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1. List Wójta Gminy Zduny do Mieszkańców 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,  
 
Najbliższe lata będą niezwykle ważne dla Gminy Zduny, to czas w którym pojawiają się nowe 

pespektywy, nowe możliwości dające duży potencjał rozwoju dla naszego województwa. 

W Gminie Zduny jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, dlatego też dzięki dobrej współpracy 

z obecnym Zarządem Województwa Łódzkiego i Starostwem Powiatowym w Łowiczu mamy 

gwarancję na dobre wykorzystywanie dostępnych środków pochodzących z funduszy krajowych 

oraz budżetu Unii Europejskiej.  

W mojej pierwszej kadencji jako Wójt Gminy Zduny będę stawiał na skuteczne pozyskiwanie 

środków z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na przebudowy, modernizacje 

i remonty dróg, jak również zabiegał o wprowadzenie działań umożliwiających lepszą promocję 

Naszej Gminy, w szczególności walorów turystycznych oraz rozwój innowacyjnych form edukacji, 

oraz wiele innych inicjatyw, które będę omawiał z Państwem na forum publicznym. 

W perspektywie kilku najbliższych lat będę dążył do ciągłego wzrostu oraz poprawy jakości 

i poziomu życia Naszych mieszkańców, bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępu do infrastruktury 

publicznej. W ramach mojego programu, jednym z celów strategicznych będzie przeprowadzenie 

projektu rewitalizacji i uporządkowania przestrzeni w centrum miejscowości Zduny, poprawiając 

tym samym funkcjonalność, estetykę i ożywienie tego miejsca. W chwili obecnej, wykorzystując 

możliwości jakie dają nam rządowe programy, pozyskaliśmy dofinansowanie na uruchomienie 

i funkcjonowanie gminnego żłobka. Perspektywa realizacji kluczowego projektu została już 

opracowana, a uruchomienie palcówki przewidziane jest na początek listopada tego roku.  

Szanowni Mieszkańcy, oprócz dotacji i subwencji zewnętrznych budżet Gminy w dużej części 

składa się również z przekazywanych przez Państwa podatków. To dzięki Wam wspólnymi siłami 

osiągnęliśmy już wiele, ale przed nami nowe wyzwania, nowe projekty, dalszy rozwój. Mam 

nadzieje, że również dzięki Wam Gmina Zduny będzie zmieniała się na lepsze przez najbliższe lata. 

Liczę na Wasze wsparcie, inicjatywy i cenne wskazówki.  

Zapraszam do dalszej, owocnej współpracy.  

 

 

Łączę wyrazy szacunku 

Wójt Gminy Zduny 

Krzysztof Skowroński 
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2. Zarządzanie Gminą 

 
Władze Gminy  

Organami w gminie są Rada Gminy (organ stanowiący) oraz wójt, który jest organem 

wykonawczym.  

 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Do właściwości rady gminy 

należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do 

określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

 

Do zadań własnych gmin należą, m.in: 

1) dbanie o ład przestrzenny, ochronę środowiska oraz gospodarowanie nieruchomościami;  

2) zarządzanie drogami, ulicami, mostami, czy organizacja ruchu;  

3) zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną, elektryczną i gazową, zarządzanie 

wodociągami i kanalizacją; 

4) działanie w zakresie telekomunikacji;  

5) sprawowanie nadzoru nad transportem zbiorowym i jego rozwój;  

6) ochrona zdrowia, ochrona zdrowia to także działania związane z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działania związane z promocją 

zdrowia; 

7) działanie w zakresie pomocy społecznej; 

8) edukacja publiczna; 

9) działanie w zakresie kultury i ochrony zabytków; 

10) odpowiedzialność za tworzenie hal targowych i targowisk; 

11) odpowiedzialność za zieleń gminną i zadrzewienie; 

12) odpowiedzialność za cmentarze gminne; 

13) dbanie o porządek publiczny, bezpieczeństwo, ochronę przeciwpożarową 

i przeciwpowodziową;  

14) odpowiedzialność za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej.  

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należą m.in: 

1) wypłaty zasiłków z pomocy społecznej;  

2) świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi; 

3) prowadzenie urzędów stanu cywilnego; 

4) wydawanie dowodów osobistych; 

5) oświetlenie dróg krajowych w miastach; 

6) prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej; 

7) prowadzenie ewidencji nieruchomości; 

8) prowadzenie spisów wyborców; 

9) przygotowanie wyborów ławników; 
 

Oprócz zadań zleconych gminy mogą wykonywać także zadania powierzone, czyli zadania przekazywane w 

drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/s/srodowisko
https://auto.dziennik.pl/drogi
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/edukacja
https://serwisy.gazetaprawna.pl/wybory/tematy/w/wybory
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LP Radni poprzedniej kadencji Radni obecnej kadencji 

1 Adamski Tomasz Cholewa Bożena Marianna 

2 Bończak Zbigniew Janusz Dałek Wiesław Józef 

3 Dałek Wiesław Józef Grzegory Adam 

4 Dubiel Konrad Maciej Grzegory Andrzej 

5 Grzegory Adam Jabłoński Witold 

6 Grzegory Andrzej Jankowski Łukasz 

7 Jabłoński Witold Kołaczyk Iwona 

8 Jóźwiak Maciej Wiktor Perzyna Jolanta 

9 Gajewski Krzysztof Pędziejewska Renata 

10 Ledzion Andrzej Jan Pierzchała Edward 

11 Perzyna Jolanta Sokół Marek 

12 Pierzchała Edward Stańczyk Marcin 

13 Warzywoda Józef Tadeusz Warzywoda Józef Tadeusz 

14 Wielemborek Cezary Wielemborek Cezary 

15 Wojda Paweł Hieronim Woźniak Barbara Ewa  

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Spraw Obywatelskich 

LP Poprzednia kadencja Obecna kadencja 

1 Paweł Wojda Adam Grzegory 

2 Tomasz Adamski Bożena Cholewa 

3 Zbigniew Bończak Andrzej Grzegory 

4 Krzysztof Gajewski Witold Jabłoński 

5 Adam Grzegory Łukasz Jankowski 

6 Maciej Jóźwiak Iwona Kołaczyk 

7 Andrzej Ledzion Jolanta Perzyna 

8 Jolanta Perzyna Edward Pierzchała 

9 Edward Pierzchała Marek Sokół 
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10 Józef Warzywoda Marcin Stańczyk 

11 Cezary Wielemborek Józef Warzywoda 

12  Cezary Wielemborek 

13  Barbara Woźniak 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rekreacji i Sportu 

LP Poprzednia kadencja Obecna kadencja 

1 Zbigniew Bończak Jolanta Perzyna 

2 Wiesław Dałek Wiesław Dałek 

3 Konrad Dubiel Adam Grzegory 

4 Adam Grzegory Andrzej Grzegory 

5 Andrzej Grzegory Łukasz Jankowski 

6 Witold Jabłoński Iwona Kołaczyk 

7 Andrzej Ledzion Renata Pędziejewska 

8 Jolanta Perzyna Barbara Woźniak 

9 Paweł Wojda  

 

Komisja Rewizyjna 

LP Poprzednia kadencja Obecna kadencja 

1 Józef Warzywoda Józef Warzywoda 

2 Witold Jabłoński Renata Pędziejewska 

3 Konrad Dubiel Marcin Stańczyk 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

LP Obecna kadencja 

1 Witold Jabłoński 

2 Bożena Cholewa 

3 Marek Sokół 
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Zarówno w poprzedniej jak i obecnej kadencji Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany 

Wiesław Dałek. 

Do zadań Wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy i zadania gminy określone przepisami 

prawa.  

Do zadań wójta należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał 

3) gospodarowanie mieniem komunalnym 

4) wykonywanie budżetu 

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Realizacja polityk, programów i strategii.  

W gminie Zduny obowiązywały w roku 2018 następujące dokumenty strategiczne.  

1. Strategia Rozwoju Gminy Zduny; 

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa; 

3. Zintegrowany Program Rewitalizacji; 

4. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Zduny; 

5. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zduny; 

6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny; 

7. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Zduny;  

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

9. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie; 

10. Gminny program wspierania rodziny. 

Nie został opracowany Program opieki nad zabytkami. Obowiązek opracowania Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami wynika z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. Zgodnie z zapisami ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na 

okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami.  

Program zostanie opracowany do końca roku 2019.  

W roku 2018 działania dotyczące Strategii Rozwoju Gminy nie były realizowane.    

Wskaźniki określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 r. zostały osiągnięte.  

W roku 2018 nie były realizowane zadania określone w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji. 

W roku 2018 nie były realizowane zadania określone w Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Zduny.  

W roku 2018 nie były realizowane zadania określone w Programie Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zduny.   

W roku 2018 nie były realizowane zadania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Zduny. 

W ramach Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zduny w roku 2018 z terenu Gminy Zduny 

unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest w postaci płyt eternitowych poprzez 

składowanie w ilości 66,22 Mg. Wyroby zostały odebrane z 22 posesji. 
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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”. 

Szczegółowy opis celów zrealizowanych do roku 2018 został opisany w punkcie dotyczącym 

pomocy społecznej.  

W Gminny programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na 2018 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”. Opis szczegółowych celów strategicznych programu, zrealizowanych do 

roku 2018 został omówiony w punkcie dotyczącym pomocy społecznej. 

W Gminny program wspierania rodziny na 2018 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. Szczegółowy opis celów strategicznych programu, zrealizowanych 

do roku 2018 został przedstawiony w punkcie dotyczącym pomocy społecznej. 

 

Zestawienie dokumentów wydanych decyzji, zaświadczeń, dokumentów. 

Dokumenty 

Zakres Decyzje Zaświadczenia Upoważnienia Zarządzenia  Uchwały 

Liczba Uchwał Rady Gminy 

Zduny 
    72 

Zarządzenie Wójta Gminy w 

2018 r: w liczbie 
   52  

W sprawie umorzeń podatku 

od nieruchomości i rolnego od 

osób fizycznych 

3     

W sprawie umorzeń podatku 

od nieruchomości od osób 

prawnych 

1     

W sprawie odroczenia                           

i rozłożenia na raty podatku 

od nieruchomości 

2     

W sprawie określenia 

wysokości podatku od 

nieruchomości – osoby 

prawne 

1     

W sprawie określenia 

wysokości podatku rolnego, 

od nieruchomości i leśnego 

(nakazy podatkowe) – os. 

fizyczne 

2408     

W sprawie zwrotu 

producentom rolnym podatku 

akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 

1090     

W sprawie przyznania ulgi 

inwestycyjnej w podatku 

rolnym 

1     

W sprawie przyznania ulgi w 

podatku rolnym z tytułu 

zakupu gruntów 

14     
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Zaświadczenia o niezaleganiu  

w podatkach 
 65    

Zaświadczenia z rejestru 

wymiarowego podatków w 

sprawie posiadanych 

nieruchomości 

 251    

Decyzje o warunkach 

zabudowy  
35     

Decyzje o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego 
2     

Decyzje o zatwierdzeniu 

podziału nieruchomości  

 

11     

Decyzje dotyczące wydania 

zgody na przeprowadzenie 

imprezy masowej artystyczno-

rozrywkowej 

2     

Decyzje dotyczące gospodarki 

odpadami.  
1     

 

Do Urzędu Gminy Zduny wpłynęło w 2018 r. trzydzieści siedem wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Urząd nie posiadał rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

3. Demografia  
Urząd Stanu Cywilnego w Zdunach prowadzi rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, oraz 

transkrypcją aktów zagranicznych . Od 1 marca 2015 roku rejestracji dokonuje się w Rejestrze 

Stanu Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego prowadzony jest w 

Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.  

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez administrację 

rządową.  

 

Sytuacja demograficzna Gminy Zduny 

 

ROK URODZENIA MAŁŻEŃSTWA ZGONY LICZBA LUDNOŚCI 

2008 49 60 88 6.105 

2009 67 46 84 6.069 

2010 50 54 85 6.040 

2011 61 58 79 6.026 

2012 44 56 72 5.999 

2013 47 51 94 5.929 

2014 62 50 77 5.915 

2015 72 49 75 5.852 

2016 49 49 72 5.797 

2017 51 38 81 5.731 

2018 50 40 74 5.681 

 

Gmina Zduny na koniec 2018 r. liczyła 5 681 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały,  

w latach 2008-2018 liczba mieszkańców zmalała o 424 osoby tj. o 6,95%. Przyrost naturalny jest 

ujemny w 2018 r. wynosił  -24, co odpowiada przyrostowi naturalnemu -4,22 na 1000 

mieszkańców. 

W 2018 roku zarejestrowano 50 urodzeń i 74 zgony. Na 1000 ludności Gminy Zduny przypada 
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13,02 zgonów. W roku 2019  zawarto 40 związków małżeńskich.  
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Liczba osób zameldowanych na pobyt stały  

z podziałem na miejscowości, 

stan na dzień 31.12.2018 r. 

 

Lp. Nazwa wsi Liczba osób zameldowanych na 

pobyt stały i czasowy 

1 Bąków Dolny 316 

2 Bąków Górny 382 

3 Bogoria Dolna 135 

4 Bogoria Górna 123 

5 Bogoria Pofolwarczna 54 

6 Dąbrowa 31 

7 Jackowice 418 

8 Maurzyce 226 

9 Nowe Zduny 425 

10 Zduńska Dąbrowa (część wsi Nowe Zduny) 55 

11 Nowy Złaków 84 

12 Łaźniki 268 

13 Pólka 26 

14 Retki 125 

15 Rząśno 207 

16 Strugienice 329 

17 Szymanowice 156 

18 Urzecze 221 

19 Wierznowice 90 

20 Wiskienica Dolna 169 

21 Wiskienica Górna 230 

22 Zalesie 85 

23 Zduny 652 

24 Złaków Borowy 521 

25 Złaków Kościelny 353 

     OGÓŁEM  5681 

 

Statystyka mieszkańców Gminy Zduny 

wg wieku i płci zameldowanych na pobyt stały, 

stan na dzień 31.12.2018 

 
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 72 74 145 

3 33 36 69 

4-5 56 52 108 

6 17 24 41 

7 29 32 61 

8-12 142 135 277 

13-15 69 61 130 

16-17 59 43 102 

18 33 26 59 

19-65 1841 0 1841 
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19-60 0 1527 1527 

> 65 434 0 434 

> 60 0 886 886 

OGÓŁEM 2785 2896 5681 

 

Gmina Zduny na koniec 2018 r. liczyła 5 681 mieszkańców, z czego 51% stanowiły kobiety 

a 49% mężczyźni. 

Struktura wieku przedstawia się następująco: 60% mieszkańców Gminy Zduny jest w wieku 

produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. 

 
Statystyka zdarzeń z zakresu Ewidencji Ludności Gminy Zduny za 2018 rok 

 POBYT STAŁY POBYT CZASOWY 

zameldowani 45 126 

w tym cudzoziemcy 1 10 

wymeldowani 70 11 

w tym cudzoziemcy 0 0 

 

W 2018 roku zarejestrowano 45 zameldowań na pobyt stały oraz 70 wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych  dla Gminy Zduny wyniosło -25. 

Urząd Stanu Cywilnego w Zdunach organizuje coroczne uroczystości związane 

z Jubileuszem Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 

Jubilaci otrzymują odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawane 

przez prezydenta RP, w 2018 roku zostało odznaczonych 20 par. W roku 2019 jubileusz  

obchodzić będzie 17 par.  
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4. Lokalny rynek pracy.  
Główną gałęzią gospodarki w Gminie Zduny od zawsze było rolnictwo. W strukturze 

branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka. Dominującą produkcją na 

terenie Gminy jest produkcja wielokierunkowa – zarówno produkcja roślinna jak i produkcja 

zwierzęca. Występują również specjalizacje produkcyjne w gospodarstwach rolnych. 

Zaobserwować je można przede wszystkim w produkcji: mleka, żywca wieprzowego, żywca 

wołowego, żywca drobiowego, produkcji warzyw w uprawie polowej. Na koniec 2018 roku 

zarejestrowanych było 96 osób bezrobotnych. Na dzień 31 grudnia zarejestrowanych było 356 

podmiotów gospodarczych.  

 

5. Finanse gminy.  
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet gminy. Budżet gminy jest rocznym 

planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 

Dochody gminy dzielimy na dochody  bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących 

zaliczamy głównie: 

 podatki lokalne i opłaty, 

 udziały w podatkach, 

 subwencje ogólne z budżetu państwa, 

 dotacje celowe na zadania własne i zlecone. 

 

Dochody majątkowe dzielimy na:  

 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,  

 dochody ze sprzedaży majątku, 

 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 

W trakcie roku 2018 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy 21 

razy. Korektom uległa strona dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Plan 

dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 920.950 zł, plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 

677.950 zł, plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 158.000 zł i plan rozchodów uległ 

zwiększeniu o kwotę 85.000 zł. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan na 2018 r. (w 

złotych) 

Wykonanie od 

początku roku 

(w złotych) 

A.  DOCHODY 22.307.171 22.209.698 

    A.1. Dochody bieżące 20.726.647 20.781.152 

    A.2. Dochody majątkowe 1.580.524 1.428.545 

B.  WYDATKI                                    ( B1 + B2 ) 22.664.171 21.393.354 

    B.1. Wydatki bieżące 19.734.274 19.210.421 

    B.2. Wydatki majątkowe 2.929.897 2,172.933 

C.  ( - ) DEFICYT  / ( + ) NADWYŻKA (A-B) -357.000 826.343 

D. FINANSOWANIE    ( D.1. – D.2.) -357.000 826.343 
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    D.1. PRZYCHODY  OGÓŁEM 

            z tego : 
1.142.000 1.142.000 

           D.1.1. WOLNE ŚRODKI 

                       NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH 

400.000 

742.000 

400.000 

742.000 

    D.2. ROZCHODY  OGÓŁEM 

            z tego :  
785.000 784.709 

            D.2.1. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 785.000 784.709 

 

 

Realizacja dochodów gminy w 2018 roku (w złotych) 

Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie %  

Dochody bieżące 20.726.647 20.781.152 100,26 

Subwencje 7.570.040 7.570.040 100 

Udziały 2.724.695 2.890.491 106,08 

Dotacje na zadania własne 557.452 551.307 98,90 

Dotacje na zadania zlecone 5.649.896 5.599.336 99,11 

Pozostałe dochody bieżące 4.224.564 4.169.978 98,71 

Dochody majątkowe  1.580.524 1.428.545 90,38 

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.266.524 1.266.524 100 

dochody ze sprzedaży majątku 300.000 147.820 49,27 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

14.000 14.201 101,44 

Dochody ogółem 22.307.171 22.209.697 99,56 

 

Część wyrównawczą subwencji ogólnej przeznaczono na finansowanie zadań własnych 

gminy, natomiast część oświatową subwencji ogólnej na finansowanie zdań oświatowych.   

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.428.545 zł, z tego: 

1. sprzedaż nieruchomości nr 413/1 i 413/2 o łącznej pow. 2,8817 ha w Jackowicach – 

125.620 zł, 

2. sprzedaż nieruchomości nr 289 o pow. 0,26 ja w Bąkowie Dolnym –  22.200 zł, 

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności – 14.201 zł, 

4. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych 

w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku – 6.949 zł, 

5. środki pozyskane w ramach PROW na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny ETAP II oraz budowa zbiornika 

wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW położonej 

we wsi Złaków Borowy w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1289” – 1.259.575 zł. 

 

Dochody Gminy Zduny w podziale na działy (w złotych) 

Dz. Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

%  

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 826.424 826.5230 100,01 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

703.000 713.195 101,45 

700 Gospodarka mieszkaniowa 427.000 329.115 77,08 
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750 Administracja publiczna 108.249 120.011 110,87 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

60.649 54.611 90,04 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

5.063.395 5.144.320 101,60 

758 Różne rozliczenia 7.659.152 7.659.152 100 

801 Oświata i wychowanie 420.426 411.746 97,94 

851 Ochrona zdrowia 78.000 68.979 88,43 

852 Pomoc społeczna 242.486 245.735 101,34 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.232 35.018 87,04 

855 Rodzina 4.664.940 4.617.478 98,98 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

2.013.218 1.983.808 98,54 

Dochody ogółem: 22.307.171 22.209.697 99,56 

 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (w złotych) 

Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie %  

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 

5.000 4.106 82,12 

Wpływy z podatku od nieruchomości 875.000 798.011 91,20 

Wpływy z podatku rolnego  1.079.000 1.058.805 98,13 

Wpływy z podatku leśnego 4.300 4.458 103,67 

Wpływy z podatku od środków transportowych 200.600 199.662 99,53 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000 18.614 62,05 

Wpływy z opłaty produktowej 500 125 25 

Wpływy z opłaty targowej 5.000 4.480 89,60 

Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 

604.000 593.943 98,34 

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 103.000 118.878 115,42 

Wpływy z opłaty skarbowej 25.000 19.043 76,18 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78.000 68.979 88,44 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1.800 1.766 98,12 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat             z  

tytułu podatków i opłat 

7.500 13.917 185,56 

Podatki i opłaty lokalne ogółem: 3.018.700 2.923.449 96,85 

 

Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe: 

wydatki bieżące służą działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie dróg, gospodarka 

mieszkaniowa, oświat, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i ochrona środowiska oraz kultura 

fizyczna i sport. Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku gminy.  

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku w rozbiciu na bieżące i majątkowe (w złotych) 
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Wyszczególnienie Wydatki planowane 
Wydatki 

planowane 
% 

wykonania 

Wydatki bieżące 19.734.274 19.210.421 97,35 

Wydatki majątkowe 2.929.897 2.172.933 74,17 

Wydatki ogółem: 22.664.172 21.383.354 94,35 

 

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku w podziale na działy (w złotych) 

 

Dz. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 
% 

planu 

rocznego 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo 891.424 890.249 99,87 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

881.212 831.438 94,35 

600 Transport i łączność 249.738 242.651 97,16 

700 Gospodarka mieszkaniowa 55.000 43.582 79,24 

710 Działalność usługowa 55.000 40.914 74,39 

750 Administracja publiczna 2.686.744 2.573.360 95,78 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 

sadownictwa 

60.649 54.611 90,04 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

237.372 167.455 70,55 

757 Obsługa długu publicznego 87.000 86.939 99,93 

758 Różne rozliczenia 2.000 13 0,65 

801 Oświata i wychowanie 7.276.713 7.259.641 99,77 

851 Ochrona zdrowia 79.700 66.463 83,39 

852 Pomoc społeczna 643.454 589.179 91,57 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.232 43.772 87,14 

855 Rodzina 4.717.790 4.655.270 98,67 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.979.921 3.137.272 78,83 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 483.422 482.182 99,74 

926 Kultura fizyczna  226.800 218.361,32 96,28 

RAZEM: 22.664.171 21.383.354 94,35 

 

 

Udział głównych zadań zrealizowanych w 2018 roku w wydatkach ogółem 

Wyszczególnienie Poniesione wydatki Wskaźnik (%) 

Wydatki na inwestycje 2.171.833 10,16 

Wydatki na drogi 242.651 1,14 

Wydatki na transport 126.176 0,59 

Wydatki na utrzymanie budynków 354.847 1,66 

Wydatki na wynagrodzenia 6.139.536 28,72 
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Pozyskane środki zewnętrzne wprowadzone do budżetu Gminy:  

W 2018 roku pozyskano środki na łączną kwotę 1.413.161 zł, w tym: 

1) środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie 

centrum rekreacyjnego wsi Złaków Borowy poprzez budowę altany i nasadzenie 

krzewów” zaplanowane i wykonane w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu rocznego, 

2) środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie 

centrum rekreacyjnego wsi Bąków Górny poprzez budowę altany” zaplanowane 

i wykonane w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu rocznego, 

3) środki z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty 

przystankowej w miejscowości Bogoria Pofolwarczna” zaplanowane i wykonane 

w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu rocznego, 

4) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczony na zwrot części wydatków wykonanych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie zaplanowana i wykonana w kwocie 

89.112 zł, tj. 100 % planu rocznego, 

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie w 2018 

roku” zaplanowane w kwocie 31.143 zł, wykonanie wynosi 21.474 zł, tj. 68,95 % planu 

rocznego, 

6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna 

tablica” zaplanowana i wykonana w kwocie 28.000 zł, tj. 100 % planu rocznego, 

7) pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

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

na terenie Gminy Zduny ETAP II oraz budowa zbiornika wyrównawczego wraz 

z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW położonej we wsi Złaków 

Borowy w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1289” zaplanowana i wykonana 

w kwocie 1.259.575 zł, tj. 100 % planu rocznego.  

8) Koszt całkowity inwestycji: 2.021.105,29 zł.  

 

Pozyskane środki zewnętrzne pozostające poza budżetem Gminy:  

 

1) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny” – wniosek złożony do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 19.01.2018 r.  

Koszt całkowity operacji: 2.434.163,46 zł  

Wnioskowana dotacja: 1.837.234,20 zł 

 

2) „Lokalny Animator Sportu” 

Koszt całkowity operacji: 19.800,00 zł  

Dotacja:9.900,00 zł 

Wniosek złożony: 05.03.2018 r. Zadanie zrealizowane w roku 2018. 

 

3) „E-aktywni mieszkańcy Gminy Zduny” 

Koszt całkowity operacji: 84.000,00 zł  

Dotacja:84.000,00 zł 

Wniosek złożony: 18.12.2018 r. Zadanie realizowane w roku 2019. 

 

4) VIII Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB)  

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zduny” 
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Koszt całkowity operacji: 66.620,00 zł  

Dotacja: 65.953,80 zł 

Wniosek złożony: 25.04.2018 r. Zadanie zrealizowane w roku 2018. 

 

5) Realizacja zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB)  

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zduny” 

Koszt całkowity operacji: 28.320,00 zł  

Dotacja: 26.751,80 zł 

Wniosek złożony: 07.12.2018 r. Zadanie zrealizowane w roku 2018. 

 

Realizacja inwestycji w 2018 roku (w złotych) 

L.p. Zadanie Plan na 

2018 rok 

Kwota 

ogółem 

Kwota 

dofinan-

sowania 

1. Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr ew. 

432/1 we wsi Szymanowice 

88.000 81.514 - 

2. Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby stacji 

uzdatniania wody w Bogorii Górnej i Retkach 

90.000 84.641 - 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej (3,026 km) wraz 

z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy 

Zduny ETAP II oraz budowa zbiornika 

wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych 

na terenie istniejącej SUW położonej we wsi Złaków 

Borowy w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 

1289 

2.091.897 2.005.678 1.259.575 

4. Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Zduny – 

realizacji             w 2018 roku nie było 

660.000 - - 

Ogółem: 2.929.897 2.171.833 1.259.575 

Poziom zadłużenia oraz koszty obsługi zadłużenia (w złotych) 

 

Poziom zadłużenia 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

2.804.328 6.781.486 9.018.924 8.602.876 7.818.167 

Koszty obsługi 63.544 127.312 181.175 95.620 86.939 

 

6. Promocja Gminy 

 
W ramach działań promocyjnych Gminy Zduny zostały zakupione długopisy, opaski 

odblaskowe, pinsy, kubki, smycze, puchary, podziękowania, które były wykorzystywane w 

2018 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 z 
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funkcjonariuszami Policji z KPP w Łowiczu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowy. 

Ponadto została zamieszczona publikacja na temat Gminy Zduny w folderze reklamowym 

„Inteligentny Rozwój Regionu 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Łódzkie”. 
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7. Oświata i wychowanie 

 
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. 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach rozpoczęło:  

  Szkoła Podstawowa  

im. Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka  

w Bąkowie Górnym 

IX 2018r. IX 2018r. 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

309 118 

oddziały przedszkolne 130 54 

 

W szkołach odbywała się nauka języków obcych uczennic i uczniów: 

 Szkoła Podstawowa 

im. Pierwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego 

w Nowych Zdunach 

Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka 

w Bąkowie Górnym 

Język angielski 

(obowiązkowy 

od kl.I) 

Język 

niemiecki 

Język 

angielski 

(obowiązkowy 

od kl.I) 

Język 

niemiecki 

VI 

2018 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

321 320 111 61 

oddziały przedszkolne 132 0 47 0 

IX 

2018 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

309 308 118 84 

oddziały przedszkolne 130 0 54 0 

 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio osób: 

  Szkoła Podstawowa 

im. Pierwszego 

Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego 

w Nowych Zdunach 

Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka 

w Bąkowie Górnym 

VI 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

17,83 13,88 

oddziały przedszkolne 22 15,66 

IX 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

18,18 13,11 

oddziały przedszkolne 21,67 18 
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Maksymalna i minimalna liczba uczniów w klasie.  

 Szkoła Podstawowa  

im. Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

Szkoła podstawowa 

im. Janusza Korczaka 

w Bąkowie Górnym 

najwięcej najmniej najwięcej najmniej 

VI 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

23 13 18 7 

oddziały przedszkolne 25 19 25 13 

IX 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

23 13 18 7 

oddziały przedszkolne 25 19 25 13 

 

W szkole zatrudniono nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty):  

 SP Szkoła Podstawowa  

im. Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

Szkoła podstawowa 

im. Janusza Korczaka 

w Bąkowie Górnym 

VI 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

42,28 15,10 

oddziały przedszkolne 8 5,5 

IX 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

38,72 17,77 

oddziały przedszkolne 8 5,5 

  

Zatrudnienie pracownicy obsługi szkół 

Lp. Szkoła Pracownicy obsługi 

/ liczba osób/ 

1. 

 

Szkoła Podstawowa im Pierwszego marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 

 

23 

2. 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie 

Górnym 

 7 

3. Razem 30 

 

Struktura zatrudnienia według stopnia awansu zawodowego.   

Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 
 
  stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

VI 

2018 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

1 3 10,61 27,67 

oddziały przedszkolne 0 3 5 0 

IX 

2018 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

1 1,80 10,61 25,31 

oddziały przedszkolne 0 3 4 1 
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Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym 

  stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

VI 

2018 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

1 3 10,61 27,67 

oddziały przedszkolne 0 3 5 0 

IX 

2018 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

1 1,80 10,61 25,31 

oddziały przedszkolne 0 3 4 1 

 

Fluktuacja  ciągu zatrudnienia w roku 2018 r. (w przeliczeniu na pełne etaty):  

 SP Szkoła Podstawowa im. 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

 

Szkoła podstawowa 

im. Janusza Korczaka 

w Bąkowie Górnym 

zatrudniono zwolniono zatrudniono zwolniono 

szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

5,11 8,67 6,27 3,49 

oddziały przedszkolne 1 1 1 1 

 

Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio uczennic i uczniów. 

 SP Szkoła Podstawowa im. 

Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

Szkoła podstawowa 

im. Janusza 

Korczaka 

w Bąkowie Górnym 

VI 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

7,60 5,9 

oddziały przedszkolne 16,50 8,54 

IX 2018 szkoła 

podstawowa+gimnazjum 

7,98 5,62 

oddziały przedszkolne 16,25 9,81 

 

W 2018 r. szkołę ukończyło: 

 SP Szkoła Podstawowa im. 

Pierwszego Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego  

w Nowych Zdunach 

 

Szkoła podstawowa  

im. Janusza Korczaka  

w Bąkowie Górnym 

VI 2018 szkoła podstawowa 0 0 

gimnazjum 52  
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Promocji do kolejnej klasy nie otrzymało 6 uczniów: 

2017/2018 

 ocena niedostateczna                     

z jednego przedmiotu 

ocena niedostateczna  z 

dwóch przedmiotów 

ocena niedostateczna z trzech i 

więcej przedmiotów 

Szkoła 

podstawowa 

w Nowych 

Zdunach 

2 uczniów z edukacji 

wczesnoszkolnej kl. III 

0 1 

Gimnazjum w 

Nowych 

Zdunach 

0 0 0 

Szkoła 

podstawowa 

w Bąkowie 

Górnym 

0 0 3 

 

Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła: 

2017/ 2018 

 % zdawalności 

szkoła podstawowa  

gimnazjum 100 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach w 2018 r. przyznał 32 stypendia za 

wyniki w nauce. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym przyznał 20 stypendiów 

za wyniki w nauce.    

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w r. szkolnym 2016/17 – kwiecień 2017 r. 

Średnie  Część humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza 
Język angielski Język niemiecki 

Historia 

i wos 
Język polski 

Przedmioty 

przyrodnicze 
Matematyka 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Kraj  59,0 69,0 52,0 47,0 67,0 49,0 54,0 41,0 

Łódzkie 59,0 70,0 53,0 47,0 67,0 49,0 53,0 43,0 

GP Nowe 

Zduny 
62,9 70,9 52,5 47,6 60,7 39,6 95 80 

Powiat 

łowicki 
63,3 72,1 54,1 50,8 65,7 46,3 61,7 81,9 

 

Wyniki 100% :  

Historia – Jakub J. (1 osoba ) 

Matematyka –Julia F. , Szymon W. , Nikodem W. (3 osoby) 

J. angielski  poziom podstawowy – Julia F., Julia M. , Szymon W., Nikodem W. ( 4 osoby) 

J. angielski poziom rozszerzony – Szymon W., Nikodem W. ( 2 osoby) 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w r. szkolnym 2017/18- kwiecień 2018 r.  

Średnie  Część humanistyczna  Część matematyczno-

przyrodnicza  

Język angielski  

Historia 

i wos 

Język 

polski  

Przedmioty 

przyrodnicze 

Matematyka  Poziom 

podstawowy 

Poziom 

rozszerzony 

Kraj  59 68 56 52 68 52 

Łódzkie 58 67 56 52 67 50 

GP Nowe 

Zduny 

60,6 72,1 60,2 60,9 60,9 44 

Powiat 

łowicki 

61,7 70,0 59,0 57,7 66,4 48,9 

 

Wyniki 100% 

J. angielski poziom podstawowy – Artur C. , Natalia S., Wiktoria W. 

J. angielski poziom rozszerzony – Artur C.  

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało dzieci: 

VI 2018 IX 2018 

132 130 

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy 

62 70 66 64 

6 grup przedszkolnych 6 grup przedszkolnych 

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 2011 R
a

zem
 

2012 R
a

zem
 

2013 R
a

zem
 

2014 R
a

zem
 

2015 R
a

zem
 

Ł
ą
czn

ie 

Dz

. 

Chł

. 

Dz

. 

Chł

. 

Dz

. 

Chł

. 

Dz

. 

Chł

. 

Dz

. 

Chł

. 

VI/201

8 

18 23 41 15 12 27 13 20 33 15 15 30 1  1 13

2 

 

IX/201

8 

1 - 1 13 11 24 14 21 35 18 21 39 20 11 31 13

0 

 

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Bąkowie 

Górnym uczęszczało dzieci: 

VI 2018 IX 2018 

47 54 

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy 

29 18 29 25 

3 grup przedszkolnych 3 grup przedszkolnych 
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Do oddziałów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

 2011 R
a
zem

 

2012 R
a
zem

 

2013 R
a
zem

 

2014 R
a
zem

 

2015                   

i 2016 
R

a
zem

 

Ł
ą

czn
ie 

Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. Dz. Chł. 

VI/2018 8 3 11 7 6 13 5 6 11 6 6 12 0 0 0 47 
 

IX/2018 0 0 0 7 6 13 9 6 15 6 6 12 8 6 14 54 
 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco:  

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym  – 8.064,34 zł, 

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

Zdunach – 8.143,23 zł.   

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 7.259.640,93 zł, z czego 3.926.474 zł (54,09 %) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

 

8. 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 2018 roku, było 66 

rodzin, głównie z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

 

Tabela. Dane o korzystaniu osób z pomocy i wsparcia w GOPS w Zdunach (2017 - 2018r.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia 1 197 139 

Liczba osób, którym przyznano świadczenia 2 126 99 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 53 50 

Wiek 0-17 4 59 35 

Wiek produkcyjny * 5 44 51 

Wiek poprodukcyjny ** 6 23 13 

Liczba rodzin 7 88 66 

Liczba osób w rodzinach 8 197 139 
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Ogółem 9 69 56 

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 28 31 

Wiek 0-17 11 24 18 

Wiek 18-59 12 39 27 

Wiek 60 lat i więcej 13 13 11 

Liczba osób ogółem 14 197 139 

Liczba rodzin 15 88 66 

Liczba osób w rodzinach 16 197 139 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem 17 0 0 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - 

ogółem 
18 0 0 

    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. 

 

Tabela. Powody przyznawania pomocy społecznej oferowanej przez GOPS w Zdunach (2018 r.) 

Powód przyznawania pomocy społecznej Liczba rodzin/ Liczba 

osób 

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 3 

Bezrobocie 36 

Niepełnosprawność 19 

Długotrwała lub ciężka choroba 17 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym: 

7 

- rodziny niepełne 5 

- rodziny wielodzietne 2 
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Alkoholizm 2 

Ubóstwo 2 

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 (2018 r.) 

Formy pomocy 

Liczba rodzin/osób 

którym przyznano 

świadczenia 

Kwota świadczeń 

Zasiłki stałe 13 68.281,22 

Dotacja 13 68.483,00 

Zasiłki okresowe 24 32.925,02 

Dotacja 24 32.934,00 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotna od zasiłku stałego 
11 5.687,61 

Dotacja 11 5.733,00 

Zasiłki celowe/rodziny w tym: 23 17.550,29 

opał 19 10.847,29 

żywność 1 100,00 

leczenie 1 2.323,00 

remont 1 180,00 

sprawienie pogrzebu 1 4.100,00 

Specjalne zasiłki celowe/rodziny w 

tym: 
16 8.428,00 

 

żywność 
1 250,00 

opał 10 4,278,00 

leczenie 5 3.900,00 

Posiłek/rodziny 100 54.353,00 

- w tym dla dzieci 

          w szkołach 
34 7.883,00 

Dotacja 100 48.181,00 

Skierowanie do domu pomocy 

społecznej 
8 148.963,00 

Źródło:  Dane GOPS w Zdunach 
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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 

2017 411 640 3.534.846,10zł 

2018 312/530 3.126.316,20 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 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

Liczba uczniów korzystających ze świadczenia- stypendia szkolne i zasiłki szkolne- koszt. 

Rok Liczba uczniów Koszt Dotacja 

2018 29 43 772,00 zł 35 017,60 zł 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

 Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – koszt. 

Rok Liczba osób korzystających ze 

świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

Koszt 

2017 346 1.443.838,83zł 

2018 306 1.296.342,00 zł 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

Liczba rodzin, które otrzymały Kartę Dużej Rodziny -koszt. 

Rok Liczba rodzin Koszt 

2018 7 41,00 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 2017 2018 

Świadczenia opiekuńcze  

ogółem- Zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

1103 997 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 
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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 2017 2018 

Świadczenia opiekuńcze ogółem- 

zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

 

 

381 893,00 zł 

 

 

 

370 407,00 zł 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

Liczba rodzin, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 

(becikowe). 

Rok Liczba rodzin Koszt 

2017 36 36000,00 zł 

2018 35 35000,00 zł 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

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

Rok Liczba osób Koszt 

2017 17 83.650,00 zł 

2018 14 72.200,00 zł 
Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

W 2018 roku z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były 

finansowane wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowy w kwocie - 62.550,98;zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii - 2.400,00;zł. 

 

W roku 2018 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 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.  
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Zadania profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Zduny w 2018r, 

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 

1.W roku sprawozdawczym Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Zdunach rozpatrzyła 11 

wniosków, mieszkańców gminy Zduny w 

sprawie zobowiązania do podjęcia  leczenia  

odwykowego. Sprawę  2  osób  skierowano 

do Sądu Rejonowego w Łowiczu. 

 

2.000,00  

II. Udzielanie rodzinom  

w których występują 

problemy alkoholowe 

pomocy psychospołecznej 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 w 

tym: 

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i 

nauczycieli 

- pogadanki profilaktyczne dla uczniów 

- konkursy profilaktyczne dla uczniów  

- 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: „Asertywność 

 i przeciwdziałanie   uzależnieniu  od 

alkoholu”  dla 17 Kół  Gospodyń  

Wiejskich  z terenu  gminy Zduny.  

-Stworzono młodzieży z terenu gminy 

Zduny odpowiednie warunki do uprawiania 

 

3.754,85 

 

 

 

415,607.140,25 

6.346,28 

26.940,00 

 

4.016,00 
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sportu poprzez: zakupienie 2 stołów do 

tenisa stołowego dla Uczniowskiego Klubu 

Sportowego GOK w Zdunach oraz 

sfinansowano organizację zajęć 

sportowych prowadzonych pod kontrolą 

instruktora. 

-Dofinansowano koszty udziału dzieci i 

młodzieży w różnych formach spędzania 

czasu wolnego, poprzez dofinasowanie 

kosztów zorganizowania 2 wycieczek 

jednodniowych przez Bibliotekę 

Publiczną i Dom Kultury Gminy Zduny . 

 

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 . 

W 2018r., Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zdunach 

odbyła 15 posiedzeń w celu zobowiązania 

osób nadużywających alkoholu do 

podjęcia  leczenia  odwykowego.  

 

1.500,00 

 

  

 

2.000,00 

 

 

8.438,00 

 

V. 

Podejmowanie interwencji w 

związku  z naruszeniem  

przepisów określonych w art. 

13
1
 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 62.550,98 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 
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Problem uzależnienia od alkoholu na terenie Gminy Zduny można stwierdzić, że ma marginalne 

znaczenie. Udział liczby osób zgłoszonych na Komisję w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców 

Gminy, to zaledwie 0,2%. Zgodnie z danymi GOPS w Zdunach, zawartymi w poniższej tabeli, w 

latach 2015-2018 liczba osób zgłaszanych na komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Zdunach systematycznie wzrasta.  

Liczba osób objętych pomocą GOPS w Zdunach z powodu alkoholizmu 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

Liczba osób zgłoszonych na Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zdunach 

 

9 9 12 11 

Liczba kobiet zgłoszonych na Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Zdunach 
1 1 2 1 

Liczba mężczyzn zgłoszonych na Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach 
8 8 10 10 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

 

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 2018r. 

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 

2018 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 ramach tego zadania dofinansowano koszty  

przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych  

z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla 

 1.800,00 
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w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii,  w 

szczególności dla dzieci 

 i młodzieży 

uczniów w Szkole Podstawowej w Bąkowie oraz 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Zduńskiej Dąbrowie.  

      

IV. Wspierania działań 

instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób 

fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów 

narkomanii 

Dofinansowano koszty zorganizowania spotkania 

edukacyjnego na temat szkodliwości substancji 

psychoaktywnych dla rodziców  

w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach. 

   600,00 

V. 

 

 

Obejmowanie pomocą 

społeczną osób 

uzależnionych i rodzin osób 

uzależnionych, dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym 

W 2018 roku nie stwierdzono potrzeb w tym 

zakresie. 

 

 

  RAZEM: 2.400,00 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Na przestrzeni lat 2008 - 2018 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. 

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 2018 roku. 

Tabela. Szczegółowe cele Strategii zrealizowane w 2018r. 

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 

323.250,00 zł. 

 liczba rodzin korzystających ze wsparcia GOPS - 66 

 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 - 40 

 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 - 48 

1.3. Wzmacnianie integracji 

członków rodzin z terenu 

Gminy. 

 liczba spotkań z psychoterapeutą zorganizowanych dla rodziców 

i dzieci sprawiających problemy wychowawcze- 3  

 liczba rodzin objętych wsparciem w zakresie wzmacniania 

integracji jej członków - 17 

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 

- 26 

 liczba osób uczestniczących w pogadankach, szkoleniach i 

warsztatach - 850 

1.5. Zapewnienie wsparcia dla 

rodzin wielodzietnych 

 wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych rodzinom 

wielodzietnym – 

5.876,00 zł. 

 liczba rodzin wielodzietnych korzystających ze wsparcia GOPS - 

2 

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 - 1 

 liczba przekwalifikowanych osób bezrobotnych - 1 

 liczba osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach - 1 

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 - 1 

2.4. Wspieranie bezrobotnych 

w poszukiwaniu pracy. 

 liczba osób bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie – 102  

 liczba osób bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w 

znalezieniu pracy - 48 

3.1. Udzielanie pomocy 

materialnej rodzinom ubogim. 

 liczba rodzin ubogich, którym udzielono wsparcia - 52 

 wysokość udzielonego wsparcia finansowego – 192.503,53zł. 

3.2. Zatrudnienie asystenta 

rodziny w rodzinach z 

dysfunkcjami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

 liczba rodzin, które skorzystały z pomocy asystenta rodziny - 5 
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3.3. Wspieranie osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w nabywaniu 

nowych kwalifikacji, 

kompetencji zawodowych i 

społecznych. 

 liczba osób objętych wsparciem - 100  

 liczba osób, które nabyły nowe kwalifikacje i kompetencje 

zawodowe - 100 

3.4. Włączenie osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym do aktywnych 

form wsparcia prowadzonych 

przez GOPS w Zdunach. 

 liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia - 3 

4.1. Zapewnienie wsparcia 

psychologicznego i 

społecznego osobom 

niepełnosprawnych, w tym z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 

psychologicznego i społecznego - 0 

 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 - 

0 

 liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały zatrudnienie w 

wyniku odbytych szkoleń - 0 

4.4. Udzielenie wsparcia 

finansowego rodzinom z 

niepełnosprawną osobą. 

 liczba rodzin z osobą niepełnosprawną, którym udzielono 

wsparcia finansowego – 25 

 liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono wsparcia 

finansowego - 90 

 wysokość udzielonego wsparcia finansowego – 89.312,07zł. 

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 - 42 

 liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w imprezach 

kulturalnych na terenie Gminy- 90 

 liczba imprez kulturalnych, w których udział mogą brać osoby 

niepełnosprawne - 0 

  liczba udzielonych porad prawnych - 0 

 liczba udzielonych porad psychologicznych i socjalnych - 0 

 liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały 

ze wsparcia -0  

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 - 

11 

 liczba założonych „Niebieskich Kart”- 14 

5.3. Podjęcie odpowiednich 

działań wobec sprawców 

 liczba sprawców przemocy w rodzinie skierowanych na leczenie 

- 2 
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przemocy w rodzinie. 

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- 55  

 liczba publikacji, materiałów informacyjnych 

- 9 

 liczba uczestników przeprowadzonych działań profilaktycznych 

- 720 

6.3. Zapewnienie dostępu do 

specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych. 

 liczba osób uzależnionych, które skorzystały ze specjalistycznej 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej - 8 

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 

 

7.1. Rozwój środowiskowych 
form opieki dla osób starszych. 

 liczba pielęgniarek środowiskowych - 3 

 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 - 12 

 liczba ofert w zakresie aktywnego wypoczynku skierowana do 
osób starszych - 2 

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 - 13 

 liczba osób starszych, którym udzielono pomocy w ramach 
wolontariatu - 4 

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- 2 

 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 

 liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w 
gminnych lokalach socjalnych-0 

 liczba osób bezdomnych, którym dofinansowano pobyt w 
schronisku - 0 
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poradnictwa i opieki zdrowotnej.  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. 

 

Na terenie gminy realizowane były również działania profilaktyczne zawarte w Gminnym 

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

lata 2017 – 2019, na realizację których przeznaczono kwotę 1.180,16zł;zł oraz zadania 

dotyczące wspierania dziecka i rodziny przedstawione w Gminnym Programie Wspierania 

Rodziny na lata 2017 – 2020, na realizacje, których wydatkowano kwotę 889,00;zł. 

 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli, w 2014 roku na terenie Gminy Zduny 

odnotowano 8 ofiar przemocy domowej, którymi były kobiety. Liczba ofiar przemocy 

domowej w latach 2014 - 2018 uległa zwiększeniu. W 2018 roku z powodu występowania 

przemocy w rodzinie wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w przypadku 15 rodzin z terenu 

gminy Zduny. 

Przemoc w rodzinie w Gminie Zduny w latach ( 2014-2018 ) 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba ofiar przemocy domowej, w tym: 8 10 7 13 15 

   - kobiety 8 9 6 11 13 

   - mężczyźni 0 1 1 2 2 

Liczba sprawców przemocy domowej, w tym: 8 10 7 13 15 

   - kobiety 0 1 1 0 2 

   - mężczyźni 8 9 6 13 13 

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart 8 10 7 13 15 

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, GKRPA, organizacji pozarządowych. Działania te 

koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  
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Z powodu występowania przemocy w rodzinie w 2018 roku, Zespół Interdyscyplinarny odbył 

12 posiedzeń w celu udzielenia pomocy i wsparcia 15 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. Do celów szczegółowych ujętych w 

Programie należą: 

 

1. Cel szczegółowy: 

 

- Koordynacja działań lokalnych podmiotów 

 

l.p. Wskaźniki realizacji celu 

1. - liczba wszczętych procedur "Niebieskiej Karty" - 15 

- liczba zakończonych procedur „Niebieskiej Karty” - 19 

- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego - 12 

 

 2. Cel szczegółowy: 

 

- zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie 

 

l.p. Wskaźnik realizacji celu 

1.  - liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą - 15 

- liczba osób, którym udzielono bezpiecznego schronienia -0 

- liczba wszczętych procedur "Niebieskiej Karty" -15 

- liczba osób objętych pomocą np. medyczną, psychologiczną, prawną - 3 

 

 

3. Cel szczegółowy: 

Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie  w Gminie Zduny 

 

l.p. Wskaźnik realizacji celu 

1.  - liczba wydanych ulotek i broszur – 120 

- liczba osób odwiedzających stronę internetową GOPS Zduny - 2476 oraz Urzędu    Gminy 

Zduny - 8275 

- liczba kampanii społecznych prowadzonych na terenie Gminy Zduny - 0 

- liczba przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z zakresu przemocy - 0 

- liczba programów propagujących życie bez przemocy – 3 

- koszt – 780,16 

- ilość warsztatów doskonalenia umiejętności społecznych – 1 

- koszt – 400,00 

- liczba sprawców przemocy objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi - 0 
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 4. Cel szczegółowy: 

 - podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, rozwijanie współpracy 

interdyscyplinarnej  

 

l.p. 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. 

 

W  2018 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.  

 

Tabela. Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny 

 2015 2016 2017 2018 

Liczba asystentów rodziny w gminie 1 1 1 1 

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny 2 4 5 5 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

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

rodziny na terenie gminy Zduny ma tendencję rosnącą. Przyczyną takiej sytuacji może być 

fakt, iż rodziny zamieszkałe na terenie gminy Zduny, coraz częściej borykają się 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

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.  
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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. 

1. Cel szczegółowy 

Poprawa funkcjonowania rodziny w sferze socjalno-bytowej ( 2018r.) 

 

 

 

  

l.p. 

Wskaźnik realizacji celu 

  1. 

 

- liczba i forma udzielonej pomocy –zasiłki celowe 4 

- zasiłki okresowe 11 

-  liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą – 2 rodziny 

- 2 dzieci 

-  liczba dzieci korzystających z posiłku - 34 

- liczba rodzin korzystających z pomocy 44 

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

- liczba osób (dorośli i dzieci), które doznają przemocy -7 osób 

 - liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej -0  

- wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 0 

 

2. Cel szczegółowy 

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży  (2018r.) 

 

3. Cel szczegółowy 

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym (2018r.) 

l.p. Wskaźnik realizacji celu 

L.p Wskaźniki realizacji celu 

1. - liczba spotkań wolontariuszy oraz liczba uczniów   objętych pomocą w stosunku do 

liczby uczniów w szkole - 0 

- liczba zorganizowanych spektakli profilaktycznych oraz  liczba osób w nich 

uczestnicząca - 0 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba zrealizowanych programów- 0 

- liczba rodzin którym przydzielono  asystenta rodziny – 5  

- koszt – 5.529,00  w  tym:  dotacja  – 1.261,00 

- liczba osób uzależnionych skierowanych na leczenie, 0 

- liczba osób, które ukończyły terapię, 0 

- liczba założonych Niebieskich Kart - 7 

- liczba rodzin objętych monitorowaniem - 7 

- liczba osób, które 

ukończyły kursy kwalifikacyjne 0 

- liczba osób, które podjęły zatrudnienie 0 

 

4. Cel szczegółowy 

Koordynacja, wspieranie i promowanie działań w obszarach profilaktyki  

i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem oraz przemocą (2018r.) 

l.p. Wskaźnik realizacji celu 

1. 

 

 

- liczba zorganizowanych pogadanek, prelekcji, warsztatów - 3  

- koszt 889,00 

- liczba młodzieży uczestniczącej - 50 

- liczba uczestniczących rodziców - 0 

-  liczba zorganizowanych warsztatów -0  

- liczba rodziców uczestniczących w warsztatach -0 

Źródło: Dane GOPS w Zdunach 

Monitoring wskaźników realizacji działań za lata 2017 -2019, zostanie przeprowadzony po 

okresie realizacji zadań przedstawionych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny. 

 

9. Pomoc publiczna 
Zestawienie ulg udzielonych przedsiębiorcom oraz rolnikom w postaci umorzenia, 

odroczenia, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego w 2018 roku. 

Rodzaj ulgi Liczba beneficjentów Kwota zł 

Umorzenie zaległości  podatkowej w 

podatku  od nieruchomości - os. prawne 

1 przedsiębiorca Zaległość - 9.578,00 zł 

Odsetki 382,00 zł 

Odroczenie terminu płatności podatku od 

nieruchomości – os. prawne 

1 przedsiębiorca 20.452,00 zł 

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej 

w podatku od nieruchomości – os. 

prawne 

1 przedsiębiorca 20.452,00 zł 
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Umorzenie zaległości  podatkowej w 

podatku rolnym od osób fizycznych 

2 rolników  1.197,00 zł 

Umorzenie zaległości podatkowej w 

podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych 

1 rolnik 362,00 zł 

Ulga inwestycyjna 1 rolnik 19.682,88 zł 

Ulga z tytułu zakupu gruntów 13 rolników 33.754,00 zł 

 

Odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie i rozłożenie na raty podatku od 

nieruchomości dotyczyło jednej osoby prawnej. Podstawą odroczenia podatku, umorzenia 

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

Podstawą umorzenie zaległości podatkowej dla dwóch rolników była w jednym przypadku 

chorobą podatnika, natomiast w drugim pożar budynku mieszkalnego. 

Z ulgi z tytułu zakupu gruntów skorzystało w 2018 r. 13 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 2018 r. została przyznana jednemu rolnikowi 

w związku z budową budynku inwentarskiego służącego hodowli bydła mlecznego. 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. 
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10. Mieszkalnictwo 
Gmina Zduny dysponuje 22 lokalami mieszkalnymi w  tym 2 lokalami socjalnymi. 

W roku 2018 zamieszkałe było 18 lokali mieszkalnych w tym 1 lokal socjalny. 

Stawka bazowa czynszu najmu  lokali mieszkalnych  wynosiła 1,50 zł/1m
2
, w odniesieniu do 

lokali socjalnych czynsz najmu wynosi  ½ stawki bazowej. 

W roku 2018 dochód z najmu lokali mieszkalnych wyniósł – 32.473,43 zł. 

Stawki czynszu za lokale w gminach powiatu łowickiego przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Nazwa Gminy 
Stawka bazowa czynszu za1m

2
  lokalu 

mieszkalny 

Stawka czynszu  

za 1m
2
 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  

  

11. Gospodarka nieruchomościami  
W roku 2018 Do gminnego zasobu nieruchomości nie nabyto żadnych nieruchomości 

 

Z tytułu 

oddanych w 

użytkowanie 

wieczyste 

nieruchomości 

gminnych 

uzyskano  

dochód od osób 

prawnych w 

wysokości 

Nr działki Powierzchnia  Miejscowość Rodzaj 

opłaty 

Kwota 

362   1.0400 ha  Jackowice opłata 

roczna 

2.220,00 zł 

141   0.8400 ha   Nowe Zduny      opłata 

roczna 

3.222,00 zł 

613/5   0,0611 ha Zduny opłata 

roczna 

579,00 zł 

613/7 0,1735 ha  Zduny opłata 

roczna 

1.764,00 zł 

608/1 0.2700 ha Zduny opłata 

roczna 

2.403,00 zł   

Łączna kwota  10.188,00 zł 

 

3. Dochody uzyskane 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 

746 i 747 1.1800 ha Zduny całość 

opłaty 

rozłożono 

4.729,40 zł 
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tytułu 

przekształcenia 

prawa użytkowania 

wieczystego w 

prawo własności  

na 10  rat   

wpłata   V 

raty 

Dochód uzyskany 

od osób prywatnych 

z tytułu 

przekształcenia 

prawa użytkowania 

wieczystego w 

prawo własności 

269/1 1.2600 ha     Strugienice całość 

opłaty 

rozłożono 

na 10  rat 

rocznych                                                                                        

wpłata  V  

raty 

4.032,15 zł 

806 0.0978 ha Zduny wpłata  V 

raty z 10 

721,57 zł 

807 0.0939 ha Zduny całość 

opłaty 

rozłożono 

na 10  rat 

rocznych 

wpłata IV 

raty 

728,50 zł 

Regulacja stanu 

prawnego działek  

36  Jackowice wpłata  V 

raty 

2.398,46 zł 

 
48/3  Jackowice wpłata IV 

raty 

2.546,84 zł 

Łączna kwota  
15.156,92 zł (w tym 

1486,46 zł odsetek) 

sprzedaż 
413/1 i 

413/2 

2,8817 ha Jackowic  122.620,00 

zł 

289 0,26 ha Bąków  Dolny  24.950,00 zł 

Łączna kwota 
147.570,00 zł 

 
 

4. Z dzierżawy gruntów rolnych uzyskano dochód: 

 

Oznaczenie działki Powierzchnia Miejscowość Kwota 

część działki 439    0,20 ha Jackowice 134,02 zł 

- dz. 544/1 i części działki nr 544/2 0.6553 ha Bąków Górny 311,77 zł 

dz.840/11 1.0000 ha       Strugienice 676,80 zł 

część dz. 168/1 1,43 ha Rząśno 1.629,01 zł 

część dz. 168/1 2,45 ha Rząśno 1.805,91 zł 

część dz. 439 0,58 ha Urzecze 408,09 zł 

część dz. 440 0,65 ha Urzecze 439,92 zł 
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część dz. 1148                                 0,40 ha Złaków Borowy 268,04 zł 

dz. nr 413/6 i 413/7  i 48/8/ 10,33 ha Jackowice 23.847,52 

zł 

dz. nr 153 o pow.  0,25 ha Wiskienica 

Dolna 

117,26 zł 

dz. nr 147 0,44 ha Wiskienica 

Dolna 

206,39 zł 

dz. nr 142/2 0,4266 ha Bogoria Górna 285,86 zł 

część działki nr 18/8 3,90 ha       Jackowice 2.613,39 zł 

Ogółem dochód 32.743,98 zł 

Łączna powierzchnia gruntów rolnych dzierżawionych w roku 

2018  

22,7119 ha 

  

W 2018 roku przeprowadzono 11 postępowań podziałowych zakończonych wydaniem 

prawomocnych decyzji oraz wszczęto dwa postępowania rozgraniczenia nieruchomości. 

 

12.  Inwestycje 

 
1. W roku 2018 r. zakończono budowę II etapu budowy kanalizacji sanitarnej. I etap budowy 

został zakończony w roku 2015. Na następne lata Gmina Zduny nie posiada opracowanej 

dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami 

umowy wykonawczej aktualnie Gmina boryka się z problemem dotyczącym zapewnienia 

właściwego serwisu i utrzymania wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Na etapie 

planowania i realizacji inwestycji do umowy zostały zapisy, które nie precyzują zakresu 

warunków gwarancyjnych jak również nie została przewidziana odrębna umowa 

serwisowa, w efekcie Gmina ponosiła dodatkowe koszty związane z serwisowaniem sieci 

kanalizacji jak również ponosi ryzyko całkowitego utracenia gwarancji zawartej w ofercie 

wykonawcy.   

2. W roku 2016 została zakończona budowa sali sportowej. W pierwszym roku użytkowania 

oraz w kolejnych latach ujawnione zostały wady, które wystąpiły na etapie procesu 

budowlanego, polegające na nieszczelności pokrycia dachowego. W latach 2016 – 2018 

nie zostały uruchomione procedury określone w umowie mające na celu eliminację wad 

oraz wyjaśnienie przyczyn. Doraźne starania czynione prze wykonawcę nie przyniosły 

rezultatów w postaci zgodnej z projektem realizacji inwestycji. W roku 2019 opracowana 

została ekspertyza techniczna, określająca możliwe przyczyny i wady tych przecieków, 

które Wykonawca zobowiązał się wykonać z zastosowanie przyjętych rozwiązań w 

ekspertyzie do 31.05.2019r. 

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

Gminy Zduny. Działania związane z rewitalizacją nie zostały zrealizowane w roku 2018, 

ze względu na brak możliwości pozyskania środków z funduszy zewnętrznych. W roku 

2019 planowana jest zmiana w zakresie obszaru przeznaczonego do wykonania prac 

rewitalizacyjnych.  

4. 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 
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Szymanowicach (tzw. Kozie Piekło), Maurzyce-Ruszków i dwa odcinki dróg w Nowych 

Zdunach.  

5. Na odcinki dróg w Szymanowicach i jeden w Nowych Zdunach zostały złożone wnioski o 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. 

6. Na terenie gminy Zduny znajduje się sieć dróg publicznych zaliczana 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., brak jest chodnika 

na odcinku odcinek drogi prowadzącej od drogi krajowej do Zespołu Szkół 

Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie oraz do Skansenu w Maurzycach,  

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

Zduny, Bąków Górny i Złaków Kościelny jest zadawalający, 

g) na terenie Gminy – brak ścieżek dla rowerzystów;   

h) nie został urządzony parking dla samochodów osobowych przy Skansenie w 

Maurzycach.    

2. W 2018 r. nie były realizowane żadne inwestycje drogowe (składany był wniosek na 

budowę i przebudowę sieci dróg na osiedlu w Zdunach), z uwagi na brak parametrów 

dróg na podstawie rozporządzenia jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie 

odstąpiono od realizacji wniosku. W Plany Gminy na lata następne w zakresie 

inwestycji drogowej to: 

1) przebudowa drogi we wsi Nowe Zduny odcinek – ok. 1800mb, 

2) przebudowa drogi we wsi Szymanowice odcinek ok. 1250mb, 

3) przebudowa dróg na osiedlu w Zdunach odcinek ok. 800mb, 

4) budowa drogi do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej 

Dąbrowie wraz z przebudową drogi w Nowych Zdunach odcinek ok. 2100mb, 

przebudowa drogi gminnej Rząśno-Bogoria Pofolwarczna odcinek ok. 1400mb 

3. 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. Zychlin 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 

 

4. Zadania priorytetowe w zakresie realizacji budowy dróg o nawierzchni asfaltowej 

dotyczą przede wszystkim odcinków dróg, przy których znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa we wsiach: 

1) Szymanowice (tzw. Kozie Piekło) odcinek około 1300mb, 

2) Nowe Zduny odcinek (przy zabudowie zagrodowej) około 1800mb, 

3) Maurzyce Ruszków odcinek około 700mb, 

4) Nowe Zduny przy sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych około 650mb, 

5) Złaków Borowy do granicy z gminą Żychlin około 600mb. 

5. Drogi gminne na koniec 2018 roku w 90% posiadały nawierzchnie asfaltowe a w 10% 

wymagane jest położenia nowej nawierzchni asfaltowej. Dotyczy to dróg we wsi 

Jackowioce - Złaków Kościelny oraz Zduny-Strugienice. Wykonywane są bieżące 

naprawy nawierzchni asfaltowych (mieszkanką emulsji asfaltowej z grysem) co w 

całości wystarcza na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo nawierzchni w 

ruchu drogowym 

6. Na terenie gminy Zduny na ciekach wodnych – rzeka Bzura, Słudwia i Igla znajdują 

się przeprawy mostowe (stan mostów dobry budowy i remonty 2011r. - 2013r.) we 

wsiach: 

1) Strugienice na rzece Bzura i Igla 

2) Wierznowice na rzece Bzura 

3) Urzecze na rzece Bzura 

4) Złaków Borowy na rzece Słudwia – 2szt. 

5) Złaków Kościelny na rzece Słudwia. 

7. Sprawy w zakresie planowania przestrzennego, stan na koniec roku 2018 r. 

1) Na terenie Gminy Zduny do końca roku 2018 planami przestrzennymi były objęte 

następujące tereny wsi z przeznaczeniem: 
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L.p. Tytuł Data uchwały Nr uchwały Ogłoszona Data 

ogłoszenia 

Wejście 

w życie 

1. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi Bąków 

Górny, Maurzyce, Nowe 

Zduny i Zalesie 

05.10.1995r. XI/49/95 Dz. U. Woj. 

Sk-cego Nr 

17, poz. 134 

21.12.95 r. 1996 r. 

2. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi 

Jackowice, Maurzyce, 

Rząśno, Szymanowice i 

Zduny 

29.08.1996r. XIX/87/96 Dz. U. Woj. 

Sk-cego Nr 

25, poz. 176 

11.11.96 r. 1996 r. 

3. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi 

Maurzyce, Retki i 

Szymanowice 

29.08.1996r. XIX/88/96 Dz. U. Woj. 

Sk-cego Nr 

25, poz. 177 

11.11.96 r. 1996 r. 

4. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi Bąków 

Górny, Nowe Zduny, 

Rząśno i Zduny 

03.12.1998r. III/12/98 Dz. U. Woj. 

Sk-cego Nr 

23, poz. 278 

31.12.99 r. 1999 r. 

5. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi 

Maurzyce i Rząśno 

28.06.2001r. XXVI/140/01 Dz. U. Woj. 

Łódzkiego, 

Nr 237 poz. 

3609 

10.11.01 r. 2002 r. 

6. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi 

Szymanowice 

28.03.2002r. XXXII/172/02 Dz. U. Woj. 

Łódzkiego, 

Nr 116 poz. 

1876 

27.05.02 r. 2002 r. 

7. Zmiana miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi Bąków 

Górny, Bogoria Górna, 

Maurzyce, Retki, 

Rząśno, Strugienice, 

Urzecze, Wierznowice, 

Złaków Borowy i 

Złaków Kościelny 

25.06.2002r. XXVIV/188/02 Dz. U. Woj. 

Łódzkiego, 

Nr 6 poz. 55 

15.01.03 r. 2003 r. 

8. Zmiana miejscowego planu 

ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego dot. 

fragmentów wsi Maurzyce 

08.03.2018r.  XXXV/230/18 Dz. U. Woj. 

Łódzkiego 

159429 

29.03.18 r. 2018 r. 
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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 2018 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 2018 r. oraz 11,70% powierzchni Gminy na koniec roku zostało wskazane 

w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Na koniec roku 2018 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. 

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 
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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. 

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 2018 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. 

 

8. Sprawy elektryfikacji i gazyfikacja do końca 2018 r.: 
 

1) Na terenie gminy Zduny do roku 2018 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 Nowych Zdunach. 

2) Priorytetem dla gminy jest częściowa wymiana wszystkich opraw sodowych na 

oprawy energooszczędne typu LED (przy pomocy pozyskania środków 

zewnętrznych i przy ewentualnej pomocy finansowej z funduszy sołeckich) 

a) Gmina Zduny nie posiada na swoim terenie żadnej sieci gazowej, wobec 

priorytetem dla mieszkańców Gminy Zduny jest wykonanie gazyfikacji celem 

ekologicznego ogrzewania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego 

a w szczególności obiektów zużywających znaczne ilości węgla tj. szkoły, urzędy, 

sklepy, bank, ośrodek zdrowia, dom kultury i przedsiębiorstwa prywatne, itp.   

Aktualnie prowadzone są rozmowy i czynione kroki z firmą PSG w Łodzi aby 

centrum Gminy i pobliskie miejscowości wyposażyć w infrastrukturę gazową) 

9. Stan obiektów budowlanych pozostających w posiadaniu Gminy 
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L.p. Obiekt budowlany Książki obiektu Oddanie do  użytku 

1 Budynek Urzędu Gminy Zduny prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

2 Budynek po Urzędzie Gminy Zduny (niższa część 

przeznaczona do rozbiórki) 

prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

3 Drewniany budynek mieszkalny Zduny 1a prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

4 Budynek po szkole w Maurzycach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

5 Budynek po szkole w Strugienicach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

6 Budynek po szkole w Urzeczu prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

7 Budynek po szkole w Wiskienicy Dolnej prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

8 Budynek po szkole w Bogorii Górnej prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

9 Budynek agronomówki w Bąkowie Górnym prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

10 Budynek Ośrodka Zdrowia w Zdunach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

11 Stacja Uzdatniania Wody w Bogorii Górnej  prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

12 Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Zdunach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

13 Stacja Uzdatniania Wody w Jackowicach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

14 Stacja Uzdatniania Wody w Złakowie Borowym prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

15 Stacja Uzdatniania Wody w Retkach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

16 Budynek OSP w Urzeczu prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

17 Dom Ludowy w Wiskienicy Dolnej prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

18 Dom Ludowy w Szymanowicach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

19 Dom Ludowy w Maurzycach prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

20 Dom Ludowy w Zduny Wieś prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

21 Dom Ludowy w Złakowie Borowym prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

22 Dom Ludowy w Rząśnie prowadzona książka obiektu brak pozwolenia  

23 Niezamieszkały budynek mieszkalny w Bogorii Pof 

(przeznaczony do rozbiórki) 

nieprowadzona książka obiekt brak pozwolenia 

24 Niezamieszkały budynek mieszkalny przy młynie 

(przeznaczony do sprzedaży) 

nieprowadzona książka obiekt brak pozwolenia 

25 Budynek gospodarczy zaplecze sport. Nowe Zduny  prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

26 Budynek szatni zaplecze sport. Nowy Złaków prowadzona książka obiektu brak pozwolenia 

27 Budynek świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym  prowadzona książka obiektu pozwolenie 

28 Budynek oczyszczalni ścieków w Strugienicach prowadzona książka obiektu pozwolenie 

29 Drogi publiczne gminne  prowadzone książki dróg brak pozwolenia 

30 Mosty drogowe prowadzone książki mostów pozwolenie Strugienice 

31 Boiska sportowe Nowe Zduny i Nowy Złaków prowadzone książki boisk brak pozwolenia 
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13. Środowisko 
 

Głównym elementem systemu przyrodniczego Gminy jest dolina rzeki Bzury oraz Słudwi z 

Nidą. Gmina Zduny charakteryzuje się typowo rolniczym krajobrazem. Formy ochrony 

przyrody występujące na terenie Gminy Zduny to: 

1. Obszar chronionego Krajobrazu Doliny Bzury; 

2. Pomniki przyrody; 

3. 3 obszary NATURA 2000, do których należą: 

1) Dolina Przysowy i Słudwi, PLB 100003; 

2) Pradolina Bzury-Neru, PLH 100006’ 

3) Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLB 100001. 

Podstawowy wpływ na zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy mają substancje 

emitowane z emiterów o niskiej wysokości. Są to zazwyczaj lokalne kotły grzewcze oraz 

paleniska domowe. Zasadniczymi źródłami ciepła w Gminie są kotłownie przyzakładowe 

oraz indywidualne źródła ciepła – zwykle w postaci pieców wykorzystujących węgiel. 

W niewielkiej części źródłem ciepła jest olej opałowy oraz gaz propan butan. W gminie brak 

jest sieci gazowej. Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wymagają prac 

termo modernizacyjnych.  

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie 

obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie 

odpowiednich poziomów. Gmina Zduny osiągnęła w 2018 r. następujące parametry w tym 

zakresie: 

1) osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

obejmujących: papier, metal, tworzywa sztuczne oraz szkło –  30,67% 

2) osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % 

3) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania – 9.77% 

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

zapewnia mieszkańcom: 

1) dostawę pojemników; 

2) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych, zgodnie z harmonogramem dostarczonym wcześniej mieszkańcom; 

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; 
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5) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – dwukrotnie w ciągu roku; 

6) możliwość dostarczania odpadów do punktów 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 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 48.29 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 118,38 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku przedstawiały się następująco: 59,37 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 112,42 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 2018 r. wynosiła zgodnie z 

Uchwałą Rady Gminy Zduny Nr XXXII/213/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5348): 

1)  10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

w przypadku, gdy odpady były zbierane w sposób selektywny, 

2) 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie były 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w którym żyją mieszkańcy Gmina podjęła 

następujące działania: inwestycja dot. realizacji kolejnych przyłączy kanalizacyjnych 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 367  mieszkań, zaś pod 

koniec – 399 mieszkań, ( podłączenia do sieci kanalizacyjnej). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zduny wprowadzony został Uchwałą Nr 

XXXIII/219/17 Rady Gminy Zduny dnia 28 grudnia 2017 roku. Obowiązek opracowania 

Programu wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Plan ten pozwala Gminie na pozyskiwanie funduszy zewnętrzne dotyczących ograniczania 

niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań zmierzających do poprawy czystości 

powietrza na terenie Gminy poprzez między innymi: • termomodernizacje budynków, • 

wymianę pieców, • usuwanie azbestu, • wymianę taboru autobusowego • remonty dróg.  

Usuwanie azbestu: dane,  

Wymiana źródeł ciepła, dane dotyczące zamontowanych w szkołach oraz 

pozostałych budynkach gminnych systemów ogrzewania. Koszty pozyskanych 

środków związanych z ochroną środowiska. Gmina otwarta jest na nowe formy 

wspomagania mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła w przyszłości. 

W roku 2018 z terenu gminy Zduny unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające 

azbest w postaci płyt eternitowych poprzez składowanie w ilości 66,22 Mg. Wyroby zostały 

odebrane z 22 posesji. 
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Ochrona zwierząt dane dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami, kosztów ich 

utrzymania w schronisku.  

W roku 2018 Gmina Zduny zgodnie z zakresem zadań własnych określonych w Ustawie o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996, Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) oraz 

Ustawie o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122) zapewniła miejsca bezdomnym 

zwierzętom w TOMVET PSIAKOWO s. c. w Łowiczu ze schroniskiem w Piotrowicach. Do  

schroniska przekazano 17 psów, do lecznicy weterynaryjnej- 6 psów szczeniąt i 2 koty. Na 

dzień 31.12.2018 r. w schronisku nie przebywały koty uznane za bezdomne z terenu Gminy 

Zduny. Od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostało zaadoptowanych 26 psów  i 1 kot. W 

2018 roku nie poddano eutanazji żadnych zwierząt z ternu Gminy. Wszystkie zwierzęta 

uznane za bezdomne wyłapane na terenie gminy Zduny zostały poddane kastracji albo 

sterylizacji. W 2018 roku z budżetu gminy Zduny na realizację programu przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt została wydatkowana kwota 47 898 zł brutto. Na dzień 31.12.2018 

roku w schronisku z którym Gmina Zduny ma podpisaną umowę przebywały 34 psy. 

Aktualnie Gmina Zduny boryka się z problemem wyłapywania bezdomnych zwierząt na tzw. 

otwartych przestrzeniach. W związku z powyższym zmienione zostaną zapisy umowy 

zawieranej na następny okres obowiązywania, w sposób umożliwiający skuteczniejsze 

egzekwowanie zdań związanych z odławianiem zwierząt.  
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14. Budżet sołecki 

Informacja o przeznaczeniu środków wydatkowanych w 2018 r.  

w ramach funduszu sołeckiego 

Lp. Nazwa sołectwa 
Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia 

(krótki opis) 

Kwota 

wydatków 

zaplanowanych                     

w ramach 

funduszu 

sołeckiego 

Kwota 

wydatków 

wykonanych                       

w ramach 

funduszu 

sołeckiego 

1 Bąków Dolny Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych, wyposażenie domu 

ludowego. Zakup hełmów dla jednostki 

OSP. Koszty utrzymania budynku. 

15.681,00 14.675,60 

2 Bąków Górny Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych, remont schodów wraz z 

zakupionym materiałem. Koszty utrzymania 

budynku. 

18.141,00 18.121,05 

3 Bogoria Dolna Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Wykonanie remontu w 

domu ludowym oraz zakup wyposażenia.  

10.256,00 9.945,62 

4 Bogoria Górna Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Wykonano montaż drzwi 

zewnętrznych. Zakupiono artykuy elektr. 

Wykonano remont instalacji. Koszty 

utrzymania budynku.  

9.723,00 9.520,70 

5 Bogoria 

Pofolwarczna 

Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Wykonano prace 

remontowe w domu ludowym. Zakupiono 

wiatę przystankową. 

7.648,00 7.298,38 

6 Dąbrowa Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych, dofinansowano budowę 

kanalizacji. 

6.847,00 6.847,00 

7 Jackowice Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych, wykonano instalację CO, 

remont schodów, zakup umundurowania 

OSP. 

18.852,00 18.747,50 

8 Łaźniki Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych, wykonano remont 

budynku Zakupiono wiatę przystankową, 

wykonano remont drogi gruntowej.  

14.050,00 14.048,00 

9 Maurzyce Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych, remont domu ludowego z 

kosztami utrzymania. Wyłożenie kostką 

placu wokół domu ludowego.  

12.983,00 12.981,68 

10 Nowe Zduny Zakupiono agregat. Zakupiono wiatę 

przystankową, wykonano utwardzenie 

terenu. 

20.809,00 10.809,00 
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11 Nowy Złaków Zakupiono agregat.Wyremontowano 

odcinek drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych. 

8.389,00 8.378,90 

12 Pólka Zakupiono agregat,wyremontowano 

nakładkę asfaltową na drodze gminnej. 

6.699,00 6.699,00 

13 Retki Zakupiono agregat, zakup materiałów na 

doposazenie domu ludowego. Koszty 

utrzymania. 

9.960,00 8.710,34 

14 Rząśno Zakupiono agregat, wykonano remont 

budynku. Dokonano zakupu wyposażenia. 

12.094,00 10.131,48 

15 Strugienice Zakupiono agregat. Dokonano remontu 

chłodni i instalacji elektrycznej. Zakupiono 

umundurowanie dla OSP. 

15.918,00 13.797,64 

16 Szymanowice Zakupiono agregat. Dokonano remontów, 

zakupiono wyposażenie. Koszty utrzymania 

budynku. 

10.671,00 10.338,96 

17 Urzecze Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Wykonano prace 

remontowe. Koszty utrzymania budynku. 

12.568,00 12.487,95 

18 Wierznowice Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Dokonano zakupu 

wyposażenia do domu ludowego. Koszty 

utrzymania budynku. 

8.626,00 7.175,67 

19 Wiskienica Dolna Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Dokonano zakupu 

materiałów oraz wyposażenia do domu 

ludowego. 

11.175,00 11.175,00 

20 Wiskienica Górna Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Wyłożono kostką teren 

wokół domu ludowego. Dokonano zakupu 

wyposażenia. 

12.746,00 12.496,00 

21 Zalesie Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Dokonano remontu drogi 

gruntowej. 

8.448,00 8.220,00 

22 Zduny Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. Wykonanie stolarki 

okiennej oraz prac dekarskich. Koszty 

utrzymania budynku. 

25.996,00 23.580,88 

23 Złaków Borowy Dofinansowanie budowy zbiornika w stacji 

uzdatniania wody. Zakupiono altanę, 

nasadzono krzewy. Wymieniono rynny na 

budynku domu ludowego. Koszty 

utrzymania budynku. 

21.520,00 21.513,10 

24 Złaków Kościelny Dofinansowanie zakupu agregatów 

prądotwórczych. 

3.510,00 3.510,00 

SUMA x 303.310,00 281.209,45 
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15.  Kultura 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/1176/06  Rady Gminy w Zdunach  z dn. 25 maja 2006r. w 

sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w samorządową instytucję kultury powstała 

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny. Jako  gminna instytucja kultury jest 

biblioteką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o bibliotekach, z rozszerzoną działalnością 

kulturalną, finansowana z budżetu gminy w formie udzielanej corocznie dotacji. 

Mieści się w samodzielnym budynku w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do 

wszechstronnej działalności w tym biblioteka, czytelnia komputerowa i duża sala widowiskowa. 

z W budynku został przeprowadzony remont generalny w 1998 r., wymiana okien, drzwi, c.o., 

oraz w kolejnych latach bieżące prace remontowo konserwacyjne polegające  między innymi na: 

malowani pomieszczeń, klatki schodowej oraz remoncie  sceny, w roku 2018 dokonano  

adaptacji pomieszczeń po posterunku Policji – 2018 r.), Budynek posiada podjazd dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnościami.  

 
W BP i DK Gminy Zduny jest zatrudnionych 5 osób  –  dyrektor, bibliotekarz  –2 os. (1,1/2), 

instruktor1/2 etatu, gł. księgowa (1/2 etatu) – 1 os., prac. gospodarczy.  

 
BP i DK Gminy Zduny  realizuje 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). 

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. 

Swoją działalność opiera na współpracy z instytucjami (przede wszystkim szkoły), 

organizacjami społecznymi (Stow. Seniorów, KGW…), Kościołem, całym społeczeństwem 

gminy jak również na współpracy z Samorządem Gminy, Starostwem Powiatowym, Muzeum w 

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

 
W roku 2018 działalność BP i DK Gminy Zduny finansowana była  ze środków: 

1. budżetu gminy (dotacja organizatora)  -  482 181,83 zł  

2. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa –  4 800,00 zł 

3. Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 33 098,00 zł  

4. Wyrodków pozyskanych przez BP i DK  – 30 815,46 zł 

5. Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań Biblioteki w roku 2018 

wynosiła: 550.895,29  

 
 W ramach posiadanych kwot zostały zrealizowane przede wszystkim następujące zadania:  

1. Święto Kobiet (Grzegorz Poloczek); 

2. Rodzinny Piknik Niedzielny; 

3. Święto Jesieni   (Łowicka Orkiestra Kameralna); 

4. IV Regionalny Festiwal Piosenki Polskojęzycznej; 

5. Idą Święta (Halina Frąckowiak); 

6. specjalne programy dla dzieci i młodzieży na ferie  i wakacje;   

7. inne imprezy dla dzieci i młodzieży; 

8. imprezy dla seniorów; 
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9. spotkania z interesującymi ludźmi , prelekcje;   

10. wystawy i wystawki; 

11. teatrzyki dla  dzieci; 

12. imprezy biblioteczne (wymienione w cz. II Raportu); 

13. uczestnictwo (pośrednictwo) w konkursach organizowanych przez inne  placówki; 

14. promowanie talentów; 

15. dofinansowanie wyjazdów do teatrów. 

 

W r. 2018 miał miejsce Projekt „Lokomotywą po wiedzę” finansowany przez Łódzki Dom 

Kultury i Urząd Marszałkowski (udział kl. IV SP Bąków). 

Regularnie odbywają się próby Wokalnego Zespołu  Seniorów WRZOS. 

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: 

  01.01.2018 r. 31.01.2018 r. 

Liczba woluminów Ogółem 19 259 19 870 

 Literatura piękna dla 

dzieci i młodzieży 

3 606 3 749 

Literatura piękna dla 

dorosłych 

9 353 9 697 

Literatura z innych 

działów 

6 300 6 424 

Zbioru audiowizualne (audiobooki) 93 93 

Wartość księgozbioru 238 506,97 251 448,24 

 

Rodzaje wpływów 

Rodzaj wpływu 
Woluminy 

01.01.2018 

Woluminy 

31.01.2018 

Wartość inw. 

w zł 

2018 

Zakup z dotacji organizatora 262 290 7.122,67 

Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 

204 218 4.800,00 

Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów 

itp. 

- - - 

Zakup z wypracowanych środków 

własnych 

- - - 

Zakup książek ogółem 466 508 11.922,67 

Dary instytucji, urzędów 2 11 96,00 

Dary czytelników 22 90 902,60 

Dary innych bibliotek np. WBP 4 2 20,00 

Dary ogółem 28 103 1018,60 
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Przejęto z bibliotek (przesunięcia 

między sieciami bibl. gminy, miasta, 

dzielnicy) 

- - - 

W zamian „za zagubione” 18 - - 

Inne wpływy - - - 

WPŁYW OGÓŁEM 512 611 12.941,27 

 

Biblioteka tworzy bazę komputerową w systemie SOWA SQL – stan bazy na 31.01.2018 r. to 

18 807 wprowadzonych rekordów. 

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 2018 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. autorski program zachęcający dzieci wczesnoszkolne i ich rodziców do wypożyczania 

książek i odwiedzania biblioteki; 

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 2018 r. prenumerowała 15 tytułów czasopism: Automoto, Biblioteka Publiczna, 

Poradnik Bibliotekarza, Cogito, Dziennik Łódzki, Kumpel, Mieszkanie, Mamo to ja, Nowy 

Łowiczanin, Polityka, Rada, Poradnik domowy, Świerszczyk, Kalejdoskop, Wiedza i Życie. 

 

 

Dane dotyczące czytelników i wypożyczania zbiorów 

Czytelnicy ogółem 
 

Czytelnicy ogółem 

01.01.2018 31.01.2018 Różnica 

                       697 

 

                   495                           -202 

 

Struktura czytelników wg wieku  
 

 Liczba czytelników Struktura procentowa 
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01.01.2018 31.01.2018 Różnica 01.01.2018 31.01.2018 Różnica 
Do 5 lat 8 16 +8 1 3 2 

6-12 lat 229 105 -124 33 21 -12 
13-15 lat 43 30 -13 6 6 0 

16-19 lat 63 35 -28 9 7 -2 
20-24 lata 40 18 -22 6 4 -2 

25-44 lata 163 122 -41 23 25 +2 
45-60 lat 86 97 +11 12 20 +8 
Powyżej 60 lat 65 72 +7 10 14 +4 
OGÓŁEM  697 495 -202 100 % 100 % x 
 

Struktura czytelników wg zajęcia  
 

 Liczba czytelników Struktura procentowa 

2017 2018 Różnica 2017 2018 Różnica 

Osoby uczące się 387 205 -182 56 41 -15 

Osoby pracujące 203 208 5 29 42 +13 
Pozostali 107 82 -25 15 17 +2 

OGÓŁEM  691 495 -202 100 % 100 % x 
 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2018 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia 

ogółem 
 

Wypożyczenia na zewnątrz 
książki czasopisma oprawne  czasopisma nieoprawne  zbiory specjalne  wypoż. ogółem  

          9.991 

 

              0             53           12      10.056 

 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2018 r. 
 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Lit. piękna dla dzieci i młodz. Lit. piękna dla dorosłych Literatura z innych działów Ogółem  

               2.753 

 

           6.241              997           9.991 

 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2018 r. 
 

Udostępnienia na miejscu 
 książki czasopisma oprawne   czas. nieoprawne   zbiory specjalne   udostępnienia ogółem   

         415 

 

            -           248                -         663 

16.  Sport 
 

W roku 2018 na ternie Gminy Zduny funkcjonują 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 2018 r. W ramach konkursu 

rozdysponowano łącznie kwotę 42.000,00 zł, tj. w podziale na poszczególne kluby sportowe: 

1. Ludowy Klub Sportowy Retki – 5.000,00 zł 

2. - Uczniowski Klub Sportowy GOK w Zdunach – 37.000,00 zł 
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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 145.000,00 zł, w podziale na 

poszczególne działania: 

1. - Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 45.000,00 zł 

2. - Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA ZDUNY”– 100.000,00 zł 

Stan infrastruktury sportowej na koniec roku 2018: 

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 

Piłsudksiego 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. 
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17.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
W 2018 r. gmina Zduny obsługiwana była przez 1 policjanta – asp.szt. Piotra Szwarockiego. 

Interesanci przyjmowani byli w pomieszczeniach zlokalizowanych w Gminnym Ośrodku 

Kultury. 

Na terenie Gminy Zduny zaistniało w 2018 r. 4,3% z całości przestępstw popełnionych na terenie 

powiatu łowickiego. Należy pamiętać, że udział ten jest pochodną liczby ludności zamieszkałej na 

danym terenie a ludność zamieszkała na terenie Gminy Zduny stanowi obecnie ponad 7% ludności 

powiatu. Poziom zagrożenia przestępczością kształtuje się więc nieco poniżej średniej powiatowej. 

W roku 2018 odnotowano 61 przestępstw na terenie Gminy w roku 2018. Liczba odnotowanych 

zdarzeń wzrosła w stosunku do lat poprzednich. W roku 2017 na terenie Gminy odnotowano 41 

zdarzeń a w roku 2016 – 38). Wykrywalność przestępstw utrzymuje się na wysokim poziomie i 

stanowi 80,3%.  

 

  

ogółem 

przestępstwa 

uszkodzenie 

ciała 

bójka i 

pobicie 
kradzież 

kradzież z 

włamaniem 
rozbójnicze 

uszkodzenie 

mienia 

Zduny 61 - - 6 - 1 - 

Powiat 1472 14 4 162 84 7 32 

co 

stanowi 
4,3% 0% 0% 6,8% 0% 14,3 0% 

 

Przemoc w rodzinie. W 2018 r. wszczęto na terenie całego powiatu łącznie 100 procedur 

„Niebieskiej Karty”. Zatrzymano 56 sprawców przemocy izolując ich tym samym od 
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pokrzywdzonych. Na terenie gminy Zduny w 2018 r. rozpoczęto 15 procedur „Niebieskiej 

Karty”. 

 

Zabezpieczenia imprez. W 2018 roku  policjanci KPP w Łowiczu na terenie Zdun i skansenu 

w Maurzycach zabezpieczali 3 masowe imprezy kulturalno – rozrywkowe wymagającą 

użycia znaczniejszych sił Policji. W wyniku dobrego współdziałania z organizatorami nie 

odnotowano w ich trakcie żadnych incydentów. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Program funkcjonuje od dnia 14 września 2016 

pozwalając społeczności lokalnej na reagowanie na zagrożenia zarówno w najbliższej okolicy 

ich miejsca zamieszkania jak i miejscu czasowego pobytu.  Łącznie w 2018 r. z terenu gminy 

Zduny wpłynęło 19 zgłoszeń, które były wnikliwie analizowane przez funkcjonariuszy KPP 

Łowicz. Podczas weryfikacji 3 z nich zostały potwierdzone. Dotyczyły one przekraczania 

dozwolonej prędkości.  

7. W zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości nieletnich Policjanci Zespołu ds. 

Nieletnich i Patologii przeprowadzili 198 spotkań na terenie placówek oświatowych, a także  

93 spotkania  z  pedagogami szkolnymi, które prowadziły do zacieśniania współpracy na linii 

Policja – Szkoła. Spotkania takie odbywały się także w szkołach zlokalizowanych na terenie 

gminy Zduny.  

16 października 2018 roku o godzinie 9.00 

w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu odbyła się XIII edycja Konkursu Sprawności 

Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego „Policyjna 

Akademia Bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie zasad poszanowania i 

przestrzegania przepisów prawa, utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu ogólnego 

bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, a także propagowanie zasady fair-play podczas 

rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania. W 2018 roku zaproszenie do konkursu 

przyjęło aż 28 szkół z Łowicza i powiatu łowickiego. W konkursie brali udział także 

uczniowie szkół z gminy Zduny.  

W ramach profilaktyki szkolnej wyczerpano cale zgłoszone przez szkoły 

zapotrzebowanie na pogadanki dla uczniów i rodziców. 

 

Bezpieczeństwo w Ruchu  Drogowym 
 

W 2018 roku na terenie powiatu łowickiego odnotowano 840 kolizje oraz 61 

wypadków drogowych, wyniku których zginęło 10 osób, natomiast 78 doznało obrażeń ciała. 

Porównując te dane z poprzednim rokiem należy zauważyć, że poziom bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym w odniesieniu do 2017 roku uległ poprawie w zakresie liczby wypadków 

drogowych spadek o – 18,75%, oraz osób rannych spadek o  - 18,75%, nastąpił natomiast 

25% wzrost ofiar śmiertelnych oraz kolizji drogowych o 6,9%. 
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 Stan bezpieczeństwa na drogach gmin powiatu łowickiego w latach 2016 – 2018 

został przedstawiony na poniższych wykresach. 

W roku 2018 na terenie Gminny w wypadkach drogowych zostały ranne 4 osoby. Jedna osoba 

zginęła. W  stosunku do roku poprzedniego liczba osób rannych zmalała. (w roku 2017: 7 

osób rannych, 2 ofiary śmiertelne).   

 

Liczba rannych w wypadkach drogowych na terenie poszczególnych gmin powiatu 

łowickiego w latach 2017 -2018 

 

 
 

 

 

Liczba zdarzeń drogowych oraz ich ofiar na terenie poszczególnych gmin powiatu 

łowickiego w latach 2017/2018. 

 

W 2018 r. działania policjantów ruchu drogowego nadal ukierunkowane były na 

eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Porównując statystyki w 

latach 2017 i 2018 dotyczące uczestnictwa w zdarzeniach drogowych nietrzeźwych 

kierujących należy stwierdzić, że nastąpił spadek o 5,88%  takich zdarzeń, natomiast nastąpił 

znaczący wzrostu liczby ujawnionych przez policjantów Ruchu Drogowego nietrzeźwych 

kierujących (o 30,37% więcej ujawnionych nietrzeźwych kierujących w roku 2018 niż w roku 

2017). Statystyki te zostały przedstawione na poniższym wykresie. 
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Poziom zagrożenia zdarzeniami w ruchu drogowym w gminie Zduny na tle powiatu. 

 

 

 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

Wypadków 

Liczba 

Zabitych 

Liczba 

Rannych 

Liczba    

Kolizji 

Gmina 39 4 1 4 35 

Powiat 901 61 10 78 840 

Co stanowi 4,3% 6,6% 10% 5,1% 4,2% 

 

Poziom zagrożenia kolizjami i wypadkami drogowymi nie odbiega od średniej dla powiatu 

łowickiego.  

 

Liczba zdarzeń w ruchu drogowym w gminie Zduny w latach 2016 – 2018. 

 

 
Liczba 

zdarzeń 

Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 
Liczba kolizji 

2016 19 0 0 0 19 

2017 36 6 2 7 30 

2018 39 4 1 4 35 

 

Wnioskując z powyższej tabeli zagrożenie zdarzeniami drogowymi z ofiarami w 

ludziach w 2018 r. zmalało w porównaniu z poprzednim rokiem. 

 

35% 

5% 

5% 
5% 1% 3% 

10% 

17% 

8% 

11% 

Zatrzymani nietrzeźwi kierowcy 
w poszczególnych gminach 

m. Łowicz Bielawy Chąśno Domaniewice Kiernozia 



66 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
Na terenie gminy Zduny znajduje się 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 

jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym.  

Wszystkich członków OSP na terenie gminy Zduny jest 719, w tym mężczyzn 678, kobiet 41. 

Każda jednostka wyposażona jest w samochód pożarniczy lub w samochody pożarnicze oraz 

sprzęt strażacki. 

W przyszłości warto byłoby dokonać przeglądu tych samochodów i sprzętu strażackiego w 

zakresie ich przydatności w jednostkach  

 

18. Urząd Gminy w Zdunach  
W Urzędzie Gminy Zduny na koniec roku 2018  zatrudnione były 32 osoby, w tym: 

1) na stanowiskach urzędniczych 17 osób (z czego 3 osoby posiadają uprawnienia 

emerytalne, a jedna nabędzie uprawnienia na początku 2020 r.) 

2) na stanowiskach pomocniczych i obsługi  15 osób. 

 

Koszty utrzymania urzędu wyniosły 2 004 728 zł 

Obszary wymagające poprawy dotyczą przede wszystkim kompetencji urzędników oraz 

zwiększenia świadomości w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych. 

Istnieje potrzeba uzupełnienia regulacji wewnętrznych w celu usprawnienia procesów 

administracyjnych oraz zwiększenia kontroli nad wydatkowanymi środkami publicznymi.  


