długotrwała lub ciężka choroba 17  

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: 

3  

- rodziny niepełne 3  

- rodziny wielodzietne 3  

Alkoholizm 1 

Ubóstwo 6  

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Analizując  powody przyznawania pomocy społecznej w GOPS w Zdunach, najliczniejszą grupę, 

stanowiły osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz długotrwale lub ciężko chore. 

Świadczenia pomocy społecznej w GOPS w Zdunach (2019 r.) 

Formy pomocy 

Liczba rodzin/osób 

którym przyznano 

świadczenia 

Kwota świadczeń 

Zasiłki stałe 13 81.881,45 

Dotacja 13 84.371,00 

Zasiłki okresowe 21 31.625,18 

Dotacja 21 37.108,00 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotna od zasiłku stałego 
11 6.785,30 

Dotacja 11 7.018,00 

Zasiłki celowe/rodziny w tym: 7 7.650,00 
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opał 5 3.150,00 

żywność 1 400,00 

leczenie 0 0,00 

remont 0 0,00 

sprawienie pogrzebu 1 4.100,00 

Specjalne zasiłki celowe/rodziny 

w tym: 
12 7.800,00 

 

żywność 
0 0,00 

opał 6 2.900,00 

leczenie 6 

4.900,00 

 

 

Zdarzenie losowe 4 
 

9.500,00 

Posiłek/rodziny 74 48.759,50 

-- w tym dla dzieci 

 w szkołach 
21 6.899,50 

Dotacja 74 38;539,60  

Skierowanie do domu pomocy 

społecznej 
6 

186.750,49  

 

 

 

Usługi opiekuńcze 4 20.971,02 

Źródło:  Dane GOPS w Zdunach 

Rozpatrując przyznane świadczenia z pomocy społecznej, zauważyć można, iż  najliczniejszą grupę 

stanowiły zasiłki przyznane na zakup posiłku, opału oraz kosztów utrzymania mieszkańca w domu 

pomocy społecznej. 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+) – koszt. 

Rok Liczba rodzin/dzieci koszt 

2018 312/530 3.126.316,20 zł 

2019 593/900 4.003.561,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Liczba rodzin korzystających ze świadczenia „Dobry Start (300+)” – koszt. 

Rok Liczba rodzin/uczniów Koszt 

2018 420/617 191.108,60 zł 

2019 419/613 189.459,68 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 
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Liczba uczniów korzystających ze świadczenia- stypendia szkolne i zasiłki szkolne- koszt. 

Rok Liczba uczniów Koszt Dotacja 

2019 32 38.566,17zł 30.852,94 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego – 

koszt. 

Rok Liczba osób korzystających ze 

świadczeń rodzinnych, 

opiekuńczych i funduszu 

alimentacyjnego 

Koszt 

2018 306 1.296.342,00 zł 

2019 583 1.128.888,18 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Liczba rodzin, które otrzymały Kartę Dużej Rodziny -koszt. 

Rok Liczba rodzin Koszt 

2019 60 150,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej powyżej 16 lat o różnych stopniach 

niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 Liczba świadczeń 

Świadczenia opiekuńcze 2018 2019 

Świadczenia opiekuńcze  

ogółem- Zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

997 955 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla 

niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej powyżej 16 lat o różnych stopniach 

niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. 

 Kwota świadczeń 

Świadczenia opiekuńcze 2018 2019 

Świadczenia opiekuńcze 

ogółem- zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

 

 

370 407,00 zł 

 

 

 

449.469,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 
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Liczba rodzin, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe). 

Rok Liczba rodzin Kwota świadczeń 

2018 35 35.000,00 zł 

2019 33 33.000,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach - koszt. 

Rok Liczba osób Koszt 

2018 14 72.200,00 zł 

2019 13 83.739,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

8) Promocja Gminy  

W ramach działań promocyjnych Gminy Zduny zostały zakupione puchary, podziękowania, które 

były wykorzystywane w 2019 r. podczas taki uroczystości jak: Niedzielny Piknik Rodzinny, Turniej 

Wiedzy Pożarniczej, Quiz Bezpieczeństwa w sieci odbywający się w Szkole Podstawowej im. 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego w Nowych Zdunach, finał wojewódzkich igrzysk 

młodzieży szkolnej w mini hokeju, spotkań z uczniami szkół podstawowych. 

Wójt Gminy Zduny realizował działania związane z promocją Gminy podczas spotkań, konferencji, 

wywiadów w ciągu całego 2019 roku.  

Wójt Gminy Zduny był gościem na konferencji prasowej dotyczącej sprawnego 

wykorzystywania środków unijnych (połączenie  środków z Programu Maluch+  

i uzupełnienie środkami  

z Europejskiego Funduszy Społecznego jako dobra praktyka i przykład dla innych gmin) 

 

Źródło: https//:www.lodzkie.pl 
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Wójt Gminy Zduny był gościem Konferencji prasowej w związku  

z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.lodzkie.pl 

Na terenie Gminy Zduny w 2019 r. odbyło się także Forum Środków Unijnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.lodzkie.pl 
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10-osobowa delegacja z Jackowic w gminie Zduny uczestniczyła w dożynkach prezydenckich  

w Spale. Reprezentowali nie tylko Gminę Zduny, ale również powiat łowicki i całe województwo 

łódzkie, ponieważ w dożynkach tych z każdego województwa mogła uczestniczyć tylko jedna 

delegacja. 

 

Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zduny. 

Wójt Gminy Zduny w 2019 r. wziął udział w uroczystym przekazaniu przez Wiceministra 

Zdrowia dotacji dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Zdunach. Otrzymane 

dofinansowanie w  ramach „Programu wymiany ambulansów” wyniosło 400 000,00 zł i w całości 

zostało przeznaczone na zakup nowej karetki. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Źródło: Dane ze zbioru Gminy Zdun 
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Uczniowie ze szkół SP w Nowych Zdunach oraz SP w Bąkowie Górnym reprezentowali Gminę 

Zduny również na zawodach sportowych m.in. 

Uczennice z SP w Nowych Zdunach wywalczyły wicemistrzostwo Województwa Łódzkiego  

w unihokeju w Sieradzu. 

 

Źródło: Dane ze zbioru SP w Nowych Zdunach. 

Uczniowie z SP w Bąkowie Górnym wywalczyli pierwsze miejsce w finale powiatowym  

w unihokeju w Bielawach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane ze zbioru SP w Bąkowie Górnym. 
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Ponadto uczniowie SP w Nowych Zdunach oraz SP w Bąkowie Górnym reprezentowali Gminę Zduny 

na wielu imprezach sportowych na terenie województwa łódzkiego tj.  

 SP w Nowych Zdunach: 

1. Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w Łowiczu, 

2. Półfinał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Rawie Mazowieckiej, 

3. Finał Wojewódzki w  Sztafetowych Biegach Przełajowych w Sieradzu, 

4. Okręgowe  Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w piłce ręcznej, 

5. Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt, 

6. Półfinał Wojewódzki w Piłce Ręcznej Dziewcząt , 

7. Okręgowe  Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Unihokeju  w Bielawach , 

8. Powiatowe   Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Unihokeju w Bielawach, 

9. Mistrzostwa Powiatu Łowickiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, 

 

 SP w Bąkowie Górnym: 

1. Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, 

2. Powiatowy Finał  w Tenisie Stołowym w Łowiczu ,    

3. Wojewódzki Półfinał w tenisie stołowym w Białej Rawskiej, 

4. Powiatowy Finał w unihokeju w Bielawach, 

5. Powiatowy Półfinał w unihokeju w Bielawach, 

6. Wojewódzki Półfinał w unihokeju w Bedlnie, 

7. Powiatowy Półfinał indywidualnych biegów przełajowych, 

8. Powiatowy Finał tenisa stołowego w Łowiczu  

 

 

 

 

 


