
                                                                                                    

 

 

                

     

Szanowni Mieszkańcy 

Gminy i Miasta Szadek 

 

      Oddaję w Państwa ręce ,,Raport o stanie Gminy i Miasta 

Szadek za rok 2018”, który jest swoistym spojrzeniem na 

aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. 

Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania 

wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 

dokumentu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w 

szczególności mieszkańców Gminy Szadek do lektury, 

dokumentu. 

                                                       

Z poważaniem 

  Artur Ławniczak 
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  Szanowni Mieszkańcy 

Gminy i Miasta Szadek 

 po raz pierwszy został przygotowany raport o stanie 

gminy, zgodnie z nowymi założeniami wynikającymi 

z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506). 

Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie raport  

o stanie gminy za rok poprzedni w następnym roku do 

dnia 31 maja. Gmina jest podstawową jednostką 

lokalnego samorządu terytorialnego. Wszystkie osoby, 

które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy 

ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną 

wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe 

cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez 

swe organy. 

 

RAPORT O STANIE 

GMINY I MIASTA 

SZADEK W ROKU       

2018. 

Burmistrz Gminy i Miasta 

Szadek   Artur Ławniczak 
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     Gmina i Miasto Szadek położona jest w powiecie zduńskowolskim, w województwie 

łódzkim, obejmuje obszar  o powierzchni 151,65  km², który stanowi 41,16 % powierzchni 

powiatu zduńskowolskiego. Miejscowość Szadek położona jest ok. 36 km. na zachód od Łodzi 

na Wysoczyźnie Łaskiej nad rzeką Pichną. W latach 1975-1998 Szadek administracyjnie 

należał do województwa sieradzkiego. Gmina otoczona jest od północnego-zachodu 

i południa kompleksami leśnymi. W najbliższym sąsiedztwie Szadku znajdują się 2 rezerwaty 

leśne- „Wojsławice” i „Jamno” (chroniony drzewostan jodłowo-dębowy). Gmina posiada 

bardzo korzystne warunki glebowe, hydrograficzne i klimatyczne dla rozwoju produkcji rolnej.  

 

 

 

 

Siedziba Urzędu Gminy i Miasta mieści się w budynku położonym przy ulicy 

Warszawskiej 3 w Szadku. 

Funkcję Włodarza Gminy i Miasta Szadek sprawuje już III kadencję Artur Ławniczak. 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą następujące osoby: Skarbnik - Ewa Manios, 

Kierownik Referatu Gospodarczo Rolnego – Zbigniew Augustyniak , Kierownik Referatu 

Oświaty – Jolanta Michalska oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Urszula Wójtowicz. 

 

 

      Rada Gminy to organ stanowiący i kontrolny. Do właściwości rady gminy należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
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W skład Rady Gminy i Miasta Szadek wchodzi 15 osób , w tym Przewodnicząca Rady Pani 

Janina Ogińska. W VII kadencji  Rady Gminy i Miasta 2014-2018 w okresie od 1.12.2014 – 

21.10.2018 r  odbyło się 57 sesji na których  podjęto 366 uchwał (od nr I/1/2014 do LVII 

/366/2018). W roku 2018 odbyło się 17 sesji  Rady Gminy i Miasta Szadek .W okresie od 

12.01.2018 r – 19.12.2018r  podjęto 94 uchwały w tym: 

            -  74 uchwały (od 12.01.2018 r – 25.10.2018 r)podjęła Rada VII kadencji, 

-  20 uchwał (od numeru I/1/2018 do III /20/2018 w okresie 21.11.2018 – 19.12.2018 r) 

   podjęła  Rada wybrana na kadencję 2018-2023. 

 

                     Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych       

                                        Radzie Gminy i Miasta Szadek 

 

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Szadku 

2. Miejska i Gminna Bibliotek Publiczna w Szadku 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku 

4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Szadku 

5. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Prusinowicach 

6. Szkoła Podstawowa w Krokocicach 

7. Przedszkole Publiczne w Szadku 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku 

9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szadku 

                                 Wykaz jednostek pomocniczych 

Na obszarze Gminy i Miasta Szadek znajduje się 29 jednostek pomocniczych: 

1) Sołectwo Antonin 

2) Sołectwo Boczki 

3) Sołectwo Borki Prusinowskie 
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4) Sołectwo Choszczewo 

5) Sołectwo Dziadkowice  

6) Sołectwo Górna Wola  

7) Sołectwo Góry Prusinowskie 

8) Sołectwo Grzybów  

9) Sołectwo Karczówek 

10) Sołectwo Kobyla Miejska 

11) Sołectwo Kotliny 

12) Sołectwo Krokocice 

13) Sołectwo Kromolin Stary 

14) Sołectwo Lichawa 

 15) Sołectwo Łobudzice 

16) Sołectwo Piaski 

17) Sołectwo Prusinowice 

18) Sołectwo Przatów 

19) Sołectwo Reduchów 

20) Sołectwo Rzepiszew 

21) Sołectwo Sikucin 

22) Sołectwo Szadkowice 

23) Sołectwo Tarnówka 

24) Sołectwo Wielka Wieś 

25) Sołectwo Wilamów 

26) Sołectwo Wola Krokocka 

27) Sołectwo Wola Łobudzka 

28) Samorząd Miasta Szadek 

29) Osiedle Szadkowice – Ogrodzim Osiedle 
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    Liczba mieszkańców stale zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Szadek  

w latach 2015  -  2018:  

Rok  2015     -   7386 

Rok 2016      -   7378 

Rok 2017      -   7374 

Rok 2018      -   7232 

                                 Informacje finansowe 

      Polityka finansowa Gminy i Miasta Szadek realizowana jest w oparciu o uchwałę 

budżetową  corocznie uchwalaną przez Radę Gminy i Miasta Szadek, która określa źródła 

dochodów oraz kierunki wydatkowania  środków. Realizacja zadań inwestycyjnych oparta  jest 

o załącznik do uchwały budżetowej przedstawiający planowane wydatki majątkowe oraz 

przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

                     Wykonanie  budżetu Gminy i Miasta Szadek 

  Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr XLIII/286/2017 Rady Gminy i Miasta Szadek 

z dnia 29 grudnia 2017 roku . Zmiany w budżecie w ciągu roku budżetowego wprowadzono 

jedenastoma uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz trzynastoma zarządzeniami Burmistrza 

Gminy i Miasta. Budżet miasta i gminy za 2018 rok na plan dochodów 29 417 350,76 złotych 

został wykonany w wysokości 29 521 713,30 złotych natomiast po stronie wydatków na plan 

30 549 672,26 złotych wykonanie wyniosło 29 298 733,32 złotych. Wykonanie przychodów na 

ogólny plan 1 652 066,50 złotych wyniosło 1 652 066,50 złotych, w tym z tytułu zaciągniętego 

kredytu bankowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

519 745,00 złotych oraz rozdysponowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 

1 132 321,50 złotych. W roku 2018 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 

519 745,00 złotych w tym:  

- spłaty kredytów  479 145,00 złotych 

- spłaty pożyczek    40 600,00 złotych 
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Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Szadek w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

I. Dochody 29 521 713,30 II. Wydatki 29 298 733,32 

III. Przychody 1 652 066,50 IV. Rozchody 519 745,00 

Ogółem  (I + III) 31 173 779,80 Ogółem ( II + IV) 29 818 478,32 

 

                                                                    Dochody: 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

 

DOCHODY w tym: 29 417 350,76 29 521 713,30 

dochody bieżące 28 950 220,76 29 055 100,59 

dochody majątkowe w tym: 467 130,00 466 612,71 

Dochody ze sprzedaży 

majątku 

230 000,00 229 498,90 

 

Struktura realizacji dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się           

następująco: 

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wyk. % do 

ogółu 

dochodów 

010 Rolnictwo i łowiectwo 596 454,66 596 454,66 100,00 2,02 

020 Leśnictwo 4 000,00 3 337,97 83,45 0,01 

600 Transport i łączność 166 280,00 166 280,18 100,00 0,56 

700 Gospodarka  

mieszkaniowa 

320 100,00 328 812,00 102,72 1,11 

750 Administracja publiczna 402 749,35 402 908,20 100,04 1,36 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

88 340,00 82 820,62 93,75 0,28 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

12 000,00 9 961,77 83,01 0,04 

756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

osób nie posiadających 

osobowości prawnej 

7 529 827,30 7 843 197,65 104,16 26,57 

758 Różne rozliczenia 9 468 751,00 9 468 137,38 99,99 32,07 

801 Oświata i wychowanie 1 345 618,67 1 356 771,15 100,83 4,60 

851 Ochrona zdrowia 124 000,00 126 352,01 101,90 0,43 

852 Pomoc społeczna 920 330,44 915 522,25 99,48 3,10 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

117 637,00 81 287,68 69,10 0,28 

855 Rodzina 7 487 262,34 7 331 078,56 97,91 24,83 
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900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

770 000,00 744 791,22 96,73 2,52 

926 Kultura fizyczna 64 000,00 64 000,00 100,00 0,22 

 Razem 29 417 350,76 29 521 713,30 100,35 100,00 

 

Według ważniejszych źródeł pochodzenia struktura dochodów budżetu gminy przedstawia się 

następująco: 

LP Rodzaj dochodów Plan po 

zmianach 

Wykonanie  Udział w 

dochodach 

ogółem w 

% 

A Dochody własne 9 449 112,71 9 770 356,99 33,10 

 w tym: 

 Wpływy z podatków ustalone 

odrębnymi przepisami ( podatek 

rolny, podatek od nieruchomości, 

podatek leśny, podatek od środków 

transportowych,   

3 221 000,00 3 243 269,80 10,99 

 Podatki przekazywane przez US 

(karta podatkowa, podatek od 

spadków i darowizn, podatek od 

czynności cywilnoprawnych) 

252 057,30 266 861,85 0,90 

 Dochody z majątku gminy ( najem i 

dzierżawa majątku, użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd, wynajem 

pomieszczeń w szkołach, sprzedaż 

majątku) 

328 100,00 334 904,12 1,13 

 Wpływy z opłat ( alkoholowej, 

targowej, skarbowej, eksploatacyjnej i 

innych opłat) 

196 500,00 207 065,18 0,70 

 Pozostałe dochody ( czynsze obwody 

łowieckie, odpłatność za usługi 

opiekuńcze, odsetki od podatków i 

opłat lokalnych, oprocentowanie 

rachunku bankowego, odpłatność za 

obiady, pobyt dzieci w przedszkolu) 

 

543 185,41 569 334,74 1,93 

 Dochody z tytułu korzystania z 

dostępu do internetu 

szerokopasmowego 

180 000,00 184 224,07 0,62 

 Wpływy z związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie   

ze środowiska 

20 000,00 19 418,15 0,07 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

734 000,00 704 994,41 2,39 
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 Udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa (podatek 

dochodowy od osób fizycznych) 

3 954 270,00 4 205 558,00 14,25 

 Udziały w podatkach stanowiących  

dochód budżetu państwa (podatek 

dochodowy od osób prawnych) 

 

20 000,00 34 726,67 0,12 

B Subwencje z budżetu państwa 9 437 751,00 9 437 751,00 31,97 

C Dotacje celowe i inne środki na 

realizację zadań bieżących 

 

9 530 259,38 9 313 393,83 31,55 

D Środki na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

237 130,00 237 113,81 0,80 

E Środki z budżetu UE  726 361,32 726 361,32 2,46 

F Środki krajowe na projekty 36 736,35 36 736,35 0,12 

 Ogółem dochody 29 417 350,76 29 521 713,30 100,00 

 

   Najwyższą pozycję  wpływów do budżetu gminy i miasta stanowią subwencje z budżetu 

państwa  9 437 751 złotych w tym: 

     - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i miasta  w wysokości 5 466 328,00 złotych, 

    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy i miasta w wysokości  3 964 561,00         

złotych, 

    - część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy i miasta w wysokości 6 862,00 złotych 

Dochody zrealizowane w działach pomoc społeczna i rodzina wyniosły 8 246 600,81 złotych  

    w tym: 

   - na wypłatę świadczeń wychowawczych ( program „Rodzina 500 plus) 4 647 442,46 złotych, 

   - na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 394 042,96 złotych, 

   - dofinansowanie zadań własnych gminy na realizacje wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 318 590,00 

złotych,  
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 - pozostałe wpływy z tytułu dotacji i środków otrzymanych na realizację zadań z pomocy 

społecznej i rodziny to kwota 886 525,39 złotych. 

 

 

      Dochody z tytułu wpływów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób 

nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 7 843 197,65 złotych 

w tym:  

   - podatek od nieruchomości osoby prawne 1 184 784,75 złotych, 

   - wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne 1 078 794,61 złotych, 

   - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  723 620,61 złotych, 

   - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /przekazywanie przez Ministerstwo 

Finansów/ 4 205 558,00 złotych, 

  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /przekazywane przez Urząd Skarbowy  

34 726,67 złotych, 

  - pozostałe dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 615 713, 01 złotych. 

 

  Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosły 126 352,01 złotych dochody z tytułu wpływów z opłat za 

gospodarowanie odpadami wyniosły 704 994,41 złotych, dochody z tytułu dotacji otrzymanych 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków  

z budżetu krajowego wyniosły 763 097,67 złotych w tym: 

   - na realizację projektu „Uczę się technologicznie”  77 202,47 złotych, 

   - na realizację projektu „ „PRZEDSZKOLE MARZEŃ”  543 870.20 złotych, 

   - na realizację projektu „ Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Szadek” 

142 025,00 złotych.  
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Wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły 466 612 71 złotych w tym: 

   - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 229 498,90 złotych 

  - dotacja z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry Prusinowskie i Prusinowice  

 o długości 1km w wysokości 163 130,00 złotych, 

  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  

w wysokości 9 983,81 złotych na dofinasowanie dwóch projektów lokalnych pn.  

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boczki – Parcela” oraz  

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szadkowice – Ogrodzim” 

  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  

na realizację zadania pn. „ Modernizacja budynku obiektu sportowego w miejscowości 

Szadek” w wysokości 64 000,00 złotych. 

   Za 2018 rok gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 1 278 390,69 złotych w tym: 

    - obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną kwotę 824 637,67 złotych 

    - udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 408 935,02 złotych, 

    - umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 509,00 złotych, 

    - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 44 309,00 złotych. 

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1164 upomnień dotyczących należności od  

osób fizycznych na łączną kwotę 427 210,46 złotych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, 792 

osoby uregulowały swoje zaległości. Wystawiono 25  upomnień na należności dotyczycące od 

osób prawnych na łączną kwotę 630 721,01 złotych z czego 19 osób uregulowało swoje 

zaległości. Od początku roku wystawiono 112 tytuły wykonawcze. W 2018 roku dokonano 4 

wpisy do Ksiąg Wieczystych w Sądzie  Rejonowym w Zduńskiej Woli na łączną kwotę 

54 060,80 złotych. 

      Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości wynoszą 2 276 475,23 złotych w tym: 

  - podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych  1 197 354, 25 złotych, 

  - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny  1 015 740,69 złotych 
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  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  63 380,29 złotych 

 

       Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Szadek przypadające na 1 mieszkańca                       

w latach 2015 – 2017   

 

Wyszczególnienie        Rok 2015          Rok 2016             Rok 2017 

 

Dochody ogółem 

budżetu gminy na 1 

mieszkańca w zł 

3 121 3 402 3698 

Wydatki ogółem 

budżetu gminy na 1 

mieszkańca w zł 

3006 3269 3672 

 

 

Dochody i wydatki  budżetu Gminy i Miasta Szadek przypadające na 1 mieszkańca  w  2018 

roku. 

 

                   Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018  roku  -  7232  

 

Wyszczególnienie Rok 2018 

 

Dochody ogółem budżetu gminy 

na 1 mieszkańca w zł 

4 082 

Wydatki ogółem budżetu gminy 

 na 1 mieszkańca w zł 

4 051 
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                                Realizacja wydatków: 

   Planowanie i realizacja wydatków to najtrudniejsze elementy konstrukcji i wykonania 

budżetu.  Wydatki powinny przede wszystkim zabezpieczyć prawidłowe  funkcjonowanie 

organów gminy oraz zapewnić realizację zadań społecznych i gospodarczych. Dane 

dotyczące realizacji wydatków opracowano na podstawie ewidencji księgowej, danych  

sprawozdawczych  Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku 

plan wydatków wynosi 30 549 672,26 złotych . Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 

roku wyniosły 29 298 733,32 złotych, co stanowi 95,91 %.  

 

Wyszczególnienie  Plan ( po zmianach) Wykonanie 

 

WYDATKI w tym: 30 549 672,26 29 298 733,32 

wydatki bieżące 28 560 201,03 27 353 951,99 

wydatki majątkowe 1 989 471,23 1 944 781,33 

 

Struktura realizacji wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się 

następująco: 

 

Dział Nazwa działu       Plan Wykonanie Wykonanie 

planu w % 

Udział w 

wydatkach 

ogółem w 

% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 689 454,66 685 572,05 99,44 2,34 

600 Transport i łączność 1 826 824,19 1 738 447,45 95,16 5,93 

700 Gospodarka 

mieszkaniowa 

171 500,00 134 446,83 78,39 0,46 

710 Działalność usługowa 9 150,00 0,00 0,00  

750 Administracja 

publiczna 

4 027 500,48 3 830 387,11 95,11 13,07 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

88 340,00 82 820,62 93,75 0,28 
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państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

637 168,00 591 546,67 92,84 2,02 

757 Obsługa długu 

publicznego 

95 000,00 84 117,29 88,54 0,29 

758 Różne rozliczenia 284 694,00 186 394,00 65,47 0,64 

801 Oświata i 

wychowanie 

10 626 516,58 10 390 541,46 97,78 35,46 

851 Ochrona zdrowia 129 000,00 94 888,56        73,56 0,33 

852 Pomoc społeczna 1 868 580,44 1 736 881,13 92,95 5,93 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

398 555,34 344 191,60 86,36 1,17 

855 Rodzina 7 562 142,34 7 386 406,64 97,68 25,21 

900 Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

1 349 750,00 1 249 944,60        92,61 4,27 

2,00 Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

595 000,00 588 867,96 98,97 2,01 

926 Kultura fizyczna  190 496,23 173 279,35 90,96 0,59 

 Razem 30 549 672,26 29 298 733,32   95,91 100,00 

 

 

  W 2018 roku największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację: 

- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

 ( 36,63% ogółu wydatków), 

- zadań z zakresu pomocy społecznej oraz nowego działu rodzina (31,14 % ogółu 

wydatków) 
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    Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2018 wyniosły 

11 406 626,75 złotych i stanowią 38,93%  ogółu wydatków. Wydatki związane z 

funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 75022 i 75023) w 

roku 2018 wyniosły 3 199 510,32 złotych i stanowią 10,92%ogółu wydatków.  

   Wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wyniosły 

84 117,29 złotych i stanowią 0,29 %  ogółu wydatków. Wydatki na realizację zadań 

inwestycyjnych w roku 2018 wyniosły 1 944 781,33 złotych i stanowiły 6,64%  ogółu wydatków. 

 

     Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2018 obrazuje niniejsza tabela: 

                                       

   

Lp. Dział Rozdział   § Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

Plan  

 na rok 2018 

Wykonanie na 

dzień 31 

grudnia 2018 

roku 

1 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji 

projektowej i budowa sieci 

wodociągowej w obrębie 

geodezyjnym Boczki gm. 

Szadek na długości około  

75 mb 

19 000,00 18 960,81 

2 010 01010 6230  Budowa przydomowych 

oczyszczalni /dotacje 

celowe/ 

24 500,00 24 500,00 

3 600 60014 6300 Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 4909E na 

odcinku Choszczewo-

Krokocice-Lichawa – Etap I 

(Pomoc finansowa dla 

Powiatu 

Zduńskowolskiego) 
 

200 000,00 200 000,00 

4 600 60016 6050 Roboty budowlane  drogi 

gminnej wewnętrznej w 

sołectwie Wola Łobudzka w 

240 000,00 238 079,83 



15 
 

miejscowości Janów na dz. 

ewid. gr. nr 143/1 i 170/2 na 

długości około 970 mb. 

5 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji 

budowlanej  oraz roboty 

budowlane drogi 

wewnętrznej w sołectwie 

Szadkowice – Ogrodzim w 

miejscowości Szadkowice 

wzdłuż działek 

ewidencyjnych gruntu nr 

499, 485 i 486, Gmina i 

Miasto Szadek – Etap I 

195 000,00 192 354,50 

6 600  60016 6050 Opracowanie dokumentacji 

budowlanej oraz roboty 

budowlane drogi gminnej 

wewnętrznej w sołectwie 

Wola Krokocka wzdłuż 

działek ewidencyjnych 

gruntu nr 98/1, 132/1, 140/1 

Gmina i Miasto Szadek 

269 000,00 267 575,84 

7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

publicznej nr 119103E w 

miejscowościach Góry 

Prusinowskie i Prusinowice 

na terenie Gminy i Miasta 

Szadek 

ETAP II na długości 1 km.  

360 000,00 357 857,53 

8 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji 

budowlanej drogi gminnej 

wewnętrznej w sołectwach 

Kobyla Miejska i 

Prusinowice wzdłuż działek 

ewidencyjnych gruntu nr 

181 i 217/1, Gmina i Miasto 

Szadek 

7 500,00 7 380,00 
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9 600  60016 6050 Opracowanie dokumentacji 

budowlanej przebudowy 

drogi gminnej wewnętrznej 

w sołectwie Karczówek na 

długości około 680 mb 

(część działki o numerze 

ewid. 24) 

10 000,00 9 840,00 

10 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji 

budowlanej przebudowy 

drogi gminnej publicznej  

nr 119172E ulica Kościelna 

w Szadku na długości 

około 480 mb oraz części 

ulicy Ogrodowej  

 

12 500,00 12 300,00 

11 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

nr 119173E ul. Parkowa w 

Szadku na odcinku od ul. 

Warszawskiej do ul. 

Wilamowskiej dz. nr ewid. 

137/2 obręb Szadek – 

utwardzenie terenu z kostki 

brukowej 

46 000,00 46 000,00 

12 600 60016 6050 Utwardzenie terenu przy 

budynku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w 

Szadku, ulica Piotrkowska 

– działka nr ewid. 227 

 

5 000,00 0,00 

13 750 75023 6060 Zakup Cyfrowego Systemu 

Konferencyjnego do 

głosowania 

37 000,00 33 168,26 

 

14 750 75095 6060 Zakup ciągnika 

komunalnego wraz z 

osprzętem składającym się 

z pługa odśnieżnego oraz 

posypywarki zawieszanej  

102 000,00 100 858,50 

15 754 75405 6170 Dofinansowanie zakupu 

samochodu osobowego w 

wersji oznakowanej dla 

Komendy Powiatowej 

Policji w Zduńskiej Woli 

 

3 000,00 2 960,00 
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16 754 

 

75412 6050 Wykonanie utwardzenia z 

kostki brukowej na placu 

przed budynkiem OSP w 

Sikucinie  

10 000,00 9 798,18 

17 754 75412 6230 Rozbudowa i przebudowa 

budynku remizy OSP z 

garażem, w tym 

pomieszczeniami świetlicy 

wiejskiej i towarzyszącymi” 

w miejscowości Borki  

Prusinowskie – dotacja 

celowa  

51 100,00 51 100,00 

18 754 75412  6230 Dofinansowanie zakupu 

samochodu  ratowniczego 

– gaśniczego dla jednostki  

Ochotniczej Straży 

Pożarnej  

w Choszczewie – dotacja 

celowa  

146 675,00 146 675,00 

19 900 90001 6050 Budowa kanalizacji 

sanitarnej, przebudowa 

sieci wodociągowej i 

budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy i Miasta 

Szadek, remont 

przepompowni przy ul. 

Działkowej w Szadku 

42 000,00   25 699,87 

20 900 90095 6050 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w 

miejscowości Boczki - 

Parcela 

10 200,00 10 199,91 

21 900 90095 6050 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w 

miejscowości Szadkowice - 

Ogrodzim 

14 000,00 13 956,33 

22  921 92109 6050 Prace remontowo-

budowlane w tym wymiana 

dachu i przebudowa 

pomieszczeń w budynku 

byłej Szkoły Podstawowej 

w Grzybowie celem 

utworzenia Świetlicy 

Wiejskiej 

70 000,00 69 867,96 

23 921 92109 6050 Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy 

Świetlicy Wiejskiej w 

6 000,00 0,00 



18 
 

miejscowości Lichawa  

24 926 92695 6050 Wykonanie dokumentacji 

projektowej utworzenia 

placu rekreacji w 

miejscowości Szadkowice - 

Ogrodzim 

1 000,00  800,00 

25 926 92695 6050 Utworzenie siłowni 

zewnętrznej – zakup 

urządzeń w miejscowości 

Szadkowice - Ogrodzim 

8 000,00 6 888,00 

26 926 92695 6050 Modernizacja budynku 

obiektu sportowego w 

miejscowości Szadek 

99 996,23 97 960,81 

    Razem 1 989 471,23 1 944 781,33 

 

   Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01 stycznia 2018 roku 

wynosiło 2 670 589,00 złotych. W 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w 

łącznej kwocie 519 745,00 złotych. 

        W 2018 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 519 745,00 złotych 

z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Okres na jaki zaplanowano spłatę kredytu wynosi 10 lat i spłata nastąpi w latach 2019 – 

2028.Zadłużenie  na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 2 670 589,00 złotych. 

Na stan zadłużenia wchodzą zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach 2010 – 2018 w tym:

   

1.  Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Poddębicach umowa Nr RG 342/14/1/10 

z dnia 19 maja 2010 roku - 520 000,00 złotych. 

2.  Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Szadku umowa Nr 290/2010 

            z dnia 04 listopada 2010 roku -  90 000,00 złotych. 

3.  Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Szadku umowa 277/S/I/2014 

            z dnia 30.12.2014 – 359 535,00 złotych. 

4. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim umowa  

           1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku – 348 000,00 złotych 

      5. Kredyt bankowy z PKO Wieluń Umowa Nr 272 z dnia 21 grudnia 2012 roku  

           - 255 381,00 złotych 
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       6.  Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi ( umowa nr 594/OW/PD/2012 )  - 128 000,00 złotych 

       7.  Pożyczka  WFOŚiGW w Łodzi ( Umowa nr 029/GW/PD/2015)  - 60 200,00 złotych 

       8.  Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Szadku ( umowa nr 128/S/O/2017)     

            389 728,00 złotych  

       9. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim  

          ( umowa Nr 1121793/447/2018) - 519 745,00 złotych. 

 

  Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 

                     Gmina i Miasto Szadek  jest organem prowadzącym dla: 

1 szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi  i oddziałami gimnazjalnymi  

2 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,1 przedszkola. 

                      

1) Szkoła Podstawowa w Szadku 

2) Szkoła Podstawowa w Prusinowicach 

3) Szkoła Podstawowa w Krokocicach 

4) Publiczne Przedszkole w Szadku  

Na terenie gminy funkcjonuje Gimnazjum prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie 

Oświatowe  w Prusinowicach oraz Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie 

Oświatowe „Nasza Szkoła” w Sikucinie. 

 

Dowóz uczniów do szkół. 

W oparciu o zawarte Porozumienie Nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r. zawartego pomiędzy 

Miastem Zduńska Wola a Gminą i Miastem Szadek w sprawie współdziałania przy realizacji 

publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły udzielono dotacji w kwocie 

1 291,10 złotych.  
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                              Realizacja projektu „Uczę się technologicznie” 

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Szadku w okresie od 01 września 2016 roku 

do 30 czerwca 2018 roku. 

Ze środków unijnych w ramach dwuletniej realizacji projektu sfinansowano: 

1. Adaptację 4 sal lekcyjnych na pracownie z  wyposażeniem informatycznym ( w 

dwóch pracowniach w budynku gimnazjum malowanie pomieszczeń, w dwóch 

pracowniach w budynku szkoły podstawowej malowanie pomieszczeń oraz 

wymiana podłóg. Wyposażenie obejmuje: 64 komputery przenośne, 4 urządzenia 

wielofunkcyjne, 4 zestawy interaktywne  (tablica interaktywna  + projektor z 

uchwytem), 1 drukarka 3D, infrastruktura sieciowa do czterech do czterech 

pracowni. 4 szafki specjalistyczne do przechowywania i ładowania komputerów 

przenośnych. 

 

2. Adaptacja 5 sal lekcyjnych, w których mieszczą się pracownie przedmiotów  

przyrodniczych: biologia, chemia, geografia fizyka, przyroda ( w czterech pracowniach w 

budynku gimnazjum malowanie pomieszczeń, w jednej pracowni w budynku szkoły 

podstawowej  malowanie pomieszczenia oraz wymiana podłogi). 

3. Zakup do w/w pracowni oraz do pracowni języka angielskiego i gabinetów specjalistów 

następujących pomocy dydaktycznych: teczki informacji o zawodach; program e-SZOK; 

filmy edukacyjne: „Wybieram szkołę – wybieram zawód”, „Planowanie kariery, czyli jak 

wybrać zawód”; Indywidualny Plener Kariery dla gimnazjalisty i Młodzieżowe Portfolio 

Kariery; pomoce dydaktyczne do podnoszenia kompetencji w zakresie posługiwania się 

językiem obcym (słowniki, repetytoria, podręczniki, plansze /gry dydaktyczne oraz 

programy komputerowe); program komputerowy dla dziecka słabowidzącego; szafa na 

odczynniki chemiczne; podnośnik laboratoryjny; 6 wag elektronicznych; 2 suwmiarki, 6 

zestawów 

magnesów i opiłków; statyw, sprężyny; 20 atlasów geograficznych; 10 modeli serca; 

2 ciśnieniomierze; 25 pudełek do obserwacji; 24 mikroskopy, w tym: 12 mikroskopów 

 terenowych; termometr; 2 wiatromierze; barometr; zestaw siłomierzy; zestaw pałeczek 

elektrostatycznych; okazy skał i minerałów; wskaźniki p h; zestaw do badania wody; 

fantom;15 atlasów przyrodniczych; 15 atlasów anatomicznych; zestaw skamieniałości; 

azotan srebra; samochodzik dydaktyczny; rurka do demonstracji; izolowane przewody; 6 
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map ściennych; 2 zestawy próbek gleby; 3 zestawy skał; 10 roczników statystycznych; 15 

lornetek; 44 zestawy preparatów mikroskopowych; 15 kompasów; elektroskop; igła 

magnetyczna; krążek Newtona; zestaw kostek o różnej masie; pojemnik próżniowy; 6 

stojaków do probówek; 6 zlewek; 5 bagietek; 4 igły preparacyjne;  10 okularów ochronnych;  

plansze; 124 probówki; 12 zestawów odczynników chemicznych; 4 łyżki do spalań; 3 

czajniki; 2 palniki; 6 taśm mierniczych; oporniki, 5 oprawek żarówek; 10 planów Paryża, 

album „Polska- Skarby UNESKO”; 14 albumów z obiektami UNESCO; 10 lup; 2 

prezentacje tkanek ssaków; obwody elektryczne, zestaw soczewek; 10 podwójnych 

lusterek; pryzmat szklany; zestaw sprężyn; stetoskop; 6 zestawów kolb, zlewek  

i moździerzy; 6 lejków; 4 szkiełka nakr. i podst.; 20 fartuchów; rękawice; bibuła lab.; 9 

globusów; 4 komplety plansz; 5 zestawów przewodników (drzewa, ptaki, owady i grzyby); 

15 atlasów zwierząt chronionych;10 zestawów korków gumowych; higrometr; 6 cylindrów 

miarowych; 2 pipety Pasteura; 5 szalek Petrigo; kwasomierz; 2 zraszacze; 2 pompki do 

balonów; 5 atlasów kamieni; atlas roślin chronionych; programy: Edu Rom-biologia, 

EuroTest – biologia, Multimedialna encyklopedia – Biologia; Chemia – plansze 

interaktywne; Edu Rom – Matematyka na wesoło – 12 – 13 lat – 5 sztuk; Didakta – j. 

angielski – cz. 1 i 2 (multi licencja)  - po 1 szt.; program Przygody detektywa Bartka (multi 

licencja) – 1 szt.; program Profesor Henry cz. 1 i 2 – po 1szt.; Chemia, fizykach. 1 i 2 – 

plansze interaktywne – po 1 szt.; Programy i plansze interaktywne  do matematyki  (multi 

licencje) – 12 szt.; program  ABBYY Fine Reader – 5 szt.; Time saver – j. angielski cz. 1, 

2, 3 i 4 ( 5 zestawów); Multimedialny geograficzny atlas świata – 20 szt.; Did akta – biologia, 

przyroda i chemia – po 4 szt.; Programy interaktywne do matematyki: Lekcjo teka  - 5 szt.;  

Mat Świat – 5 szt.; Corel Draw – 4 szt.; Akademia Umysłu – uczeń i junior – 1 szt.; plansze 

i naklejki dydaktyczne: czasy z j. angielskiego – 1 komplet; pomoce dydaktyczne do 

prowadzenia zajęć z j. angielskiego w formie fototapety – 1 szt.; wzory matematyczne do 

ścieżki dydaktycznej – 98 szt.; pomoce – tabliczka mnożenia ( do ścieżki dydaktycznej) – 

41 sztuk; 5 listew zasilających,10 przewodników do rozpoznawania drzew; 16 wskaźników 

laserowych; 25 przewodników  

– Rośliny i zwierzęta; 10 pojemników z lupami; 10 atlasów chmur i pogody; 10 atlasów 

Ptaki Polski; atlas grzybów; 10 atlasów skał i minerałów; 14 przewodników po roślinach 

chronionych w Polsce; 2 plansze dotyczące jednostek SI i wzorów fizycznych; kilkadziesiąt 

egzemplarzy literatury dla nauczycieli związanej z kształtowaniem kompetencji 

kluczowych, poradników metodycznych i innej fachowej literatury oraz pomocy 

dydaktycznych związanych z kształceniem dzieci ze SPE, a ponadto czasopisma związane 

z kształceniem przedmiotowym i pomocą psychologiczno – pedagogiczną wraz  

z dostępem do portali dla nauczycieli. 
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5. W ramach każdego zadania na rozpoczęcie zajęć prowadzono testy diagnozujące,  

a na zakończenie zajęć w ramach każdej edycji przeprowadzono testy ewaluacyjne, 

których wyniki zestawiono dla celów analitycznych z wynikami testów 

diagnozujących.  

Na podstawie analizy danych stwierdzono wzrost kompetencji kluczowych u 277 uczniów 

będących uczestnikami projektu ( 142 dziewczynki 135 chł0opców). Uczniowie klas IV-VII 

Szkoły Podstawowej i I - III Gimnazjum brali udział w czterech półrocznych edycjach 

zajęć dodatkowych, w każdej edycji 24 różnego rodzaju zajęcia po 2 godziny 

dydaktyczne tygodniowo każde zajęcie. 

W ciągu minionych dwóch lat szkolnych w ramach projektu wystosowano do dzieci  

i młodzieży ofertę 48 godzin zajęć dodatkowych w każdym tygodniu nauki szkolnej, 

w tym naukę trzeciego języka obcego, dodatkowe lekcje matematyki,  wszystkich   

przedmiotów przyrodniczych oraz podnoszenie kompetencji w zakresie uczenia się  

i zajęcia indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Sfinansowano ze środków unijnych odwóz dzieci po zajęciach dodatkowych. 

5. Dla nauczycieli przewidziano wsparcie w postaci szkoleń oraz studiów 

podyplomowych. 

                                                     Szkolenia:  

 - z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i TIK dla nauczycieli ( 03 IV 2018 r. – 5 

godz.); 

 - zakresu obsługi Libre Office w zakresie wykorzystania WORD i EXCEL w pracy  

 nauczyciela (15 II 2018 r.  – 5 godz.); 

 - z zakresu tworzenia innowacyjnych prezentacji multimedialnych dla celów 

dydaktycznych ( 5 III. 2018 r.  – 5 godz.); 

 - z zakresu motywowania uczniów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

na lekcji, w tym dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej i zasobów Internetu w 

nauczaniu przedmiotowym (19.III 2018 r. – 5 godz.); 

 - z zakresu wykorzystania metod eksperymentu na zajęciach z przedmiotów 

przyrodniczych:  

przyroda, biologia, chemia, fizyka i geografia (10 IV 2018 r. 5 godz.); 

 - z zakresu konstruowania i realizowania IPET ów z uwzględnieniem zmian w prawie  
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oświatowym w zakresie pomocy psychologiczno  - pedagogicznej ( 27 II 2018 r.  – 5 

godz.); 

 - z zakresu dostosowania form i metod nauczania do indywidualnych preferencji dzieci 

i młodzieży, w szczególności ze SPE z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym 

w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( 5 IV 2018 r.  5 godz.); 

- zakresu obsługi aplikacji UONET+ w pracy nauczyciela ( 13 – 14 VII 2018 r. – łącznie 

4 szkolenia dla 4 grup nauczycieli; każde szkolenie po 6 godzin); 

- kurs integracji sensorycznej ( 16 – 17 VI 2018 r.  – 29 godz.); 

                                             Studia podyplomowe: 

                                           W roku szkolnym 2016/2017: 

- doradztwo edukacyjno – zawodowe  - 3 os.; 

- matematyka z elementami informatyki – 1 os.; 

- oligofrenopedagogika – 3 os.; 

- logopedia – 1 os.: 

- terapia pedagogiczna z pedagogiką opiekuńczo – wychowawczą, 

pedagog szkolny- 2 os.; 

- pedagogika specjalna z elementami tyflopedagogiki – 2 os.; 

- surdopedagogika – 2 os.; 

                                           W roku szkolnym 2017/2018; 

- doradztwo edukacyjno – zawodowe – 1 os.; 

- informatyka dla nauczycieli – 1 os.; 

- pedagogika specjalna – 1 os.; 

- terapia pedagogiczna z pedagogiką opiekuńczo – wychowawczą, 

pedagog szkolny – 2 os.; 

 - oligofrenopedagogika – 1 os.; 

- pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem  

i Zespołem  

- Aspargera – 1 os.; 
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- pedagogika korekcyjno – kompesacyjna – 1 os.; 

- logopedia – 2 os.; 

- terapia pedagogiczna – 1 os.; 

- socjoterapia – 1 os.; 

Łącznie w ramach projektu w szkoleniach i studiach podyplomowych wzięło udział oraz 

nabyło kompetencje i / lub uzyskało kwalifikacje  56 nauczycieli (45 kobiet i 11 mężczyzn).  

             PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLE MARZEŃ” 

Realizacja projektu „PRZEDSZKOLE MARZEŃ”  w okresie ( 01.09.2017 r. – 31.08.2018 

roku) w Szkole Podstawowej w Szadku. 

          Ze środków unijnych w ramach rocznej realizacji projektu udało się sfinansować      

           następujące działania: 

1. Wykonano prace remontowe pięciu sal przedszkolnych oraz sali zabaw  

( podłogi, gładź, malowanie ścian roletki okienne, wymiana drzwi). 

2. Zakupiono całość wyposażenia do wyremontowanych sal oraz wyposażenia 

do obsługi: 

- zestawy sypialne dla trzech grup przedszkolnych: szafy na łóżeczka, 

łóżeczka, 5 wózków do łóżeczek, pościel (powłoczki), materace, kołderki, 

poduszeczki ( każdy zestaw dla 25 dzieci; łącznie wyposażenie dla 75 dzieci); 

- zestawy mebli dla pięciu oddziałów przedszkolnych: 28 stołów, 100 krzeseł, 

5 kompletów mebli do sal dydaktycznych, 1 komplet mebli do Sali zabaw, w 

tym 4 zestawy regałów, 12 regałów z drzwiami, 8 szaf, 4 biblioteczki, 5 biurek, 

5 krzeseł dla nauczyciela, 8 regałów otwartych, szafki i dekoracje ścienne; 

- 5 zestawów szatni ( każdy zestaw dla 25 dzieci; łącznie zakupiono szafki dla 

125 dzieci; 

- zestawy wyposażenia wypoczynkowego: 4 sofy, 18 puf okrągłych, 2 zestawy 

puf – kostek, 30 poduszek kwadratowych, 60 poduszek okrągłych, 8 

zestawów klocków piankowych dużych, 6 zestawów siedzisk, 10 sztuk 

klocków – mat wypoczynkowych, 2 zestawy siedzisk z pianki, 8 gruszek 

małych; 
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- suchy basen do piłek – do Sali zabaw, schody ze zjeżdżalnią do suchego 

basenu, piłeczki do basenu; 

- 3 zestawy komputerów przenośnych, 3 tablice interaktywne, 3 projektory 

multimedialne z uchwytami, podłoga interaktywna, 2 drukarki, 1 urządzenie 

wielofunkcyjne; 

- 2 aparaty fotograficzne, 2 radioodtwarzacze; 

- pralkę; 

- 2 żelazka; 

- 2 odkurzacze;  

- 5 zestawów sprzętu, akcesoriów i specjalistycznych środków do utrzymania 

czystości. 

3. Zakupiono zabawki do wyremontowanych sal: 

- 2 zestawy Zamek rycerski i rycerze 

- zestawy Kuchnia i AGD oraz Produkty spożywcze do zabawy; 

- 6 zestawów lekarskich; 

- klocki: magnetyczne, plus plus, konstrukcyjne, ażurowe i zębate ( po 8 

opakowań); 

- klocki wafle gigant i klocki 400 – elementowe ( po 10 opakowań); 

- 2 zestawy Sklep oraz Wyposażenie i produkty spożywcze do zabawy; 

- 10 wózków sklepowych; 

- 4 zestawy do prania i 6 zestawów do sprzątania; 

- 2 zestawy Bistro: kasa, stoliki, krzesełka, mebelki, naczynia; 

- 6 warsztatów majsterkowicza; 

- 6 warsztatów mechanicznych (samochodowych); 

- 2 warstwy stolarskie; 

- 4 domki dla lalek; 

- 2 zestawy dla opiekunek dla lalek; 
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- 26 lalek; 

- 16 różnego rodzaju wózków dla lalek; 

- 26 lalek typu bobas; 

- 4 zestawy dla lalek z łóżeczkiem;  

- 2 betoniarki; 

- 6 jeździków – autek; 

- 6 jeździków – motocykli; 

- 6 spychaczy; 

- 6 kolejek drewnianych wielopoziomowych; 

- 6 jeździków typu guad wyścigowy; 

- 6 jeździków typu samochód księżniczki; 

- 4 taczki; 

- 6 jeździków typu traktor  farmer z przyczepą; 

- 8 zestawów małego murarza; 

- zestawy małych autek – łącznie 180 sztuk; 

- 6 zestawów fryzjerskich wraz z akcesoriami; 

- posterunek straży; 

- 12 zestawów figurek i zwierząt hodowlanych; 

- 18 zestawów zabawek do piaskownicy; 

- 100 pluszaków; 

- zestawy akcesoriów spożywczych i akcesoriów do sklepu, w tym kasy, wagi, 

pieniążki edukacyjne, zestawy płatnicze – łącznie 166 sztuk.; 

- zabawki i pomoce dydaktyczne typu Montessori – łącznie 229 sztuk.; 

- zabawki typu drewniana układanka, gry planszowe, klocki drewniane, makatki,  

przewlekanki i puzzle – po 5 szt. z każdego rodzaju; 

4. Zakupiono miasteczko ruchu drogowego; 
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- 85 mat gumowych do miasteczka ruchu drogowego; 

- 4 zestawy znaków drogowych; 

- 5 sygnalizatorów do miasteczka ruchu drogowego; 

- wykładzinę na halę sportową. 

5. Zakupiono kurtynę na scenę hali sportowej (kotarę) teatralną dużą – 2 szt. 

(lewa i prawa);Kurtyny (kotary) teatralne średnie – 3 szt. (na scenę, balkon  

i okno); siatkę do osłony kurtyny teatralnej – 1 szt. 

6. Zakupiono 3 zestawy instrumentów muzycznych oraz 3 zestawy 

instrumentów do rytmiki. 

7. Zakupiono 12 zestawów artykułów dekoracyjnych oraz zestawy art. 

plastycznych i innych z tego rodzaj, np. 4 suszarki do prac, zestawy kredek, 

papiery kreatywne, druciki kreatywne, fartuchy ochronne, platformy i pojemniki 

do farb, farby (różne rodzaje), przybornik na kredki, kartki kolorowe, markery, 

papiery kolorowe, zszywacz, karton rysunkowy biały, antyramy, klej biurowy, 

nożyczki, plastelina, modelina, dziurkacze ozdobne, poduszki do stempli 

gumowych, sztalugi malarskie. 

8. Zakupiono wyposażenie AGD do szkolnej kuchni. 

9. Zakupiono pozostałe wyposażenie: 8 dywanów i wykładzinę dywanową. 

10. Zakupiono wyposażenie w zakresie BHP. 

11. Zakupiono stroje teatralne – różne rodzaje. 

12. Zakupiono książeczki z bakami dla dzieci – łącznie 449 sztuk. 

13. Zakupiono książeczki i pomoce dydaktyczne do logopedii – łącznie 30 sztuk  

oraz program komputerowy wraz z tabletem i mikrofonem. 

14. Zakupiono wyposażenie Sali integracji sensorycznej. 

15. Zakupiono 158 pojemników na zabawki. 

16. Zakupiono 16 zestawów koszy do segregacji śmieci wraz z workami. 

17. Zakupiono 6 gier dydaktycznych podwórkowych. 

18. W ramach projektu przez rok sfinansowano zatrudnienie 4 nauczycieli 

wychowania przedszkolnego oraz jednego nauczyciela specjalisty – logopedy 
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na pełny etat oraz 4 pomoce nauczycieli ( 2 osoby na pełny etat i 2 osoby na ¼ 

etatu). 

19. Dla dzieci prowadzono przez cały rok warsztaty taneczne, muzyczne, 

teatralne 

 i plastyczne. 

20. Przeprowadzono dla dzieci zajęcia gimnastyki korekcyjnej – łącznie po 30 

godzin  

dla 12 grup liczących do 5 dzieci każda. 

21. Przeprowadzono dla 30 dzieci indywidualnie zajęcia korekcyjno – 

kompesacyjne 

 (po 30 godzin zajęć przypadających na dziecko). 

22. Przeprowadzono dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 

potrzebujących wsparcia ( po 20 – 30 godzin zajęć przypadających na dziecko 

– w zależności od głębokości wady wymowy). 

23. Wsparcie w postaci studiów podyplomowych otrzymało 15 nauczycieli (12 

kobiet i 3 mężczyzn) w ramach następujących kierunków: 

- edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim – 3 

osoby; 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 osób; 

- gimnastyka korekcyjna – 3 osoby; 

- muzyka z elementami terapii pedagogicznej – 2 osoby; 

- plastyka z elementami terapii pedagogicznej – 1 osoba; 

- pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem 

Aspargera – 1 osoba; 

- terapia pedagogiczna – 1 osoba; 

24. 31 nauczycieli  ( 28 kobiet i 3 mężczyzn) otrzymało wsparcie w postaci 

różnego rodzaju szkoleń.  
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                                                                     Tematyka: 

- wykorzystanie tablicy multimedialnej do zajęć z przedszkolakami; 

- gry i zabawy rozładowujące agresję; 

- analiza rysunków dziecka – rysunki jako narzędzie diagnozujące  

i terapeutyczne; 

- praca z dzieckiem z ADHD, autyzmem i Zespołem Aspargera; 

- zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dziećmi; 

- metoda projektów w edukacji przedszkolnej; 

- diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych; 

- domowe laboratorium, czyli doświadczenia przyrodnicze w domu, w szkole  

i w przedszkolu. 

 

 

 

                       Współpraca z samorządem powiatowym 

 

 Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu z przeznaczeniem   

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E  

na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – Etap I” ( od km 0+000 do km 1+495) 

Koszt całkowity zadania to kwota 1 579 674,76 złotych  

- roboty budowlane              1 553 083,76 złotych 

- nadzór inwestorski                  24 500,00 złotych’ 

- tablice informacyjne                 2 091,00 złotych 

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Zduńskowolski w roku 2018 przy 

udziale środków zewnętrznych: 

- budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z 

produkcji gruntów rolnych w wysokości 342 310,00 złotych,  
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- Gmina i Miasto Szadek w wysokości 200 000,00 złotych (pomoc finansowa) 

 

 

 

 

 

 

                                       Wsparcie dla Policji.   

       Na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji 

w Zduńskiej Woli Gmina i Miasto Szadek przekazała na ten cel 2 960,00 złotych. 

Zakupiony został samochód Opel Astra w policyjnej wersji oznakowanej dla KPP Zduńska 

Wola za łączną kwotę 84 949,00 złotych. 

 

                                 Lokalny transport zbiorowy 

         W oparciu o zawarte Porozumienie Nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r. zawartego 

pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Gminą i Miastem Szadek w sprawie współdziałania przy 

realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły udzielono 

dotacji w kwocie- 1 291,10 złotych.  

Zgodnie z § 11 ust. 7 Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego zmienionego aneksem nr 7 z dnia 28 lutego 

2018 roku Gmina i Miasto Szadek przekazała do Urzędu Miejskiego w Zduńskiej Woli dotację 

w wysokości 46 057,30 złotych. 

 

 

 

                                    Opieka społeczna , rodzina 
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     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku jest jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej, która od 1991 r. realizuje na terenie Gminy i Miasta Szadek zadania  

 z zakresu pomocy społecznej.  

 

      W roku 2018 roku pomocą społeczną w ramach 

zadań własnych gminy objęto 

 304 rodziny / 714 osób w tych rodzinach, co stanowi 

ogółem 9,83 % mieszkańców gminy. 75% rodzin 

korzystających z pomocy (226 rodzin) to mieszkańcy wsi. 

Pomoc społeczna w ramach zadań własnych gminy 

(pieniężna jak i w naturze) jest przyznawana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 

w miejscu zamieszkania osoby.  

                               W roku 2018 terenowi pracownicy socjalni przeprowadzili 1062 wywiady 

środowiskowe wydano ogółem 1635 decyzji administracyjnych ( w tym 2 decyzje odmowne). 

Pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy udziela się na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami) osobom  

 i rodzinom w szczególności ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej w przypadku jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 528 złotych (792 złotych Program dożywiania), natomiast osoby samotnie 

gospodarującej – 701 zł ( 1 051,50 złotych Program dożywiania). 

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata  (ostatnia weryfikacja – Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku, które weszło w życie z dniem 01 października 2018 

roku. 

Na realizację zadań własnych gminy w 2018 roku wydatkowano ogółem 1 729 509,95 złotych 

,w tym 857 713,75 złotych to środki gminy. 

                                Pomocy społecznej udzielono w formie: 

- 41 osób otrzymało 413 zasiłków stałych, 
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                       - 41 osobom pobierającym zasiłek stały  

        odprowadzono do ZUS 422 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

- 89 osób otrzymało 608 świadczeń w ramach zasiłku okresowego, 

- 8 osobom dofinansowano koszty pobytu w DPS, 

- 197 osobom przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze ( w tym 9 osób 

otrzymało pomoc w formie schronienia), 

- 22 osoby starsze, chore, samotne, objęto pomocą w formie usług 

opiekuńczych w domu chorego,  

- 520 osób otrzymało pomoc w ramach realizacji „Programu dożywiania”, 

- 6 nieletnim dzieciom dofinansowano pobyt  w pieczy zastępczej, 

- 17 dzieci (narastająco za 2018 rok było uczestnikami Placówki Wsparcia 

dziennego (przeciętna dzienna liczba uczestników Placówki – 11 dzieci) 

- 11 rodzin (30 dzieci w rodzinach) otrzymało wsparcie asystenta rodziny. 

Na realizację zadań zleconych z Budżetu Państwa wydatkowano ogółem kwotę  

7 323 294,17 złotych.W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez gminę w 2018 roku wydano ogółem 1 451 decyzji administracyjnych  

w tym (166 decyzji odmownych).W ramach świadczeń rodzinnych w 2018 roku pomocą objęto 

390 rodzin. 

 

                                                Świadczenia wypłacono w formie: 

                                        Zasiłek rodzinny 5 662 świadczenia w tym: 

- na dziecko do 5 roku życia  1 419 świadczeń 

- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18- tego roku życia 

  3 705 świadczeń  

- na dziecko powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia 17 świadczeń. 

 

                                        Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego  101 świadczeń, 
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- urodzenia dziecka 24 świadczeń, 

- samotnego wychowywania dziecka 218 świadczeń, 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 387 świadczeń, 

- rozpoczęcia roku szkolnego 324 świadczenia, 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 805   

świadczeń, 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 629 świadczeń,   

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71 świadczeń 

 

                                                        Ponadto wypłacono: 

- 191 świadczeń rodzicielskich, 

- 2 415 zasiłków pielęgnacyjnych, 

- 281 świadczeń pielęgnacyjnych  

- 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych 

- 18 osobom pobierającym różnego rodzaju świadczenia opiekuńcze 

odprowadzono  

- do ZUS ogółem 198 składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

      Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Rodzina 500+”  

W 2018 roku 583 rodzinom  na 858 dzieci wypłacono 9190 świadczeń. 

     W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku pomocą objęto 

25 rodzin / 34 uprawnionych osób – dzieci i młodzieży wypłacono 390 świadczeń. 

Wydano 595 decyzji administracyjnych ( w tym 35 decyzji odmownych) 

W 2018 roku 26 dłużników alimentacyjnych ( w tym 9 zamieszkałych na terenie gminy  

naszej gminy) objęto działaniami w formie: 

- przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję  

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych ( 13 spraw), 
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- przekazanie informacji gospodarczej do BIG o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika  

alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w  

przypadku powstania zaległości przez okres dłuższy niż 6 m-cy ( 64 sprawy). 

     W ramach zadań zleconych gminie realizowano również Ustawę o Karcie Dużej Rodziny. 

W 2018 roku – kolejnym 9 rodzinom wielodzietnym przyznano 50 Kart dla  

rodziców/opiekunów oraz dla dzieci i młodzieży. 

W 2018 roku w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę 1 osobie wypłacono 3 świadczenia (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez Sąd). 

Od lipca 2018 roku OPS realizuje kolejny Rządowy Program pn. „Dobry Start”.  

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku 

kalendarzowym w kwocie 300,00 złotych. W 2018 roku świadczenie  „Dobry Start” wypłacono 

574 rodzinom dla 840 dzieci/młodzieży. 

 

 

W 2018 roku mieszkańcom naszej gminy udzielono pomocy w formie świadczeń 

Niepieniężnych: 

- 36 rodzin otrzymało 156 talonów na żywność w ramach Programu dożywiania, 

- 12 rodzin otrzymało 36 talonów w ramach zasiłków okresowych, celowych, 

- 91 dzieci i młodzieży skorzystało z wypoczynku letniego tj. 20 osób 

odpoczywało na  

koloniach, 71 dzieci na półkoloniach zorganizowanych przez gminę, 

- 183 dzieci i młodzieży otrzymało gorący posiłek w przedszkolu, szkole, 

- 26 uczniów szkół średnich ( położonych poza gminą) w którym nie zapewnia 

się gorącego posiłku otrzymało pomoc w formie: zasiłku lub talonu na zakup 

żywności, 

- 871 osób otrzymało ogółem około 44 ton żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego  
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z Europejskiego Funduszu Pomocy  

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) + 3,5 tony żywności przekazane przez „Biedronkę”.   

Działania Ośrodka w 2018 roku wpisują się w realizację Strategii Rozwiązywania problemów 

Społecznych Gminy i Miasta na lata 2010-2020 której założeniem jest poprawa warunków i 

jakości życia mieszkańców gminy i miasta Szadek, przy współpracy samorządu gminnego, 

organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i środowiskami działającymi w obszarze 

polityki społecznej (oświatą, służbą zdrowia, policją), zajmującymi się w swojej pracy min. 

rozwiązywaniem problemów osób i rodzin zagrożonych lub wykluczonych społecznie. 

    Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy  

i  Miasta Szadek za rok 2018 

                                   1 .Zmniejszenie zjawiska przemocy  

Zadanie : Prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki osiągnięcia celu zmniejszenia zjawiska przemocy przedstawiają się następująco: 

- Liczba osób przeszkolonych w zakresie rozpoznawania i reagowania na sytuacje     

 przemocowe : 

  Zespół interdyscyplinarny:  6 osób 

  Placówki oświatowe z terenu gminy i miasta Szadek: 28 osób 

         Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 

         Liczba spotkań grup roboczych: 18 

        Liczba sprawców i ofiar przemocy kierowanych do MGK ds. RPA: 0/1 

        Liczba wniosków o leczenie kierowanych do MGK ds. RPA:  7 

Ilość wniosków skierowanych do sądu z wnioskiem oz zobowiązane do podjęcia 

przymusowego leczenia odwykowego: 5 

- ilość przeprowadzonych rozmów z osobami nadużywającymi alkohol: 12 

- liczba sprawców przemocy wobec dzieci: 4 Stopień pokrewieństwa: ojcowie 

- liczba prowadzonych procedur Niebieska Karta: 8, 31 osób w rodzinach. 

 Liczba wdrożonych w 2018 roku procedur Niebieska Karta : 7, 29 osób w rodzinach  
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Liczba zakończonych procedur z powodu ustania przemocy w rodzinie : 6 

- ilość podjętych przez funkcjonariuszy policji interwencji domowych: 63  

Ilość podjętych interwencji w związku z przemocą w rodzinie: 6 

- Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej: 4 w tym kobiety 3, mężczyźni 1 

- W 2018 roku Niebieskie karty zostały założone przez Policję: 3  

- Liczba rodzin współpracujących z asystentem : 11 

Liczba dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem: 30 

2 Zwiększenie skuteczności ochrony przemocy i zwiększenie skuteczności pomocy 

Zadanie: Realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Wskaźniki osiągnięcia celu zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

i zwiększenia skuteczności pomocy przedstawiają się następująco: 

- Liczba ofiar przemocy w rodzinie: 

Kobiety 8, Mężczyźni 6 , Dzieci 10 

- liczba interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie: 6 

- liczba osób objętych pomocą społeczną 714 

- liczba osób objętych poradnictwem w Punkcie Konsultacyjnym 68 

- liczba rodzin dotkniętych przemocą korzystających z Punktu Konsultacyjnego 4      

Na terenie Szkoły Podstawowej w Szadku realizowane są zajęcia wyrównawcze : 78 dzieci. 

W Szkole Podstawowej w Prusinowicach pomocą psychologiczno – pedagogiczną objętych 

jest zajęcia logopedyczne 13 uczniów, dydaktyczno- wychowawcze 28 dzieci. 

      Na terenie Szkoły Podstawowej w Krokocicach pomocą psychologiczną – pedagogiczną 

objętych jest 18 uczniów. W Szkole Podstawowej w Sikucinie 23 dzieci korzysta z pomocy w 

formie zajęć. W Publicznym Przedszkolu w Szadku 28 dzieci korzysta z pomocy 

logopedycznej w oparciu o indywidualne programy opracowane przez logopedę dla każdego 

dziecka.  

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc. 

Zadani: Podejmowanie działań wobec osób stosujących przemoc. 
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- Liczba sprawców przemocy w rodzinie 7 (mężczyźni) 

- Liczba sprawców przemocy motywowanych do działań naprawczych 2 

- Liczba sprawców przemocy, którym udzielono konsultacji 3 

- interwencje domowe wobec przemocy w rodzinie 6 

Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 11 

4. Zmniejszenie zjawiska przemocy 

Zadanie: Dostarczanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie mieszkańcom 

gminy i miasta Szadek 

Na ternie Szkoły Podstawowej w Szadku zorganizowano  w 2018 roku konferencję  

„Cyfrowo bezpieczni – bezpieczna szkoła.pl – uczestniczyło 503 uczniów. Przeprowadzono 

również 10 działań promocyjno – informacyjnych gdzie brało udział 23 nauczycieli, 250 

rodziców, 350 uczniów. 

    Na terenie Szkoły Podstawowej w Prusinowicach  przeprowadzono warsztaty profilaktyczne  

dla uczniów klas VII i VIII dotyczące różnego rodzaju uzależnień. Na terenie Szkoły 

Podstawowej w Krokocicach w działaniach promocyjno – informacyjnych w 2018 roku 

uczestniczyło 50 uczniów i 20 rodziców. Na terenie Szkoły Podstawowej w Sikucinie 

przeprowadzono 12 działań promocyjno – informacyjnych, w których uczestniczyły 33 osoby. 

Na terenie Publicznego Przedszkola w Szadku  zorganizowano 2 spotkania w ramach 

pedagogizacji rodziców ( liczba uczestników 22 osoby). 

Adresatami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie są mieszkańcy gminy i miasta Szadek oraz przedstawiciele instytucji i 

służb pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku w ramach 

„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata –  

                                               2018 – 2020. 

 

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej na rzecz rodziny: 

W roku 2018 w ramach prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej na rzecz 

dziecka i rodziny w placówkach oświatowych i kulturalnych położonych na terenie gminy  
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i miasta Szadek realizowanych było wiele programów/ warsztatów/kampanii. 

Placówki oświatowe rozpowszechniły wśród mieszkańców gminy ogółem 539 materiałów 

informacyjnych ( ulotek, broszur, plakatów). 

Realizowano ogółem 43 programy/ warsztaty/ kampanie. 

2. Udzielanie  wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczej : 

- w Punkcie Konsultacyjnym prze MGOPS w Szadku 58 osób skorzystało z konsultacji, 

poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa, specjalisty, psychoterapii uzależnień, 

specjalisty pracy socjalnej (udzielono 186 porad, konsultacji. 

- 520 osób  mieszkańców naszej gminy otrzymało pomoc w ramach Programu” Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” 

- 88 uczniów otrzymało stypendia szkolne 

- 390 rodzin objęto pomocą w ramach świadczeń rodzinnych 

- 25 rodzin objęto pomocą w ramach świadczeń rodzinnych 

304 rodziny objęto pomocą społeczną w różnej formie (świadczeń pieniężnych, pomocy 

rzeczowej, pracy socjalnej) 

- 91 dzieci i młodzieży ( w tym z rodzin ubogich, zagrożonych lub dotkniętych  

uzależnieniami, przemocą skorzystało ze zorganizowanego wypoczynku połączonego   

z elementami zajęć terapeutycznych  (w tym 20 osób wypoczywało na koloniach letnich, 

natomiast 71 osób w formie półkolonii) 

- 11 rodzin ( 30 dzieci w tych rodzinach) przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej otrzymały wsparcie asystenta rodziny w ramach Rządowego 

programu pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2018” 

- 17 dzieci (narastająco) uczestniczyło w zajęciach Placówki wsparcia dziennego w formie pn. 

„Świetlica Środowiskowa w Sikucinie”.  Przeciętna/ dzienna liczba dzieci  

przebywających w Placówce w 2018 roku wynosi 11  dzieci. Zajęcia w placówce kształtują u 

dzieci i młodzieży umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, 

rozwiązywania  sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania postawy 

asertywnej. 

3. Doskonalenie lokalnego systemu wparcia rodziny 
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W ramach lokalnego systemu wsparcia rodziny działa Miejsko – Gminna Komisja ds.  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Szadku. Komisja w której pracują  

Przedstawiciele: Rady Gminy i Miasta Szadek, U G i M Szadek, MGOPS, Oświaty, Policji, 

Służby Zdrowia oraz Specjalista Psychoterapii i Uzależnień. W 2018 roku odbyło się 12 

posiedzeń Komisji. Wezwano 30 osób z problemem alkoholowym. Stawiło się 12 osób i1 

świadek z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące. Na badania psychiatryczno – 

psychologiczne skierowano 5 osób, do Sądu Rejonowego skierowano  5 wniosków w sprawie 

przymusowego leczenia odwykowego. 

          W 2108 roku Zespół Interdyscyplinarny  pracował z 8 rodzinami (31 osób  w rodzinach), 

w których występował problem przemocy w rodzinie. Odbyły się 22 posiedzenia  ( w tym:4 

posiedzenia zespołu  i 18 posiedzeń grup roboczych).  

W ramach działań w zakresie wspierania rodziny MGOPS stale współpracuje z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. Asystenci rodziny są w stałym kontakcie z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pracy z rodzinami biologicznymi dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. 

Gmina Szadek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli. 

W ramach doskonalenia kadry i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy 

społecznej w 2018 roku. 11 pracowników MGOPS brało udział w szkoleniach, kursach, 

seminariach, konferencjach oraz w spotkaniach z przedstawicielami Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodków Pomocy 

Społecznej z terenu powiatu zduńskowolskiego.  

 

                        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek funkcjonują dwie instytucje kultury : 
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1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku wraz z filami w Górnej Woli, 

Boczkach, Prusinowicach i Krokocicach, 

 

 

2. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Szadku . 

 

 

 

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w roku 2018 przekazano 

dotacje podmiotowe dla dwóch instytucji kultury w tym:  

- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku 208 000,00 złotych 

- dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku 311 000,00 złotych 

    Z przedłożonej informacji z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku 

wynika , iż największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 183 265,84 złotych, wydatki rzeczowe i usługi 

wyniosły 28 421,69 złotych. Na zakup książek wydatkowano 11 050,54 złotych. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku realizowała projekt  „Bez chleba  żyć się nie 

da” ze środków PAWF i Rozwoju Akademii Filantropii w Polsce w ramach programu „ Lokalne 

Partnerstwa PAFW”.  Koszty poniesione w roku 2018  9 997,92 złotych. 

 



41 
 

Z przedłożonej informacji z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku koszty 

na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz  

Świadczeń Socjalnych wyniosły 296 529,40 złotych, wydatki na zakup materiałów  

i wyposażenia w tym koszt organizacji imprez  to kwota 61 750,75 złotych, pozostałe  

koszty wyniosły  56 120,78 złotych. 

W okresie sprawozdawczym w MGOK w Szadku działało 13 kół, kursów i klubów  

zainteresowań  oraz 8 amatorskich zespołów artystycznych. Były to koło plastyczne,  

warsztaty rękodzieła, klub piosenki klub seniora, klub fitness, nauka gry na instrumentach 

klawiszowych, 4 kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, 2 kursy komputerowe dla 

dorosłych, kurs kulinarny. Zespoły to: 3 zespoły tańca współczesnego, młodzieżowy zespół 

wokalny, zespół teatralny, 2 zespoły wokalne seniorów, kapela podwórkowa. 

W wymienionych formach pracy brało udział 305 osób w tym: 127 dzieci i młodzieży 

w wieku 5 – 16 lat, oraz 178 osób dorosłych. W okresie ferii zimowych i letnich  

organizowane były zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży w placówce ora imprezy  

wyjazdowe do kina, na basen, na lodowisko, wycieczki piesze i imprezy plenerowe. 

Do wydarzeń kulturalnych, które wpisały się w kalendarz imprez cyklicznych są: 

Wystawa Wielkanocna, Konstytucja 3-go maja, Powiatowy Konkurs Recytatorski dla  

Przedszkolaków, Gminny Dzień dziecka, Ogólnopolska gala Kapel Podwórkowych, Dożynki 

Gminne, Święto Niepodległości, promocja wydawnictwa pt. „Biuletyn Szadkowski”, Festiwal 

Piosenki Patriotycznej Matecznik, Koncert kolęd i pastorałek. Większość z w/w uroczystości 

jest współorganizowana z instytucjami i organizacjami. W 2018 roku zespół wokalny seniorów 

„Wrzos” obchodził jubileusz 20-lecia działalności. Za dotychczasowe osiągnięcia Zespól 

otrzymał nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego  w wysokości 4 000,00 złotych podczas 

gali z okazji otwarcia sezonu kulturalnego 2018/2019 w Łódzkim Domu Kultury. 

 

                                          Kultura Fizyczna 

     Na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2018 przekazano środki 

dla Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Szadku kwotę 40 000,00 złotych. 
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Na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 

promocji i profilaktyki  ochrony zdrowia w 2018 roku przekazano 15 000,00 złotych 

z tego: 

 

- Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” przy SP w Prusinowicach                3 000,00 zł 

- Uczniowski Klub Sportowy „FANTOM” przy SP w Prusinowicach            2 500,00 zł 

- Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” przy Publicznym 

Gimnazjum w Szadku                                                                                                              2 000,00 

zł 

- Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” w Szadku                                        2 500,00 zł 

- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”                                    2 500,00 zł 

- Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła” w Sikucinie                                2 500,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

        Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Szadek wg stanu na     

                                                       31  grudnia 2018 roku 
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I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw 

własności. 

Gmina i Miasto Szadek jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych. 

1. Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 120,7847 ha, z tego: 

• Grunty orne 58,0677 ha 

• Grunty leśne 10,9191 ha 

• Grunty zabudowane i zurbanizowane 11,8372 ha 

• Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3,8199 ha 

• Tereny mieszkalne 1,5812 ha 

• Grunty różne: sady, łąki trwałe, nieużytki, pastwiska 18,2614 ha 

• Grunty zadrzewione i zakrzewione 2,2583 ha   

• Grunty oddane w użytkowaniu wieczystym 14,0399 ha 

 

2. Ogólna długość dróg gminnych – 63,745 ha 

3. Na gruntach gminnych zlokalizowane są następujące budynki: 

a. Budynki użyteczności publicznej  

• budynek Urzędu Gminy i Miasta, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek 

• budynek biurowy przy ul. Warszawskie 7, 98-240 Szadek 

b. Obiekty szkolne  

• budynek Zespołu Szkół i Publicznego Gimnazjum w Szadku 

• budynek szkoły w Krokocicach  

• budynek szkoły w Prusinowicach (1/2 własności) 

• budynek szkoły w Sikucinie  

• budynek Publicznego Przedszkola w Szadku 

• hala sportowa przy Szkole w Szadku 

• hala sportowa przy Szkole  w Prusinowicach 

• boisko szkolne przy Szkole w Szadku 

c. obiekty kulturalne  

• budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

• budynek  Domu Ludowego w Górnej Woli  

• budynek w Woli Krokockiej  

d. Obiekty służby zdrowia  

• budynek SPZOZ w Szadku  

e. Inne obiekty  

• budynek remizy OSP w Szadku 
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• budynek remizy OSP w Krokocicach  

• budynek remizy OSP  w Choszczewie  

• budynek remizy OSP w Wilamowie ( w części świetlica wiejska w Wilamowie)  

• budynek remizy  OSP w Borkach Prusinowskich  

• budynek remizy  OSP w Szadkowicach  

• budynek remizy  OSP w Łobudzicach ( w części świetlica wiejska)  

• budynek w Boczkach ( była remiza ) 

• budynek z lokalami mieszkalnymi w Choszczewie (po byłej szkole) 

• budynek po byłej szkole w Grzybowie  

• budynek targowiska „Mój Rynek” 

 

Własności gminy są także następujące budowle i urządzenia: 

• przydomowe oczyszczalnie -138 szt. 

• oczyszczalnie ścieków przy szkołach w Krokocicach i Sikucinie 

• plac zabaw w miejscowościach:  Boczki, Dziadkowice, Rzepiszew, Tarnówka, Piaski, 

Górna Wola, Kromolin Stary, Choszczewo, Publiczne Przedszkole w Szadku 

• plac sportowo-rekreacyjny w miejsc. Choszczewo 

• sieć Internetu szerokopasmowego 

• stadion i pawilon sportowy w Szadku 

• obiekty inżynierii lądowej i wodnej: drogi, mosty, przepusty, przyłącza 

• środki transportu: samochody OSP, ciągnik kołowy 

• urządzenia techniczne i inne środki trwałe: komputery, kserokopiarki, lodówki, 

zmywarki, grillo-wędzarnie, hala namiotowa,  posypywarka piasku, pług do 

odśnieżania, rębak do drewna 

 

 

W zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku pozostają: 

a) budynki: 

• budynki mieszkalne w ilości 12szt. w tym 6szt. budynków udział częściowy, 

• budynki gospodarcze w ilości 16 szt. w tym: 4szt. budynków udział częściowy, 

• ujęcie wody i garaż Szosa Uniejowska – 2 szt., 

• hydrofornie wiejskie – Krokocice -1szt., Łobudzice – 1 szt. 

• oczyszczalnia ścieków – 5szt., 

• budynek biurowy  Starostwo Szadek – 1szt. 

• budynek gospodarczy Starostwo Szadek – 1 szt., 

b) budowle: 
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• wodociągi wiejskie: - 9,6 km sieć przesyłowa, - 151,2 km sieć rozdzielcza, 

• wodociągi miejskie: - 14,8 km sieć rozdzielcza, 

• oczyszczalnia ścieków Prusinowice 1szt, 

• budowle na oczyszczalni Przedmieście Grabowiny i sieć kanalizacyjna sanitarna 

długości: 12,10 km, 

• budowle dot. bloku Grabowiny 25, 

• ogrodzenie Starostwo Szadek 10. 

c) kotły i maszyny energetyczne: 

• kocioł wodny Ujęcie Wody 1szt. 

d) maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania 

• urządzenia hydroforni – 11szt, 

• zestawy komputerowe – 2 szt, 

• sprężarka – oczyszczalnia – 1 szt. 

• pompa – oczyszczalnia – 1szt. 

e) maszyny i urządzenia branżowe 

• maszyny do robót ziemnych i drogowych – 6 szt. 

f) urządzenia techniczne 

• urządzenia hydroforni – 11szt., 

• dźwig i przenośniki – 1 szt., 

• urządzenia Oczyszczalni – 5 szt, 

g) środki transportu – 16 szt. 

h) narzędzia, przyrządy, wyposażenie : 

-tlenomierz - 1 szt. 

i) grunty: 

• działka pod oczyszczalnią 

• działka pod ujęcie wody 

 

 

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności 

ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziału 

w spółkach, akcjach 

Gmina i Miasto Szadek  nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych, 

udziałów w spółkach, akcjach i obligacji, nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.  

 

 

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2018 roku.  
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W 2018 roku dokonano zakupu ciągnika LS R60. W związku z przeprowadzanymi 

inwestycjami zmianie uległy wartości poszczególnych środków trwałych min. dróg, budynków, 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, urządzeń technicznych i maszyny. Dokonano podziału 

działek w miejscowości Szadkowice Ogrodzim oraz Boczki -  po wykonaniu operatów 

szacunkowych wartość w/w działek uległa aktualizacji. 

 W 2018 roku dokonano sprzedaży: 

- lokal mieszkalny w Zduńskiej, ul. Dąbrowskiego 

- działkę nr 408/8 w miejscowości Boczki  

- działkę nr 212/4 i 213/4 położona w Szadkowicach Ogrodzim 

- działkę nr 212/5 i 213/5 położoną w Szadkowicach Ogrodzim  

 

 

IV.  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw 

majątkowych oraz wykonania posiadania.  

 Dochody w roku 2018 z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych 

wynoszą: 

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 18 463,44 złotych, 

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 84 822,86 złotych.  

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego – 229 498,90 złotych. 

 

Na usługę poręczeń i gwarancji nie wykazuję się żadnych kwot, gdyż na  chwilę obecną nie 

udzielono poręczeń i gwarancji. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

O stanie mienia komunalnego stan na 31 grudnia 2018 r. 

 

L.p. Wyszczególnienie/ rodzaj majątku 

Wartość w zł/stan na dzień 

31.12.2018 Uwagi 

I BUDYNKI                     17 699 560,78 zł  
 

1. Budynki Biurowe                          197 866,03 zł  
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2. Budynki mieszkalne                       1 838 796,16 zł  
 

3. Budynki gospodarcze                          162 276,45 zł  
 

4. Budynki kulturalne                       1 052 203,42 zł  
 

5. Budynek służby zdrowia                          169 020,69 zł  
 

6. Budynek Hala targowa                       1 449 233,85 zł  
 

7. Budynki oświaty                     10 392 263,55 zł  
 

8. Strażnice OSP                          474 729,53 zł  
 

9. Budynek klubu Victoria                          126 597,23 zł  
 

10. 

Inne budynki - ujecie wody, 

oczyszczalnie                       1 836 573,87 zł  
 

II 

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I 

WODNEJ                     31 688 296,70 zł  
 

1. Przydomowe oczyszczalnie - 138 szt.                       1 681 470,40 zł  
 

2. Sieć internetu szerokopasmowego                          991 500,00 zł  
 

3. Place zabaw                          203 302,01 zł  
 

4. Hydrofornia Łobudzice                       1 684 513,05 zł  
 

5. Plac rynkowy                          464 724,43 zł  
 

6. Obiekty sportowe                          159 876,30 zł  
 

7. Drogi , mosty, przepusty, place 

                    13 297 268,55 

zł   

8. Sieci wodociągowe, studnie                       6 926 006,22 zł  
 

9. 

Urządzenia oczyszczalni ścieków: 

Prusinowice,  Przedmieście 

Grabowiny                       5 416 439,82 zł  
 

10. Inne obiekty min. dot. Bloku Grabowiny                          284 662,30 zł  
 

11. Pozostałe obiekty - oświata                          578 533,62 zł  
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III 

URZĄDZENIA TECHNICZNE I INNE 

MASZYNY                       2 196 846,16 zł  
 

1. Zespoły komputerowe i kopiarki                          155 196,97 zł  
 

2. Kotły i maszyny energetyczne                            97 485,85 zł  
 

3. Pozostałe urządzenia                       1 047 942,26 zł  
 

4. Pozostałe urządzenia - oświata                          896 221,08 zł  
 

IV ŚRODKI TRANSPORTU                          808 835,62 zł  
 

V 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE                          200 354,88 zł  
 

VI GRUNTY, GRUNTY POD DROGAMI                       9 002 057,90 zł  
 

VII 

GRUNTY ODDZANE W 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                          879 260,00 zł  
 

 
RAZEM                     62 475 212,04 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 W gminie funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach ADM – 2018r. zarząd ZGK w Szadku 

 

 

L.p. Adres Powierzchnia 

lokalu 

Ilość izb  

1 Warszawska   6/1 29,91 2  
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2  - „ -                6/2 31,62 2  

3  - „ -                6/3a 54,33 4  

4  - „ -                6/4 29 2  

5  - „ -                6/5 28 2  

6  - „ -                6/6 27 2  

7  - „ -                6/7 30 2  

8 - „ -                 6/8 27 1  

9 - „ -                 6/9 57,4 4  

 Razem 314,26 21  

1 Widawska  6/5 33,1 2  

1 Widawska  6a/1 36,11 2 Lokal sprzedany- III 2018 

1 Widawska  26/2 23,8 1  

2   - „ -          26/3 23,8 1  

3   - „ -          26/4 20 1  

4   - „ -          26/5 20,16 1  

5   - „ -          26/6 41,85 2  

6   - „ -          26/9 23,8 1  

7   - „ -          26/10 20 1  

 Razem 173,41 8  

1  Rynek   4/3 25 1  

2    - „ -     4/4 32 2  

 Razem 57 3  

1  Rynek    19/1 52,5 3  

2   - „ -       19/2 52,9 2  

3   - „ -       19/3 25 2  

 Razem 130,4 7  

1  Parczewskiego 1/1 34 2  

     

1 Wilamowska  6/1 53,09 3  

2 - „ -                 6/2 53,9 3  
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3 - „ -                 6/4 53,9 3  

4  - „ -                6/6 53,09 3  

5 - „ -                 6/8 46,35 3  

 Razem 260,33 15  

1 Piotrkowska  3/1 22,56 1  

2 - „ -                3/2 23,46 1  

3 - „ -                3/3 22,6 1  

4 - „ -                 3/4 23 1  

5 - „ -                3/5 27 1  

6 - „ -                3/6 21,5 1  

 Razem 140,12 6  

1 Grabowiny  25/1 36,7 3  

2 - „ -              25/2 26,4 2  

3 - „ -               25/3 24 2  

4 - „ -               25/4 24 2  

5 - „ -               25/5 23,8 2  

6 - „ -               25/6 36,7 3  

7 - „ -               25/7 26,4 2  

8 - „ -               25/8 24 2  

9 - „ -               25/9 24 2  

10 - „ -               25/10 23,8 2  

11 - „ -               25/11 36,5 3  

12 - „ -               25/12 37,2 3  

13 - „ -               25/13 24 2  

14 - „ -               25/14 24 2  

15 - „ -               25/15 23,7 2  

16 - „ -               25/16 36,5 3  

17 - „ -               25/17 26,3 2  

18 - „ -               25/18 24 2  

19 - „ -               25/19 24 2  

20 - „ -               25/20 23,7 2  
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 Razem 549,7 45  

 
   W budynkach zarządzanych przez ZGK znajduje się łącznie 55 mieszkań , o łącznej 

powierzchni : 1 728,43 m². Łączna liczba izb : 111. 

Na dzień 1.01.2018r. zaległości w opłatach czynszu wynosiły:55 176,71 zł, 

 a dotyczyły 22 mieszkań. 

Na dzień 31.12.2018r. zaległości w opłatach czynszu wynosiły: 47 036,37 zł, 

a dotyczyły 18 mieszkań. 

W 2018r. umalowano elewację 2 budynków ADM: przy ulicy Piotrkowskiej 3, oraz Rynek 19. 

Dokonano naprawy dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 6. 

Na dzień 1.01.2018r. w 4 mieszkaniach nie było toalet. Stan bez zmian. 

 

                         Długość czynnej sieci wodociągowej na dzień 1.01.2018 : 

– magistralne(przesyłowej) : 9,6 km 

– rozdzielczej ( bez przyłączy) : 166,6 km 

                                       Na dzień 31.12.2018r. bez zmian. 

                                 Liczba awarii na dzień 31.12.2018r. :50 

 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 1.01.2018r.: 12,1 km 

                                     Liczba awarii na dzień 31.12.2018r : 35. 

                                             Gospodarka Mieszkaniowa 

W 2018 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania, znajdujące się w zasobach gminnych. 

Zasady przyznawania mieszkań były następujące:  

1. Osoba starająca się o przydział składa wniosek i podanie z kompletem wymaganych 

dokumentów.  

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa w Szadku, w składzie 8-osobowym,  opiniuje wniosek.  

3. Przy opinii pozytywnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Szadku ostateczną decyzję  

podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Szadek . 
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4. Następuje przydział i protokolarne przekazanie lokalu do użytku. 

W 2018 r. niewykorzystanych mieszkań nie było. 

 

            Wykaz lokali mieszkalnych – zarząd Burmistrza Gminy i Miasta Szadek 

L. p. Adres Powierzchnia lokalu Ilość izb 

1. Choszczewo 8B m 1 35,55 2 

2. Choszczewo 8B m 2 35,44 2 

3. Choszczewo 8B m 3 56,26 2 

4. Choszczewo 8B m 4 35,50 2 

5. Choszczewo 8B m 5 18,80 1 

6. Choszczewo 8 A 41,20 2 

 Razem 222,75 11 

1. Hamentów 16 m 1 49,5 2 

2. Hamentów 16 m 2 37,40 2 

 Razem 86,90 4 

 

W budynkach zarządzanych przez GiM Szadek znajduje się 8 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni: 309,65 m2 i łącznej liczbie izb: 15  

Na dzień 01.01.2018 r. zaległości w opłatach czynszu wynosiły: 772,18 zł. 
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Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w opłatach czynszu wynosiły: 123,00 zł. 

Szadek jest Zarządcą wszystkich dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych 

posiadające w większości nawierzchnię gruntową, lecz z powodu dużej ilości tych dróg dane 

na dzień 31.12.2018r. nie zostały jeszcze w pełni zinwentaryzowane. 

Przez teren Gminy Szadek przebiega linia kolejowa PKP (nr 131) na trasie Chorzów Batory -

Tczew na długości ok. 9,5 km ze stacją w miejscowości Wielka Wieś. Linia Kolejowa 

planowana jest do przebudowy w najbliższych latach w związku ze zwiększeniem prędkości 

jazdy pociągów pasażerskich do 140 km/h oraz pociągów towarowych do 120 km/h. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Szadek na początku 2018 

roku wynosiła 176,20 km natomiast na koniec roku wynosiła 176,95 km. Natomiast długość 

sieci kanalizacyjnej w 2018 roku wynosiła 12,10 km. 

 

 

                     Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku. 

W gminie Szadek w 2018 roku funkcjonowało 5 bibliotek publicznych, biblioteka główna w 

Szadku oraz 4 filie biblioteczne w Boczkach, Górnej Woli, Krokocicach i Prusinowicach. 

W bibliotece w Szadku nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ( brak 

schodów), natomiast filie nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Księgozbiór  na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił    45984 woluminów,  na dzień 31 grudnia 

2018 r.     46315 woluminów (w 2018 roku ubytkowano książki zniszczone w ilości 783 

woluminów). 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca (na dzień 1 stycznia 2018 r.) liczba woluminów  wynosiła  

6,2326. zaś na dzień 31 grudnia 2018 r.  wynosiła  6,2979. 

W 2018 roku zakupiono 0 zbiorów audiowizualnych (brak zainteresowania mieszkańców 

płytami CD i DVD) 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku zarejestrowanych było 943 czytelników, natomiast na 31 

grudnia 2018 r. 1028 (czynnie wypożyczających 931 czytelników). 

                                W ciągu roku placówkę odwiedziło 22412 osób, z tego:   

                                                        wypożyczalnia  – 12556  
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                                                         czytelnia- 8810,    

                                                        imprezy w bibliotece - 1046 osób 

                            W ciągu roku wypożyczono łącznie 30440 książek. 

                 Zbiory biblioteki wzbogacane są w pierwszej kolejności o pozycje 

poszukiwane przez czytelników, lista nowości tworzona jest na bieżąco. Zakupiono nowości 

wydawnicze przykładowych autorów: O. Rudnicka, M. Stachula, G. Gargaś, M Rzepiela,  A. 

Lingas-Łoniewska, N. Sońska, A Przybyłek, N. Socha, K.B. Miszczuk, R. Mróz,  M. 

Gutowska-Adamczyk, S. Day, N. Roberts, Brittainy C. Cherry, Fiorella de Maria, Jessica 

Sorensen 

W 2018 roku zatrudnionych  w MiGBP w Szadku było 8 osób ( z dyrektorem). Na 5 placówek 

zatrudnionych jest  7 pracowników merytorycznych i 1 obsługa księgowa, co w etatach 

wynosiło 5,25. W roku bieżącym nie nastąpiły zmiany w zatrudnieniu. 

Stan komputeryzacji w MiGBP w Szadku.  

Wszystkie placówki są skomputeryzowane w 100%, mają dostęp do Internetu 

szerokopasmowego. W 5 placówkach użytkuje się 19 stanowisk komputerowych, z tego 9 

stanowisk udostępnione jest dla użytkowników nieodpłatnie. Wszystkie placówki pracują w 

Programie bibliotecznym MAK+, elektronicznej aplikacji służącej do zarządzania zbiorami 

bibliotecznymi oraz obsługi czytelników. Dzięki programowi biblioteka udostępnia katalog on-

line oraz możliwość zdalnego składania zamówień. 

                            Działalność kulturalno-oświatowa, promocja czytelnictwa . 

W 2018 roku MiGBP w Szadku zorganizowała dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 

oraz mieszkańców gminy następujące imprezy: 

- 2 spotkania z ciekawymi ludźmi (żeglarz, podróżnik, fotograf) 

- 3 prelekcje na temat Żołnierzy Wyklętych 

- 1 spotkanie na temat zdrowia (spotkanie z producentem ziół, pszczelarzem) 

- 1 wieczór poezji (słowno-muzyczny) 

- 1  wystawę rękodzielnictwa 

- 2 imprezy przy piecach chlebowych, budowanych w ramach projektu „Bez 

chleba żyć się nie da” finansowanego przez PAFW „Lokalne Partnerstwa” 
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- 41 szkolenia komputerowe w ramach projektu „e-Mocni cyfrowe umiejętności 

realne korzyści” 

- 7 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki 

- 4 przedstawienia kukiełkowe dla przedszkolaków 

- lekcje biblioteczne, wystawy, gry i zabawy 

Łącznie zorganizowano 137 imprez, w których uczestniczyło 1046 osób.  

Biblioteka poniosła koszty związane z organizacją imprez w kwocie 277,89 zł 

Dotacja gminy na prowadzenie 5 bibliotek w 2018 roku wyniosła 208 000,00 zł 

 

                                                Planowanie przestrzenne  

 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

5% powierzchni gminy, a na koniec roku – 5%. Z kolei w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szadek ok. 2% powierzchni gminy na 

początku i na koniec roku 2018 r. zostało wskazane  do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

  

W 2018 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje  te 

dotyczyły:  

- budowy odcinka sieci wodociągowej,  

- rozbudowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej,  

- budowy centrum społeczno-kulturowego wraz z biblioteką. 

 

W poprzednim roku wydano 76 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 51 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 3 decyzji dotyczących zabudowy usługowej. 

 

- przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 60 dni 

                                                     Zadania wynikające z: 

➢ usuwania drzew: 

- przyjęto 81 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew 

- opracowano 12 wniosków do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli o wydanie decyzji na 
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wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy i Miasta Szadek, 

- wydano 9 decyzji dla PZD, 2 szt decyzji dla ZDW w Łodzi, 2 decyzje dla Parafii 

Rzymskokatolickiej w Szadku 

➢ podziału nieruchomości: 

- wydano 20 decyzji 

➢ numeracji porządkowej: 

- wydano 28 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego 

- zgodnie z uchwałą Nr LIV/347/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwę ulicy 

będącej drogą powiatową Nr 4910, w obrębie Wola Łobudzka oraz drodze gminnej 

wewnętrznej położonej w obrębie Wola Łobudzka nazwę – ulica Folwark 

- zgodnie z uchwałą Nr LIV/344/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwy ulic 

będących drogami wewnętrznymi, położonymi w obrębie Choszczewo nazwę- ulica Kolonia  

i ulica  Kolonia A 

- zgodnie z uchwałą Nr LIV/345/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwy ulicy 

będącej drogą wewnętrzną położoną w obrębie Karczówek nazwę ulica Kolonia 

- zgodnie z uchwałą Nr LIV/350/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwę ulicy 

będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie 7 Szadek Miasto (działka nr 19, stanowiąca 

własność Gminy i Miasta Szadek) nazwę ulica Koperkowa. 

 - zgodnie z uchwałą Nr LIV/349/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwę ulicy 

będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie Wola Krokocka nazwę ulica Parcela 

 - zgodnie z uchwałą Nr LIV/348/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwę ulic 

będących drogami wewnętrznymi, położonymi w obrębie Krokocice nazwę ulica Osada i ulica 

Kolonia. 

 - zgodnie z uchwałą Nr LIV/346/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek nadano nazwę ulicy 

będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie Tarnówka nazwę ulica Kolonia B. 

➢ prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości 

 

➢ sprzedaż nieruchomości/ ruchomości: 

 dokonano sprzedaży: 

- lokal mieszkalny w Zduńskiej Woli- 92 865,00 

- działkę nr 408/8 w miejscowości Boczki – 34 986,00 

- działkę nr 212/4 i 213/4 położoną w Szadkowicach Ogrodzim – 60 811,20 

- działkę nr 212/5 i 213/5 położoną w Szadkowicach Ogrodzim – 60 811,20 

➢ dzierżawa gruntów gminnych: 

Wpływy z  dzierżaw najmu wyniosły 9 684,40 zł 

➢ przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 

Wpływy z  z użytkowania wieczystego- 23 124,52 zł. 
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➢ Opiniowano koncesje na wydobywanie kopalin 

➢ prowadzono dokumentację dot. wspólnot gruntowych 

 

                                   Centra, domy i ośrodki kultury. 

 

W gminie Szadek w 2018 roku funkcjonowały następujące centra, domy i ośrodki kultury : 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, ul. Widawska 16, 98-240 Szadek. 

Przy  czym w poprzednim roku nie rozpoczęto żadnej nowej działalności Kultury, 

bądź nie zakończono owej działalności Kultury . 

Sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku jest przystosowana do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o 

ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

W 2018 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku zorganizował łącznie 72 

wydarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania, prelekcje, zebrania –  ogółem 26 wydarzenia , uczestnicy ogółem – 860.  

Wystawy  –  ogółem 6 wydarzeń, uczestnicy ogółem – 960. 

Festiwale i przeglądy artystyczne - ogółem 4 wydarzenia, uczestnicy ogółem – 3500. 
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Koncerty- ogółem 11 wydarzeń, uczestnicy ogółem – 1650. 

 

Imprezy turystyczne i sportowo –rekreacyjne - ogółem 15 wydarzeń,  

uczestnicy ogółem – 1420. 

Konkursy - ogółem 4 wydarzenia, uczestnicy ogółem – 216. 

Spektakle teatralne - ogółem 6 wydarzeń, uczestnicy ogółem – 540. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział 9146 uczestników ogółem.  

Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które wpisały się w kalendarz imprez 

cyklicznych w 2018 roku były: Wystawa Wielkanocna, Konstytucja 3-go Maja, Powiatowy 

Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków, Gminny Dzień Dziecka, Ogólnopolska Gala Kapel 

Podwórkowych, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, promocja wydawnictwa pt. 

„Biuletyn Szadkowski”, Festiwal Piosenki Patriotycznej Matecznik, Koncert kolęd i pastorałek.  

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów wysokości 57 732,13zł m.in. na zakup 

materiałów i usług związanych z organizacją imprez i uroczystości. Nie odzwierciedla to 

jednak w pełni wszystkich kosztów związanych z organizacją imprez. Większość zadań 

realizowana jest przez kadrę Ośrodka Kultury. 
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Przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2018 roku funkcjonowały następujące 

grupy artystyczne : 

Teatralne – 1 grupa , ogółem uczestnicy 14 (tj.dzieci i młodzież szkolna). 

Muzyczno-instrumentalne – 1 grupa, ogółem uczestnicy 7 (tj.dzieci i młodzież 

szkolna). 

Wokalne- 1 grupa, tj.(dzieci i młodzież szkolna- 6). 

Chór  – 1 grupa, (osoby powyżej 50 roku życia 22). 

Kapela – 1 grupa, 9 uczestników,  

(tj.dzieci i młodzież szkolna 3, osoby powyżej 50 roku życia 6). 

Taneczne – 3 grupy 57 uczestników  (tj.dzieci i młodzież szkolna). 

W 2018 roku funkcjonowały następujące koła, kluby, sekcje : 

Plastyczne – 1 grupa, 22 uczestników (tj.dzieci i młodzież szkolna- 12, osoby powyżej 

60 roku życia 10). 

Turystyczne i sportowo- rekreacyjne – 1 grupa, 10 uczestników. 

Klub Seniora – 1 grupa, ogółem 39 uczestników. ( osoby powyżej 60 roku życia). 

Koła Gospodyń Wiejskich – 15 Kół, ogółem 321 uczestników, (tj.dzieci i młodzież 

szkolna- 16, osoby powyżej 60 roku życia 45). 

                    W 2018 r zorganizowano następujące kursy : 

Języków obcych – 4 kursy, ogółem 113 uczestników (tj.dzieci i młodzież szkolna- 23, 

osoby powyżej 60 roku życia 36). 

Nauki gry na instrumentach – 1 kurs, ogółem 7 uczestników.  

(tj.dzieci i młodzież szkolna- 7). 

Komputerowy- 2 kursy , ogółem 24 uczestników. (tj. osoby powyżej 60 roku życia 24). 

Kulinarne – 1kurs, ogółem 30 uczestników, (tj. osoby powyżej 60 roku życia 30). 

Najmniej liczna grupa odbiorców oferty ośrodka kultury jest w wieku licealnym i 

studenckim. Wynika to z faktu, że nie posiadamy na terenie miasta szkoły ponadpodstawowej. 

Niemniej jednak korzystają oni z form  sportowo-rekreacyjnych, czy zajęć fitness i step.  
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W okresie ferii zimowych i letnich organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży w 

placówce oraz imprezy wyjazdowe do kina, na basen, na lodowisko, wycieczki piesze i imprezy 

plenerowe. Przez cały letni sezon dzieci i młodzież korzystały z placu zabaw, boiska do 

siatkówki plażowej i boiska do koszykówki. 

       W roku 2018 MGOK udostępniał nieodpłatnie pomieszczenia organizacjom i instytucjom 

działającym na trenie gminy. Były to m.in., szkolenia dla rolników, spotkania mieszkańców, 

spotkania Kół Gospodyń Wiejskich, zebrania mieszkańców i Rady osiedla Szadkowice 

Ogrodzim, Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Towarzystwa Przyjaciół Szadku, redakcji 

Biuletynu Szadkowskiego, uroczyste sesje Rady Gminy i Miasta Szadek.  Z obiektu Ośrodka 

korzystały odpłatnie firmy organizujące pokazy i kiermasze produktów, a  także  mieszkańcy  

wynajmujący  salę  na  imprezy  rodzinne.   

Na w/w zadania statutowe w 2018 roku wydatkowano 423 625,24 zł w tym : 

311000,00 – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy i Miasta Szadek, 

112625,24 – wypracowany przychód przez MGOK . 

                       Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

      Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r. 

 

 

 Na terenie Gminy i Miasta Szadek na dzień 31 grudnia 2018r. działało 45 organizacji 

społecznych  w tym: 23 stowarzyszenia (w tym koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w 

KRS), 7 nieformalnych kół gospodyń wiejskich oraz 15 jednostek Ochotniczych Straży 
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Pożarnych. 

Funkcjonuje także 5 klubów sportowych. 

           Współpraca Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi opiera się na 

corocznie przyjmowanym przez Radę Gminy i Miasta Szadek programie współpracy. 

Obowiązujący w 2018 roku „Program współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” przyjęty został 

Uchwałą Nr XLI/267/2017 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 listopada 2017 r. Projekt 

Programu został poddany konsultacjom społecznym na podstawie uchwały nr 

XXXVIII/255/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje 

trwały od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. i przeprowadzone zostały  

w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag drogą mailową, 

faxem, pocztą tradycyjną, osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek. W konsultacjach 

społecznych nie wzięła udziału żadna z organizacji pozarządowych. Do dnia zakończenia 

konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie ze strony organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy dotyczące zamieszczonego projektu 

programu. 

  Celem głównym dokumentu jest realizacja jednego z zadań własnych gminy- współpracy  

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców poprzez budowanie i rozwijanie współpracy samorządu gminnego  

z organizacjami. 

Program współpracy na 2018 rok określił formy w jakich Gmina i Miasto Szadek podejmuje 

działania wspólne z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym  

i pozafinansowym. Współpraca finansowa odbywała się w formie wspierania takiego zadania 

publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Współpraca pozafinansowa obejmowała: 

a) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań 

 Gminy i Miasta Szadek i  organizacji, 

b) pomoc merytoryczną dla projektów realizowanych przez organizacje, a przyczyniających 

się do poprawy życia mieszkańców Gminy, 

c) tworzenie wspólnych projektów, 



62 
 

d) zamieszczanie na stronie internetowej Gminy wszelkich informacji związanych ze 

współpracą Gminy z organizacjami i realizacją programu. 

 

 

 

W ramach Programu został ogłoszony jeden konkurs na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu oraz promocji i profilaktyki ochrony zdrowia. Do konkursu przystąpiło 

5 podmiotów. Na realizację zadań udzielono dotacji: 

Zadanie nr 1: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez prowadzenie działań w zakresie propagowania gry w tenisa stołowego,  

lekkoatletyki, rekreacji ruchowej i imprez sportowych oraz organizacji i udziału w imprezach o 

charakterze sportowo-rekreacyjnym wśród mieszkańców Gminy i Miasta Szadek – wpłynęły 

dwie oferty złożone przez: 

- Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” w Prusinowicach- wysokość środków 

publicznych przyznanych na realizację  zadania- 3000,00  . 

- Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” przy Publicznym Gimnazjum w Szadku 

wysokość środków publicznych przyznanych na realizację  zadania – 2000,00 zł. 

 

Zadanie nr 2: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez prowadzenie działań i szkoleń w zakresie popularyzacji gry w piłkę siatkową i innych 

gier zespołowych, tenisa stołowego, gry w bilard, konkurencji lekkoatletycznych oraz 

organizacji i udziału w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym wśród 

mieszkańców Gminy i Miasta Szadek– wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

- Uczniowski Klub Sportowy „FANTOM” w Prusinowicach- wysokość środków publicznych 

przyznanych na realizację zadania – 2500,00 zł. 

- Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” przy Publicznym Gimnazjum w Szadku wysokość 

środków publicznych przyznanych na realizację  zadania – 2500,00 zł. 

 

Zadanie nr 3: „Promocja i profilaktyka ochrony zdrowia oraz podejmowanie działań mających 

na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poprawie życia osób niepełnosprawnych 

poprzez organizowanie imprez z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, propagowanie 

zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie 

świadomości zdrowotnej mieszkańców Gminy i Miasta Szadek” – wpłynęła jedna oferta 

złożona przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”, ul. Getta Żydowskiego 
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34, 98-220 Zduńska Wola. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację  zadania 

– 2500,00 zł. 

Zadanie nr 4: „Rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez 

organizację zajęć rozwijających uzdolnienia i pasje oraz propagowanie bezpiecznego  

i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminy i Miasta Szadek – 

wpłynęła jedna oferta złożona przez Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Sikucinie 

„Nasza Szkoła”, Sikucin 1, 98-240 Szadek. Wysokość środków publicznych przyznanych na 

realizację  zadania – 2500,00 zł. 

Na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku przeznaczono kwotę 

15000,00 zł. Kwota przekazana na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego 

wyniosła 15000,00 zł. 

        Na podstawie Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 09 sierpnia 

2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego 

Gminy i Miasta Szadek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  

 w 2018r. złożony został 1 wniosek przez: 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria- zadanie pn. „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu”, wnioskowana i otrzymana kwota dotacji to 40.000,00zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Infrastruktura techniczna na terenie Gminy i Miasta Szadek 
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                  Komunikacja drogowa Gminy i Miasta Szadek oparta jest na: 

2-ch drogach wojewódzkich przebiegających przez Gminę i Miasto Szadek tj. DW 710 Łódź – 

Szadek – Warta -  Błaszki o długości ok. 18,5 km oraz DW 473 Piotrków Trybunalski – Łask – 

Szadek – Koło o łącznej długości ok. 11,5 km , 17 -stu drogach powiatowych o łącznej długości 

ok. 57 km, 48 dróg gminnych publicznych o łącznej długości 57,941 km (stan na dzień 

31.12.2018 r.), z czego 35,469 km posiada nawierzchnię bitumiczną, co stanowi 61,2 % 

łącznej długości wszystkich dróg gminnych publicznych na terenie Gminy i Miasta Szadek, 

2,947 km to drogi utwardzone (tłuczniowe, brukowe) co stanowi 7,2 % ogólnej długości 

wszystkich dróg gminnych publicznych na terenie Gminy i Miasta Szadek pozostałe 19,525 

km dróg gminnych publicznych (31,6 %) stanowią drogi gruntowe, które w większości są 

wzmocnione żwirem i żużlem. 

 

 

 

 

 

 

 

      Diagram kołowy prezentujący podział nawierzchni dróg gminnych publicznych 
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Ponadto Gmina i Miasto Szadek jest Zarządcą wszystkich dróg wewnętrznych i dojazdowych 

do gruntów rolnych posiadające w większości nawierzchnię gruntową, lecz z powodu dużej 

ilości tych dróg dane na dzień 31.12.2018r. nie zostały jeszcze w pełni zinwentaryzowane. 

 

Przez teren Gminy Szadek przebiega linia kolejowa PKP (nr 131) na trasie Chorzów Batory -

Tczew na długości ok. 9,5 km ze stacją w miejscowości Wielka Wieś. Linia Kolejowa 

planowana jest do przebudowy w najbliższych latach w związku ze zwiększeniem prędkości 

jazdy pociągów pasażerskich do 140 km/h oraz pociągów towarowych do 120 km/h. 

                                         Mieszkańcy Gminy i Miasta Szadek 

    W roku 2018 liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się/zwiększyła się o 34 

osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 7277 osób, w tym 3673 kobiet i 3604 

mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 554 osób,  

• a liczba mieszkańców – 606, 

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2126 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2517, 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 9903, a liczba mieszkańców: 

4081. 
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Migracje przebiegały w kierunku wsi. Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 

1918 osób, a na terenach wiejskich 5393 osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się 

następująco: na terenach miejskich mieszkało 1899 osób , a na terenach wiejskich 5378 osób.  

W 2018 r. narodziło się w gminie 85 osób, w tym 37 dziewczynek i 48 chłopców, a zmarły 104 

osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł -19, w współczynnik przyrostu 

naturalnego wynosi -0,026 %. 

                                                     Przedsiębiorcy 

Podstawową gospodarki na terenie Gminy i Miasta Szadek stanowią małe średnie 

przedsiębiorstwa.  Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sekcji budownictwa, handel 

hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, transport. Według danych z 2018 

roku zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

prowadzonej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na terenie Gminy i Miasta Szadek 

zarejestrowano- 43 osoby fizyczny prowadzące działalność gospodarczą.  Natomiast w roku 

2018 wyrejestrowało się- 25 przedsiębiorców. 

 

Status wpisu Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania 

Status wpisu  Ilość wpisów dla głównego miejsca 

wykonywania działalności 

Aktywny  310 

Działalność nierozpoczęta (data 

rozpoczęcia 

działalności we wniosku jest datą 

przyszłą) 

1 

Działalność prowadzona wyłącznie w 

formie spółki/spółek cywilnych 

15 

Nie rozpoczął działalności 4 

Zawieszonych  48 
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przedsiębiorcy 

Aktywny  339 

Działalność nierozpoczęta (data 

rozpoczęcia 

działalności we wniosku jest datą 

przyszłą) 

17 

Oczekuje na rozpoczęcie działalności 2 

Nie rozpoczął działalności 5 

Zawieszonych  48 

 

 

 

 

 

 

Liczba podmiotów , które posiadanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na 

ternie gminy i miasta Szadek wg na stan na rok 2018  wyniosła 26, w tym  sklepy -20 oraz 6 

lokali gastronomicznych. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu) w 2018r. sfinansowane zostały następujące wydatki: ,, Kampania 

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018’’ Ferie zimowe w szkole dla dzieci z terenu Gminy i Miasta 

Szadek  , półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Szadek, spektakl profilaktyczny 

pt.,, Gwiazdy leśnej estrady’’, wyjazd do Lichenia na cykliczne spotkanie Środowisk 

Trzeźwościowych i Abstynenckich, zajęcia pozalekcyjne sportowe dla dzieci z terenu Gminy   

i Miasta Szadek, wynagrodzenie członków Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych ,finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób  

z problemami w rodzinie, mikołajki dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Szadek, opłaty sadowe, 

opłaty za opinie dot. badania  psychologiczno-psychiatrycznego . 
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                                             Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotny w Szadku. 

Mieszkańcy Gminy i Miasta Szadek  mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną.  Liczba 

pacjentek i pacjentów w 2018r.,  korzystających  z porad lekarskich w przychodni wynosiła 

34416, natomiast wizyt domowych wykonano ogółem-188.  

 Na terenie Gminy i Miasta funkcjonuje 3  apteka: Apteka ,,Kwiaty Polskie’’, Apteka na  

Szóstkę’’, Apteka Stylowa’’. 
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                                Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szadku. 

                                                   

 

 

 

 

                                                 Sporządzone akty urodzenia w tym:  

-  dzieci urodzone za granicą (transkrypcje ) - 6  

-  dzieci urodzone terenie Gminy i Miasta Szadek- 0. 

 

 

 Sporządzone akty małżeństwa w tym:   

- konkordatowe (śluby kościelne) – 33 

- cywilne  - 11 

- zagraniczne (transkrypcje) - 3 

 Sporządzone akty zgonu w tym: 

                                   -  na terenie Gminy i Miasta Szadek -  53 

                                   - zgon za granicą ( transkrypcja ) -         0 

 

                     Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym: 

                                     -  ślub cywilny          -   12 

                                     -  ślub konkordatowy - 27 . 

 

                    Wydano łącznie 412 odpisów stanu cywilnego w tym:  

                                   - odpisów skróconych -       355  

                                   - odpisów zupełnych -           43  

                                   - odpisów wielojęzycznych -  14. 
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                                              Edukacja 

 
 
           

Sieć szkolno-przedszkolna w 2018 w gminie Szadek 

 

Placówki prowadzone przez Gminę i Miasto Szadek: 

• Publiczne Przedszkole w Szadku 

• Szkoła Podstawowa w Szadku (z oddziałem przedszkolnym) 

• Szkoła Podstawowa w Krokocicach (z oddziałem przedszkolnym) 

• Szkoła Podstawowa w Prusinowicach (z oddziałem przedszkolnym) 

 

Placówki prowadzone przez organy inne niż JST: 

• Szkoła Podstawowa w Sikucinie (z oddziałem przedszkolnym ) prowadzona przez 

Stowarzyszenie ,,Nasza szkoła” 

• Gimnazjum w Prusinowicach prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie 

Oświatowe. 



71 
 

 

                                     Baza oświatowa 

 

 Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do sieci 

Internet. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek 

oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

Rokrocznie zakupywane są nowe pomoce dydaktyczne (np. tablice multimedialne) oraz sprzęt 

sportowy niezbędny do prowadzenie zajęć edukacyjnych. W szkołach odbywa się nauka 

języka obcego – języka angielskiego i dodatkowego języka obcego – języka rosyjskiego. 

 Ponadto Gmina Szadek realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa 

oświatowego, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, 

finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy. 

 Gmina kontroluje również spełnianie obowiązku szkolnego i prowadzi w tym zakresie 

ewidencję dzieci i młodzieży do momentu osiągnięcia przez nich pełnoletności. 
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      Liczba dzieci/uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek: 

 

Nazwa jednostki oświatowej Rok szkolny 2017/2018 

na podstawie 30.09.2017 r. 

Rok szkolny 2018/2019 

na podstawie 30.09.2018 r. 

Szkoła Podstawowa w Szadku 

 

Ooddziały Gimnazjalne                  w 

SP Szadek 

 

Oddziały Przedszkolne                 w 

SP Szadek 

kl. I-VIII -  291 uczniów 

                  14 oddziałów 

kl. I-VIII  329 uczniów 

                  16 oddziałów 

kl. II-III - 105 uczniów 

                  4 oddziały 

kl. III 55 uczniów 

            2 oddziały 

pon."0" - 61 dzieci 

                4 oddziały 

"0"  - 41 dzieci 

          2 oddziały 

pon."0" - 58 dzieci 

                2 oddziały 

"0"  - 60 dzieci 

          3 oddziały 

Szkoła Podstawowa                          w 

Krokocicach 

 

Oddział Przedszkolny                      w 

SP Krokocice 

kl. I-VIII -  45 uczniów 

                  5 oddziałów 

kl. I-VIII -  52 uczniów 

                     6 oddziałów 

Pon."0" – 16 dzieci 

"0"  - 5 dzieci 

          1 oddział 

pon."0" - 17 dzieci 

               "0"  -2  dzieci 

                   1 oddział 

Szkoła Podstawowa                     w 

Prusinowicach 

kl. I-VIII -  98 uczniów 

                  7 oddziałów 

kl. I-VIII -  116 uczniów 

                  8 oddziałów 
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Oddział Przedszkolny                     w 

Prusinowicach 

pon."0" – 23 dzieci 

                   1 oddział 

"0"  - 18 dzieci 

          1 oddział 

pon."0" - 18 dzieci 

                1 oddział 

"0"  - 18  dzieci 

            1 oddział 

Publiczne Przedszkole               w 

Szadku 

pon."0" – 74 dzieci 

                   3 oddziały 

"0"  - 0 dzieci 

pon."0" - 71 dzieci 

                3 oddziały 

"0"  - 0 dzieci 

              

 

 

 

 

         Liczba dzieci/uczniów w szkołach prowadzonych przez organy inne niż jst: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki oświatowej Rok szkolny 2017/2018 

na podstawie 30.09.2017 r. 

Rok szkolny 2018/2019 

na podstawie 30.09.2018 r. 

Szkoła Podstawowa                         

w Sikucinie ( Stowarzyszenie 

"Nasza Szkoła") 

 

kl. I-VIII -  22 uczniów 

                     7 oddziałów 

kl. I-VIII  25 uczniów 

                   8 oddziałów 

 

pon."0" - 6 dzieci 

 

pon."0" - 7 dzieci 
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Oddziały Przedszkolne                  

w SP Sikucin ( Stowarzyszenie 

"Nasza Szkoła") 

 

'0" – 3 dzieci 

         1  oddział 

                1 oddział 

"0"  - 1 dziecko 

          1 oddział 

Gimnazjum Społecznego 
Stowarzyszenia Oświatowego                         
w Prusinowicach 

kl. II-III -  31  uczniów 
                     2 oddziały 

kl. III  - 15 uczniów 
                   1 oddział 

 

 

 

 

Liczba etatów nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek w 

roku szkolnym 2017/2018 na dzień 30.09.2017 r. 

 

Nazwa jednostki 

oświatowej 

 stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa                  

w Szadku 

 3,00 13,73 8,04 27,58 52,35 

Szkoła Podstawowa                    

w Krokocicach 

 0,44 1,46 7,00 0,65 9,55 

Szkoła Podstawowa                     

w Prusinowicach 

 0,00 2,50 3,28 10,47 16,25 

Publiczne Przedszkole                    

w Szadku 

 0,00 0,62 2,08 4,00 6,70 

 

 

 

Liczba etatów nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek w 

roku szkolnym 2018/2019 na dzień 30.09.2018 r. 

 

Nazwa jednostki 

oświatowej 

  stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa                  

w Szadku 

 1,00 11,00 9,45 27,75 49,20 
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Szkoła Podstawowa                    

w Krokocicach 

 0,44 3,17 7,11 1,75 12,47 

Szkoła Podstawowa                     

w Prusinowicach 

 0,00 3,34 2,50 11,47 17,31 

Publiczne Przedszkole                    

w Szadku 

 0,12 0,62 2,08 4,12 6,94 

 

Liczba etatów nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy inne niż jst w roku 

szkolnym 2017/2018 na dzień 30.09.2017 r. 

 

Nazwa jednostki 

oświatowej 

bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa                         

w Sikucinie 

( Stowarzyszenie 

"Nasza Szkoła") 

0,89 1,67 4,86 2,83 0,50 10,75 

Gimnazjum 

Społecznego 

Stowarzyszenia 

Oświatowego                         

w Prusinowicach 

0,00 0,17 0,11 0,78 2,90 3,96 

 

Liczba etatów nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy inne niz jst w roku 

szkolnym 2018/2019 na dzień 30.09.2018 r. 

 

Nazwa jednostki 

oświatowej 

bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa                         

w Sikucinie 

( Stowarzyszenie 

"Nasza Szkoła") 

1,83 0,56 4,13 2,78 1,27 10,57 

Gimnazjum 

Społecznego 

Stowarzyszenia 

Oświatowego                         

w Prusinowicach 

0,00 0,17 0,06 0,34 1,57 2,14 
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        Wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy  przedstawia 

poniższa tabela: 

 

 

 

 

Nazwa szkoły Wydatki wykonane  za 2018r. 

Szkoła Podstawowa w Szadku 5058213,56 
 

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach 1454580,17 
 

Szkoła Podstawowa w Krokocicach 913052,02 
 

Publiczne Przedszkole w Szadku 1059444,47 
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                                                 TRANSPORT 

      W 2018 roku na terenie Gminy i Miasta Szadek odbywał się transport regularny 

specjalny polegający na dowozie i odwozie uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy 

i Miasta Szadek. Usługi w tym zakresie świadczyły dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usług 

Transportowych 100-MIL Bierzanowski sp. j.  oraz Usługi Transportowe Marek Janiak, 

posiadające stosowne zezwolenia wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Bezpieczeństwo OSP 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek w 2018 roku funkcjonowało 15 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych ( OSP Szadek, OSP Wilamów, OSP Choszczewo, OSP Krokocice, OSP 

Grzybów, OSP Przatów, OSP Prusinowice, OSP Kromolin Stary, OSP Tarnówka, OSP Borki 

Prusinowskie, OSP Rzepiszew, OSP Kotliny, OSP Sikucin, OSP Łobudzice, OSP Kobyla 

Miejska). Jednostki te były finansowane Przez Gminę i Miasto Szadek na podstawie art. 32 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 620 ze zm.) w zakresie ich utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia i zapewnienia ich 

gotowości bojowej. 

                                                 

 

         W 2018 roku Ochotnicze Straże 

Pożarne z terenu Gminy i Miasta 
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Szadek interweniowały 157 razy (39 pożarów, 105 miejscowych zagrożeń, 9 zabezpieczeń 

terenu i 4 alarmy fałszywe). 

W 2018 roku dzięki dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Łódzkiego w 

kwocie  9961,77 zł została zakupiona motopompa szlamowa dla OSP Rzepiszew oraz 

wentylator oddymiający dla OSP Wilamów. W tym samym roku udało się również pozyskać 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilamowie, Rzepiszewie oraz Choszczewie, środki 

finansowe w ramach dotacji Ministra Sprawiedliwości w wysokości 17 919,00 zł na zakup 

sprzętu ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. 

Również w 2018 roku zostało zrealizowane zadanie pn: „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choszczewie” na łączną kwotę 

793 350,00 zł zostało sfinansowane z następujących środków: WFOŚiGW – 247 921,00 zł, 

NFOŚiGW – 148 754,00 zł, Gmina i Miasto Szadek 146 675,00 zł, Komenda Główna PSP 

176 000,00 zł oraz z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia w kwocie 74 000,00 zł. 

 

 

                                             Ochrona środowiska 

 

W Gminie Szadek w 2018 roku realizowane były następujące programy związane z 

zapobieganiem bezdomności zwierząt i ochrony środowiska: 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Szadek w roku 2018 przyjęty Uchwałą 

XLVI/305/2018 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 21 marca 2018. 

Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Szadek oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania priorytetowe Programu to: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy i Miasta Szadek miejsca w 

schronisku dla zwierząt;  

b) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

c) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i Miasta Szadek poprzez 

odławianie bezdomnych zwierząt;  

d) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez: 

➢ obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt;  
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➢ poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

➢ wprowadzenie programu adopcji zwierząt; 

➢ usypianie ślepych miotów;  

e) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich;  

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Wykonawcami Programu byli: 

a) Schronisko dla zwierząt: JUKO sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie. 

b) Gospodarstwo rolne Grzegorz Pietras, ul. Aleje 3-go Maja 8, 

c) Lekarz weterynarii: Rafał Nowak GlobalWet, ul. Wilamowska 11, 98-240 Szadek. 

2. Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 stycznia 2018 r.  

w sprawie ustanowienia regulaminu akcji sterylizacji kotek i kastracji kotów na terenie 

Gminy i Miasta Szadek w 2018 roku. Na realizację przedmiotowego zadania zostało 

przeznaczone 3 000,00 zł. 

 

                                     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W 2018 roku realizowane było zadanie polegające na dotacji celowej na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków z środków własnych budżetu gminy. W ramach dotacji 

w 2018 roku powstało 7 przydomowych oczyszczalni ścieków opierających się na systemie 

osadu czynnego lub błony biologicznej. Łączna ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy wynosi 160. 
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                                                Gospodarka odpadami 

 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 30 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 13 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych, zaś pod koniec roku na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 60 kg 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 12 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, że w skali roku zwiększył się poziom 

selekcji, w wyniku czego zwiększył się udział odpadów selektywnych, wydzielonych ze 

strumienia odpadów zmieszanych. 

W 2018 roku na terenie Gminy i Miasta odebrano od właścicieli nieruchomości następujące 

odpady komunalne: 

 

Kod i rodzaj odpadów Masa [Mg] 

15 01 07 

Opakowania ze szkła 
117,100 

16 01 03 

Zużyte opony 
3,840 

17 01 01 

Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
134,14 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 

09 02, 17 09 03 

175,150 

20 01 01 

Papier i tektura 
98,600 

20 01 23 

Urządzenia zawierające freon 
1,010 

20 01 39 

Tworzywa sztuczne 
108,500 

20 02 01 

Odpady ulegające biodegradacji 
45,360 

20 02 02 263,100 
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Gleba, ziemia, w tym kamienie 

20 03 01 

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne 
694,980 

20 03 07 

Odpady wielkogabarytowe 
10,600 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające niebezpieczne 

składniki 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

1,925 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające niebezpieczne 

składniki 

inne niż wymienione w 20 01 21,20 01 23, 20 01 35 

2,105 

Zebrane odpady łącznie  1.847,400 

 

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2018 roku odebrano następujące 

ilości odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta. 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa [Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 2,34 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
35,52 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,87 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
1,83 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 6,80 

Zebrane odpady łącznie 47,36 

 

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu przez gminę i miasto w 2018 roku: 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wynosi 6,50 % 
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2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych wynosi 33,50 % 

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %. 

 W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina 

podjęła działania w formie: 

- dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- sezonowych bezpłatnych zbiórek odpadów selektywnych dla mieszkańców gminy w zamian 

za sadzonkę rośliny ozdobnej, 

-  promocji rządowego programu „Czyste powietrze” na terenie gminy. 

 

                                              Wnioski końcowe. 

Mając na uwadze przedstawiony raport zwracam się jako Burmistrz Gminy i Miasta Szadek  

do  Rady Gminy o udzielenie wotum zaufania na podstawie art.28 aa ust. 9 ustawy               

o samorządzie gminnym. 

 


