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Szanowni Mieszkańcy 

Gminy i Miasta Szadek 

 
         Mam zaszczyt przekazać Państwu  ,,Raport o stanie Gminy 

i Miasta Szadek za rok 2020”, który jest swoistym spojrzeniem na 

aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. To już trzecia 

tego typu publikacja,  przygotowana zgodnie z wprowadzoną w 

2018 roku nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych a w szczególności 

mieszkańców Gminy i Miasta Szadek do lektury dokumentu. 

       Z poważaniem 

                                                       
                                               Burmistrz  

                                                 Gminy i Miasta Szadek 

                                                       Artur  Ławniczak 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

3 
 

Spis treści 

I. WSTĘP .................................................................................................................................................. 4 

II. INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................................................. 6 

A. Ogólna charakterystyka gminy ................................................................................................ 6 

B. Rolnictwo ...................................................................................................................................... 13 

C. Działalność gospodarcza ............................................................................................................... 14 

D. Działalność Rady Gminy i Miasta Szadek ..................................................................................... 15 

E. Organ wykonawczy i jednostki gminne .................................................................................... 16 

III. Charakterystyka finansowo – inwestycyjna ............................................................................... 24 

A. Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Szadek ........................................................................ 24 

B. Wieloletnia Prognoza Finansowa ........................................................................................... 34 

C. Działalność inwestycyjna ........................................................................................................... 37 

D. Realizacja Funduszu sołeckiego ................................................................................................ 48 

IV. Stan mienia komunalnego ............................................................................................................ 54 

V. Realizacja polityk, programów, strategii ...................................................................................... 59 

VI. Infrastruktura techniczna i planowanie przestrzenne ............................................................... 67 

A. Ład przestrzenny ..................................................................................................................... 67 

B. Drogi, transport publiczny i oświetlenie uliczne ...................................................................... 68 

C. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa .................................................................................. 73 

D. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami .......................................................................... 79 

E. Opieka nad zabytkami .............................................................................................................. 910 

VII. Polityka i infrastruktura społeczna ............................................................................................ 94 

A. Oświata i edukacja ...................................................................................................................... 94 

B. Ochrona zdrowia ....................................................................................................................... 100 

C. Pomoc społeczna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi ................................................ 101 

D. Kultura ...................................................................................................................................... 111 

E. Sport i rekreacja ....................................................................................................................... 129 

VIII. Bezpieczeństwo ......................................................................................................................... 128 

IX. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami ................................................................. 135 

X. Podsumowanie .............................................................................................................................. 142 

 

  



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

4 
 

I. WSTĘP 

 

Epidemia koronawirusa to sytuacja, która zaskoczyła wszystkich. Wywróciła do góry nogami 

nasze życie i wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie administracji publicznej. W ciągu zaledwie 

kilku tygodni samorządy zmuszone były do przestawienia się na zupełnie nowy sposób działania. 

Zamknięto urzędy, jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Obsługa odbywała się prawie 

wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Na szeroką skalę 

wdrażano wszystko to w warunkach pewnego chaosu informacyjnego, proceduralnego i 

legislacyjnego. Naprzemienne  zaostrzanie  i liberalizowanie specyficznych ograniczeń związanych 

z pandemią COVID-19 zdestabilizowało funkcjonowanie nie tylko administracji publicznej, ale 

również, a może przede wszystkim, wielu firm.  W  Raporcie  o  stanie Gminy i Miasta Szadek za 

2020 rok znajdziecie Państwo odzwierciedlenie tego, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na 

funkcjonowanie gminy i planowane do realizacji zadania.  Zobaczycie Państwo, ile pomimo tej 

sytuacji pojawiło się zadań. Ile dostosowań musieliśmy wdrożyć, żeby utrzymać bieżące 

funkcjonowanie i obsługę mieszkańców. Pomimo pandemii, pomimo wszystkich przeszkód, 

uważam, że w 2020 roku udało się wiele zrealizować. Pracownicy samorządowi stanęli na wysokości 

zadania. Szybko adaptowali się do nowej i trudnej sytuacji  nie ustając w swoich działaniach. Za co 

dziękuję. 

Mam zaszczyt przekazać Państwu Raport o Stanie Gminy i Miasta Szadek za rok 2020. To już 

trzecia tego typu publikacja, przygotowana zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku  nowelizacja 

Ustawy o samorządzie gminnym. Kolejne Raporty o Stanie Gminy , będące swoistym zapisem 

postępu prac i działalności naszego samorządu, będą sukcesywnie publikowane również w kolejnych 

latach i przedstawiane Mieszkańcom Gminy i Miasta Szadek. 

Coroczne publikowanie Raportu daje możliwość ukazania w jednym dokumencie pełnego 

spektrum działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej Gminy, zobrazowania ich skali oraz 

stopnia zaawansowania ich realizacji. 

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

stanowi  wymóg ustawowy nałożony przez ustawodawcę w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami). Zgodnie z obowiązującym przepisem Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje 

przedstawiony przez Burmistrza raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie 

absolutorium, w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę z 

udziałem radnych oraz mieszkańców, którzy zgłoszą się do debaty według ustawowo ustalonych 

zasad. 
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Niniejszy Raport zawiera ogólną charakterystykę Gminy i Miasta Szadek, podstawowe 

informacje dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej, w tym wybrane 

zagadnienia finansowe za rok 2020 takie jak: wydatki, dochody, przychody i rozchody, należności i 

zobowiązania, jak również informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz realizowanych 

wydatkach i inwestycjach. Podsumowanie działalności gminy obejmuje również wszystkie podjęte  

uchwały  Rady  Gminy  i  Miasta  Szadek,  programy  i  strategie,  a także informacje o działalności 

poszczególnych jednostek gminnych w układzie zadaniowym. 

Niniejszy dokument opracowany został w Urzędzie Gminy i Miasta Szadek przy współdziałaniu 

jego merytorycznych komórek organizacyjnych, gminnych jednostek organizacyjnych, 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Rada 

Gminy nie określiła szczegółowych wymogów dotyczących raportu, tym samym sposób jego 

opracowania i ustalenia zawartości leżał w gestii kadry Urzędu Gminy pod nadzorem Burmistrza 

Gminy i Miasta Szadek. Rolę koordynatora podczas zbierania danych, opracowania, ustalenia formy, 

treści i jego porządku, sprawowała Sekretarz Gminy. 

Treści zamieszone w tym dokumencie obrazują również to, jak dużą dynamiką, pomimo 

panującej sytuacji epidemicznej, cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych 

czynników je kształtuje. Zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności, przy współudziale 

funduszy zewnętrznych. Chociaż działamy lokalnie, myśleć musimy globalnie, nie pozostając 

obojętnym na wszelkie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą radnym i wszystkim mieszkańcom do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą pomocne do 

prowadzenia dyskusji na temat przyszłości naszej gminy. 

 

        Burmistrz Gminy i Miasta Szadek 

                  Artur Ławniczak 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

A. Ogólna charakterystyka gminy 

 

1. Położenie, walory geograficzno-przyrodnicze, historia 

 

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

łódzkim, obejmuje obszar  o powierzchni 151,65  km², w tym 18 km2 powierzchni miasta Szadek. 

Ogółem powierzchnia Gminy i Miasta Szadek,  stanowi 41,16 % powierzchni powiatu 

zduńskowolskiego. Zachodnia, północna i wschodnia granica Gminy jest jednocześnie granicą 

powiatu zduńskowolskiego i powiatów sieradzkiego (od zachodu -gmina Warta), poddębickiego  (od 

północy -gmina Zadzim)  oraz  łaskiego (od wschodu -gmina Wodzierady i gmina Łask). Od południa 

Gmina Szadek sąsiaduje z gminą Zduńska Wola.  

W skład Gminy wchodzi 27 sołectw: Antonin, Boczki, Borki Prusinowskie, Choszczewo, 

Dziadkowice, Góry Prusinowskie, Górna Wola, Grzybów, Karczówek, Kobyla Miejska, Kotliny, 

Krokocice, Kromolin Stary, Lichawa, Łobudzice, Piaski, Sikucin, Reduchów, Rzepiszew, 

Prusinowice, Przatów, Szadkowice, Tarnówka, Wilamów, Wielka Wieś, Wola Krokocka, Wola 

Łobudzka, miasto Szadek oraz Rada Osiedla Szadkowice-Ogrodzim. Całkowita liczba ludności na 

analizowanym terenie na koniec 2019 roku wynosiła 7 267 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 

około 48 osób na km². 

 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” - znajduje  się  on  

na  terenie  leśnictwa  Szadek,  w  Nadleśnictwie Poddębice  i rezerwat  „Jamno” -  położony  w 

części Gminy Szadek, wewnątrz dużego i zwartego kompleksu leśnego. Rezerwat utworzony został 

w listopadzie 1959 r. i obejmuje on powierzchnię 22,35 ha, w tym objęte ochroną częściową jest 

21,76 ha, z pięknym drzewostanem dębowo-jodłowym. Gmina posiada bardzo korzystne warunki 

glebowe, hydrograficzne i klimatyczne dla rozwoju produkcji rolnej.  

Pod względem funkcjonalno - przestrzennym Gmina Szadek charakteryzuje się 

przeważającym udziałem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Użytki rolne zajmują ponad 73% 

powierzchni Gminy. Naczelną rolę przy kształtowaniu systemu osadniczego Gminy miał układ 

komunikacyjny. Jego głównym elementem są drogi wojewódzkie, krzyżujące się w Szadku oraz linia  
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kolejowa przebiegająca z północy na  południe.  Dopełnienie stanowią drogi powiatowe. W oparciu 

o ten układ następował rozwój osadnictwa w Gminie. Głównym ośrodkiem i najważniejszym 

elementem struktury przestrzennej Gminy jest Miasto Szadek. Tutaj skoncentrowane są wszystkie 

funkcje służące obsłudze mieszkańców – administracja, oświata, ochrona zdrowia, handel. W ujęciu 

fizyczno - geograficznym około 90% powierzchni Gminy położone jest w obrębie Wysoczyzny 

Łaskiej, a jedynie niewielki teren w północnej części Gminy należy do Wysoczyzny Poddębickiej. 

Szadek i poszczególne miejscowości gminy legitymują się bogatą historią. Pierwsza 

zachowana wzmianka o Szadku pochodzi z roku 1295 z dokumentu księcia kujawskiego, 

późniejszego króla Władysława Łokietka o nadaniu ziemi rycerzowi Wilczkowi. W XIV w. Szadek 

został miastem powiatowym, w którym odbywały sią sądy ziemskie. Największy rozkwit miasta 

przypadał na XV-XVI wiek. Pełniło ono wówczas ważne funkcje administracyjne, gospodarcze 

i kulturalne. Było jednym z największych ośrodków produkcji sukienniczej i piwowarskiej na ziemi 

sieradzkiej. W XV w Szadku istniały 3 kościoły, szpital i system wodociągowy. W XVII-XVIII 

wieku w wyniku wojen i najazdów miasto przeżywało regres i stagnację.  

Wśród innych istotnych historycznie miejsc w Gminie wymienić możemy: 

- park we wsi Lichawa (Pierwsze wzmianki o Lichawie, pochodzą z 1391r.)  

- dwór w Prusinowicach (powstał na początku XIX wieku za sprawą rodziny Czarnowskich herbu 

Łada), 

- spichlerz z XIX w. w Przatowie Górnym,  

- zespół dworski w miejscowości Rzepiszew (1835 –1840), 

- kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła 

w Szadku (XIV -XIX w.), 

- park w Woli Krokockiej (XIX w.) 

Na  terenie  Gminy  znajdują  się  również  miejsca pamięci, które  objęte są opieką i 

poszanowaniem władz gminy, dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy. 

Szadek   pełni   dziś   funkcję    lokalnego   ośrodka     administracyjnego   (gmina miejsko - 

wiejska) oraz usługowego dla ludności i rolnictwa. Na terenie miasta i gminy zlokalizowane są 

zakłady usługowe, dziewiarsko-konfekcyjne, przetwórcze, młyny i mieszalnie pasz.  

Obszar   gminy  jest  bardzo  ciekawy  pod  względem   przyrodniczym,  turystycznym i 

historycznym, posiadający także możliwości rozwoju przedsiębiorczości, jednakże posiada głównie 

charakter rolniczy. 
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2. Ludność 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Szadek zameldowanych na pobyt 

stały było 7255 osób, w tym 3681 kobiet (50,43 %) i 3574 mężczyzn (49,26 %). Liczba ludności  w  

porównaniu  do  roku  2019  zmniejszyła się o 12 osób. Na terenie miasta Szadek zamieszkiwało 

1874 osób, co stanowi 25,83 % ogółu mieszkańców Gminy i Miasta Szadek. 5381 osób 

zamieszkiwało obszary wiejskie gminy ( 74,16%). 

 

Liczba ludności w latach 2019 –2020 w Gminie i Mieście Szadek 

 

Lata 2019 2020 

Liczba ludności 7267 7255 

 

 

 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek Zamieszkiwało więcej o 107 kobiet niż mężczyzn, 

tendencja taka była również w roku 2019.  

 

Statystyka stałych mieszkańców według płci w latach 2019 – 2020 w Gminie i Mieście Szadek 
 

Lata Kobiety Mężczyźni 

2019 3676 3591 

2020 3681 3574 
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Gmina Szadek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. W 2020 roku urodziło się 82 

dzieci, w tym 39 dziewczynek (47,57 %) i 43 chłopców (52,43 %).  Współczynnik dynamiki 

demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest 

nieznacznie większy od średniej dla województwa łódzkiego, który wynosi 0,71. 

 

Liczba urodzeń, zgonów oraz przyrost naturalny w latach 2019-2020. 

 

Lata Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny 

2019 80 90 -10 

2020 82 104 -22 
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Liczba zgonów według płci w latach 2019 – 2020 w Gminie i Mieście Szadek 

 

Lata 2019 2020 

Mężczyźni 54 57 

Kobiety 36 47 

Razem 90 104 

 

 

 

 

 W 2020 roku w Gminie i Mieście Szadek zmarły 104 osoby w tym 57 mężczyzn i 47 kobiet. 

W porównaniu z rokiem 2019 liczba zgonów wzrosła o 14 osób .  

 

Liczba urodzeń według płci w latach 2019 – 2020 w Gminie i Mieście Szadek 

 

Lata 2019 2020 

Chłopcy 42 43 

Dziewczęta 38 39 

Razem 80 82 
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Na terenie Gminy i Miasta Szadek na dzień 31 grudnia 2020 roku było zameldowanych na 

pobyt stały 1323 dzieci i młodzieży do lat 18, co stanowiło 18,23 % całej populacji, 4169 osób w 

wieku produkcyjnym (57,46 %), oraz 1763 osoby w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 24,30 % 

ludności. 

W 2020 roku przyjęto 116 wniosków o zameldowanie stałe na terenie Gminy i Miasta Szadek, 

oraz 25 wnioski o wymeldowanie ze stałego miejsca zameldowania. Saldo migracji wynosi zatem 91. 

Liczba ludności według podziału na sołectwa 

w latach 2019 – 2020. 

NAZWA 

SOŁECTWA 

MIEJSCOWOŚCI 2019 2020 

Antonin Antonin 41 40 

Boczki Boczki Nowe, Boczki 

Stare, Boczki Parcela 
255 256 

Borki Prusinowskie Borki Prusinowskie 103 104 

Choszczewo Choszczewo, 

Choszczewo ul. Kolonia, 

Choszczewo ul. Kolonia 

A, Choszczewo ul.Parcela 

253 245 

Dziadkowice Dziadkowice 161 161 

Grzybów Grzybów 190 193 

Górna Wola Górna Wola 88 88 

Góry Prusinowskie Góry Prusinowskie 88 91 

Karczówek Karczówek, Karczówek 

ul. Kolonia, Dziewulin 
164 157 

Kobyla Miejska Kobyla Miejska 61 61 
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Kotliny  Kotliny, Kotlinki, Jamno 203 208 

Krokocice Krokocice, Krokocice ul. 

Kolonia, Krokocice ul. 

Osada, Tomaszew, 

Łodzia 

182 190 

Kromolin Stary  Kromolin Stary 175 183 

Lichawa Lichawa, Lichawa 

Kolonia, Lichawa Parcela 
109 107 

Łobudzice Łobudzice 123 123 

Piaski Piaski 130 127 

Prusinowice Prusinowice, Prusinowice 

Parcela  
391 394 

Przatów Przatów Dolny, Przatów 

Górny, Przybyłów 
270 272 

Reduchów Reduchów, Reduchów 

Kolonia, Babiniec 
101 103 

Rzepiszew Rzepiszew, Rzepiszew 

Kolonia, Rzepiszew 

Resztówka 

163 159 

Sikucin Sikucin, Sikucin Kolonia, 

Hamentów 
181 183 

Szadkowice - 

Ogrodzim 

Szadkowice - Ogrodzim 780 770 

Szadkowice Szadkowice, Szadkowice 

Kolonia, Ogrodzim 

Kolonia 

213 218 

Tarnówka Tarnówka, Tarnówka ul. 

Kolonia A, Tarnówka ul. 

Kolonia B, Tarnówka ul. 

Kolonia C, Tarnówka ul. 

Kolonia D 

125 125 

Wielka Wieś Wielka Wieś, Kromolin 

Nowy, Wielka Wieś – 

Folwark, Starostwo 

Szadek 

272 281 

Wilamów Wilamów, Wilamów 

kolonia, Wilamów 

Parcela 

175 178 

Wola Krokocka Wola Krokocka, Wola 

Krokocka ul. Parcela, 

Rzeszówka, Marcelin, 

Brądy, Kornaty 

166 166 

Wola Łobudzka Wola Łobudzka, Wola 

Łobudzka ul. Folwark, 

Janów 

115 117 

Szadek Szadek 1900 1874 

 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, w którym 

zameldowanych jest na pobyt stały 77 osób. 
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B. Rolnictwo 

 

Gmina Szadek jest w przeważającej mierze gminą rolniczą. Użytkowanie gruntów 

przedstawia się  następująco:  użytki  rolne 12.303  ha – 74 %,  lasy 3200 ha – 21 %,   pozostałe      

grunty i nieużytki 848 ha – 5,1% 

Na terenie gminy znajduje się około 1.591 gospodarstw rolnych, w tym 1.281 o powierzchni do 10 

ha, powyżej 10 ha 310. 

Struktura użytków rolnych w gminie jest następująca: grunty orne ok. 9.346 ha, sady ok. 216 ha, łąki 

i pastwiska ok. 831ha. 

Struktura głównych upraw na gruntach ornych jest następująca; pszenica ozima, jara ok. 1.260 ha, 

jęczmień ozimy, jary ok. 1.550 ha, pszenżyto ozime, jare ok. 1.550 ha, mieszanki zbożowe ok. 1.480 

ha, kukurydza ok. 420 ha, ziemniaki ok. 95 ha. 

W uprawach rolnych dominuje więc uprawa zbóż. Niewielka jest uprawa powierzchni roślin 

okopowych w tym ziemniaka. Gospodarstwa są wielokierunkowe. W produkcji zwierzęcej dominuje 

hodowla trzody chlewnej i bydła. 

 Ze  względu  na rolniczy charakter Gminy przeobrażenia jakie zachodzą w rolnictwie, w 

perspektywie kilkunastu lat, mają znaczący wpływ na rozwój Gminy i Miasta Szadek. Mieszkańcy 

będą   musieli   poradzić   sobie   ze   skutkami  zmian  agrarnych,  wynikających z postępującej 

globalizacji w zakresie produkcji żywności oraz działań mających na celu koncentrację i specjalizację 

produkcji. Powyższe czynniki powodują konieczność znalezienia dodatkowych źródeł dochodów dla 

niektórych rolników oraz stworzenia nowych miejsc pracy. 

W 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Szadek nie wystąpiły klęski żywiołowe, jak np. susza, 

powódź lub wymarznięcia. 

Z zakresu rolnictwa prowadzono następujące działania: 

- wydano 37 zaświadczeń do celów emerytalno – rentowych (poświadczenie istnienia gospodarstwa 

rolnego),  

- wydano 2 decyzje na uprawę konopi włóknistych, 

- zlecono wykonanie 323 badań analitycznych z zakresu stanu degradacji  gleb (wapnowanie) na 

kwotę 4.050,00zł, 

- współpracowano z inspekcją weterynaryjną, 

- nadzorowano 8 Kół Łowieckich, zaopiniowano 8 planów łowieckich, 

- współpracowano z PODGiK w Zduńskiej Woli w zakresie pozyskiwania materiałów dla potrzeb 

UGiM Szadek, 

- wydano 5 oświadczeń nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
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- wydano na wniosek do celów notarialnych 8 kserokopii aktów własności ziemi poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

- zarejestrowano 21 umów dzierżawy dla KRUS, ARiMR, 

- realizowano Powszechny Spis Rolny. 

W związku z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli w 

Referacie Gospodarczo Rolnym  prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków dla terenu Miasta 

i Gminy Szadek. 

Wszelkie zmiany wprowadzane są na podstawie wpływających aktów własności, postanowień 

Sądu, Wydziału Ksiąg Wieczystych i przekazywane następnie do Referatu Finansowego do 

naliczania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. 

W 2020 r dokonano 1510 wprowadzonych zmian (w porównaniu do roku 2019 było ich o 223 

więcej).  Do sporządzenia aktów notarialnych oraz innych potrzeb wydano 1100 wypisów (w 

porównaniu z 2019 r więcej o 300) . Pozostałą ilość ok. 800 wypisów z rejestru gruntów wydano dla 

potrzeb UGiM Szadek. 

 

 

C. Działalność gospodarcza 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według 

stanu  na koniec 2020 roku pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Szadek, przyjęli 243 wnioski do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast w roku 2019 było ich 282. 

W CEIDG rejestruje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dokonuje się: wpisów,  

zmian  danych  we  wpisie,  zawiesza  się  działalność  gospodarczą,  wznawia działalność  

gospodarczą oraz wykreślenia  działalność  gospodarczą.  Do  CEIDG  wpisywane  są uprawnienia 

uzyskane przez przedsiębiorcę, a wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek oraz ich utrata, 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru  działalności  

regulowanej  w  zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2020 

roku zarejestrowano 51 nowych podmiotów gospodarczych, natomiast wykreślono 18. Podmioty 

gospodarcze  funkcjonujące  na  terenie  Gminy i Miasta Szadek to  przede  wszystkim  małe  i  średnie 

przedsiębiorstwa. Do  wiodących  branż  w  gminie  wykazywanych w klasyfikacji działalności na 

terenie gminy zaliczyć  należy:  usługi ogólnobudowlane, handel hurtowy i detaliczny, transport 

drogowy, naprawa pojazdów samochodowych, stolarka. 

W  2020 roku   wydanych  zostało 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ogółem na terenie 

gminy funkcjonowało 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wartość sprzedanego na  
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terenie gminy i miasta alkoholu, według oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców za 2020 rok, 

wyniosła – 9 631 548,63. 

 

D. Działalność Rady Gminy i Miasta Szadek 

 

 Rada Gminy i Miasta Szadek jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, skład 

Rady liczy 15 radnych. W  analizowanym  okresie 2020 roku  pierwsze posiedzenie Rady Gminy i 

Miasta Szadek odbyło się w dniu 29 stycznia 2020 r. W roku 2020  Rada obradowała na 13 sesjach, 

w tym 9 nadzwyczajnych w trybie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz obostrzenia wprowadzone na terenie 

Kraju, wszystkie sesje odbywały się w reżimie sanitarnym. Jedna z sesji w miesiącu kwietniu odbyła 

się w trybie korespondencyjnym oraz 2 w miesiącu grudniu w trybie online. Ogółem w 2020 r. Rada 

Gminy i Miasta Szadek podjęła 80 uchwał  z   czego  19  zostało  opublikowanych w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wszystkie podjęte w 2020 roku uchwały były na bieżąco 

przekazywane właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym urzędu odpowiadającym za ich 

realizację oraz jednostkom podległym. Uchwały objęte zakresem nadzoru prawnego Wojewody 

Łódzkiego były niezwłocznie przekazywane do Łódzkiego Urzędu  Wojewódzkiego  w  Łodzi oraz 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Wobec jednej  z uchwał tj. XXII/168/2020 w sprawie 

utrzymania czystości i porządku w gminie, nadzór prawny Wojewody stwierdził jej nieważność. W 

Radzie Gminy i Miasta Szadek funkcjonują Komisje stałe Rady: Komisja rewizyjna, Komisja 

budżetu i rozwoju, Komisja społeczno – oświatowa, które obradowały na 10 posiedzeniach 

wspólnych.  Rada powołała również Komisję Skarg Wniosków i Petycji, której istnienie wynika z 

przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Komisja skarg, wniosków i petycji w 2020 r. obradowała 

jeden raz i  podjęła 1 uchwałę. Komisja rewizyjna w 2020 r. obradowała trzykrotnie, w tym: dwa  

posiedzenia dotyczyły działań kontrolnych w MGOK w Szadku, trzecie natomiast rozpatrzenia i 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za rok 2018, celem wypracowania 

wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Szadek.  

Informacje o posiedzeniach komisji oraz Rady podawane były do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Gminy. Wszystkie sesje  Rady Gminy i Miasta Szadek transmitowane są on-line, 

a głosowania odbywają się przy pomocy urządzeń technicznych pozwalających na odnotowanie 

sposobu głosowania przez każdego radnego niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania, a wyniki 

głosowania podawane są do wiadomości publicznej. Również materiały i wyniki głosowania z sesji 

korespondencyjnej zamieszczono na BIP do publicznej wiadomości. 
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E. Organ wykonawczy i jednostki gminne 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek, jako organ wykonawczy wykonuje powierzone zadania 

własne  i zlecone,  określone   w  ustawie   o  samorządzie   gminnym  oraz  innych  ustawach i 

przepisach szczególnych, za pomocą Urzędu Gminy i Miasta oraz powołanych gminnych jednostek 

organizacyjnych, samorządowych jednostek kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. Informacje o realizacji zadań Urzędu Gminy i Miasta Szadek oraz wszystkich jednostek 

przedstawiane są na bieżąco Radzie Gminy i Miasta Szadek wraz innymi materiałami na każdą sesję. 

 

1. Urząd Gminy i Miasta Szadek 

 

Urząd Gminy i Miasta Szadek powołany jest do wykonywania przy jego pomocy zadań 

Burmistrza Gminy i  Miasta  Szadek  określonych  uchwałami  Rady  Gminy  i Miasta Szadek i 

przepisami prawa. Urząd stanowi aparat pomocniczo-wykonawczy Burmistrza, jest samorządową 

budżetową jednostką organizacyjną, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Gminy,  

przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania własne Gminy określone ustawami, Statutem 

Gminy i Urzędu, uchwałami Rady oraz zadania zlecone przekazane Gminie na mocy obowiązujących 

przepisów prawa lub zawartych porozumień. 

Misją Urzędu jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej zbiorowych potrzeb 

w zakresie zadań wykonywanych przez organy gminy oraz załatwianie indywidualnych spraw 

obywateli w sposób profesjonalny, rzetelny, skuteczny i uprzejmy, w trybie i terminach określonych   

przepisami   prawa,  przy  gospodarnym  wykorzystaniu   dostępnych   środków i zasobów. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną i wytyczne, które otrzymywały samorządy na podstawie 

stosownych ustaw i rozporządzeń, a przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

zarówno pracownikom jak i interesantom, wymusiły konieczność dostosowania pracy urzędu do 

panującej sytuacji. Dlatego też od marca 2020 r. wprowadzono prace zdalna w urzędzie, natomiast 

chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i ułatwić im kontakt bezpośredni z 

urzędem, od listopada została wprowadzona praca w systemie zdalnym i dwuzmianowym. 

W Urzędzie Gminy i Miasta Szadek zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra, 

sprawnie realizująca zadania Gminy. Ogółem na koniec 2020 r. zatrudnionych było 53 pracowników 

samorządowych, na 46,25 etatach, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych 7, na 6,7 

etatu oraz 29 osób na 26,65 etatach urzędniczych i  16 pracowników na stanowiskach pomocniczych 

i obsługi na 11,90 etatach. W ramach stosunku cywilno- prawnego, zawartych było ogółem 36 umów 

zleceń, w tym w ramach Działu Administracja Publiczna - 8, Dział Oświata (dowóz dzieci do szkół)  
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- 17, Dział Bezpieczeństwo Wewnętrzne (OSP) – 8, Fundusz KRPA, w tym punkt 

konsultacyjny – 3.   Urząd funkcjonuje w ramach pięciu referatów, USC oraz trzech samodzielnych 

stanowisk, którymi kieruje Burmistrz przy pomocy Sekretarza oraz Skarbnika Gminy. Strukturę 

organizacyjną Urzędu  stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta 

Szadek. Urząd mieści się w budynku, usytuowanym w Szadku przy ul. Warszawskiej 3.  

 

 

Siedziba Urzędu Gminy i Miasta Szadek 

 

W  2020  roku  pracownicy  Urzędu  wydali   następującą  liczbę decyzji, zaświadczeń i innych 

dokumentów w sprawach: 

- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 6,   

- warunki zabudowy - 92,   

- zaświadczenia, informacje, wypisy i wyrysy dotyczące przeznaczenia nieruchomości w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji  - 175, 

- środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia - 4,  

- postanowienia dotyczące zaopiniowania zgodności zaproponowanego podziału działki - 19, 

- podział nieruchomości – 17 decyzji; 

- usunięcia drzew:  

           - ilość wniosków/zgłoszeń -123 

- wydano 36 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 

- wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 
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- udzielono 76 tzw. „milczących zgód'', 

- nadanie numeru porządkowego nieruchomości – 25 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego, 

- zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntu – w 2020 r. nie wydano, 

- aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste –  w 2020 r. nie prowadzono, 

- zakłócenia stosunków wodnych – nie wydawano decyzji, 

- wydano 27 zaświadczeń do celów emerytalno – rentowych (poświadczenie istnienia gospodarstwa 

rolnego), 

- lokalizacja urządzenia obcego w pasie drogowym - 18 

- lokalizacja zjazdu – 9, 

- umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym – 6, 

- zajecie pasa drogowego – 2, 

W 2020 roku wydano 35 zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych, 

wystawiono łącznie 1 340 upomnień dotyczących; podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 

podatku leśnego, podatku rolnego od os. prawnych, podatku od nieruchomości od os. prawnych, 

podatku leśnego od os. prawnych, podatku od środków transportu od os. fizycznych oraz podatku od 

środków transportu od os. prawnych. 

Wystawiono 203 tytuły wykonawcze dotyczące; podatku rolnego, podatku od nieruchomości, 

podatku leśnego, podatku rolnego od os. prawnych, podatku od nieruchomości od os. prawnych, które 

zostały przekazane do Urzędów Skarbowych na terenie Polski. 

 Jako jeden z nielicznych Urzędów potwierdzamy Profil Zaufany, w 2020 roku potwierdzono 

ich 199, w 2019 r.  – 139, w 2018 r.  – 68. 

W zakresie spraw obywatelskich: 

- sporządzono 4 akty urodzenia w BUSC (w tym w trybie szczególnym 3 tryb szczególny) 

- sporządzono 30 aktów małżeństw w BUSC ( w tym 1 w trybie szczególnym),  

 Śluby cywilne – 10 

 Śluby konkordatowe - 19  

- sporządzono 60 aktów zgonu ( w tym 1 w trybie szczególnym) 

- przeniesiono 523 akty stanu cywilnego do rejestru państwowego BUSC – tzw. migracja aktów 

(urodzenia, małżeństwa, zgonu) z ksiąg stanu cywilnego 

- wydano 420 odpisów  zupełnych  i  skróconych aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i 

zgonów) na wniosek  

 Skrócone akty urodzenia – 126 

 Zupełne akty urodzenia – 18 
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 Wielojęzyczne akty urodzenia – 9 

 Skrócone akty małżeństw – 106 

 Zupełne akty małżeństw – 16 

 Wielojęzyczne akty małżeństw – 2 

 Skrócone akty zgonu – 136 

 Zupełne akty zgonu – 7 

 Wielojęzyczne - 0 

- Przyjęto 34 zapewnienia na zawarcie związku małżeńskiego ( 10 na śluby cywilne i 24 na śluby 

konkordatowe) 

 

 

 

Rok 

 

Ilość 

sporządzony

ch aktów 

urodzenia 

 

Ilość 

sporządzone 

aktów 

małżeństwa 

 

Ilość 

Sporządzony

ch aktów 

zgonu 

 

Ilość  

zmigrowanych 

aktów stanu 

cywilnego 

Ilość 

wydanych 

odpisów 

aktów 

stanu 

cywilnego 

Ilość przyjętych 

zapewnień o 

braku 

okoliczności 

wyłączających 

zawarcie 

małżeństwa 

 
2019 

 

 
10 

 
47 

 
42 

 
417 

 
427 

 
37 

 
2020 

 
4 

 
30 

 
60 

 
523 

 
420 

 
33 

 

 

 

W  roku  2020  do    Urzędu   Gminy  i  Miasta w Szadku na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z 

dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)  

wystosowano 69 wniosków/zapytań o udostępnienie informacji publicznej. Zdecydowana większość  

wniosków  została  skierowana  do  tut. urzędu drogą elektroniczną, z prośbą udzielenia odpowiedzi 

na wskazane we wnioskach/zapytaniach adresy e-mail. W przypadku dwóch wniosków częściowo 

zostały wydane decyzje odmowne ( w zakresie udostępniania danych osobowych). 

Petycje  kierowane  do  Burmistrza  Gminy  i Miasta Szadek są rozpatrywane zgodnie z ustawą 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Określa ona zasady składania  i 

rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w sprawach 

dotyczących petycji. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej- w 

interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Do 

Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w 2020 roku wpłynęło 9 petycji.  Informacje o złożonych 

petycjach zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Szadek, na 

podstawie art. 8 ust.1 ustawy o petycjach. 
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2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku 

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

swoje   zadania   statutowe   w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  25  października  1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest samorządową instytucja kultury, posiada osobowość 

prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania placówki 

jest dotacja przyznana z budżetu gminy oraz przychody z usług.   W 2020 r. Gmina przekazała  na  

funkcjonowanie   Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dotację w wysokości 350 000,00  zł. . 

Przychody własne osiągnięto w wysokości 41 992,24 ( z wynajmów, darowizn, itp.). Ponadto w dniu 

5 maja 2020 r. MGOK złożył wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec – maj 2020 r., w 

ramach tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19 na kwotę 27 629,60 zł. W MGOK-u w 2020 r. zatrudnionych było 6 

osób, w tym: 3 osoby (2 ¾ etatu) – pracownicy administracji, 2 osoby (2 etaty) – pracownicy 

gospodarczy, 2 osoby (1 etat) – instruktor plastyczny. Ponadto do prowadzenia zajęć oraz obsługi 

imprez dodatkowo zatrudnione były osoby w ramach umów – zleceń. Od maja 2020 r. funkcję 

Dyrektora MGOK w Szadku pełni Pani Dorota Gabryjączyk. 

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

zakresie działalności kulturalnej prowadzi różne działania w tym omówione w Rozdziale VII 

niniejszego Raportu. 

 

3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, ul. Prusinowska 4, 98-240 Szadek, jest  

samodzielną,  samorządową  jednostką  kultury.  W jej skład wchodzi biblioteka główna w   Szadku   

oraz    cztery   filie    biblioteczne:  w   Boczkach,    Górnej    Woli,   Krokocicach i Prusinowicach. 

Biblioteka zatrudnia ogółem 7 osób na 5 etatach, w tym 4 osoby na 3,5 etatu w bibliotece głównej w 

Szadku oraz po jednej osobie na 0,5 etatu w trzech filiach.  

Dotacja  samorządu  gminy  na działalność MiGBP w Szadku w 2020 roku wynosiła 245 

000,00 zł. Na działania związane z Covid-19, z budżetu gminy, biblioteka otrzymała kwotę 10 000,00 

zł. W ramach tarczy antykryzysowej, MiGBP w Szadku, skorzystała ze zwolnienia składek w ZUS 

na kwotę-12 055,21. 

Na zakup książek w 2020 r. przeznaczono kwotę 4 503,29 zł, z czego 1 575,00 zł to dofinansowanie 

MKiDN w ramach projektu ”Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - Priorytet 1”, 

oraz wkład własny w wysokości 2 928,29 zł. Dużym wsparciem dla księgozbioru bibliotek są dary  
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od instytucji i czytelników. W 2020 roku biblioteka otrzymała 546 woluminów  na kwotę 3 

814,00 zł. Na prenumeratę czasopism wydano kwotę – 2013 zł. 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku jest jednostką, która z racji istotnych zadań  

w  zakresie  działalności  kulturalnej  prowadzi  różne  działania   w   tym   omówione w Rozdziale 

VII niniejszego Raportu. 

 

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10, 98-240 Szadek, jest 

jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Szadek działającą w formie samorządowego zakładu 

budżetowego. Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest 

bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a 

dotyczących w szczególności; poboru, oczyszczania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania 

ścieków komunalnych, administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,  bieżącej  

konserwacji  i  utrzymania  w  należytym  stanie  dróg  gminnych i wiejskich oraz gminnych ulic i 

placów. Zakład Gospodarki Komunalnej  w 2019 r. zatrudniał 15 osób  w tym : administracja: 4 osoby 

na pełen etat i 1 osoba na 3/5 etatu; pracownicy na stanowiskach konserwatorskich 7 pełen etat i jedna 

osoba na 0,95 etatu; umowy cywilnoprawne: 2 osoby (inkasent oraz osoba do sprzątania).  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku jest jednostką, która z racji istotnych zadań  w  

zakresie swojej działalności    została omówiona w  Rozdziale VI.C niniejszego Raportu. 

 

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szadku 

Podstawowe potrzeby większości mieszkańców Gminy i Miasta Szadek  w zakresie opieki 

zdrowotnej zaspokaja ośrodek zdrowia, lekarze oraz apteki. Mieszkańcy mogą korzystać z usług 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szadku w zakresie podstawowej opieki 

medycznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szadku posiada gabinet lekarza 

rodzinnego oraz pielęgniarki podstawowej opieki. SP ZOZ zatrudnia łącznie 18 osób na umowę o 

pracę i 3 osoby na umowę zlecenie. 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie  usług w zakresie podstawowej 

opieki medycznej. 
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6. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku 

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 (zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym oraz zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej realizowane  przez gminę). 

Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w  Szadku przy ulicy Warszawskiej 7.  

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 22 osoby w tym  7 

osób na umowę zlecenie – były to opiekunki 5 osób i pracownicy świetlicy środowiskowej w 

Sikucinie 2 osoby.   W ramach umowy o prace zatrudnionych było  15 osób w tym Kierownik 

jednostki,  główny księgowy, pracownicy socjalni, informatyk, administracja , asystent rodziny, 

sprzątaczka. W 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika MGOPS w Szadku. Do dnia 

28 sierpnia funkcję tę pełniła Pani Urszula Przytuła, w związku z przejściem na emeryturę Pani 

Przytuły, został ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika MGOPS, w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego, stanowisko Kierownika MGOPS pełni Pani 

Katarzyna Kowalska. 

 

7. Przedszkole Publiczne w Szadku 

Publiczne Przedszkole w Szadku, ul. Widawska 4, 98-240 Szadek,  od 01.08.1988 r. 

dyrektorem Przedszkola jest Pani Elżbieta Gwiazda. Dzieje przedszkola w Szadku sięgają roku 1949. 

W tym czasie przedszkole nie posiadało jeszcze własnego budynku i kilkakrotnie zmieniało lokum, 

przystosowując wydzielone pomieszczenia do potrzeb dzieci. W 1972 r. powstał Społeczny Komitet 

Budowy Przedszkola  w  Szadku.  Pod   koniec 1975 r. trzydzieści   troje  przedszkolaków  wraz z 

nowo powołaną dyrektorką przeprowadziło  się  do  nowego  przedszkola.   W  1978  r.  został  

wykupiony   sąsiadujący  z przedszkolem budynek i utworzono w nim obok istniejących już 

oddziałów 4- i 5-latków oddział trzeci 3-latków. W 2020 roku uruchomiono Punkt Przedszkolny w 

Hamentowie, który jest filią Szadkowskiego przedszkola. Do przedszkola oraz jego filii uczęszcza 

łącznie 86 dzieci do czterech oddziałów. Łącznie w placówce zatrudnionych jest 11 nauczycieli na  

8,66 etatach oraz 14 osób administracji  i  obsługi   na  11,40   etatach.  Szczegóły   dotyczące 

przedszkola zawarte zostały w Rozdziale VII Raportu. 
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8. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Szadku 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Szadku (z oddziałami przedszkolnymi), ul. 

Prusinowska 4, 98-240 Szadek, od 01.09. 2015 r. dyrektorem szkoły jest Pani Beata Olczyk. 

    Tradycje szkoły w Szadku sięgają średniowiecza. Na przestrzeni wieków przechodziła ona różne 

koleje losu, była szkołą parafialną, elementarną, rządową prywatną, żeńską, męską, koedukacyjną, 

publiczną, powszechną szkołą podstawową sześcio-, siedmio- i ośmioklasową, była także zbiorczą 

szkołą gminną. W 1984 roku ze Zbiorczej Szkoły Gminnej szkoła została przekształcona w Szkołę 

Podstawową. W  1999 roku na mocy zmian zawartych w reformie oświatowej w budynku rozpoczęło 

funkcjonowanie Publiczne Gimnazjum w Szadku. Następnie  został  utworzony  Zespół   Publicznego   

Gimnazjum  i Szkoły Podstawowej  im. T. Kościuszki. 4 września 2006 r. uczniowie powitali rok 

szkolny w nowym gmachu gimnazjum, wybudowanym (wraz z salą gimnastyczną) przy   ul. 

Prusinowskiej. 

Do szkoły  uczęszcza  370 uczniów do 17 oddziałów (kl. I-VIII) oraz  121 dzieci do 5 oddziałów 

przedszkolnych. W placówce zatrudnionych jest 44 nauczycieli na 41,89 etatach oraz 27 osób na 26 

etatach pracowników administracji i obsługi. Szczegóły dotyczące Szkoły zostaną przedstawione w 

Rozdziale VII.  

 

9 . Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Prusinowicach 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach (z oddziałami przedszkolnymi), 

Prusinowice 49, 98-240 Szadek, od 01.09.2011 r. dyrektorem szkoły jest Pani Beata Kończak. 

Pierwsze wzmianki o szkole podstawowej w Prusinowicach sięgają 1916 roku. Przez lata nauczanie 

prowadzono w prywatnych domach użyczanych przez mieszkańców wsi.                         W 1938 r. 

ukończono budowę 4-oddziałowej szkoły. W 1993 roku rozpoczęto budowę nowego budynku, w 

którym trwa nauczanie do dnia dzisiejszego. 01.09.1999 r. przy szkole powstało Niepubliczne 

Gimnazjum w Prusinowicach, prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe  w 

Prusinowicach, które z dniem 12.11.2008 r. przekształciło się w Publiczne Gimnazjum  w 

Prusinowicach. Jego działalność zakończyła się z dn. 31.08.2019 r. w związku z reforma oświatową.  

Do szkoły uczęszcza 118 uczniów do 8 oddziałów oraz 45 dzieci do 2 oddziałów przedszkolnych. W 

placówce zatrudnionych jest  26 nauczycieli na 18, 93 etatu oraz 7 osób administracji i obsługi na 

4,95 etatu. Szczegóły dotyczące Szkoły zostaną przedstawione w Rozdziale VII.  

 

10. Szkoła Podstawowa w Krokocicach 

Szkoła Podstawowa w Krokocicach (z oddziałami przedszkolnymi), Krokocice 2, 98-240 

Szadek, od 01.09.2001 r. dyrektorem szkoły jest Pani Bożena Sochaczewska. Szkołę Podstawową w  
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Krokocicach zaczęto organizować w czasie I wojny światowej. Do 1927 r. dzieci uczyły się 

w pomieszczeniach wynajmowanych u osób prywatnych. W 1927 r. uchwalono budowę gmachu 

szkolnego. W 1958 roku przy szkole została założona Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W 1990 

r. wybudowano nowe skrzydło szkoły.  Do szkoły uczęszcza   43  uczniów  do 6 oddziałów oraz 18 

dzieci do jednego oddziału przedszkolnego. W  placówce  zatrudnionych  jest  20  nauczycieli  na  

13,14  etatu  oraz  6  osób administracji i obsługi na 3,60 etatu. Szczegóły dotyczące Szkoły zostaną 

przedstawione w Rozdziale VII.  

 

III. Charakterystyka finansowo – inwestycyjna  
 

A. Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Szadek 

 

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. 

Budżet  na 2020 rok  przyjęty  został  uchwałą Nr XV/115/2019 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 

18 grudnia 2019 roku .  Zmiany  w  budżecie w ciągu roku budżetowego wprowadzono 12 uchwałami 

Rady Gminy i Miasta oraz 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta. 

Budżet miasta i gminy za 2020 rok na plan dochodów 36 200 477,33 złotych został wykonany w  

wysokości  35 751 030,34  złotych,  natomiast po stronie wydatków na plan 38 832 157,20  

złotych wykonanie wyniosło 36 919 671,94 złotych. 

Wykonanie  przychodów  na ogólny plan 3 173 024,87 złotych wyniosło 3 173 024,87 złotych w tym: 

 - rozdysponowanie wolnych środków  z lat ubiegłych w wysokości 1 647 684,75 złotych, 

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  

1 019 050,21 złotych, 

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania z udziałem tych środków 401 101,91 złotych, 

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 105 188,00 złotych, 

W roku 2020 dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 541 345,00 złotych w tym:  

 

- spłaty kredytów  500 745,00 złotych 



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

25 
 

- spłaty pożyczek    40 600,00 złotych 

 

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2020 rok przedstawia się następująco: 

I. Dochody 35 751 030,34 II. Wydatki 36 919 671,94 

III. Przychody   3 173 024,87 IV. Rozchody      541  345,00 

Ogółem  (I + III) 38 924 055,21 Ogółem ( II + IV) 37 461 016,94 

 

Dochody: 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

 

DOCHODY w tym: 36 200 477,33 35 751 030,34 

dochody bieżące 35 211 194,90 34 806 718,82 

dochody majątkowe 

w tym: 

989 282,43 944 311,52 

Dochody ze sprzedaży 

majątku 

175 740,00 175 745,29 

 

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 774 350,78 774 350,78 100,00 2,17 

020 Leśnictwo 4 000,00 3 832,17 95,80 0,01 

600 Transport i łączność 663 748,00 663 748,00 100,00 1,86 

700 Gospodarka  

mieszkaniowa 

311 598,00 322 139,73 103,38 0,90 

710 Działalność usługowa 12 960,00 8 640,00 66,67 0,02 

750 Administracja publiczna 319 690,22 313 741,43 98,14 0,88 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

72 202,00 72 202,00 100,00 0,20 

756 Dochody od osób 

prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 

osób nie posiadających 

osobowości prawnej 

9 179 316,92 9 094 013,28 99,07 25,44 

758 Różne rozliczenia 10 832 817,67 10 832 844,68 100,00 30,30 

801 Oświata i wychowanie 1 159 444,59 999 167,69 86,18 2,79 

851 Ochrona zdrowia 115 000,00 129 130,32 112,29 0,36 

852 Pomoc społeczna 840 044,66 788 602,11 93,88 2,21 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

44 523,00 40 991,84 92,07 0,11 

855 Rodzina 10 732 232,00 10 591 888,66 98,69 29,63 

      

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

1 093 708,97 1 085 737,65 99,27 3,04 
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921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

44 840,52 30 000,00 66,90 0,08 

 Razem 36 200 477,33 35 751 030,34 98,76 100,00 

 

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 11 396 533,18 11 208 121,78 31,36 

 w tym: 

 Wpływy z podatków ustalone 

odrębnymi przepisami ( podatek rolny, 

podatek od nieruchomości, podatek 

leśny, podatek od środków 

transportowych,   

3 644 143,28 3 654 712,87 10,22 

 Podatki przekazywane przez US (karta 

podatkowa, podatek od spadków 

i darowizn, podatek od czynności 

cywilnoprawnych) 

316 745,64 354 947,39 0,99 

 Dochody z majątku gminy ( najem  

i dzierżawa majątku, użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd, wynajem 

pomieszczeń w szkołach, sprzedaż 

majątku) 

325 500,00 335 988,25 0,94 

 Wpływy z opłat ( alkoholowej, 

targowej, skarbowej, eksploatacyjnej  

i innych opłat) 

203 750,00 222 417,00 0,62 

 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) 

 

571 358,26 420 523,76 1,18 

 Dochody z tytułu korzystania z dostępu 

do internetu szerokopasmowego 

200 000,00 199 206,56 0,56 

 Wpływy z związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie   

ze środowiska 

15 000,00 6 756,76 0,02 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

1 002 000,00 1 038 950,97 2,91 

 Udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa (podatek 

dochodowy od osób fizycznych) 

5 077 036,00 4 932 283,00 13,80 

 Udziały w podatkach stanowiących  

dochód budżetu państwa (podatek 

dochodowy od osób prawnych) 

41 000,00 42 335,22 0,12 
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B Subwencje z budżetu państwa 10 723 107,00 10 723 107,00 29,99 

C Dotacje celowe i inne środki na 

realizację zadań bieżących 

 

12 906 154,02 12 709 355,95 35,55 

D Dotacje i środki na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych 

811 542,43 766 465,43 2,14 

E Środki z budżetu UE /dochody bieżące/ 335 724,04 316 563,52 0,88 

F Środki krajowe na projekty /dochody 

bieżące/ 

27 416,66 27 416,66 0,08 

 Ogółem dochody 36 200 477,33 35 751 030,34 100,00 

 

Najwyższe wpływy do budżetu gminy i miasta stanowią dochody własne  11 208 121,78 złotych co 

stanowi 31,36 %  udziału w dochodach ogółem w tym: 

- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych 

4 932 283,00 złotych, 

- wpływy z podatków ustalone odrębnymi przepisami  podatki od osób prawnych i fizycznych ( 

podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych) 

3 654 712,87 złotych, 

- pozostałe dochody (czynsze obwody łowieckie, odpłatność za usługi opiekuńcze, odsetki od 

podatków i opłat lokalnych, oprocentowanie rachunku bankowego, odpłatności za obiady, pobyt 

dzieci w przedszkolu)  420 523,76 złotych,    

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 038 950,97 złotych, 

- dochody z tytułu korzystania z dostępu do internetu szerokopasmowego 199 206,56 złotych 

- wpływy z opłat ( alkoholowej, targowej, skarbowej, eksploatacyjnej i innych opłat)  222 417,00 

złotych, 

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

 42 335,22 złotych, 

- pozostałe dochody własne łącznie 697 692,40 złotych. 

 

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań bieżących 12 709 355,95 złotych co stanowi  

35,55% udziału w dochodach ogółem w tym: 

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie 11 593 591,15 złotych, 

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących gminie 1 105 764,80 złotych, 

- środki  z  Samorządu  Województwa  Łódzkiego  na  dofinasowanie bieżących zadań gminy  
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w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Modernizacja oraz zakup wyposażenia 

do świetlicy wiejskiej w Kromolinie Starym” 10 000,00 złotych, 

 

Subwencje z budżetu państwa  10 723 107,00 złotych  29,99% udziału w dochodach ogółem 

w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i miasta  w wysokości 5 915 180,00 złotych, 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy i miasta w wysokości  4 795 099,00 złotych, 

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy i miasta w wysokości 12 828,00 złotych, 

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków z budżetu krajowego wyniosły 343 980,18 złotych w tym: 

- na realizację projektu „SZKOŁA  MARZEŃ”  205 620,98 złotych, 

- na realizację projektu „Bo nauka fajna jest!”  25 939,36 złotych, 

- na realizację zadania „Zdalna szkoła” 103 779,84 złotych, 

- na  realizację  projektu „Rozwinięcie  zasobów  ludzkich  i  rzeczowych  do   prowadzenia procesu 

pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania 

przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski „ 8 640,00 złotych.  

 

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły 944 311,52 złotych w tym: 

-  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

175 745,29 złotych, 

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 100,80 złotych, 

- dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych 161 105,00 złotych, 

- środki z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 

dofinansowanie zadania gminnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119107E w Szadku, ul. 

Glinianki” 498 001,00 złotych, 

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – zwrot poniesionych wydatków 

w roku 2019 na realizację Funduszu Sołeckiego 87 359,43 złotych, 

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Łódzkiego  na 

dofinasowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji zadania: „Budowa Świetlicy Wiejskiej w 

miejscowości Dziadkowice”  10 000,00 złotych, 

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Łódzkiego  na 

dofinasowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji zadania: „Budowa Świetlicy Wiejskiej w 

miejscowości Lichawa”  10 000,00 złotych, 

Za 2020 rok gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 1 234 622,56 złotych w tym: 
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- obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną kwotę 803 567,35 złotych, 

- udzielonych ulg i zwolnień ustawowych, zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków 

mieszkalnych, budynków i gruntów zajętych na cele przeciwpożarowe i bezpieczeństwa publicznego 

oraz budynków i gruntów wykorzystywanych w celu realizacji gminnych zadań publicznych na 

łączną kwotę 431 055,21 złotych, 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wynoszą 2 082 281,25 złotych w tym: 

- podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych  835 986,93 złotych, 

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny  1 089 823,56 złotych, 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  100 643,28 złotych, 

- najem i dzierżawa składników majątkowych oraz opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie  

55 827,48 złotych. 

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 2020 roku plan 

wydatków wynosi 38 832 157,20 złotych . Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wyniosły 36 919 671,94 złotych, co stanowi  95,08 %.  

 

Wyszczególnienie Plan ( po zmianach) Wykonanie 

 

WYDATKI 

 w tym: 

38 832 157,20 36 919 671,94 

wydatki bieżące 34 198 927,73 32 339 749,31 

wydatki majątkowe       4 633 229,47 4 579 922,63 

 

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 877 350,78 854 350,54 97,38 2,32 

600 Transport i łączność 2 443 927,98 2 373 183,87 97,11 6,43 

700 Gospodarka mieszkaniowa 177 700,00 130 436,69 73,40 0,35 

710 Działalność usługowa 50 110,00 43 512,45 86,83 0,12 
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750 Administracja publiczna 4 168 570,59 3 943 182,76 94,59 10,68 

751 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli 

 i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

72 202,00 72 202,00 100,00 0,20 

754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

755 669,86 666 777,44 88,24 1,81 

757 Obsługa długu publicznego 65 000,00 45 023,51  69,27 0,12 

758 Różne rozliczenia 90 000,00 0,00 0,00 0 

801 Oświata i wychowanie 12 173 647,39 11 365 163,73 93,36 30,78 

851 Ochrona zdrowia 247 842,31 203 445,11         82,09 0,55 

852 Pomoc społeczna 1 812 594,66 1 710 760,30 94,38 4,63 

854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

436 563,98 392 202,84 89,84 

 

1,06 

855 Rodzina 10 803 282,00 10 667 415,32 98,74 28,89 

900 Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

3 678 755,67 3 512 600,85         95,48 9,51 

921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

845 463,98 833 040,17 98,53 2,26 

926 Kultura fizyczna  133 476,00 106 374,36 79,70 0,29 

 Razem 38 832 157,20 36 919 671,94   95,08 100,00 

 

W 2020 roku największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację: 

- zadań z  zakresu  pomocy społecznej oraz  działu rodzina (33,52 % ogółu wydatków), 

- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ( 31,84% ogółu 

wydatków). 

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 

(rozdziały 75022 i 75023) w roku 2020 wyniosły 3 564 708,16 złotych i stanowią 9,65% ogółu 

wydatków.  

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

45 023,51 złotych i stanowią 0,12 %  ogółu wydatków. 

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020 wyniosły 4 579 922,63 złotych 

stanowiły 12,41%  ogółu wydatków.                    

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2020 wyniosły 

12 669 482,23 złotych i stanowią 35,00%  ogółu wydatków. 
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Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Szadek przypadające na 1 mieszkańca w latach 

2015 – 2020 

Wyszczególnienie  Rok  

 2015 

Rok 

2016  

Rok 

2017 

Rok  

2018 

Rok  

2019 

Rok 

2020 

Liczba 

mieszkańców 

7386 7378 7374 7330 7312 7255 

Dochody ogółem 

budżetu gminy na 

1 mieszkańca w 

zł 

3 121 3 402 3698 4 082 4771 4928 

Wydatki ogółem 

budżetu gminy na 

1 mieszkańca w 

zł 

3006 3269 3672 4 051 4598 5 089 

          
 

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2020 obrazuje niniejsza tabela 
 

 
 

Lp 

 

Dz. 

 

Rozdz. 

  

§ 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan 

na 2020 rok 

Wykonanie 

na dzień 31 

grudnia 2020 

roku 

1 010 01010 6230 Budowa przydomowych oczyszczalni 

/dotacje celowe 

28 000,00 14 000,00 

2 600 60014 6300 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na 

odcinku Choszczewo – Krokocice – 

Lichawa Etap II długości 1498 m ( Pomoc 

finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego) 

236 668,36 236 668,36 

3 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji -przebudowa 

dróg publicznych: droga nr 119175E ul. 

Prusinowska i odcinek drogi  

nr 119176E ul. Wilamowskiej (od ulicy 

Prusinowskiej do ulicy Uniejowskiej), 

Gmina i Miasto Szadek 

17 840,00 12 340,00 

4 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji budowlanej 

drogi Boczki 

13 000,00 11 113,00 

5 600 60016 6050 Przebudowa - renowacja nawierzchni w 

ramach bieżącej konserwacji drogi gminnej 

wewnętrznej w miejscowości Kromolin 

Stary dz. ewid.73/2, Gmina i Miasto Szadek 

161 019,44 160 595,90 

6 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 119107E w 

Szadku ul. Glinianki, gmina Szadek 

744 452,00 743 647,94 

7 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 

119109E Wielka Wieś – Ogrodzim Kolonia 

– Dziadkowice , Gmina i Miasto Szadek 

Etap I – 980 mb 

71 943,42 71 943,42 

8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w 

Przatowie Dolnym wzdłuż działki 148 

o długości 816,20 mb, Gmina  

i Miasto Szadek  

188 738,43 

 

186 418,64 

9 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w 

sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B 

276 105,00 271 193,72 
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pomiędzy miejscowościami Marcelin, a 

Tarnówka, Gmina 

i Miasto Szadek  

10 600 60016 6050 Przebudowa linii kablowej niskiego 

napięcia 0,4 kV Tarnówka Kolonia B obręb 

Tarnówka dz. 53/1 gm. Szadek 

23 200,00 23 175,86 

11 600 60016 6050 Remont cząstkowy drogi gminnej 

w miejscowości Kornaty dz. nr 217/1, 

Gmina i Miasto Szadek 

31 500,00 30 679,21 

12 600 60016 6050 Remont cząstkowy drogi gminnej w 

miejscowości Krokocice dz. nr 83/1, Gmina 

i Miasto Szadek 

35 000,00 33 859,44 

13 600 60016 6060 Zakup głowicy koszącej do koparko-

ładowarki Hidromek HMK102B 

33 456,00 33 456,00 

14 750 75023 6060 Zakup sprzętu dla Urzędu GiM Szadek 15 000,00 12 250,00 

15 750 75095 6050 Modernizacja sieci światłowodowej – 

Internet Szerokopasmowy dla mieszkańców 

Gminy i Miasta Szadek 

15 000,00 13 349,51 

16 754 75411 6170  Średni samochód ratownictwa 

technicznego (z HDS) dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Zduńskiej Woli 

20 000,00 20 000,00 

17 754 75412 6050 Docieplenie budynku OSP 

w Przatowie 

21 721,95 21 700,00 

18 754 75412 6230 Zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla  Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szadku – dotacja celowa 

 

280 000,00 280 000,00 

19 801 80101 6050  Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej instalacji gazowej do 

budynku Szkoły Podstawowej w Szadku, 

ul. Prusinowska, 98-240 Szadek 

12 000,00 9 944,00 

20 801 80101 6050 Remont pokrycia dachu na budynku  

Szkoły Podstawowej   

w Prusinowicach 

15 000,00 5 000,00 

21 851 85111 6230 Zakup dwóch respiratorów dla 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  

Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (dotacja 

celowa) 

13 580,88 13 580,88 

22 851 85195 6050 Modernizacja Poradni Rehabilitacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Szadku 

90 910,85 90 901,70 

23 900 90001 6057 Poprawa funkcjonowania gospodarki 

wodno-ściekowej  

w gminie Szadek 

1 019 050,21 1 019 050,21 

24 900 90001 6059 Poprawa funkcjonowania gospodarki 

wodno-ściekowej  

w gminie Szadek 

928 429,47 928 429,47 

25 900 90001 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy sieci wodociągowej w ulicy 

Sadowej, Szadkowice – Ogrodzim, Gmina 

i Miasto Szadek 

5 300,00 4 744,00 

26 900 90001 6050 Przebudowa przepompowni ścieków 

surowych Oczyszczalni Ścieków w Szadku 

wraz z rurociągiem tłocznym ścieków 

surowych 

1 230,00 1 230,00 
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27 900 90001 6050 Przebudowa technologii studni głębinowej 

SUW w Szadku 

1 230,00 1 230,00 

28 900 90001 6050 Rozbudowa bloku filtracyjnego  

SUW w Szadku 

1 230,00 1 230,00 

29 900 90001 6050 Zakup elementów ogrodzenia 

i bramy wjazdowej do ogrodzenia działki nr 

135/1 przy ulicy Wilamowskiej obręb 10 

miasto Szadek 

15 000,00 15 000,00 

30 900 90005 6050 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 

zadania polegającego na ograniczeniu 

niskiej emisji na terenie Gminy i Miasta 

Szadek   

49 000,00 48 218,46 

31 921 92109 6050 Budowa Świetlicy Wiejskiej  

w Dziadkowicach 

 

48 730,26 48 723,78 

32 921  92109 6050 Budowa Świetlicy Wiejskiej w Lichawie 

 

52 787,97 52 552,71 

33 921 92109 6050 Budowa Świetlicy Wiejskiej w Piaskach 

 

38 199,65 38 198,59 

34 921 92109 6050 Budowa Świetlicy Wiejskiej  

w Woli Łobudzkiej 

34 525,80 34 499,61 

35 921 92109 6050 Remont Świetlicy Wiejskiej w Górnej Woli 

 

11 000,00 10 996,63 

36 921 92109 6050 Remont Świetlicy Wiejskiej w Grzybowie 

 

27 379,78 27 366,91 

37 926 92695 6050 Modernizacja i rozbudowa obiektu 

sportowego przy ulicy Sieradzkiej w 

Szadku 

56 000,00 52 634,68 

    Razem 4 633 229,47 4 579 922,63 
 

 

Zadłużenie Gminy i Miasta Szadek na dzień 31 grudnia 2020 roku 

W roku 2020 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 541 345,00 złotych 

Zadłużenie  na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 682 137,21 złotych. 

Na stan zadłużenia wchodzą zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach 2012 – 2020 

w tym:  

1/ Kredyt bankowy z PKO Wieluń Umowa Nr 272 z dnia 21 grudnia 2012 roku  

 - 203 891,00 złotych,  

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

 z dnia 30.12.2014 – 349 535,00 złotych, 

3/ Kredyt bankowy w banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim (umowa  

1121793/459/2011 z dnia 20.12.2018 r.  - 515 745,00 złotych, 

4/ Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi ( umowa nr 594/OW/PD/2012 )  - 64 000,00 złotych, 

5/ Pożyczka  WFOŚiGW w Łodzi ( Umowa nr 029/GW/PD/2015)  - 43 000,00 złotych, 

6/ Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Szadku ( umowa nr 128/S/O/2017)  - 381 728,00 

złotych, 
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7/ Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

(umowa Nr 703/OW/PD/2015) – 105 188,00 złotych, 

8/ Pożyczka z BGK (PROW-07.2.2-11-01346-10) – 1 019 050,21 złotych. 

 

B. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek  

Nr VI/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku. Ze względu na charakter działań przez Gminę dane 

dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była 

aktualizowana: 

1) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XVII/136/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, 

2) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XIX/146/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, 

3) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XX/150/2020 z dnia 12 maja 2020 roku, 

4) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXI/157/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku, 

5) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXII/171/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, 

6) Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 czerwca 2020 roku, 

7) Zarządzeniem Nr 95/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 20 lipca 2020 roku, 

8) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXIII/179/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, 

9) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXIV/181/2020 z dnia 02 września 2020 roku, 

10) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXV/183/2020 z dnia 30 września 2020 roku, 

11) Zarządzeniem Nr 121/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 września 2020 roku, 

12) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXVI/186/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku, 

13) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXVII/192/2020 z dnia 27 listopada 2020roku, 

14) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek Nr XXVIII/194/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku, 

15) Uchwałą Rady Gminy i Miasta Szadek XXIX/202/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, 

  

Wykonanie za 2020 rok przedstawia się następująco: 

Lp Wyszczególnienie Plan  

na dzień 

01.01.2020 r. 

Plan po zmianie 

na dzień 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2020 r. 

% wyk. 

1. Dochody ogółem  

z tego: 

32 860 935,18 36 200 477,33 35 751 030,34 98,76 

 dochody bieżące 

w tym: 

32 718 935,18 35 211 194,90 34 806 718,82 98,85 

 - dochody z tytułu udziału 

we wpływach z podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

5 078 773,00 5 077 036,00 4 932 283,00 97,15 
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 - dochody z tytułu udziału 

we wpływach z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

20 000,00 41 000,00 42 335,22 103,26 

 - z subwencji ogólnej 10 714 806,00 10 723 107,00 10 723 107,00 100,00 

 - z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele 

bieżące 

11 506 801,04 13 269 294,72 13 053 336,13 98,37 

 - pozostałe dochody bieżące 5 398 555,14 6 100 757,18 6 055 657,47 99,26 

 dochody majątkowe 

w tym: 

142 000,00 989 282,43 944 311,52 95,46 

 - ze sprzedaży majątku 140 000,00 175 740,00 175 745,29 100,01 

 - z tytułu dotacji oraz 

środków przeznaczonych 

na inwestycje 

0,00 811 542,43 766 465,43 94,45 

2. Wydatki ogółem 

z tego: 

32 860 935,18     38 832 157,20 36 919 671,94 95,08 

 wydatki bieżące 

w tym: 

32 574 208,70     34 198 927,73 32 339 749,31 94,56 

 - wydatki na obsługę 

długu 

110 000,00 65 000,00 45 023,51 69,27 

 Wydatki majątkowe 286 726,48 4 633 229,47 4 579 922,63 98,85 

3. Wynik budżetu 0,00 - 2 631 679,87 - 1 168 641,60  

4. Przychody budżetu 

z tego:  

541 345,00 3 173 024,87 3 173 024,87 100,00 

 Nadwyżka budżetowa 

z lat ubiegłych 

w tym: 

0,00 401 101,91 401 101,91 100,00 

 na pokrycie deficytu 

budżetu 

0,00 401 101,91 0,00 0,00 

 Wolne środki, o 

których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

w tym: 

0,00 1 647 684,75 1 647 684,75 100,00 

 - na pokrycie deficytu 

budżetu 

0,00 1 106 339,75 44 403,39 4,02 

 Kredyty, pożyczki 

w tym: 
541 345,00 1 124 238,21 1 124 238,21 100,00 

 - na pokrycie deficytu 

budżetu 

0,00 1 124 238,21 1 124 238,21 

 

100,00 

5. Rozchody budżetu 

w tym: 

541 345,00 541 345,00 541 345,00 100,00 

 - spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek 

541 345,00 541 345,00 541 345,00 100,00 

6. Kwota długu 2 099 244,00 2 682 137,21 2 682 137,21 100,00 

7. Wydatki objęte 

limitem, o których  

mowa w art. 226 ust. 

3 pkt 4 ustawy 

z tego:  

2 032 583,04  4 148 274,77 3 839 287,96 92,56 

 - bieżące 1 948 583,04 2 128 851,67 1 819 864,86 85,49 

 - majątkowe 84 000,00 2 019 423,10 2 019 423,10 100,00 

8. Dochody bieżące na 

programy, projekty lub 

zadania finansowane z 

udziałem środków, o 

211 553,04 363 140,70 343 980,18 94,73 
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których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

9. Wydatki bieżące na 

programy, projekty lub 

zadania finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

211 553,04 735 892,03 732 495,51 99,54 

10 Wydatki majątkowe na 

programy, projekty lub 

zadania finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

0,00 1 947 479,68 1 947 479,68 100,00 

 

Zmiany dokonane w 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 

Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o 3 339 542,15 złotych 

Plan dochodów bieżących zwiększono o 2 492 259,72 złotych, 

w tym: 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy 

zmniejszeniu o kwotę 1 737,00 złotych, 

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 

21 000,00 złotych, 

- subwencja ogólna uległa zwiększeniu o kwotę 8 301,00 złotych, 

- dotacje i środki przeznaczone na wydatki bieżące  uległy zwiększeniu 1 762 493,68 złotych, 

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o  702 202,04 złotych, 

Plan dochodów majątkowych  ogółem zwiększono o 847 282,43 złotych, 

w tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 35 740,00 złotych, 

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o kwotę 811 542,43 złotych. 

Plan wydatków po zmianach 38 832 157,20 złotych w tym: 

- wydatki bieżące 34 198 927,73 złotych, 

- wydatki majątkowe 4 633 229,47 złotych. 

Planowany wynik budżetu  na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi – 2 631 679,87 złotych. 

Plan przychodów  na dzień  31 grudnia 2020 roku 3 173 024,87 złotych w tym: 

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu UE o kwotę 1 019 050,21 złotych, 

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych / środki wynikające z rozliczenia środków określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków o kwotę 401 101,91 złotych, 



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

37 
 

 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 647 684,75 złotych  

- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi 105 188,00 złotych. 

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 682 137,21 złotych z tego: 

kredyty  - 1 450 899,00 złotych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi –  212 188,00 złotych. Pożyczka zaciągnięta z BGK – 1 019 050,21 

złotych.  

 

C. Działalność inwestycyjna 

 

Rok 2020, pomimo panującej sytuacji epidemicznej był znaczący pod względem ilości 

realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zaangażowanych środków finansowych własnych i 

zewnętrznych. Łącznie na 51 zadań inwestycyjnych zaangażowano kwotę 4.579.922,63 zł , w 

tym ze środków zewnętrznych  1.110.445,61 zł  i 395 614,11  zł  w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Wyciąg z rejestru umów 2020, na podstawie których realizowane były główne działania 

inwestycyjne na terenie Gminy i Miasta Szadek: 

 

Lp Zadanie Wartość Tryb Wykonawca Nr umowy 

1 Położenie terakoty w 

budynku planowanego 

archiwum na ujęciu 

wody w Szadku. 

4.675,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

U.R.B. Witaszewski, 

Łobudzice 32, 98- 240 

Szadek 

RG.272.6A.2020 

(17.02.2020) 

2 Opracowanie 

ewidencji dróg 

gminnych publicznych 

wraz ze sporządzeniem 

protokołów 

przeglądów. 

10.000,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Maks Drogi RG.272.7.2020 

(20.02.2020) 

3 Opracowanie 

Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy 

i Miasta Szadek. 

4.500,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Green Key Joanna 

Masiota- Tomaszewska, 

ul. Unii Lubelskiej 3/307 i 

307a, 61- 249 Poznań 

RG.272.8.2020 

(03.03.2020) 

4 Przebudowa linii 

kablowej niskiego 

napięcia w 

miejscowości 

Tarnówka, ul. Kolonia 

B, Gmina i Miasto 

Szadek 

23.175,86zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

FHU INSTAL inż. Marek 

Lewandowski, Miedze 34, 

98- 290 Warta 

RG.272.10.2020 

(05.03.2020) 
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5 Dofinansowanie 

zakupu średniego 

ratownictwa 

technicznego dla 

Komendy PSP w 

Zduńskiej woli. 

20.000,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Komenda Wojewódzka 

PSP w Łodzi, ul. 

Wólczańska 111/113, 

Łódź 

RG.272.11.2020 

(30.04.2020) 

6 Opracowanie 

dokumentacji 

renowacji nawierzchni 

drogi gminnej Boczki 

Stare – Boczki Nowe. 

3 x 3.000,00zł + VAT  Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

DROMAK Sp. z o. o., 

Poręby 26b, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.12.2020 

(07.05.2020) 

7 Wykonanie prac 

remontowych w UGiM 

Szadek – remont klatki 

schodowej. 

9.500,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

U.R.B. Robert 

Witaszewski, Łobudzice 

32, 98- 240 Szadek 

RG.272.15.2020 

(11.05.2020) 

8 Wykonanie usługi 

polegającej na pracach 

konserwatorski-

introligatorskich ksiąg 

USC – 39 woluminów. 

4.557,15zł  z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Zakład Graficzny RYSIK, 

ul. Kilińskiego 70, 98- 

220 Zduńska Wola 

RG.272.16.2020 

(18.05.2020) 

9 Dostawa głowicy do 

cięcia i rozdrabniania 

krzaków i traw do 

koparko-ładowarki 

HIDROMEK. 

33.456,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

ROLMEX-Misiuda Sp. j., 

ul. Ściegiennego 264c, 

25- 116 Kielce 

RG.272.17.2020 

(22.05.2020) 

10 Ułożenie płytek 

ceramicznych na 

schodach klatki 

schodowej w UGiM 

Szadek 

2.200,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

U.R.B. Robert 

Witaszewski, Łobudzice 

32, 98- 240 Szadek 

RG.272.18.2020 

(02.06.2020) 

11 Opracowanie analizy 

ryzyk ujęć wody w 

Szadku i w 

Łobudzicach. 

9.200,00zł  + VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Agencja Wspierania 

Ochrony Środowiska Sp. 

z o. o., ul. Grunwaldzka 

66/3, 60-312 Poznań 

RG.272.20.2020 

(18.06.2020) 

12 Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

instalacji gazowej  

do budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Szadku, ul. 

Prusinowska, 98- 

240 Szadek. 

 

2.800,00zł + VAT = 

3.444,00zł z VAT 

Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Pracownia Projektowa 

IZAS s.c. Izabela Dobek 

Sławomir Dobek, ul. 

Toruńska 9, Sieradz 

RG.272.21.2020 

(22.06.2020) 

13 Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej 

przebudowy sieci 

wodociągowej w ulicy 

Sadowej, Szadkowice-

Dokumentacja: 

2.500,00zł + VAT = 

3.075,00zł z VAT, 

Analiza Efektywności 

Kosztowej: 300,00zł + 

VAT = 369,00zł z VAT 

Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

MIKSS Projektowanie i 

Nadzory Teresa Supeł, ul. 

Norwida 9, 98- 200 

Sieradz 

RG.272.24.2020 

(01.07.2020) 
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Ogrodzim, Gmina i 

Miasto Szadek oraz 

Analizy Efektywności 

Kosztowej. 

14 Roboty budowlane  

polegające na 

wykonaniu ścian 

wewnętrznych w 

Świetlicy Wiejskiej w 

Dziadkowicach. 

3.600,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Usługi Remo0ntowo-

Budowlane Łukasz 

Marczak, Rzepiszew 12, 

98- 240 Szadek 

RG.272.25.2020 

(03.07.2020) 

15 Murowanie ścian 

fundamentów z 

bloczków betonowych 

(Świetlice wiejskie 

Piaski i Wola 

Łobudzka 

 5800 zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO 

Wosik Mirosław, Kolonia 

Bałucz 30, 98-100 Łask 

RG.272.28.2020 

(17.07.2020) 

16 Opracowanie 

dokumentacji – 

przebudowy ul. 

Wilamowskiej i 

Prusinowskiej – 

opracowanie 

Programu 

Funkcjonalno- 

Użytkowego. 

8.000,00zł + VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO 

HYDROMAK Sp. z o. o., 

Poręby 26b, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.29.2020 

(21.07.2020) 

17 Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego na 4 

zadaniach 

inwestycyjnych 

realizowanych w 

ramach PROW 2104-

2020. 

11.580,72 zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO 

MIKSS Projektowanie i 

Nadzory Teresa Supeł, ul. 

Norwida 9, Sieradz 

RG.272.32.2020 

(03.08.2020) 

18 Budowa sieci 

wodociągowej 

rozdzielczej kierunek 

Góry Prusinowskie – 

Prusinowice, Gmina i 

Miasto Szadek na dz. 

nr 278, 424,1, 504, 533 

w ramach PROW 

21014-2020. 

249.003,23zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

WOD-KOP Artur Fiszer, 

Albertów 2A, 42- 165 

Lipie 

RG.272.33.2020 

(03.08.2020) 

19 Przebudowa drogi 

gminnej wewnętrznej 

w sołectwie Tarnówka, 

ul. Kolonia B 

pomiędzy 

miejscowościami 

Marcelin, a Tarnówka, 

Gmina i Miasto 

Szadek ETAP I – 

zadanie 

dofinansowane 

środkami Samorządu 

268.508,63zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

Zakład Budowy Dróg 

Henryk Mocny, ul. Polna 

29, 98- 235 Błaszki 

RG.272.34.2020 

(04.08.2020) 
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Województwa 

Łódzkiego. 

20 Przebudowa i 

modernizacja 

przepompowni 

ścieków przy ul. 

Działkowej w Szadku, 

dz. nr 203/3 w ramach 

PROW 21014-2020. 

108.910,56zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

WODNER II Kazimierz 

Żurawski, Ner Kolonia 

22, 99- 220 Wartkowice 

RG.272.35.2020 

(04.08.2020) 

21 Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami do granic 

nieruchomości działek 

ewidencyjnych nr 92/3 

i 45/6 w ul. 

Wilamowskiej i w ul. 

Prusinowskiej w 

Szadku w ramach 

PROW 21014-2020. 

93.375,17zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

WODNER II Kazimierz 

Żurawski, Ner Kolonia 

22, 99- 220 Wartkowice 

RG.272.36.2020 

(04.08.2020) 

22 Cyklinowanie podłogi 

z trzykrotnym 

położeniem lakieru na 

powierzchni 115m2 w 

Świetlicy Wiejskiej w 

Górnej Woli. 

3.450,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej  30.000 

EURO 

Stolarstwo Woźniak 

Sylwester, Prusinowice 

Parcela 2, 98- 240 Szadek 

RG.272.36A.2020 

(04.08.2020) 

23 Dotacja celowa dla 

OSP Szadek na zakup 

średniego samochodu 

ratowniczo 

gaśniczego. 

280 000,00 zł Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

OSP Szadek, ul. Nowe 

Miasto 9, 98-240 Szadek 

RG.272.38.2020 

(19.08.2020) 

24 Przebudowa – 

renowacja nawierzchni 

w ramach bieżącej 

konserwacji drogi 

gminnej wew. W 

miejscowości 

Kromolin Stary, dz. nr 

73/2, GiM Szadek. 

159.005,84 zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych S. A., ul. 

Łódzka 108, 99- 200 

Poddębice 

RG.272.43.2020 

(26.08.2020) 

25 Przebudowa drogi 

gminnej wewnętrznej 

w Przatowie Dolnym 

wzdłuż działki 148 o 

długości 816,20mb, 

GiM Szadek, ETAP I 

184.572,91 zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

DROMAK Sp. z o.o., 

Poręby 26B, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.44.2020 

(26.08.2020) 

26 Modernizacja systemu 

sterowania  i 

zarządzania 

eksploatacją obiektów 

gospodarki wodno–

ściekowej, dz. 18/1, 

dz. 53/1, dz. 114/2, dz. 

115/2, dz. 116/3 w 

513.771,00zł z 23 % 

VAT 

Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

ELMEHURT sp. j. L. 

Kisielewski, M. 

Sieraczkowski, T. 

Szybienicki, ul. Okrężna 

2B, 87-800 Włocławek 

 

RG.272.45.2020 

(27.08.2020) 
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ramach PROW 21014-

2020. 

27 Dostawa okien i drzwi 

w ramach realizacji 

zadania budowy 

Świetlic Wiejskich w 

miejscowości 

Dziadkowice i 

Lichawa 

29. 800,00 zł brutto 

(razem dla Dziadkowic i 

Lichawy) 

Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

F. H. U „Banasik”, Ewa 

Banasik, Szadkowice-

Ogrodzim, ul. Widawska 

12, 98-240 Szadek 

RG.272.45A.2020 

(09.09.2020) 

28 Przebudowa drogi 

gminnej publicznej nr 

119107E w Szadku,  

ul. Glinianki, Gmina i 

Miasto Szadek - roboty 

budowlane w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

699.337,10zł z 23 % 

VAT 

Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

DROMAK Sp. z o. o., 

Poręby 26B, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.46.2020 

(10.09.2020) 

29 Przebudowa drogi 

gminnej publicznej nr 

119107E w Szadku,  

ul. Glinianki, Gmina i 

Miasto Szadek – 

pełnienie inspektora 

nadzoru w ramach 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

10.490,06zł z 23 % 

VAT 

Zamówienie o 

wartości 

poniżej  30.000 

EURO 

DB CONSTRUCT Sp. z 

o. o., ul. Aleja 1 Maja 87, 

90- 755 Łódź 

RG.272.47.2020 

(10.09.2020) 

30 Remonty cząstkowe 

drogi gminnej 

wewnętrznej w 

miejscowości Kornaty 

i w miejscowości 

Krokocice, Gmina i 

Miasto Szadek.   

64.538,65zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej  30.000 

EURO 

DROMAK Sp. z o. o., 

Poręby 26B, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.48.2020 

(10.09.2020) 

31 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowego zagęszczacza 

osadu na oczyszczalnię 

ścieków w Szadku 

w ramach PROW 

21014-2020 

52.890,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

EKOFINN-POL Sp. z o. 

o., ul. Leśna 12, 80- 297 

Banino 

RG.272.51.2020 

(29.09.2020) 

32 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowego ciągnika 

rolniczego CASE IH 

FARMALL 85A w 

ramach PROW 21014-

2020. 

190.650,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU FARMASZ Jerzy 

Sobociński, Stare 

Koluszki 28, 95- 060 

Brzeziny 

RG.272.52.2020 

(29.09.2020) 

33 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowej beczki 

asenizacyjnej POMOT 

T507/6 w ramach 

PROW 21014-2020. 

51.660,00 zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU FARMASZ Jerzy 

Sobociński, Stare 

Koluszki 28, 95- 060 

Brzeziny 

RG.272.53.2020 

(29.09.2020) 
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34 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowej beczki 

asenizacyjnej POMOT 

T546/A w ramach 

PROW 21014-2020. 

118.080,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU FARMASZ Jerzy 

Sobociński, Stare 

Koluszki 28, 95- 060 

Brzeziny 

RG.272.54.2020 

(29.09.2020) 

35 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowych przyczep 

rolniczych PRONAR 

PT608 w ramach 

PROW 21014-2020. 

135.300,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU FARMASZ Jerzy 

Sobociński, Stare 

Koluszki 28, 95- 060 

Brzeziny 

RG.272.55.2020 

(29.09.2020) 

36 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowego kontenera 

hakowego w ramach 

PROW 21014-2020. 

8.241,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU POJ-MET 

Kazimierz Przybylski  ul. 

Tymieniecka 4F, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.56.2020 

(07.10.2020) 

37 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowego ciągnika 

rolniczego STEYR 

PROFI 4125 w ramach 

PROW 21014-2020. 

332.100,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU FARMASZ Jerzy 

Sobociński, Stare 

Koluszki 28, 95- 060 

Brzeziny 

RG.272.57.2020 

(05.10.2020) 

38 Zakup, dostawa i 

serwis fabrycznie 

nowej przyczepy 

kontenerowej 

METALTECH PH12 

w ramach PROW 

21014-2020. 

81.918,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PPHU FARMASZ Jerzy 

Sobociński, Stare 

Koluszki 28, 95- 060 

Brzeziny 

RG.272.58.2020 

(05.10.2020) 

39 Roboty budowlane  

polegające na 

wykonaniu ścian 

wewnętrznych oraz 

montażu okien i drzwi  

w Świetlicy Wiejskiej 

w Lichawie. 

7.400,00zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Usługi Remo0ntowo-

Budowlane Łukasz 

Marczak, Rzepiszew 12, 

98- 240 Szadek 

RG.272.59.2020 

(08.10.2020) 

40 Wbudowanie 12 sztuk 

przepustów 

drogowych na drogach 

gminnych. 

15.850,03zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

DROMAK Sp. z o. o., 

Poręby 26B, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.61.2020 

(27.10.2020) 

41 Remonty cząstkowe 

dróg gminnych w Woli 

Krokockiej, Kobyli 

Miejskiej i 

Krokocicach na 

łącznej powierzchni 

231m2. 

14.899,78zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

DROMAK Sp. z o. o., 

Poręby 26B, 98- 220 

Zduńska Wola 

RG.272.62.2020 

(27.10.2020) 

42 Murowanie ścian 

zewnętrznych w 

Świetlicy Wiejskiej w 

Piaskach i w Świetlicy 

Wiejskiej w Woli 

Łobudzkiej. 

27.000,00zł  brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Murarstwo Wosik 

Mirosław, Kolonia Bałucz 

30, 98- 100 Łask 

RG.272.63.2020 

(05.11.2020) 
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43 Montaż okien  i drzwi 

w Świetlicy Wiejskiej 

w Dziadkowicach.. 

3.800,00zł  brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

UR-B Łukasz Marczak, 

Rzepiszew 12, 98- 240 

Szadek 

RG.272.64.2020 

(05.11.2020) 

44 Dostawa pojemników 

na odpady 1150szt. na 

tworzywa sztuczne i 

metale kolor żółty 

pojemność 240l. 

101.844,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PHU IMPEX Piotr 

Bęćkowski, ul. 

Zielonogórska 36, 71- 084 

Szczecin 

RG.272.65.2020 

(12.11.2020) 

45 Utwardzenie terenu 

przy budynku SPZOZ 

w Szadku 

22.299,90zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Studio Urody Margarita 

Małgorzata Dobroń ul. 

Brzezińska 1E, 98- 200 

Sieradz 

RG.272.72.2020 

(23.11.2020) 

46 Dostarczenie 

elementów systemu 

nawadniania murawy 

stadionu sportowe przy 

ul. Sieradzkiej w 

Szadku. 

30.000,93 zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

HYDRO-Nowaczek 

Agnieszka Nowak, 

Wrzeszczewice 23, 98- 

100 Łask 

RG.272.79.2020 

(17.12.2020) 

47 Wykonanie odwiertu 

studziennego z 

uzbrojeniem na terenie 

dz. 309 w Szadku 

(stadion sportowy) 

przy ul. Sieradzkiej. 

18.944,50zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

MONTAD Tadeusz 

Dudkiewicz, Kłódno 19, 

99- 220 Wartkowice 

RG.272.72B.2020 

(30.11.2020) 

48 Utwardzenie terenu 

przy budynku SPZOZ 

w Szadku 

26.168,25zł brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

Studio Urody Margarita 

Małgorzata Dobroń ul. 

Brzezińska 1E, 98- 200 

Sieradz 

RG.272.74A.2020 

(08.12.2020) 

49 Dostawa pojemników 

na odpady 1150szt. na 

szkło kolor zielony 

pojemność 240l. 

86.917,00zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

powyżej  

30.000 EURO 

PHU IMPEX Piotr 

Bęćkowski, ul. 

Zielonogórska 36, 71- 084 

Szczecin 

RG.272.77.2020 

(15.12.2020) 

50 Dostarczenie 

elementów systemu 

nawadniania murawy 

stadionu sportowe przy 

ul. Sieradzkiej w 

Szadku. 

30.000,93 zł z VAT Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

HYDRO-Nowaczek 

Agnieszka Nowak, 

Wrzeszczewice 23, 98- 

100 Łask 

RG.272.79.2020 

(17.12.2020) 

51 Wykonanie tynków 

cementowo-

wapiennych o pow. 

316m2 w budynku 

Świetlicy Wiejskiej w 

Dziadkowicach. 

9.900,00zł z brutto Zamówienie o 

wartości 

poniżej 30.000 

EURO. 

 U.R.B. Robert 

Witaszewski, Łobudzice, 

32, 98- 240 Szadek 

RG.272.79A.2020 

(17.12.2020) 

 

 Wybrane efekty rzeczowe inwestycji zrealizowanych w roku 2020: 

 

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej kierunek Góry Prusinowskie – Prusinowice, Gmina i 

Miasto Szadek na dz. nr 278, 424,1, 504, 533 w ramach PROW 21014-2020 -   

a) wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą PEHD Dz 110 mm dł. 1977mb., 
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b) sieć wodociągową odgałęźną PEHD Dz 110 mm dł. 212mb., 

c) sieć wodociągową odgałęźną PEHD Dz 110 mm dł. 64mb., 

d) łączna długość PEHD Dz 110mm zgodnie z dokumentacją projektową 2253mb, wykonane 

w rzeczywistości 2.254,47mb 

e) sieć wodociągową podejścia do hydrantów Dz 90mm dł. 28mb., 

f) hydranty nadziemne z zasuwami – szt. 17, (zgodnie z zapisami kosztorysu ofertowego, 

kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i opisami słownymi dokumentacji projektowej 

przyjęto 16 szt. hydrantów nadziemnych z zasuwami; w rzeczywistości wykonano 17 szt. 

hydrantów zgodnie z naniesieniami i zapisami Projektu Zagospodarowania Terenu w 

dokumentacji projektowej), 

g) przyłącza do granic pasa drogowego – szt. 3 dł. 17mb. (zgodnie z zapisami kosztorysu 

ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i opisami słownymi dokumentacji 

projektowej przyjęto 3 szt. przyłączy o długości 17mb; w rzeczywistości wykonano 4 szt. 

przyłączy o długości 26,86mb zgodnie z naniesieniami i zapisami Projektu 

Zagospodarowania Terenu w dokumentacji projektowej), 

 

     

 

2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy 

miejscowościami Marcelin, a Tarnówka, Gmina i Miasto Szadek ETAP I – zadanie dofinansowane 

środkami Samorządu Województwa Łódzkiego – przebudowano odcinek drogi wykonując nową 

nawierzchnię asfaltową o długości 928,05mb  i szerokości 3,50mb, wykonano pobocza, odtworzono 

rowy przydrożne, 
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3. Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Działkowej w Szadku, dz. nr 203/3 

w ramach PROW 21014-2020 – wymiana całego osprzętu wewnętrznego przepompowni, zestawu 

pomp, zasuwa odcinających, sterowania i instalacji elektrycznej, montaż systemu alarmowego, 

 

  

 

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości działek ewidencyjnych 

nr 92/3 i 45/6 w ul. Wilamowskiej i w ul. Prusinowskiej w Szadku w ramach PROW 21014-2020 – 

wybudowano: 
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     a) Kanał sanitarny  Dz 200 mm dł. 123,08mb. zgodnie z zgodnie z dokumentacją projektową, 

rzeczywisty zakres wykonania 123,19mb., 

     b) Studzienki betonowe Dz. 1200 mm szt. 5, 

     c) Przyłącza do granic pasa drogowego szt. 6 o łącznej długości 29,02mb. zgodnie z dokumentacją 

projektową, rzeczywisty zakres wykonania 25,81mb zgodnie z inwentaryzacją (rozbieżność 

spowodowana jest tym, iż w dokumentacji projektowej liczono długość przyłącza jako długość 

odcinka od osi studni do końca przyłącza w granicach pasa drogowego, a w inwentaryzacji długość 

przyłącza wykazano jako długość odcinka od obrzeża studni do końca przyłącza w granicach pasa 

drogowego; mając na uwadze średnicę studni  Dz 1200mm należy przyjąć, że długości przyłączy są 

zgodne z dokumentacją projektową). 

 

  

  

 

5. Przebudowa – renowacja nawierzchni w ramach bieżącej konserwacji drogi gminnej wew. W 

miejscowości Kromolin Stary, dz. nr 73/2, GiM Szadek – wykonano nową nawierzchnię asfaltową 

na istniejącej zdegradowanej, długości jezdni 764,05, szerokość jezdni 4mb, wykonano obustronne 

pobocza, 
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6. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Przatowie Dolnym wzdłuż działki 148 o długości 

816,20mb, GiM Szadek, ETAP I -  wykonano nową nawierzchnię asfaltową  o długości  816mb i 

szerokości 3,50mb, wykonano pobocza, 

7. Modernizacja systemu sterowania  i zarządzania eksploatacją obiektów gospodarki wodno–

ściekowej, dz. 18/1, dz. 53/1, dz. 114/2, dz. 115/2, dz. 116/3 w ramach PROW 21014-2020 – 

wykonano instalację i system sterowania, zarządzania i kontroli SUW Szadek, SUW Łobudzice, 

przepompowni wody w Szadku przy ul. Przatowskiej. 

8. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119107E w Szadku,  

ul. Glinianki, Gmina i Miasto Szadek - roboty budowlane w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych – w ramach zadania wykonano nowa nawierzchnię asfaltową na starej 

zdegradowanej, wykonano nową podbudowę i nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. 

Kilińskiego do ul. Stodolnianej, wykonano poszerzenia jezdni do szerokości 6mb i 5 mb, wykonano 

odcinek chodnika jednostronny o szerokości 2mb,  łączna długość przebudowanego odcinka drogi 

1.900,81mb, 

  

 

9. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego zagęszczacza osadu na oczyszczalnię ścieków w 

Szadku w ramach PROW 21014-2020 – szt. 1, 
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10. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego CASE IH FARMALL 85A w 

ramach PROW 21014-2020 – szt. 1, 

11. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej POMOT T507/6 w ramach 

PROW 21014-2020 – szt. 1, 

12. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej POMOT T546/A w ramach 

PROW 21014-2020 – szt. 1, 

13. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowych przyczep rolniczych PRONAR PT608 w ramach 

PROW 21014-2020 – szt. 2, 

14. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego kontenera hakowego w ramach PROW 21014-2020 

– szt. 1, 

15. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego STEYR PROFI 4125 w ramach 

PROW 21014-2020 – szt. 1, 

16. Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowej przyczepy kontenerowej METALTECH PH12 w 

ramach PROW 21014-2020 szt. 1. 

 

 

D. Realizacja Funduszu sołeckiego 

 

Fundusz sołecki – to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację 

przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest 

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.), która 

weszła w życie 20 marca 2014 r. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę 

o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym 

wydatkowane zostaną środki. Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca 

na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwoty dla 

poszczególnych sołectw przedstawia wójt, burmistrz lub prezydent do 31 lipca roku poprzedzającego 

rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne. 

 W budżecie Gminy i Miasta Szadek na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach 

Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości  395 672,51 zł, wykorzystano 

395 614,11  zł, tj. 99,98% planu rocznego. W ramach środków funduszu sołeckiego w 2020 roku  

zrealizowano niżej wymienione  przedsięwzięcia zaplanowane przez sołectwa; 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_gminy
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000301
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy


Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

49 
 

 

Harmonogram realizacji  zadań  dotyczących funduszu sołeckiego na 2020r 

L

P 

Sołectwo Łączna kwota 

funduszu w zł 

Główne 

zadania 

zawarte we 

wniosku 

Kwota  dla 

poszczególnych 

zadań w zł 

ZAKUP  / 

USŁUGA 

Wydatkowan

a kwota w zł 

1 Antonin    9552,90 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

2412,90 Naprawa 

dachu 

2214,00 

Materiały- 

utwardzenie 

terenu 

198,90 

Zakup koszy 

na odpady 

7140,00 kosze  7140,00 

2 Boczki 18154,48 Zakup koszy 

na odpady 

18154,48 kosze  18154,48 

3 Borki Prusinowskie 

zmian  

11931,22 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

4831,22 Materiały 

budowlane 

4831,22 

Zakup koszy 

na odpady 

7100,00 kosze  7100,00 

4 Choszczewo  17956,29 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

10776,29 Materiały 

budowlane 

217,55 

Materiały 

budowlane 

664,20 

Materiały 

budowlane 

1218,01 

Materiały 

budowlane 

2536,88 

Materiały 

budowlane 

6139,65 

Zakup koszy 

na odpady 

7180,00 kosze  7180,00 

5 Dziadkowice - 

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR. 

14230,26 Budowa 

Świetlicy 

Wiejskiej 

13230,26 Elektryka 7662,90 

tynki 1768,72 
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piasek 900,00 

Hydraulika 

wodno-

kanalizacyjn

a 

2898,64 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

500,00 Materiały 

budowlane 

500,00 

Zakup koszy 

na odpady 

500,00 kosze 500,00 

6 Górna Wola  zmiana 

.  

11376,28 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

4236,28 Materiały 

budowlane 

4236,28 

Zakup koszy 

na odpady 

7140,00 kosze 7140,00 

7 Góry Prusinowskie  11297,00 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

2197,00 Materiały 

budowlane 

2197,00 

Zakup koszy 

na odpady 

7100,00 kosze 7100,00 

kosze 

zakup szlaki 

na 

wyrównanie 

drogi 

2000,00 szlaka na 

drogę 

2000,00 

8 Grzybów ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR  

15379,78 Zakup koszy 

na odpady 

7000,00 kosze 7000,00 

Budowa 

Świetlicy 

Wiejskiej 

8379,78 montaż 

kanalizacji 

700,00 

rura 141,11 

szambo 2952,00 
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robocizna-

remont 

4586,67 

9 Karczówek  14428,45 Zakup koszy 

na odpady 

14428,45 kosze 14428,45 

10 Kobyla Miejska   

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR     

10385,31 Czyszczenie 

rowów  

5000,00 Czyszczenie 

rowów  

5000,00 

Zakup koszy 

na odpady 

5385,31 kosze 5385,31 

11 Kotliny               

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W 

PAŻDZIERNIKU 

BR      

16013,99 Zakup i 

montaż 

klimatyzacji 

9400,00 zakup i 

montaz 

klimatyzacji 

9385,93 

Zakup 

wyposażenia 

6613,99 wyposażenie 5800,00 

nagrzewnica 811,98 

12 Krokocice  

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR  

uzupełnić  wniosek 

15181,58 Czyszczenie 

rowów  

5000,00 Czyszczenie 

rowów  

2100,00 

Czyszczenie 

rowów  

2900,00 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

3081,58 Materiały 

budowlane  

990,71 

Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

2090,87 

Zakup koszy 

na odpady 

7100,00 kosze 7100,00 

13 Kromolin Stary  14824,84 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

7684,84 Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

7684,84 

Zakup koszy 

na odpady 

7140,00 kosze 7140,00 

14 Lichawa  ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR  

12287,97 Budowa 

Świetlicy 

Wiejskiej 

11287,97 elektryka 6040,00 

hydraulika 2803,50 
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tynki 2444,47 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

500,00 Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

500,00 

Zakup koszy 

na odpady 

500,00 kosze 500,00 

15 Łobudzice   

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR   

12684,35 Czyszczenie 

rowów  

5000,00 Czyszczenie 

rowów 

5000,00 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

554,35 Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

554,35 

Zakup koszy 

na odpady 

7130,00 kosze 7130,00 

16 Piaski           

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR  

13199,65 Budowa 

Świetlicy 

Wiejskiej 

8199,65 Murowanie 

ścian 

8199,65 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

2000,00 Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

2000,00 

Zakup koszy 

na odpady 

3000,00 kosze 3000,00 

kosze 

17 Prusinowice 23822,80 Zakup koszy 

na odpady 

23822,80 kosze 23822,80 

kosze 

18 Przatów   21721,95 Ocieplenie 

budynku 

OSP 

21721,95 ocieplenie 

budynku 

21700,00 

19 Reduchów   11931,22 Zakup koszy 

na odpady 

7000,00 kosze 7000,00 
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Czyszczenie 

rowów  

4931,22 Czyszczenie 

rowów 

3120,00 

20 Rzepiszew  14388,81 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

7088,81 Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

7088,81 

Zakup koszy 

na odpady 

7300,00 kosze 7300,00 

21 Sikucin   15023,03 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

7923,03 Wykonanie 

prac-

utwardzenie 

terenu 

2381,03 

Transport 

utwardzenie  

terenu 

5542,00 

Zakup koszy 

na odpady 

7100,00 kosze 7100,00 

22 Szadkowice   16410,38 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

9210,38 Materiały 

budowlane 

461,25 

Transport 

utwardzenie  

terenu 

4790,00 

Wykonanie 

prac 

utwardzenie 

3959,13 

Zakup koszy 

na odpady 

7200,00 kosze 7200,00 

23 Tarnówka  12723,99 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

5523,99 Wykonanie 

prac 

5523,99 

Zakup koszy 

na odpady 

7200,00 kosze 7200,00 

24 Wielka Wieś  18986,89 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

11886,89 Wykonanie 

prac 

11886,89 
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Zakup koszy 

na odpady 

7100,00 kosze 7100,00 

25 Wilamów   

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR   

14864,48 Czyszczenie 

rowów  

5000,00 Czyszczenie 

rowów 

4000,00 

Czyszczenie 

rowów 

1000,00 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

2764,48 Wykonanie 

prac 

2764,48 

Zakup koszy 

na odpady 

7100,00 kosze 7100,00 

26 Wola Krokocka  14388,81 Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

7238,81 Wykonanie 

prac 

2033,76 

Materialy 

budowlane 

3995,90 

Nadzór 

investorski 

1209,15 

Zakup koszy 

na odpady 

7150,00 kosze 7150,00 

27 Wola Łobudzka      

ZMIANA 

PRZEDSIĘWZIĘCI

A W LIPCU BR     

12525,80 Budowa 

Świetlicy 

Wiejskiej 

11525,80 murowanie 

ścian 

11525,80 

Modernizacj

a i 

rozbudowa 

punktu 

rehabilitacji 

w Ośrodku 

Zdrowia w 

Szadku 

500,00 Nadzór 

investorski 

490,85 

Zakup koszy 

na odpady 

500,00 kosze 500,00 

RAZEM 395672,51   395672,51   395614,11 

 
 

IV. Stan mienia komunalnego 

 

 Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Szadek według stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 r. została przedłożona Radzie Gminy i Miasta Szadek wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. W niniejszym raporcie przedstawia się wyłącznie  
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zbiorcze dane obrazujące skalę ilościową majątku znajdującego się w zasobach Gminy i Miasta 

Szadek. 

➢ Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r 

poz.994, 1000, 1349, 1432, 2500) jest własność i inne prawa majątkowe należące do 

poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw. 

➢ W zasób mienia komunalnego Gminy i Miasta Szadek wchodzą grunty, budynki w tym: 

mieszkalne, budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane 

do środków trwałych. 

 

1) W zarządzie gminy pozostają: 

a) budynki użyteczności publicznej: 

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

- budynek biurowy, ul. Warszawska 7, 98-240 Szadek 

b) obiekty szkolne: 

- budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku 

- budynek Szkoły Podstawowej w Krokocicach 

- budynek Szkoły Podstawowej w Prusinowicach (½ 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 w Szadku 

- budynek Domu Ludowego w Górnej Woli 

- budynek w Woli Krokockiej 

d) obiekty służby zdrowia 

- budynek SPZOZ w Szadku 

e) inne obiekty 

- budynek z lokalami mieszkalnymi w Choszczewie ( po byłej Szkole) 

- budynek remizy OSP w Szadku 

- budynek remizy OSP w Krokocicach 
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- budynek OSP w Choszczewie 

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

- budynek remizy OSP w Borkach Prusinowskich 

- budynek OSP w Szadkowicach 

-budynek OSP w Łobudzicach (w części świetlica wiejska) 

- budynek w Boczkach (była remiza) 

- budynek po byłej szkole w Grzybowie 

- budynek targowiska ‘’Mój Rynek’’ 

- Rynek ( dz. 203/4, o pow. 0,4540ha) 

- ul. Piotrkowska 3 (dz. 209/8 o pow. 0,0530 ha) 

- plac zabaw w miejscowości: Boczki, Dziadkowice, Rzepiszew, Tarnówka, Piaski, Górna Wola, 

Kromolin Stary, Choszczewo, Kotliny,  Publiczne Przedszkole w Szadku) 

- plac sportowo – rekreacyjny w miejscowości Choszczewo 

- hydrofornia w Łobudzicach 

- oczyszczalnie ścieków przy szkołach w Krokocicach i Sikucinie, 

- stadion i pawilon sportowy w Szadku 

f) działki przejęte od Powiatu Zduńskowolskiego: 

- działka nr 228 i 162 (stanowiące ul. Kościelną) 

- działka nr 92/3 (stanowiąca ul. Parkową) 

- działka 137/2 (stanowiąca ul. Wilamowską) 

- działka nr 214 ( stanowiąca ul. Młynarką, Leśną, Łąkową) 

- działka nr 45/6 (stanowiąca ul. Prusinowską) 

- działka nr 236 i 187 ( stanowiąca ul. Parczewskiego) 

- działka nr 78 i 119 ( stanowiąca ul. Aleje 3-go Maja) 

- działka nr 30 (stanowiąca ul. Bobownia) 

g) budowle i urządzenia 

- sieć internetu szerokopasmowego 

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

- urządzenia techniczne i inne środki trwałe: komputery, kserokopiarki, lodówki, zmywarki, grillo-

wędzarnie, hala namiotowa. 

 

2) W zarządzie jednostki komunalnej – Zarząd Gospodarki Komunalnej w Szadku pozostają: 

( Informacje uzyskane od Kierownika ZGK i pracowników ZGK.) 

➢ a) budynki: 
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➢ budynki mieszkalne w ilości 10 szt. w tym 3 szt. budynków udział częściowy 

➢ budynki gospodarcze w ilości 11 szt. w tym: 3 szt. budynków udział częściowy, 

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

➢ hydrofornie wiejskie – Krokocice -1szt. 

➢ oczyszczalnia ścieków – 5 szt., 

➢ budynek biurowy  Starostwo Szadek – 1szt. 

➢ budynek gospodarczy Starostwo Szadek – 1 szt., 

➢ b) budowle: 

➢ wodociągi wiejskie: - 9,6 km sieć przesyłowa, - 153,1 km sieć rozdzielcza, 

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

➢ oczyszczalnia ścieków Prusinowice 1szt, 

➢ budowle na oczyszczalni Przedmieście Grabowiny i sieć kanalizacyjna sanitarna długości: 

12,2 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 – 1 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 – 17 szt. 

➢ h) narzędzia, przyrządy, wyposażenie : 1 szt. 

➢ i) grunty: 

➢ działka pod oczyszczalnią 

➢ działka pod ujęcie wody 
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3) W skład mienia komunalnego wchodzą też grunty oraz drogi.             

Ogólna powierzchnia gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 wyniosła 130,106 ha. 

Część gruntów komunalnych tj. 12,35 ha (w roku 2019 Gmina Szadek przejęła na własność dz. 163/2 

w Wielkiej Wsi a Kółko Rolnicze w Wielkiej Wsi przestało być użytkownikiem wieczystym pow. 

0.60ha, stąd zmiana powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 12,95ha – 0,60ha = 

12.35ha) stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek: 

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych – pow. 1,91 ha, 

2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku – pow. 3,80 ha, 

3. Ogródki Działkowe w Szadku – pow. 3,83 ha, 

4. Pan Kowalczyk Przemysław – pow. 1,70 ha, 

5. NDS DEPO Sp. zo.o (dz. 222/3 i 222/2 obr. 10) – pow. 0,14 ha, 

6. OSP Rzepiszew (dz. nr 108) – pow. 0,15 ha, 

7. OSP Przatów (dz. nr 120/1) – pow. 0,17 ha, 

8. OSP Prusinowice (dz. nr 157) – pow. 0,16 ha, 

9. OSP Grzybów (dz. nr 257) – pow. 0,12 ha, 

10. OSP Sikucin (dz. nr 222) – pow. 0,17 ha, 

11. OSP. Szadek (dz. nr 235/3 obręb 10) – pow. 0,20 ha. 

 

Nadmienić należy również, że  07.05.2020 r. osoba fizyczna  nieodpłatnie przekazała dz. 9/2 obr. 

Sikucin (pow. 301-310m2) na rzecz Gminy i Miasta Szadek. 

Ponadto osoby fizyczne w drodze przetargu dokonały zakupu działek od Gminy i Miasta Szadek (4 

działki) za łączną kwotę 134 764,40 zł 

 

Ogólna długość dróg gminnych : 66,108 km ( 63,745 km z roku 2019 + 2 363 z roku 2020 – droga 

119180E Kobyla Miejska – Prusinowice Parcela) 

Wpływy z  dzierżaw najmu wyniosły: 14 181,43 zł, 

Wpływy z użytkowania wieczystego:  29 117,00 zł. 

 

4) Składniki rzeczowe majątku ruchomego: 

1) Ciągnik LSR60 

2) Posypywarka pasku PS-250 prod. Pronar 

3) Pług do odśnieżania PUV-1600 prod.Pronar 

4) Rębak 
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5) Głowica ciężka GH 12)H 18/360 do koparko-ładowarki HIDROMEK HMK 102B z 

uchwytem z funkcją pływającą. 

6) Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany (400l (12M) P152/3. 

 

V. Realizacja polityk, programów, strategii 

 

Gmina i Miasto Szadek realizowała w roku 2020 różne działania określone w budżecie Gminy 

i Miasta Szadek na rok 2020 w ramach następujących polityk, programów, strategii: 

- W 2020 roku został opracowany Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 

2020 -2028 z perspektywą do roku 2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

dotyczącą  projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2020 -2028 z 

perspektywą do roku 2032.  W/w dokument został opracowany  przez firmę Green Key Joanna 

Masiota – Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu , ul. Unii Lubelskiej 3/307 i 307a, 61-249 Poznań. 

Wartość umowy dotyczącej wykonania  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek 

na lata 2020 -2028 z perspektywą do roku 2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

dotyczącą  projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2020 -2028 z 

perspektywą do roku 2032  wyniosła 4 500,00zł. Rada Gminy i Miasta Szadek przyjęła Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2020 -2028 z perspektywą do roku 2032 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą  projektu Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2020 - 2028 z perspektywą do roku 2032 uchwałą  Nr 

XXIII/177/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku. W/w uchwała wraz z załącznikami została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 27.10.2020 roku, 

- Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Szadek na lata 2014-2020,  

- Program  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szadek na lata 2013-2032, w  

2020 roku Gmina i Miasto Szadek nie aplikowała o środki na usuwanie  wyrobów 

zawierających  azbest. Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest  złożyło 31 właścicieli 

nieruchomości  z terenu Gminy i Miasta Szadek. Planowana aplikacja o dofinansowanie w roku 2021, 

- Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Szadek; 

- w ramach realizacji złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowani do Urzędu Marszałkowskiego w 

Łodzi pod tytułem „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku”  

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

Gmina i Miasto Szadek nie uzyskała dofinansowania. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania  
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z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowani do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod tytułem 

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku”  w formie dotacji i 

pożyczki – Gmina i Miasto Szadek uzyskała dofinansowanie z przedmiotowej instytucji, 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

i Mieście Szadek w 2020 roku, odniesienie w dalszej części – ochrona zwierząt, 

- Projekt „ Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację kotów” - odniesienie w dalszej 

części – ochrona zwierząt. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Szadek 

Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych 

gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.  U.  z  2020  

r. poz. 2050) Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wpisujący się 

w strategie rozwiazywania problemów  społecznych gminy i miasta Szadek. Działania te 

podejmowane są  w oparciu o uchwałę  Nr XVII/130/2020 z dnia  29 stycznia 2020 roku Rady Gminy 

i Miasta Szadek. Środki przeznaczone na realizację niniejszego programu pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację gminnego programu 

przeciwdziałania narkomani  w budżecie gminy zaplanowano 10 000,00. Łączna kwota poniesionych 

wydatków w 2020 roku na realizację programu wyniosła 5 230,00 zł. Do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szadku i Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Szadku w roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek o objęcie leczeniem uzależnienia  

od narkotyków. Narkomania jest jednak ważnym problemem w  aspekcie szeroko rozumianej 

profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dlatego Miejsko-Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje w  tym  zakresie  z  Posterunkiem Policji 

w Szadku. Placówki oświatowe w  związku z zagrożeniami na jakie narażone są dzieci i młodzież ze 

strony środowiska realizują programy profilaktyczne oraz działania związane  z tematyką 

uzależnienia. 

 

Gminny Program  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla Gminy i 

Miasta  Szadek 

Zgodnie z art. 4¹ ust 1 i 2 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych  
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gminy. Zadania te są realizowane w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Szadek, który stanowi część strategii rozwiazywania 

problemów społecznych. Program uchwalany  jest corocznie  przez  Radę Gminy i Miasta Szadek. 

Działania te podejmowane są w oparciu o uchwałę Nr XVII/129/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku 

Rady Gminy i Miasta Szadek.  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzących z 

opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. 

W 2020 roku z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

do budżetu gminy wpłynęło 129 130,32 zł. Na realizację gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano 133 350,58. 

Łączna kwota poniesionych wydatków w 2020 roku na realizację gminnego programu  wyniosła 

93 732,53 zł. Niniejszy Program, określa działania zmierzające do zmniejszenia spożycia napojów 

alkoholowych, zmniejszenia skali szkód i problemów wynikających z nadużywania alkoholu, określa 

wzmocnienie działalności informacyjno-edukacyjnej oraz ustala warunki pomocy osobom 

uzależnionym i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, przemoc  w rodzinie. 

Głównym  założeniem   Programu   było   zmniejszenie   problemów alkoholowych oraz  zapobieganie  

powstawaniu  nowych  patologii  na  terenie  Gminy i Miasta Szadek.  W celu inicjowania działań w 

zakresie przeciwdziałania  i rozwiazywania problemów alkoholowych Burmistrz Gminy i Miasta 

Szadek powołał Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szadku. 

Miejsko-Gminna  Komisja  ds. Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Szadku  liczy  8 

członków. W roku 2020 odbyło się 10 posiedzeń, posiedzeń tematyką których były między innymi 

sprawy: rozpatrywanie wniosków osób nadużywających alkoholu; wydawanie opinii w sprawie 

lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych; zapoznanie z wnioskami podmiotów 

realizujących w części Gminny Program. Gminna  Komisja  w  omawianym  okresie  czasu  

przeprowadziła 15 rozmów profilaktyczno-motywacyjnych o podjęcie leczenia przez osoby 

uzależnione, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację  nieletnich,  uchylają  się  od  pracy  lub  systematycznie  zakłócają  porządek publiczny. 

Z rozpatrywanych  spraw  4  osób  skierowano  do  Sądu  Rejonowego w Zduńskiej Woli III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich celem zastosowania  przymusowego   leczenia   odwykowego. Komisja 

rozpatrzyła  wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych. Komisja wydała 9 

postanowień wyrażając, pozytywna opinię o zgodności lokalizacji miejsca sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Szadek. Do Komisji w 2020 wpłynęły  4 nowe wnioski o 

wszczęcie postępowania w celu zobowiązania osób wskazanych we   wnioskach   do   poddania   się   

leczeniu  odwykowemu przeciwalkoholowemu. Z osobami tymi zostały przeprowadzone rozmowy 

motywująco -profilaktyczne. Komisja występowała do biegłych sądowych o sporządzenie dla  osób  



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

62 
 

 

zgłoszonych opinii psychologiczno - psychiatrycznej w sprawie ustalenia uzależnienia od 

alkoholu. W celu realizacji zadań wynikających z gminnego programu  funkcjonuje  Punkt  

Konsultacyjny  dla  osób  uzależnionych, współuzależnionych,  osób zagrożonych  różnymi  

uzależnieniami  oraz  osób  doznających  przemocy. W  Punkcie Konsultacyjnym  udzielają są 

konsultacje i porady przez specjalistę  psychoterapii  uzależnień,  psycholog, pracownicy socjalni. 

Do punktu przychodziły osoby zaniepokojone swoim piciem, nadużywaniem środków  

psychoaktywnych,  osoby  które  przestały  sobie  radzić  na  co  dzień z nadużywaniem alkoholu 

przez najbliższych, osoby doznające przemocy, osoby będące w kryzysie mające  problemy  rodzinne  

czy  wychowawcze,  a  także  osoby  po  zakończonym  leczeniu odwykowych. Z pomocy specjalistów 

skorzystało 17 osób, udzielono 46 porad. Porady, konsultacje udzielane są bezpłatnie. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Szadek 

Program realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Szadku, w ramach którego 

realizowane są cele i zadania określone w programie. Wskazano między innymi wskaźniki  

określające zmniejszenie zjawiska przemocy, które przedstawiają się następująco: 

Prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie   przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Wskaźniki osiągnięcia celu zmniejszenia zjawiska przemocy: Liczba szkoleń i liczba osób 

biorących udział w szkoleniach:  

Szkoła Podstawowa  w Szadku:   

„Kształtowanie postaw prospołecznych ucznia” : 8 nauczycieli 

„Bezpieczeństwo w sieci rozległej Internet”: 5 osób 

VII Konferencja Wychowanie do samodzielności  „Aktywni, odpowiedzialni” : 2 osoby. 

Szkoła Podstawowa w Krokocicach:  4 osoby przeszkolone w zakresie rozpoznawania  i reagowania 

na sytuacje przemocowe. 

- Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 

- Liczba spotkań grup roboczych:  8. 

- Liczba ofiar i sprawców przemocy kierowanych do MGKdsRPA:  1 

- Liczba wniosków o leczenie  kierowanych do MGKdsRPA:  4 

- Ilość wniosków skierowanych do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia przymusowego 

leczenia odwykowego:  4 

- Liczba osób zmotywowanych do udziału w konsultacji/terapii w związku z nadużywaniem 

alkoholu: 1 

- Ilość przeprowadzonych rozmów z osobami nadużywającymi alkohol:  15 
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- Liczba rozmów z osobami nadużywającymi alkohol w związku ze stosowaniem przemocy 

(dot. sprawców i ofiar przemocy ):  1/0 

- Liczba sprawców przemocy  w rodzinach, w których na utrzymaniu i pod opieką pozostają 

małoletnie dzieci : 1  

- Liczba prowadzonych procedur Niebieska Karta:  4, 13  osób w rodzinach ,w tym: 3  procedury  9 

osób w rodzinach dotyczy mieszkańców  gminy. 

- Liczba wdrożonych w 2020 r. procedur Niebieska Karta:  3, 9 osób  w rodzinach w tym wszystkie 

procedury  dotyczy mieszkańców gminy.  

- Liczba zakończonych w 2020 r.  procedur Niebieska Karta: 3,  11osób  w rodzinach, w tym:  2  

procedury, 7 osób w rodzinie dotyczy mieszkańców gminy. 

- Liczba zakończonych procedur z powodu ustania przemocy w rodzinie:  1. 

- Ilość podjętych przez funkcjonariuszy policji  interwencji domowych:   39 

- Ilość podjętych interwencji w związku z przemocą w rodzinie:  1 

- Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej:  3 (kobiety) 

- Liczba rodzin współpracujących z asystentem: 13.  

- Liczba dzieci w rodzinach współpracujących z asystentem: 29. 

- Liczba osób objętych pomocą społeczną: 644 

- Liczba wydanych decyzji przyznających  świadczenie:  1324 

- Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej: 272 

- Liczba rodzin objętych procedurą Niebieska Karta: 4, w tym na wsi: 3 

- Liczba rodzin objętych pracą socjalną, w których prowadzono procedurę Niebieska Karta:  4 

- Liczba osób objętych poradnictwem w Punkcie Konsultacyjnym: 20 w tym 6 osób korzystało z 

konsultacji ze specjalistą psychoterapii uzależnień natomiast 14 osób korzystało z konsultacji 

psychologicznych. 

- Liczba rodzin korzystających z Punktu Konsultacyjnego:  16.  

- Liczba osób/rodzin dotkniętych  przemocą korzystających  z Punktu Konsultacyjnego:  2 (  9 osób 

w rodzinach ) 

- Liczba udzielonych porad osobom/rodzinom dotkniętym przemocą: 8 w tym  7 porad  

przeprowadzono ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Natomiast 4 osoby dotknięte przemocą w 

rodzinie skorzystały z poradnictwa socjalnego w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Szadku. 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Szadku realizowane są programy/zajęcia 

psychoedukacyjne dla dzieci w formie: zajęć edukacyjno-warsztatowych z zakresu poradnictwa  
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zawodowego, technik zapamiętywania, style uczenia się, zajęć integracyjnych jak sobie radzić 

ze stresem, cyberprzemoc. 

Liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć: korekcyjno-

kompensacyjnych  24,  logopedycznych  49, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 17, 

zajęcia edukacyjno-wyrównawcze 48, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 46,  

zajęcia z psychologiem 14, zajęcia z pedagogiem 22. 

W   Szkole   Podstawowej    w   Prusinowicach     pomocą    psychologiczno –   pedagogiczną 

objętych jest w formie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  4 dzieci, zajęć logopedycznych 13 

dzieci, socjoterapeutycznych oraz  innych o charakterze terapeutycznym 24 dzieci. 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Krokocicach  pomocą psychologiczno –pedagogiczną 

objętych jest 12 dzieci, w tym w formie: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: 4 dzieci,  zajęć  

logopedycznych:  12 dzieci, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 1 dziecko, 

zajęcia wyrównawcze 7 dzieci,  zajęcia rewalidacyjne 3 dzieci. 

W Publicznym Przedszkolu w Szadku  23 dzieci korzysta z pomocy logopedycznej w oparciu 

o indywidualne programy opracowane przez logopedę dla każdego dziecka lub grupy dzieci oraz 

zajęcia rewalidacyjne dla 1 dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Placówki realizujące programy profilaktyczne: 

Szkoła Podstawowa w Szadku „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Niesamowity świat higieny jamy 

ustnej”, „Dopalaczom mówimy stop! – wybieramy zdrowie”, „Znamię! Znam je?, czyli profilaktyka 

czerniaka skóry”, „Stop Cyberprzemocy!”, „ Akademia Doktora Pieprzyka”, „NIE papierosom i e-

papierosom – czynniki uzależniające i chorobotwórcze”, „Metody radzenia sobie ze stresem”, „Chroń 

dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami”, „ Mamo, tato, tablet”, „ 10 porad dla rodziców 

dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu”, „ Młodzież, zdrowie, a sytuacje 

psychoaktywne”, „ Szkodliwość napojów energetyzujących”, „ Rodzaje, formy oraz skutki przemocy 

stosowanej wobec dzieci/młodzieży”, „Przemoc w rodzinie”, „Zagrożenia w Internecie”, „Umiem 

powiedzieć NIE”, „Nowe narkotyki”. 

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach: „ Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj 

formę”, „ Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Szkoła Podstawowa w Krokocicach: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, „Trzymaj Formę”, „Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „ Program dla szkół „ – owoce, warzywa, produkty mleczne; 

„Ogólnopliski Program Profilaktyki Czerniaka”, „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra 

dziecka”, „Czytam sobie”. 
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Publiczne Przedszkole w Szadku  „Czyste powietrze wokół nas” , „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „ 

Akademia Aquafresh ”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. 

 

Miejsko – Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Szadku w 2020 r. dofinansowała następujące działania na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych i 

dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą: kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł”, zimowiska 

profilaktyczne, kolonie letnie, ferie zimowe, półkolonie letnie, spektakl profilaktyczny, sportowe 

zajęcia profilaktyczne, imprezy okolicznościowe: Mikołajki, policyjny dzień bezpieczeństwa dla 

dzieci, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, finansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjnego, opłaty sądowe, opłaty za badania psychologiczno – psychiatryczne, widowisko 

artystyczne dla dzieci: „Dni Myśli Braterskich” 

Przeprowadzone działania promocyjno-informacyjne/liczba osób biorących udział w 

kampaniach:   KPP Zd-Wola: 1 - Niebieski Piknik, Szkoła Podstawowa w Szadku: 3 działania,  370 

osób biorących udział w kampaniach, Szkoła   Podstawowa  w  Krokocicach: w spotkaniu 

uczestniczyło 30 uczniów15 rodziców, Publiczne Przedszkole w Szadku: 1 spotkanie z rodzicami 20 

uczestników. 

W 2020 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku wydatkował kwotę   

3814,67 zł. na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym na zakup 

materiałów biurowych, dostęp do serwisu prawnego i telefonicznego oraz szkolenia członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny  

 

Głównym celem Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin zamieszkujących 

Gminę i Miasto Szadek, sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Celami szczegółowymi Programu są: zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego oraz stabilizacji, wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny,  

integrowanie i doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodziny.  

Adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Szadek są 

rodziny oraz ich członkowie zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Szadek, w szczególności 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zagrożonych 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastepczej. Program adresowany jest również do rodzin, którym  
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Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, 

a także tych których dzieci przebywają już w pieczy zastępczej. Jego realizacja polega na 

zasadach współdziałania w koalicji z partnerami środowiska lokalnego, tj. instytucje państwowe,  

samorządowe, organizacje pozarządowe, służba zdrowia oraz innymi podmiotami, które 

specjalizują się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Wspólnie podejmowane działania 

umożliwiają dopracowanie odpowiednich warunków i możliwości dla skutecznej i 

wszechstronnej pomocy rodzinie.    

Rodzaje pomocy oraz formy wsparcia świadczone  na rzecz rodzin przedstawiono w poniższej 

tabeli.  

 

Rodzaj pomocy Liczba  

Wsparcie asystenta rodziny w ramach rządowego „Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

1 asystent (1 etat) 

Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

13 rodzin, 29 dzieci 

Karta Dużej Rodziny 74 karty dla 

rodziców/opiekunów 

oraz dzieci i młodzieży 

Program „Rodzina 500+” 851 rodzin, 1373 osób, 

15599 świadczeni 

Świadczenie „Dobry Start” 854 dzieci 

„Posiłek w szkole i w domu”  148 dzieci i młodzieży, 

dożywianych w 

przedszkolu i szkole 

Zasiłek lub zakup żywności dla uczniów szkół średnich 

położonych poza gminą 

8 uczniów 

Stypendia szkolne 49 uczniów 

Świadczenia rodzinne 361 rodzin 

Fundusz alimentacyjny 30 rodzin/26 dzieci i 

młodzieży 

Świadczenia pieniężne, pomoc rzeczowa, praca socjalna 272 rodziny, 644 osoby 

w rodzinach 

Dzieci i młodzież (w tym z rodzin ubogich, zagrożonych lub 

dotkniętych uzależnieniami) zorganizowany wypoczynek 

połączony z elementami zajęć terapeutycznych 

134 dzieci i młodzież 

Placówka wsparcia dziennego w formie pn. „Świetlica 

Środowiskowa w Sikucinie", liczba miejsc - 15. Zajęcia dla 

dzieci 

13 dzieci 

Liczba dzieci, którym dofinansowano pobyt w pieczy 

zastępczej 

8 dzieci 

Konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym 20 osób 

 

 Realizacja działań oraz przewidywanych form pomocy rodzinom z terenu Gminy  

i Miasta Szadek uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji, w której znajduje się dana  
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rodzina. Nieodzownym elementem służącym diagnozie jest wywiad środowiskowy 

przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wszystkie działania mają zapobiec dysfunkcjom w rodzinie, minimalizować negatywne skutki 

sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz przyczynić się do poprawy funkcjonowania rodzin. 

Program  przyczynia się również do zapobiegania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

 

VI. Infrastruktura techniczna i planowanie przestrzenne 

 

A. Ład przestrzenny 

 

Obecnie na terenie Gminy i Miasta Szadek funkcjonuje obowiązujące Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szadek podjęte stosowną uchwałą 

Rady Gminy i Miasta Szadek: 

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 

2012 r. 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Obecnie na terenie Gminy i Miasta Szadek funkcjonują następujące plany zagospodarowania 

przestrzennego podjęte stosownymi uchwałami Rady Gminy i Miasta Szadek: 

- Uchwała Nr XXXII/274/01 Rady Gminy i Miasta w Szadku z dnia 14 września 2001 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego i szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szadek; 

- Uchwała Nr XXXII/275/01 Rady Gminy i Miasta w Szadku z dnia 14 września 2001 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu ogólnego i szczegółowego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Szadek; 

- Uchwała Nr XXXVI/335/2002 Rady Gminy i Miasta w Szadku z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Szadek dla 

obszaru nad rzeką Pichną (Szadkówką); 

- Uchwała Nr XXII/221/04 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy i miasta Szadek w zakresie 

wyznaczenia terenów przewidzianych do zalesienia i ustalenia zakazu zabudowy (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 14.02.2005 r. Nr 41, poz. 443; 
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- Uchwała Nr XXV/179/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

geodezyjnym Dziadkowice w Gminie i Mieście Szadek; 

- Uchwała Nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 września 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 356, 357, 358, 359, 360, 361/8, 

361/9 oraz części działek nr 361/6, 362, 363, 364, 365, 366 położonych w obrębie geodezyjnym 

Dziadkowice w Gminie i Mieście Szadek. 

W roku 2020 kontynuowano procedurę sporządzenia nowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie umowy RG.272.82.2019, której przedmiotem jest 

sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych dla obszaru w granicach miasta 

Szadek oraz fragmentów  obrębów geodezyjnych Piaski, Przatów, Dziadkowice, Szadkowice-

Ogrodzim, Wielka Wieś, Prusinowice, Krokocice, Wola Krokocka, Karczówek i Łobudzice. 

Planowany termin realizacji” lata 2020-2021, wynagrodzenie Wykonawcy 98.500,00zł z VAT. 

 

B. Drogi, transport publiczny i oświetlenie uliczne 

 

1. Drogi 

Zgodnie z prowadzoną ewidencją dróg gminnych publicznych w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych na terenie Gminy i Miasta Szadek zaewidencjonowane są następujące drogi publiczne:  

 

WYKAZ REFERENCYJNY DRÓG GMINNYCH DLA GMINY SZADEK 

Numer Urząd 

Marszałkowski 

Klasa Drogi Przebieg  odcinka Długość  

odcinka 

Numeracja 

wewnętrzna 

103401E L  -  (lokalna) (Magnusy) - gr. gm. Wodzierady 

- (Przyrownica) 

0+587 G000001 

114462E L  -  (lokalna) (Rożdżały) - gr. gm. Warta - 

Boczki Stare 

2+763 G000002 

119051E L  -  (lokalna) (Zborowskie) - gr. gm. Zduńska 

Wola - Reduchów - Sikucin 

3+600 G000003 

119052E L  -  (lokalna) (Rębieskie Stare) - gr. gm. 

Zduńska Wola - Sikucin 

1+106 G000004 
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119056E L  -  (lokalna) (Suchoczasy) - gr. gm. Zduńska 

Wola - Dziadkowice 

1+608 G000005 

119101E L  -  (lokalna) (Odwet) - gr. gm. Zadzim - DP 

3715E - (Prusinowice) 

1+328 G000006 

119102E L  -  (lokalna) Boczki Parcela - Grzybów 4+456 G000007 

119103E L  -  (lokalna) Prusinowice - Góry Prusinowskie 

- Jamno - Sikucin 

5+192 G000008 

119104E L  -  (lokalna) Kolonia Starostwo - Karczówek - 

Szadek 

3+575 G000009 

119105E L  -  (lokalna) Choszczewo - gr. gm. Zadzim - 

(Bogucice) 

1+315 G000010 

119106E L  -  (lokalna) Kolonia Kornaty - Wola 

Kornacka - Tarnówka 

6+612 G000011 

119107E L  -  (lokalna) Marcelin - Łobudzice - Wola 

Łobudzka 

9+139 G000012 

119108E L  -  (lokalna) Górna Wola - gr. gm. Wodzierady 

- (Magnusy) 

2+150 G000013 

119109E L  -  (lokalna) Starostwo Szadek - Ogrodzim 2+143 G000014 

119110E L  -  (lokalna) Rzepiszew - Antonin 0+967 G000015 

119111E L  -  (lokalna) Piaski - Wola Przatowska - gr. 

gm. Łask - (Remiszew) 

2+462 G000016 

119112E L  -  (lokalna) Wilamów - gr. gm. Łask - 

(Wrzeszczewice) 

1+879 G000017 

119113E L  -  (lokalna) Rzepiszew Kolonia A i B 1+694 G000018 

119114E L  -  (lokalna) Rzepiszew - Tarnówka 1+040 G000019 

119151E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Błonie 0+333 G000020 

119152E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Działkowa 0+180 G000021 

119153E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Grabowiny 0+702 G000022 

119154E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Kąty 1+434 G000023 

119155E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Krótka 0+078 G000024 

119156E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Łanowa 0+245 G000025 

119157E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Nad Strugą 1+572 G000026 

119158E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Nadrzeczna 0+306 G000027 

119159E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Ogrodowa 0+257 G000028 
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119160E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Opłotki 0+536 G000029 

119161E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Polna 0+357 G000030 

119162E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Szpitalna 0+091 G000031 

119163E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Akacjowa, ul. 

Słoneczna 

0+306 G000032 

119164E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Wiśniowa 0+394 G000033 

119165E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Młodzieżowa 0+354 G000034 

119166E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Spokojna, ul. 

Spółdzielcza 

0+350 G000035 

119167E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Sadowa, ul. Sportowa 0+588 G000036 

119168E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Słowiańska 0+239 G000037 

119169E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Sosnowa, ul. Wspólna 0+574 G000038 

119170E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Skrajna 0+850 G000039 

119171E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Spacerowa 0+657 G000040 

119172E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Kościelna 0+505 G000041 

119173E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Parkowa 0+437 G000042 

119174E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Młynarska, ul. 

Łąkowa, ul. Leśna 

1+010 G000043 

119175E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Prusinowska 0+385 G000044 

119176E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Wilamowska 0+450 G000045 

119177E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Parczewskiego 0+164 G000046 

119178E L  -  (lokalna) Szadek, ul. Rynek 0+063 G000047 

119179E L  -  (lokalna) Szadek, Al. 3-go Maja, ul. 

Bobownia 

1+381 G000048 

119180E L  -  (lokalna) Kobyla Miejska - Prusinowice 

Parcela 

2+363 G000049 

Zestawienie zbiorcze danych dla dróg gminnych publicznych Gminy i Miasta Szadek: 

Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni 

Długość ogółem: 70,447 km 

Powierzchnia ogółem: 263426,1 m2 

Długość i powierzchnia według rodzaju nawierzchni 
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Nawierzchnia bitumiczna: 197697,6 m2 

Nawierzchnia bitumiczna: 45,304 km 

Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 573 m2 

Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,342 km 

Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego):44902,8 m2 

Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 18,939 km 

Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 19041,7 m2 

Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 5,498 km 

Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 1211 m2 

Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 0,364 km 

Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 145 m2 

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 10545,8 m2 

Liczba i długości obiektów mostowych w osi drogi: 28 / 267,4 szt./m 

Oświetlenie i oznakowanie pionowe 

Oświetlenie: 333 szt. 

Oznakowanie pionowe: 306 szt. 

 

2. Transport publiczny 

 

Gmina i Miasto Szadek współdziała w ramach Porozumienia Międzygminnego z dnia 8 

grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi aneksami. 

W ramach przedmiotowego Porozumienia funkcjonuje linia komunikacyjna Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zduńskiej Woli  przez teren Gminy i Miasta Szadek 

(miejscowości: Kromolin Stary, Kotliny, Kotlinki, Sikucin, Boczki Stare, Reduchów, teren Gminy 

Zduńska Wola, Kromolin Stary). Za rok 2020 w ramach Porozumienia wykonywano na terenie 

Gminy i Miasta Szadek przewozy za kwotę łączną rekompensaty za rok 2020 w wysokości 

79.126,16zł.. 
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Poza komunikacją realizowaną w ramach Porozumienia Międzygminnego w roku 2020 

funkcjonowały linie komunikacyjne obsługiwane przez prywatnych przewoźników wymienionych 

poniżej. 

 

1 Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Arent Grzegorz, Grodztwo, ul. Włocławska 48, 88- 153 

Kruszwica  

2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 63, 98- 200 Sieradz 

3 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zduńska Wola sp. z o. o., ul. Łaska 36, 98- 220 

Zduńska Wola 

4 Regio Travel Kamiński Maciej, ul. Sarmacka 6/30, 93- 320 Łódź 

5 Firma Przewozowa PARATEX Krzysztof Parat, ul. Malczewskiego 35 m. 34, 93- 154 Łódź 

6 Usługi Transportowe Marek Janiak, Mostki 11, 98- 220 Zduńska Wola 

7 WICHER TRAVEL Tomasz Kurzawa, ul. Dojazd 1/8, 99- 200 Poddębice 

8 PUT 100-MIL Bierzanowski sp. j., ul. Ogrodowa 13, 97- 400 Bełchatów – zakończyła realizację usług 

transportowych w roku 2020. 

 

Operatorzy wymienieni powyżej korzystając z przystanków autobusowych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Szadek stosują się do zasad określonych w 

uchwale Nr XX/135/2016 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Szadek oraz uchwale Nr II/12/2014 

Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 grudnia w sprawie opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Szadek. 

Niezależnie od powyższego Burmistrz Gminy i Miasta Szadek wydał w roku 2020 w związku 

ze złożonymi przez Firmy wnioskami  5 sztuk zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych 

przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym. Zezwolenia te dotyczą wykonywania 

przewozów przez firmy wygrywające przetargi na świadczenie usługi dowóz i odwóz dzieci do szkół 

i ze szkół. Oprócz zezwoleń wydano także 10 sztuk wypisów z zezwoleń. 

 

 

3. Oświetlenie uliczne 

 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek zamontowane jest 1750 sztuk oświetleniowych opraw 

ulicznych. W 2020 roku zakupiono 50 sztuk nowych opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu  
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LED. Oprawy te zostały zamontowane w następujących miejscowościach: Ogrodzim, 

Szadkowice-Ogrodzim oraz na ul. Skrajnej 

W 2020 roku dokonano około 170 zgłoszeń napraw lub regulacji oświetlenia ulicznego. 

Średnio w ciągu jednego roku wykonywane są 2 kontrole stanu oświetlenia i prawidłowości 

włączania i wyłączania się oświetlenia ulicznego. 

 

C. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy i 

Miasta Szadek, powołanym Uchwałą Rady  Gminy i Miasta Szadek Nr XV188/01  z 24 października 

1991 r. Zakład nie posiada osobowości prawnej. 

Zadaniem Zakładu jest świadczenie następujących usług o charakterze użyteczności publicznej: 

 uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

 konserwacja terenów zielonych 

 administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi. 

 

Stan zatrudnienia pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wynosi: 

 administracja – 4 i 3/5 etatu 

 pracownicy na stanowiskach konserwatorskich – 7,95 etatów 

 pracownicy na umowy cywilnoprawne – 2 osoby 

 

Koszty działalności Zakładu za 2020 rok:       1 802 422,96 zł 

Przychody:                  1 706 515,70 zł 

Wynik finansowy:                                                    21 410,41 zł 

Zakład jest wyposażony w następujący sprzęt: 

- ciągnik rolniczy STEYR 

- ciągnik rolniczy CASE 

- przyczepa rolnicza PRONAR – 2 szt. 

- przyczepa hakowa METALTECH 

- ciągnik rolniczy POL-MOT 8011H 

- ciągnik rolniczy URSUS C360-3P 

- ciągnik rolniczy FARMTRAC 675DT 

- Koparko - ładowarka HIDROMEK WARYŃSKI 
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- Koparko - ładowarka Ostrówek 

- beczka asenizacyjna POMOT CHOJNA 10 m3 

- beczka asenizacyjna POMOT CHOJNA 5 m3 

- beczka asenizacyjna POMOT – 5 m3 

- beczka asenizacyjna POMOT – 4 m3 

- beczka asenizacyjna – 4 m3 

- beczka do wody pitnej 

- samochód LUBLIN 

- samochód Fiat Ducato  

- samochód Volkswagen 

- samochód Opel Astra – 2 szt. 

- zamiatarka AGATA 

- przepychacz ciśnieniowy do rur kanalizacyjnych. 

- rozsiewacz RCW 3 – 2 szt. 

- przyczepa – 5 szt. 

W ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonano gruntownej 

modernizacji Stacji Ujęcia Wody w Szadku – montaż nowej szafy elektrycznej, nowych 

przepływomierzy, montaż SCADY. Wymieniono orurowanie oraz pompę głębinową w studni Stacji 

Ujęcia Wody w Szadku. Koszt całej inwestycji wyniósł 421.729,78 zł.   Dokonano modernizacji 

pompowni wody przy ul. Przatowskiej w Szadku, której łączny koszt wyniósł 22.640,97 zł. W 

oczyszczalni ścieków w Szadku zamontowany został zagęszczacz do osadu na kwotę 61.295,00 zł . 

Dokonano przebudowy i wymiany przepompowni ścieków przy   ul. Działkowej w Szadku. Był to 

wydatek na sumę 110.010,72 zł. 

 

Nowa szafa elektryczna na SUW Szadek 



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

75 
 

                  

                    SUW Szadek                                                  Prace modernizacyjne na SUW Szadek 

 

Sprzęty zakupione z PROW 2014-2020 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku wykonał 33 przyłącza wodociągowe.  W roku 2020 

usunięto 39 awarii na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Awarie te nie miały większego 

wpływu na funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokonano przeglądu zasuw i 

odświeżenia hydrantów na całym terenie Gminy i Miasta Szadek. 
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k. 

 

Budowa przyłączy wodociągowych 

Ogólna ilość wody pobranej z obu ujęć wody to 442 980 m3 (woda dostarczana odbiorcom – 

315 800 m3, zużyta na cele technologiczne – 6 600 m3, straty powstałe na skutek awarii bądź 

nielegalnych, niewykrytych poborów to  120 600 m3. Porównując do roku poprzedniego nastąpił 

spadek ilości pobranej i dostarczonej wody. 

Zakład wykonał 11 badań wody pitnej oraz dwa razy w roku przeprowadził szczegółowy 

monitoring wody, który w ubiegłym roku zlecił firmie SGS w Pszczynie. Jakość wody była okresowo 

kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarną w Zduńskiej Woli. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Zduńskiej Woli w  2020 r. pobrał i przebadał łącznie 4  próbki wody. Badania za rok  
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ubiegły są udostępnione mieszkańcom Gminy i Miasta Szadek na stronie internetowej zakładu 

www.zgkszadek.pl w zakładce badania wody. Dzięki inwestycjom wykonanym w 2020 roku na SUW 

Szadek znacznie polepszyła się jakość dostarczanej wody. Wszystkie działania podejmowane są z 

myślą o mieszkańcach Gminy i Miasta Szadek.  

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej zlikwidował kolejnych ryczałtowych 

odbiorców wody poprzez opomiarowanie wodomierzem głównym. Warto zaznaczyć, że z liczby 120 

ryczałtowych odbiorców liczbę tę zmniejszono do 4 odbiorców. Dokonano wymiany ponad 200 sztuk 

wodomierzy głównych, które nie spełniały już wymagań legalizacyjnych. Zaległości z tytułu 

dostarczonej wody, odebranych ścieków, oraz nieczystości stałych na koniec 2020 roku wynosiły 

74 043,43 zł. Zakład wszystkimi dostępnymi i zgodnymi z prawem sposobami podejmuje działania 

mające na celu poprawę ściągalności zadłużenia z tytułu opłat za wodę  i ścieki.   

Ilość oczyszczonych ścieków w 2020 roku to 127 247 m3. Wzrost ilości oczyszczanych 

ścieków związany jest z większą ilością odpadów i przedostawaniem się do oczyszczalni wód 

opadowych. Beczkami asenizacyjnymi dowieziono z terenu Gminy i Miasta Szadek 6 530 m3. 

Oczyszczalnia w Prusinowicach oczyściła 2 290 m3. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku administruje budynkami mieszkalnymi  i 

współadministruje w 6 budynkach, z czego jeden budynek posiada zarejestrowaną wspólnotę 

mieszkaniową (ul. Widawska 26). Wszystkie budynki, oprócz bloku przy ul. Grabowiny 25 

wymagają większych bądź mniejszych remontów. W roku 2020 przeprowadzono prace porządkowe 

i remontowe w budynkach komunalnych. Naprawiono dachy w lokalach przy ul. Rynek 4, 

Warszawska 6, Piotrkowska 3. Drobne naprawy są dokonywane na bieżąco. Zaległości mieszkańców 

w czynszach w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego zmalały i wynoszą na koniec roku: 

31 763,27 zł.  

W siedzibie Zakładu nastąpiła wymiana ogrodzenia zewnętrznego o długości 120 mb. 

Zastosowano nowoczesne, transparentne ogrodzenie, które poprawiło widoczność na skrzyżowaniu. 

Należy nadmienić, iż w trosce o bezpieczeństwo wszystkich, płot nie został ustawiony w tzw. granicy, 

a został wsunięty celem poprawy widoczności. W siedzibie Zakładu wymienione zostały przestarzałe 

jednostki komputerowe na nowe, zainstalowano i uzbrojono szafę serwerową. Zakupione i wdrożone 

zostało oprogramowanie antywirusowe oraz do zarządzania i monitorowania sieci. W dalszym ciągu 

podnoszone są kwalifikacje pracowników. Kolejne 2 osoby uzyskały uprawnienia na koparko-

ładowarkę.  

 

 

http://www.zgkszadek.pl/
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Wymiana ogrodzenia w siedzibie ZGK przed i po 

Zakład Gospodarki Komunalnej  kolejny raz brał czynny udział w Projekcie udrażniania 

rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Szadek. Tak jak w latach minionych również w 

2020 roku, Zakład brał aktywny udział w odśnieżaniu Gminy i Miasta Szadek. Wykonany i 

zamontowany został kolejny pług do odśnieżania.  

 

Udrażnianie rowów melioracyjnych 

 

Akcja "zima" 
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D. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

 

Podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na 

terenie gminy jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Szadek”.  

Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian jakie zaszły w środowisku 

przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja 

przyczyni się do ochrony środowiska Gminy i Miasta Szadek, utrzymania stanu środowiska na 

dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz kontynuowania działań, 

które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są przekraczane. 

Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Szadek na lata 2020-2028 z perspektywą do roku 

2032, został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Szadek uchwałą  Nr XXIII/177/2020 z dnia 26 

sierpnia 2020 roku. W/w uchwała wraz z załącznikami została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego dnia 27 października 2020 roku, 

 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2020 

 

         W 2018 roku została podjęta  Uchwała Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26.10.2018 r. w 

sprawie przyjęcia "Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Szadek na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków". 

Zgodnie z Regulaminem dotacji podlega budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni 

ścieków do 5m3/d, opierająca się na systemie osadu czynnego lub błony biologicznej z wydzielonymi 

strefami oczyszczania zapewniających oczyszczanie ścieków do parametrów określonych przepisami 

prawa. 

Dotacja do budowy jednej oczyszczalni ścieków wynosi 3 500,00 zł. 

W roku 2020 dotacji udzielono dotacji dla 4 instalacji na łączną kwotę 14.000,00 zł. 

Łączna ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wynosi 187. 

   

2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze 

 

Na podstawie porozumienia podpisanego w lipcu 2019 r. oraz podpisanego następnie Aneksu 

nr 1 do porozumienia między Gminą i Miastem Szadek, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące Programu 

Priorytetowego Czyste Powietrze w Gminie. Rządowy Program polega m.in. na wymianie starych  
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źródeł ciepła na ekologiczne, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz możliwość 

przeprowadzenia termomodernizacji budynków. 

 

3. Edukacja ekologiczna 

 

Gmina i Miasto Szadek prowadzi edukację ekologiczną mieszkańców gminy poprzez 

budowanie świadomości polegającej na prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, na 

prawidłowym paleniu w piecach celem zapobiegania niskiej emisji, w szkołach również prowadzone 

są zajęcia w tym zakresie. Mieszkańcy informowani są również o możliwości korzystania z 

programów dotacyjnych typu Czyste Powietrze, Mój Prąd, oraz o dofinansowaniu do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków z środków gminnych. Dodatkowo na stronie internetowej oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Szadek widnieją informacje opisane powyżej. 

 

 4. Gospodarka odpadami 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2020, podmiotem odpowiedzialnym za realizację 

usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy i miasta Szadek, wyłonionym w drodze przetargu była firma FCC 

Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10 w Zabrzu. W ramach obowiązującego systemu właściciele 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta mieli ustawowy obowiązek selektywnego 

zbierania odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości. W 2020 roku obowiązkiem tym objęto 

również właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 Odbiorem odpadów były objęte podstawowe frakcje odpadów, jako odpady selektywne: papier i 

tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady zmieszane 

(pozostałości po segregacji,) odpady ulegające biodegradacji, wystudzony popiół.  

Odpady odbierane były zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy FCC Polska Sp. z o.o. 

w Zabrzu oraz Gminą i Miastem Szadek. 

Częstotliwość odbioru odpadów 

 Rodzaj odpadu Częstotliwość odbiorów 
zabudowa 

jednorodzinna 

część miejska 

gminy 

odpady komunalne zmieszane w okresie kwiecień-październik - 1 raz na 2 

tygodnie, 
w pozostałych miesiącach - 1 raz na miesiąc 

odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, 

tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale) 

1 raz w miesiącu 

odpady szklane 1 raz na kwartał 
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odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji 
w okresie kwiecień-październik - 1 raz na 2 

tygodnie, 
w pozostałych miesiącach - 1 raz na miesiąc 

odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, 

odbierane bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości 

1 raz w roku 

popiół w okresie styczeń-kwiecień oraz wrzesień-

grudzień  - 1 raz na miesiąc 
Zabudowa 

jednorodzinna część 

wiejska gminy, 
domki letniskowe, 

inne nieruchomości 

wykorzystywane na 

cele rekreacyjno–

wypoczynkowe 

odpady komunalne zmieszane 1 raz w miesiącu 
odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, 

tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale) 

1 raz w miesiącu 

odpady szklane 1 raz na kwartał 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji 
1 raz w miesiącu 

odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, 

odbierane bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości 

1 raz w roku 

popiół w okresie styczeń-kwiecień oraz wrzesień-

grudzień  - 1 raz w miesiącu 
Zabudowa 

wielorodzinna 
odpady komunalne zmieszane 1 raz w tygodniu 
odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, 

tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale) 

1 raz w tygodniu 

odpady szklane 1 raz w miesiącu 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji 
1 raz w tygodniu 

odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, 

odbierane bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości 

1 raz w roku 

popiół w okresie styczeń-kwiecień oraz wrzesień-

grudzień  - 1 raz w tygodniu 
 

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowił punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK), działający na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, otwarty w każdy 

poniedziałek i w środę w godzinach 7:00 – 15:00 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w 

godzinach 8:00 – 12:00. PSZOK przyjmował od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje 

odpadów: odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (z wyjątkiem opon od 

ciągników i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych), zużyte świetlówki, zużyte baterie i 

akumulatory małogabarytowe, leki i chemikalia, papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe. 

Mieszkańcy mieli także możliwość oddania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych do 

Urzędu Gminy i Miasta Szadek, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku oraz szkół: w 

Szadku, Krokocicach i Sikucinie. Przeterminowane lekarstwa można było dostarczać do trzech aptek, 

znajdujących się na ulicy Piotrkowskiej 1, Piotrkowskiej 43 oraz na ulicy Kościelnej 6. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W całym 2020 roku obowiązywały stawki opłat 

wprowadzone Uchwałą XIV/110/2019 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 listopada 2019r.: 
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 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku właścicieli segregujących 

odpady nie deklarujących posiadania kompostownika wynosiła  - 15,00 zł za 1 osobę na 

miesiąc, 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku właścicieli segregujących 

odpady deklarujących posiadanie kompostownika wynosiła - 14,00 zł za 1 osobę na miesiąc. 

Właściciele nieruchomości o charakterze letniskowym, zobowiązani byli do uiszczenia opłaty 

ryczałtowej za rok 2020 w wysokości 160,00 zł, zgodnie z  Uchwałą XIII/104/2019 Rady Gminy i 

Miasta Szadek z dnia 30 października 2019 r. 

Zmieszane odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania trafiały, zgodnie z założeniami u.c.p.g. oraz Planem gospodarki 

odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 

(powoływany dalej jako WPGO), przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego XL/502/17        

z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 2366), 

do instalacji, które spełniały warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z WPGO, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy i miasta Szadek zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, były transportowane przez firmę FCC 

Polska Sp. z o. o. w Zabrzu do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych EKO 

REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie - instalacja w Dylowie A – instalacja do mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów oraz  instalacja do kompostownia selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych bioodpadów. 

Art. 9tb ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 Z analizy potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gminy za rok 2019 wynikała potrzeba: 

1) doposażenia przestrzeni publicznej w kosze uliczne, 

2) dalszego doposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   w minimum 1 

kontener, 

3) zakupu przyczepy kontenerowej do transportu odpadów, 

4) sukcesywnego zakupu pojemników na odpady dla poszczególnych sołectw.   

Wszystkie  powyższe zadania zostały zrealizowane. 

 Z analizy potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gminy wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku wynikała potrzeba: 
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1) dalszego doposażenia przestrzeni publicznej w kosze uliczne (lub wymiany uszkodzonych), 

2) złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu kontenera dla potrzeb PSZOK, 

3) ogrodzenia nieruchomości przy Oczyszczalni Ścieków i zainstalowania monitoringu ww. terenu. 

Opłaty i koszty z tytułu gospodarowania odpadami        

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.( Dane w zł) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wpływy z tytułu 

opłat 

133.436,48 410.765,77 580.888,95 599.096,55 586.590,68 709.214,10 737.983,62 1.038.950,97 

W tym: 

 koszty 

upomnień 

 odsetki 

 

b.d. 
 

7.440,70 
 

7.507,90 
 

9.247,80 
 

7.761,00 
 

3.420,31 
 

 

799,38 

 

6.430,04 
 

 

1.984,01 

 

5.794,34 

 

 

570,93 

Zaległości 7.265,00 18.553,35 30.093,95 33.505,44 44.241,25 63.380,29 61.201,36 100.643,28 

W tym: 

 za rok bieżący 

 

b.d. 
 

b.d. 
 

21.399,00 
 

16.546,45 
 

25.722,21 
 

31.398,67 
 

22.492,91 
 

56.943,20 

Nadpłaty 1.957,48 5.654,20 3.688,60 2.668,71 4.562,61 4.766,38 8.270,96 11.402,13 

Jeśli właściciel nieruchomości spóźnił się z wniesieniem opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysyłane było upomnienie. 

Koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dane w zł.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Koszty ogółem 193.857,15 486.761,52 594.619,07 674.569,34 716.491,91 762.062,23 784.754,96 993.039,77 

W tym: 

 koszty odbioru, 

transportu, 

odzysku, 

unieszkodliwiania 

odpadów 

 koszty obsługi 

administracyjnej 

(koszty mat. 

biurowych, 

wynagrodzenia 

pracowników, 

opłaty itp.) 

 koszty serwisowe 

oprogramowania 

GOMiG 

 inne 

 

 

161.515,35 
 

 

 

 

 

 

 

 

32.341,80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowane 

ze środków 

UE 

 

- 

 

 

430.159,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

54.757,02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.845,00 

 

 

 

- 

 

 

537.399,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

55.375,07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.845,00 

 

 

 

- 

 

 

620.136,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

52.711,34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.722,00 

 

 

 

- 

 

 

644.840,34 
 

 

 

 

 

 

 

 

65.501,57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.150,00 

 

 

 

- 

 

 

688.811,04 
 

 

 

 

 

 

 

 

67.101,19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.150,00 

 

 

 

- 

 

 

688.811,04 
 

 

 

 

 

 

 

 

90.039,92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.904,00 

 

 

 

- 

 

 

862.027,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.590,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.904,00 

 

 

 

4.516,88 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nadwyżka 

poniesionych 

kosztów 

ponad 

uzyskany 

przychód 

60.420,67 
 

75.995,75 
 

13.730,12 
 

75.472,79 
 

129.901,23 
 

52.848,13 
 

46.771,34 
 

-

45.911,20 

 



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

84 
 

% udział 

nadwyżki 

kosztów w 

kosztach 

ogółem  

31,17 15,61 2,31 11,19 18,13 6,94 5,96 4,62 

Dane w zł 

W całym analizowanym okresie (lata 2013-2020) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami nie pokrywały kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Rok 2020 jest 

pierwszym, w którym Gmina nie musiała dopłacać do systemu gospodarki odpadami. 

Wygenerowana nadwyżka wyniosła 45,9 tys. zł    i stanowiła ok. 4,6% kosztów.  

Ten pozytywny wynik nie może jednak stanowić podstawy utrzymania lub zmniejszenia stawek za 

odbiór odpadów, ze względu na ustawowy obowiązek zmiany sposobu rozliczania się z podmiotem 

zbierającym odpady (z dotychczasowego sposobu w formie ryczałtu na rozliczenie wg wagi).  

   Liczba osób zameldowanych         Liczba osób ujętych w deklaracjach  

na terenie gminy i miasta Szadek            o wysokości opłaty za gosp. odp. komun. 

na koniec 2017 r.  - 7.267 osób,    na koniec 2017 r. – 6.263 osoby, 

na koniec 2018 r. - 7.283 osoby,                                       na koniec 2018 r. – 6.168 osób, 

na koniec 2019 r. – 7.435 osób,                                        na koniec 2019 r. – 6.170 osób, 

na koniec 2020 r. – 7.253 osoby,                                      na koniec 2020 r. – 6.154 osoby. 

Jak wynika z powyższego zestawienia  liczba osób zameldowanych w gminie i mieście Szadek jest wyższa od 

liczby osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica 

może wynikać z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy i miasta Szadek faktycznie zamieszkuje 

na terenie innej gminy i tam ponosi ww. opłaty.  Istnieje również  duże uzasadnione podejrzenie, że właściciel 

nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami u.c.p.g., Burmistrz Gminy i Miasta Szadek wszczyna postępowanie administracyjne 

w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub 

nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. 

Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

Analiza wytworzonych odpadów na ternie Gminy i Miasta Szadek 

Zestawienie odpadów zebranych na terenie Gminy z podziałem na kody odpadów (Dane w Mg) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
3,790 - - - 27,300 - - 30,420 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych 

3,900 0,800 - 0,540 34,510 - - 25,580 

15 01 05 

Opakowania 

wielomateriałowe 

- - - - - - - 1,340 

15 01 06 12,860 47,000 129,000 136,800 16,220 - - 125,100 
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
5,680 119,100 184,300 95,560 104,300 117,100 107,300 79,580 

16 01 03 
Zużyte opony 

3,440 5,500 8,600 12,560 11,720 3,840 13,100 - 

17 01 01 
Odpady betonu i 

gruz betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

- - 47,400 87,360 49,790 134,140 54,370 0,780 

17 01 02 
Gruz ceglany 

- - 204,100 109,800 - - - - 

17 02 01  

Drewno 
- - - - - - - 6,500 

17 04 02 
Aluminium 

0,160 - - - - - - - 

17 09 04 
Zmieszane odpady 

z budowy, 

remontów i 

demontażu inne 

niż 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03 

- 63,760 116,100 34,900 26,090 175,150 202,470 68,900 

20 01 01 
Papier i tektura 

22,710 18,400 - - - 98,600 72,340 48,66 

20 01 02 
Szkło 

25,440 37,100 - - - - - - 

20 01 23 
Urządzenia 

zawierające 

freony 

- - - - - 1,010 6,710 6,630 

20 01 39 
Tworzywa 

sztuczne 
64,800 44,300 - - - 108,500 126,240 176,760 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
- 28,480 34,000 - - 45,360 49,400 109,600 

20 02 02 
Gleba, ziemia, w 

tym kamienie 
5,900 135,700 204,400 262,820 117,680 263,100 123,410 3,440 

20 03 01 
Zmieszane 

(niesegregowane) 

odpady 

komunalne 

764,600 615,300 717,900 746,560 772,700 694,980 616,280 638,110 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
8,860 29,500 24,000 18,900 26,710 10,600 7,300 23,440 

20 03 99 
Odpady 

komunalne 

niewymienione w 

innych 

podgrupach 

9,800 115,160 96,100 226,450 205,66 - 184,64 253,460 

19 12 12 
Inne odpady (w 

tym zmieszane 

substancje i 

przedmioty) z 

mechanicznej 

380,700 406,570 50,480 119,992 99,366 - - - 
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obróbki odpadów 

inne niż 

wymienione w 
19 12 11 
20 01 35 
Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne, 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 
inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 

- - - 4,100 3,700 1,925 6,530 7,410 

20 01 36 
Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne, 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 
inne niż 

wymienione w 20 

01 21,20 01 23, 20 

01 35 

- 0,500 - 1,819 1,337 2,105 9,510 5,785 

Zebrane odpady 

łącznie 
1.312,640 1.667,170 1.815,500 1.858,161 1.497,083 1.847,400 1.579,600 1.611,495 

 

Przedstawione powyżej wartości wynikają ze sprawozdań półrocznych składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne z terenu gminy. Właściciele firm są zobowiązani zawrzeć 

indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dowolnym przedsiębiorcą wpisanym do 

gminnego Rejestru Działalności Regulowanej świadczącym tego rodzaju usługi. 

 

W roku 2018 pierwszy raz od kilku lat zmniejszyła się ilość zmieszanych odpadów komunalnych, w 

roku 2019 nastąpił dalszy spadek.  Był to wynik rozszerzonego systemu segregacji śmieci 

(zwiększona liczba  rodzajów worków i pojemników), wprowadzenia we wrześniu 2019 r. wymogu 

obligatoryjnego segregowania odpadów (brak segregacji pod groźbą kary wprowadzonej ustawą 2 - 

4 krotność podstawowej stawki opłaty za odbiór odpadów na terenie danej gminy) oraz edukacji 

ekologicznej prowadzonej na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.  

W 2020 roku ponownie wzrosła ilość ww. odpadów co miało związek ze zmianą  sposobu 

funkcjonowania mieszkańców (znaczne ograniczenie przebywania poza miejscem zamieszkania, 

praca zdalna, kwarantanna itp.) i wytwarzanie odpadów „nadprogramowych” (odpady związane z 

ochroną osobistą – rękawiczki, maseczki itp.).  

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy i miasta Szadek 

wyniosła odpowiednio: 
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rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mg 138,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Natomiast masa odpadów powstałych po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych, o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań, przekazanych do składowania 

wynosiła odpowiednio: 

 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mg 0,0 0,0 50,48 119,992 99,369 73,043 134,21 56,867 

 

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne z terenu gminy. 

Gmina na podstawie zapisu art. 3b oraz 3c u. c. p. g. zobowiązana jest do ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do 

osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), 

określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

19 lipca 2019 r. nastąpiła nowelizacja u.c.p.g., która: 

- wprowadziła nowe (wyższe) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, na 2020 rok i lata kolejne, 

- wprowadziła modyfikację sposobu ustalania osiągnięcia poszczególnych wskaźników. 

17 grudnia 2020r nastąpiła kolejna nowelizacja u.c.p.g, która: 

- wprowadziła nowe (wyższe) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, na 2021 rok i lata kolejne, 

- wprowadziła modyfikację sposobu ustalania osiągnięcia poszczególnych wskaźników, 

- zmieniła sposób naliczania kar za brak osiągnięcia ww. wskaźników. 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych - Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 

2020 miał mieć wartość równą lub mniejszą niż 40%. 
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Gmina Szadek z wynikiem 7,5% osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku. 

 podobnie było w roku 2019,  gdzie na wymaganą wartość nie większą niż 40%, Gmina Szadek 

osiągnęła poziom 10,91%. 

 podobnie było w roku 2018,  gdzie na wymaganą wartość nie większą niż 40%, Gmina Szadek 

osiągnęła poziom 12,98%. 

 podobnie było w roku 2017,  gdzie na wymaganą wartość nie większą niż 45%, Gmina Szadek 

osiągnęła poziom 10,24%. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych    i 

szkła - Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2020 miał mieć wartość minimum 50%. 

W roku rozliczeniowym osiągnięty przez Gminę Szadek poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia ww. frakcji wyniósł 50,44% czyli został osiągnięty. 

- podobnie było w roku 2019, gdzie na wymaganą wartość minimum 40%, Gmina Szadek osiągnęła 

poziom 41,48%. 

- podobnie było w roku 2018, gdzie na wymaganą wartość minimum 30%, Gmina Szadek osiągnęła 

poziom 55,60%. 

- podobnie było w roku 2017, gdzie na wymaganą wartość minimum 20%, Gmina Szadek osiągnęła 

poziom 30,82%. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - Poziom, który musiał zostać osiągnięty w 

roku 2020 miał mieć wartość nie mniejszą niż 70%. 

Gmina Szadek osiągnęła poziom 100%, czyli spełniła wymagania rozporządzenia. 

- podobnie było w roku 2019,  gdzie na wymaganą wartość nie mniejszą niż 60%, Gmina Szadek 

osiągnęła poziom 100% 

- podobnie było w roku 2018,  gdzie na wymaganą wartość nie mniejszą niż 50%, Gmina Szadek 

osiągnęła poziom 100%. 

- podobnie było w roku 2017,  gdzie na wymaganą wartość nie mniejszą niż 45%, Gmina Szadek 

osiągnęła poziom 100%. 

 

5. Odpady zawierające azbest 

 

W 2020 roku Gmina i Miasto Szadek nie aplikowała o środki na usuwanie  wyrobów 

zawierających  azbest. Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest  złożyło 31 właścicieli 

nieruchomości  z terenu Gminy i Miasta Szadek. 
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6. Ochrona zwierząt 

 

  W Gminie Szadek, podobnie jak w latach wcześniejszych, w roku 2020 funkcjonował 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie i 

Mieście Szadek”. Celem Programu było: 

1/ zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

2/ zmniejszenie liczby agresywnych zwierząt, 

3/ poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Szadek. 

 

Sterylizacja wolnożyjących kotek i kastracja wolnożyjących kotów.   

Zabiegi były w całości finansowane ze środków budżetowych Gminy i Miasta Szadek – pula 

środków przeznaczona na ten cel 6.000 zł. Gabinetem weterynaryjnym biorącym udział w akcji 

była Przychodnia Weterynaryjna GlobalWet z siedzibą w Szadku. 

 W ramach ww. części Programu  złożono 61 wniosków na łączną kwotę 4.310 zł. Wykonane 

zabiegi: 

 Kastracja – koty  

(szt.) 

Sterylizacja – kotki (szt.) Wartość w zł 

Styczeń - - - 

Luty - - - 

Marzec 1 6 530 

Kwiecień - - - 

Maj 3 6 630 

Czerwiec 1 4 370 

Lipiec 1 4 370 

Sierpień - - - 

Wrzesień 2 6 580 

Październik - 1 80 

Listopad - 1 80 

Grudzień 9 12 1.410 

 17 40 4.050 

W całym okresie trwania akcji: 

- złożono 61 wniosków o wartości 4.310 zł, z czego nie wykonano zabiegów na łączną kwotę 260 zł 
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- zrealizowano 57 zabiegów, w tym 17 kastracji i 40 sterylizacji. 

- z puli 6.000 zł wykorzystano 4.050 zł. 

Sterylizacja i kastracja zwierząt (psy i koty) właścicielskich.  

Zabiegi były w 50% finansowane ze środków budżetowych Gminy i Miasta Szadek – pula środków 

przeznaczona na ten cel 4.000 zł. Gabinetem weterynaryjnym biorącym udział w akcji była 

Przychodnia Weterynaryjna GlobalWet z siedzibą w Szadku. 

W ramach ww. części Programu  złożono 47 wniosków na łączną kwotę 2.510 zł. Wykonane zabiegi: 

 Kastracja – (szt.) 

 

Sterylizacja – kotki (szt.)  

Wartość w zł 

kot pies kotka suka 

Styczeń - - - - - 

Luty - - - - - 

Marzec 1 2 3 2 385 

Kwiecień - - - 1 80 

Maj - - - 1 80 

Czerwiec 1 - - 2 185 

Lipiec - - 1 1 120 

Sierpień 1 - 2 - 105 

Wrzesień - 2 2 6 640 

Październik 1 - 5 1 305 

Listopad 1 - 3 1 225 

Grudzień 1 1 2 3 385 

 6 5 18 18 2.510 

 

W całym okresie trwania akcji: 

- złożono 47 wniosków o wartości 2.510 zł, z czego wykonano 1% zabiegów. 

- zrealizowano 47 zabiegów, w tym 11 kastracji (6 kotów, 5 psów) i 36 sterylizacji (18 kotek, 18 suk). 

- z puli 4.000 zł wykorzystano 2.510 zł. 

W ramach Programu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Gminie i Mieście Szadek” wykonano łącznie 104 zabiegi. Dofinansowanie 

Gminy i Miasta wyniosło 6.560 zł z przeznaczonych na ten cel 10.000 zł.  
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Program cieszył się dużym zainteresowaniem a brak pełnego wykorzystania puli środków 

wynikał z ograniczeń i niepewności związanych z wystąpieniem COVID-19. 

 

 

E. Opieka nad zabytkami 

 

Na  terenie Gminy i Miasta Szadek są zlokalizowane obiekty i obszary zabytkowe, które 

zostały  ujęte  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego   Gminy 

i Miasta Szadek.  Obiekty  i obszary zabytkowe  zostały ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

w  liczbie 36. 

W  2020 r., trwała aktualizacja zasobu gminnej ewidencji zabytków Gminy i Miasta Szadek 

celem przygotowania stosownego projektu i przedłożenia go do uzgodnienia Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Ochrony Zabytków w Łodzi. Uzyskanie pozytywnej opinii pozwoli przyjąć Gminą 

Ewidencję Zabytków Gminy i Miasta Szadek przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek w formie 

stosownego Zarządzenia.  

Na terenie Gminy   i   Miasta  Szadek znajduje się 6 miejsc dotyczących lokalizacji  grobów 

i cmentarzy wojennych upamiętniających bohaterów poległych w wojnach światowych lub w 

powstaniach: 

1. obelisk upamiętniający bohaterów poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 

1918-1920, lokalizacja obręb geodezyjny Wielka Wieś, N:51° 41´ 15,07´´, E: 18° 58´ 13,88´´; 

nazwiska i imiona 10 osób, 

2. miejsce upamiętnienia Powstańców Polskich poległych pod Szadkowicami w walce z 

Moskalami w 1863 roku, lokalizacja obręb geodezyjny Szadkowice-Ogrodzim, cmentarz św. 

Wawrzyńca, N:51° 40´ 55,01´´, E: 18° 58´ 20,78´´; nazwiska i imiona 10 osób + 3 osób 

nieznanych z nazwiska, 

3. miejsce pamięci żołnierzy niemieckich poległych w 1914 r., lokalizacja obręb geodezyjny 

Szadkowice-Ogrodzim, N: 51° 39´ 40,21´´, E: 18° 58´ 20,85´´; tablice nagrobne częściowo 

zdewastowane  z częściowo czytelnymi nazwiskami, brak danych o całkowitej liczbie osób 

pochowanych/upamiętnionych, 

4. mogiły zbiorowe upamiętniające żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r., lokalizacja 

obręb geodezyjny Szadkowice-Ogrodzim, cmentarz św. Wawrzyńca, N:51° 40´ 54,05´´, E: 

18° 58´ 25,99´´; mogiła zbiorowa – brak informacji o liczbie i nazwiskach osób pochowanych, 

5. miejsce pamięci żołnierzy niemieckich poległych w 1914 r., lokalizacja obręb geodezyjny 

Szadek, N:51° 42´ 38,50´´, E: 19° 00´ 59,96´´(las miejski  w Szadku od strony Tarnówki); 
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tablice nagrobne częściowo zdewastowane  z częściowo czytelnymi nazwiskami, brak 

danych o całkowitej liczbie osób pochowanych/upamiętnionych, 

 

 

6. miejsce pamięci żołnierzy niemieckich poległych w 1914 r., lokalizacja obręb geodezyjny 

Szadek, N:51° 41´ 35,73´´, E: 19° 00´ 38,24´´ (tzw. kurhan przy ul. Błonie); tablice 

pamiątkowe nieczytelne, brak szczegółowych danych o liczbie osób 

pochowanych/upamiętnionych. 
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VII. Polityka i infrastruktura społeczna 

 

A. Oświata i edukacja 

 

Działalność oświatowa w życiu małego miasteczka pełni bardzo ważną funkcję społeczną 

i kulturotwórczą. Jej losy, choć związane z sytuacją gospodarczą i polityczną kraju, zależą także od 

aktywności i postawy społeczności lokalnej. 

Szkoły i przedszkola są miejscem wychowania, nauki, ale także zapewnienia opieki, które to 

czynniki spełniają bazową rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń mieszkańców Gminy   i  Miasta  

Szadek.   W  tym  procesie  szczególną  rolę  spełnia   kadra   pedagogiczna i dyrektorska.  Placówki 

oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Szadek kierowane są przez 

dyrektorów z dużym doświadczeniem pedagogicznym i wieloletnią praktyką. Wszyscy dyrektorzy 

posiadają wymagane kwalifikacje do kierowania placówkami oświatowymi. Nauczyciele zaś są 

nastawieni na proces wytyczania i osiągania celów. 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Szadek istniała sieć szkolno-przedszkolna 
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tworzona przez : 

- Publiczne Przedszkole w Szadku, ul. Widawska 4, 98-240 Szadek oraz filia w Hamentowie, 

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Szadku (z oddziałami przedszkolnymi),  

ul. Prusinowska 4, 98-240 Szadek, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach (z oddziałami przedszkolnymi), 

Prusinowice 49, 98-240 Szadek, 

- Szkoła Podstawowa w Krokocicach (z oddziałami przedszkolnymi), Krokocice 2,                      98-

240 Szadek, 

 

 

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. 

 

Liczba uczniów/dzieci w szkołach na dzień 30.09.2020 r. 

Liczba dzieci/uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek: 

   

Nazwa jednostki oświatowej Stan na dzień 

 30.09.2020 r. 

Szkoła Podstawowa w Szadku 

 

 

 

Oddziały Przedszkolne  w SP 

Szadek 

kl. I-VIII  370 uczniów 

                  17 oddziałów 

pon."0" – 65 dzieci 

                3 oddziały 

"0"  - 56 dzieci 

          2 oddziały 

Szkoła Podstawowa w 

Krokocicach 

 

Oddział Przedszkolny w SP 

Krokocice 

kl. I-VIII -  43 uczniów 

                     6 oddziałów 

pon."0" - 11 dzieci 

               "0"  - 7 dzieci 

                   1 oddział 

Szkoła Podstawowa                          

w Prusinowicach 

 

Oddział Przedszkolny                          

w Prusinowicach 

kl. I-VIII -  118 uczniów 

                  8 oddziałów 

pon."0" – 34 dzieci 

                1 oddział 

"0"  - 11  dzieci 

            1 oddział 
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Publiczne Przedszkole                      

w Szadku z Punktem 

Przedszkolnym w Hamentowie 

pon."0" - 86 dzieci 

                4 oddziały 

"0"  - 0 dzieci 

              

 

Ogółem  liczba  uczniów  w  szkołach  dla  których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 

Szadek w 2020 r. wynosiła 531, które uczyły się w 31 oddziałach. Liczba dzieci ogółem  

uczęszczających   do  przedszkoli  w  12 oddziałach  wynosiła  270.  W   porównaniu z rokiem 2019 

liczba dzieci uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 

Szadek zwiększyła się o 8 uczniów. Liczba dzieci w przedszkolach również była wyższa w 

 

 porównaniu do 2019 roku o 20 wychowanków, zwiększyła się również liczba oddziałów 

przedszkolnych o 1, w związku z uruchomieniem we wrześniu 2020 roku Punktu Przedszkolnego w 

Hamentowie, który jest filą Publicznego Przedszkola w Szadku. 

 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 

    Zatrudnienie nauczycieli w danym roku szkolnym w placówkach oświatowych jest podyktowane 

zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji roku szkolnego. Jest to związane z 

liczbą oddziałów w poszczególnych placówkach, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy, 

liczbą godzin nauczania danego przedmiotu i poziomów nauczania zgodnie z ramowymi planami 

nauczania Ministra Edukacji Narodowej. 

Zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administarcyjno-obsługowych przedstawiają poniższe 

tabele: 

 

Liczba zatrudnionych  nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę               

    i Miasto Szadek w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 30.09.2020 r. 

 

Nazwa jednostki 

oświatowej 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

Szkoła Podstawowa      

w Szadku 

0 9 10 25 44 

Szkoła Podstawowa  w 

Krokocicach 

1 5 9 5 20 

Szkoła Podstawowa  w 

Prusinowicach 

0 5 6 15 26 

Publiczne Przedszkole 

w Szadku 

0 3 4 4 11 
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Razem 1 22 29 49 101 

 

 

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

szkolnym 2020/2021 na dzień 30.09.2020r. 

 

Nazwa jednostki 

oświatowej 

stażysta kontraktow

y 

mianowan

y 

dyplomowan

y 

Razem 

(etaty) 

Szkoła Podstawowa                  

w Szadku 

- 8,28 9,33 24,28 41,89 

Szkoła Podstawowa                    

w Krokocicach 

1 2,79 8,05 1,30 13,14 

Szkoła Podstawowa                     

w Prusinowicach 

- 4,60 3,31 11,02 18,93 

Publiczne Przedszkole                    

w Szadku 

- 2,16 2,50 4,00 8,66 

Razem 1 17,83 23,69 40,60 82,62 

 

 

Łącznie  w  szkołach  i  przedszkolu  dla  których  organem  prowadzącym  jest Gmina i 

Miasto   Szadek    zatrudnionych   w  2020  roku    było  101   nauczycieli   na  82,62  etatach. W 

porównaniu z rokiem 2019 liczba nauczycieli zwiększyła się o 0,76  etatu. 

 

Liczba etatów/liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w szkołach 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Szadek   w roku szkolnym 2020/2021 na dzień 30.09.2020r. 

 

Nazwa jednostki oświatowej Liczba etatów Liczba 

zatrudnionych 

Szkoła Podstawowa                  w 

Szadku 

26,00 27,00 

Szkoła Podstawowa                    w 

Krokocicach 

3,60 6,00 

Szkoła Podstawowa                     w 

Prusinowicach 

4,95 7,00 

Publiczne Przedszkole                    

w Szadku 

11,40 14,00 

Razem 45,95 54,00 

 

W placówkach oświatowych  Gminy i Miasta Szadek łącznie zatrudnionych jest 54 pracowników 

administracji i obsługi na 45,95  etatach.  

 

Projekty i programy w zakresie oświaty 
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W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto 

rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Gmina otrzymała wsparcie 

finansowe w wysokości 14.480,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych funkcjonujących w 

naszych placówkach oświatowych. Udział środków własnych Gminy w tym przedsięwzięciu wynosił 

3.620,00 zł. Łącznie zakupiono 1 312 woluminów. Program zakończył się w 2020 r, sporządzono 

sprawozdanie z jego realizacji. 

Zakup książek był konsultowany z nauczycielami i z rodzicami. Rada Rodziców miała swój udział  

w akceptacji tytułów zakupionych książek. Nauczyciele, w szczególności uczący języka polskiego,  

 

współuczestniczyli w ustaleniu listy lektur oraz nowości wydawniczych, które należało zakupić. 

Przeprowadzone zostały także rozmowy z pracownikami Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szadku, przede wszystkim pod kątem wyposażenia biblioteki w lektury szkolne i w nowości 

wydawnicze przeznaczone dla młodych czytelników.  

W ramach powyższego programu zrealizowano następujące projekty edukacyjne:  

- „Noc bibliotek” pod hasłem „Klimat na czytanie”  

- „Dzień Pluszowego Misia”  

- Akcja Kinder – „Przerwa na wspólne czytanie”  

- Akcja „Podziel się książką  

- Akcja czytelnicza - „Mała książka – wielki człowiek”  

- udział uczniów w „żywej” lekcji historii - „Żołnierze Niezłomni” . 

Przykłady zakupionych lektur szkolnych: Joanna Papuzińska „Asiunia” , Grzegorz Kasdepke 

„Detektyw Pozytywka” , Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, Adam Mickiewicz „Pan 

Tadeusz”, Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku”, Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego 

Noska”, Marcin Pałasz „Sposób na Elfa”, Agnieszka Frączek „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim 

został poetą”. 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa stała się doskonałym sposobem na                               

wzbogacenie i  uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej, ułatwiła promocję biblioteki oraz                          

czytelnictwa, uczyniła bibliotekę bardziej atrakcyjnym dla współczesnego młodego czytelnika miejscem, 

w którym można poznać barwny świat i nowych ciekawych ludzi oraz ich przygody.  

Nowości zakupione do szkolnej książnicy to bardzo atrakcyjne pozycje - bestsellery, książki poczytnych 

autorów. Ciekawie i właściwie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom miło spędzać czas na  

przerwach, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych dzieł, dostarcza pozytywnych emocji, wielu  

wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach   i 

projektach edukacyjnych, zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. 

Dodatkowo, w okresie zagrożenia covid-19, pozwala wartościowo zagospodarować czas wolny oraz  



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

99 
 

poszerzać horyzonty. Podróże literackie stają się substytutem rzeczywistych wędrówek, a 

bohaterowie literaccy zastępują szkolnych kolegów i koleżanki. 

 

Prace remontowe 

W ubiegłym roku kalendarzowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i 

Miasto Szadek wykonane zostały standardowe prace remontowe czyli malowanie klasopracowni, 

korytarzy, łazienek, szatni i innych pomieszczeń. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było 

przekształcenie części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sikucinie w Punkt Przedszkolny.  

 

Wygospodarowano trzy sale przeznaczone na potrzeby dzieci. Dokonano zakupu nowych 

mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Sale zostały odmalowane i przystosowane do 

prowadzenia zajęć opiekuńczo – dydaktycznych. Uporządkowano teren wokół budynku i 

zainstalowano monitoring. 

We wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy obowiązywały wzmożone zasady 

higieny i reżimu sanitarnego, tj.: częste mycie rąk, noszenie maseczek ochronnych oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. Osoby wchodzące do budynku szkoły lub przedszkola miały możliwość 

korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Zachowywano dystans między uczniami przebywającymi w 

szkole  i ograniczano gromadzenie się uczniów. Wprowadzono różne godziny przerw i zajęć na 

boisku. Sale lekcyjne były regularnie wietrzone, dezynfekowane oraz ozonowane. Uczniowie zostali 

zaopatrzeni w maseczki ochronne. Szkoły wprowadziły system zdalnej nauki zgodnie z wytycznymi 

Ministra Edukacji i Nauki. Zapewniono uczniom sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.  

Pomoc materialna 

 Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w 

formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Szadek. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy - dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701 zł, dla 

osoby w rodzinie w wysokości 528 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu 

Wojewody Łódzkiego oraz środków własnych w łącznej kwocie 51.239,80 zł.  Poniższa tabela 

obrazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku 2020 z wyszczególnieniem typów szkół, 

w których uczniowie pobierali naukę. 

Stypendia szkolne przyznane w roku 2020 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium 

szkolne/zasiłek 

1. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium 49 
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 w tym odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych 22 

szkół 

ponadpodstawowych 

 

19 

innych 8 

2. Liczba uczniów, którzy otrzymali zasiłek 0 

3. Nakłady finansowe (w zł) 51.239,80 zł 

 

Organizacja  pracy  placówek  na  terenie  Gminy i Miasta Szadek odbywa się zgodnie z 

przepisami prawa i statutami. Dyrektorzy szkół i przedszkola realizują uchwały Rady Pedagogicznej, 

Rady Gminy i Miasta Szadek, wydają  zarządzenia  wewnętrzne i opracowują regulaminy  zgodnie   

 

z unormowaniami prawnymi. Szkoły posiadają regulaminy, m.in.: pracy i wynagradzania, 

przyznawania dodatku motywacyjnego i nagród dyrektora, dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Realizują zalecenia i wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

przestrzegają wskazanych terminów i obowiązujących procedur. Informacje uzyskane na spotkaniach 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty i organ prowadzący są na bieżąco przekazywane i 

wdrażane. 

 

B. Ochrona zdrowia 

 

Podstawowe potrzeby większości mieszkańców Gminy i Miasta Szadek  w zakresie opieki 

zdrowotnej zaspokaja ośrodek zdrowia, lekarze oraz apteki. Mieszkańcy mogą korzystać                        z 

usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szadku w zakresie podstawowej 

opieki medycznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szadku posiada gabinet 

lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki podstawowej opieki. SP ZOZ zatrudnia łącznie 18 osób na 

umowę o pracę i 3 osoby na umowę zlecenie, w tym 4 lekarzy etatowych, 5 pielęgniarek i jedna 

rejestratorka. Swoim działaniem SP ZOZ 6700 zdeklarowanych osób z terenu Gminy. 

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie  usług w zakresie 

podstawowa opieka medyczna. W 2020 roku udzielono ogółem w przychodni 30 238 w tym teleporad 

22 495 i 7743 porad lekarskich w gabinecie. Lekarze realizowali również wizyty domowe u 

pacjentów, łącznie wykonano ich 121. Ponadto w przychodni Mieszkańcy mogli również skorzystać  

za niewielką odpłatnością z konsultacji z zakresu endokrynologii ( 18 osób) oraz urologii (41 osoby). 

Pacjenci przychodni mają możliwość korzystania z gabinetu zabiegowego, objęci są również opieką 

pielęgniarki środowiskowej. W SP ZOZ lekarze zlecili 28 450 skierowań na badania laboratoryjne. 

Badań diagnostycznych wykonano 19 215 osobom. Wykonano również 245 testów na COVID 19. 

W jednostce funkcjonuje także Poradnia Rehabilitacyjna i Poradnia Ginekologiczno-

Położnicza.  
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W planie finansowym na 2020 r. przychody zaplanowano w wysokości 2.474.060,00 

zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 2.571.457,00 zł wykonanie było na poziomie 104%.SP 

ZOZ zaplanował zakup środków trwałych,  zadanie to zostało wykonane na poziomie125 %, 

spowodowane było to między innymi zakupem samochodu, lampy bakteriobójczej, aparatu EKG, 

defibrylatora, 4 komputerów i 3 drukarek, środki trwałe zakupiono za kwotę 93.700,00 zł. W związku 

z pandemią COVID 19 zwiększyło się wydatkowanie środków na środki czystości i dezynfekcji. SP 

ZOZ za 2020 r. osiągnął dochód w wysokości 32.133,00 zł. 

 

 

 Na terenie miasta Szadek znajdują się trzy apteki; Apteka Kwiaty Polskie,  Apteka Stylowa, 

Apteka na Szóstkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pomoc społeczna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi 

 

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 (zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym oraz zadania zlecone  z zakresu administracji rządowej realizowane  przez gminę). 

Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w  Szadku przy ulicy Warszawskiej 7.  

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 22 osoby w tym  7 

osób na umowę zlecenie – były to opiekunki 5 osób i pracownicy świetlicy środowiskowej w 

Sikucinie 2 osoby.   W ramach umowy o prace zatrudnionych było  15 osób w tym Kierownik 

jednostki,  główny księgowy, pracownicy socjalni, informatyk, administracja , asystent rodziny, 
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sprzątaczka. W 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika MGOPS w Szadku. 

Do dnia 28 sierpnia funkcję tę pełniła Pani Urszula Przytuła, w związku z przejściem na emeryturę 

Pani Przytuły, został ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika MGOPS, w wyniku 

przeprowadzonego postępowania konkursowego, stanowisko Kierownika MGOPS pełni Pani 

Katarzyna Kowalska. 

W 2020 roku pomocą społeczną w ramach zadań własnych gminy objęto 644 osoby z 272 

rodzin. Gmina podzielona jest na rejony opiekuńcze, które obsługiwało 4 pracowników socjalnych,  

 

 

na jednego terenowego pracownika socjalnego w 2020 roku przypadało statystycznie 48 

rodzin korzystających z pomocy w ramach zadań własnych gminy.  

Określenie danych Jednostka Rok 2020 

Liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

społecznej MGOPS  

Rodzina 272 

Liczba osób w rodzinach Osoba 644 

 

Największą grupę osób korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny, w których jest osoba 

długotrwale lub ciężko chora oraz rodzice wykazujący bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. Kolejne problemy rodzin wymagających wsparcia to ubóstwo  i  

niepełnosprawność oraz bezrobocie. Bezrobocie, mimo, że jest dopiero na 5. miejscu, stanowi dużo 

większy problem, gdyż duża jego część to tzw. ukryte bezrobocie. Szczegółowe powody przyznania 

pomocy ukazuje poniższa tabela. 

Powody przyznania pomocy. 

 

POWÓD TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W 

RODZINACH OGÓŁEM w tym: 

na wsi 

ubóstwo 95 71 194 

sieroctwo 0 0 0 

bezdomność 6 4 6 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

18 13 81 

w tym 

potrzeba ochrony 

wielodzietności 

6 5 38 

bezrobocie 72 50 196 

niepełnosprawność 89 68 163 

długotrwała lub ciężka 

choroba 

107 73 219 
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bezradność w sprawach 

opekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego-ogółem 

97 74 183 

w tym: 

rodziny niepełne 

 

37 

 

25 

 

90 

rodziny wielodzietne 19 14 101 

przemoc w rodzinie 4 3 12 

potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 

0 0 0 

alkoholizm 38 26 59 

narkomania 0 0 0 

trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

1 0 1 

trudności w integracji osób, 

które otrzymały status 

uchodźcy 

0 0 0 

zdarzenie losowe  3 3 11 

sytuacja kryzysowa 0 0 0 

klęska żywiołowa lub 

ekologiczna 

0 0 0 

 

Pomoc społeczna w ramach zadań własnych gminy (zarówno pieniężna jak i w naturze) jest 

przyznawana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby 

zainteresowanej. W 2020 roku terenowi pracownicy socjalni przeprowadzili 562 wywiady 

środowiskowe, wydano ogółem: 1324 decyzji administracyjnych (w tym 2 odmowne).  

Wykonanie budżetu z podziałem na zadania własne i zlecone. 

Na realizację zadań własnych gminy w 2020 r. wydatkowano ogółem kwotę: 1.793.458,10 zł ( środki 

gminy), z tego : 

- zasiłki  celowe i pomoc w naturze   (gmina)                                     77 791,74                             

- zasiłki okresowe (dotacja)                                                    131 073,85 

- Program  „Posiłek w szkole i w domu”                                        310 761,80 

                 w tym dotacja celowa                             248 500,30 

- usługi opiekuńcze                                      93 212,75 

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS                            158 510,89            

- zasiłki stałe - w tym dotacja celowa                 229 423,79                 

- ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki stałe)  

 w tym dotacja celowa                     20 613,57 

- piecza zastępcza                                                                                   26 529,41                    

- placówka wsparcia dziennego                                                      11 488,52 
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- asystent rodziny                                   53 814,68   

      w tym: koszty gminy                                                                   52 114,60 

- fundusz pracy                                                                                          1 700,00          

- dodatki mieszkaniowe                                                                           46 851,19 

- transport żywności Program  POPŻ                                                        5 036,16 

- interwencja kryzysowa                               53,58 

- zapewnienie żywności osobom w kwarantannie domowej                        822,19 

- transport  bezdomnego + transport do DPS                                                650,00 

 

- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego                                   3 814,67                     

- płace i utrzymanie OPS                                                                  623 009,31                                                                                                                        

  w tym dotacja celowa                   127 360,61            

Na realizację zadań zleconych  z Budżetu Państwa wydatkowano ogółem kwotę: 10 583.729,87 zł         

 z tego na: 

- Świadczenia rodzinne+św. rodzicielskie                                          2 188 464,23 

- składki na ubezpieczenia społeczne                                    69 676,38   

-  koszty obsługi                                                                                          69 393,99 

- Fundusz alimentacyjny                                                                     136 000,68                          

-składki na ubezpieczenie zdrowotne dot. św. Rodzinny                           22 467,87 

- Świadczenia  wychowawcze (w tym koszty obsługi 66 356,49)      7 824 032,99 

-  Karta Dużej Rodziny  (obsługa)                                                                   226,00         

- Wynagrodzenie za opiekę                                                                           6 800,00  

- koszty obsługi                                                                                                102,00 

- Dobry Start                                                                                              256 200,00 

- koszty obsługi                                                                                              8 540,00 

- Dodatki energetyczne (w tym koszty obsługi 35,79)                                  1 825,73  

  W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w 2020 

r. wydano ogółem : 609 decyzji administracyjnych ( w tym 88 decyzji odmownych).  

Wykonanie budżetu MGOPS w Szadku za 2020r 

Dział Rozdział Nazwa Środki 

własne 

Zadania 

zlecone 

Środki z 

dotacji 

RAZEM 

754  Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

ppoż. 

    

 75421 Zarządzanie 

kryzysowe 

53,58 - - 53,58 

852  Pomoc społeczna     
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 85202 Domy Pomocy 

Społecznej 

158.510,89 - - 158.510,89 

 85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy 

 

3814,67 

 

- 

 

- 

 

3814,67 

 85213 Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

20 - 20613,57 20613,57 

 85214 Zasiłki okresowe, 

celowe oraz skł. na 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

 

77791,74 

 

- 

 

131073,85 

 

208865,59 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 46851,19 1825,73 - 48676,92 

 85216 Zasiłki stałe - - 229423,79 229423,79 

 85219 Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

495648,70 

 

6902,00 127360,61 629911,31 

 85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

93212,75 - - 93212,75 

 85230  Pomoc w zakresie 

dożywiania 

62261,50 - 248500,30 310761,80 

 85295 Pozostała działalność 6508,35 - - 6508,35 

855  Rodzina     

 85501 Świadczenia 

wychowawcze 

- 

 

7824032,99 - 7824032,99 

 85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z f.a. oraz 

skł. na ubezpiecz. 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego 

 

- 

 

2463535,28 

 

- 

 

2463535,28 

 85503 Karta dużej rodziny - 226,00 - 226,00 

 85504 Wspieranie rodziny 63603,20 264740,00 - 328343,20 

 85508 Rodziny zastępcze 26529,41 - - 26529,41 

 85513 Składki na ubezpiecz. 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

rodzinne 

 

- 

 

22467,87 

 

- 

 

22467,87 

  RAZEM 1034785,98 10583729,87 756972,12 12375487,97 

 

        Dodatki mieszkaniowe – ilość wydanych decyzji, kwoty wypłaconych świadczeń. Dodatek 

mieszkaniowy jest formą rekompensaty wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

osobom uprawnionym w obowiązujących przepisach. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie 

pokryć kosztów związanych  z  utrzymaniem  mieszkania  i spełniają warunki wynikające z ustawy 

o  dodatkach mieszkaniowych, mogą wystąpić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

o dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej 

w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 m-cy.  

W 2020 roku wydano ogółem 33 decyzje ( w tym 2 odmowne), wypłacono 190 dodatków 

mieszkaniowych na łączną kwotę 46.851,19 zł  
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Formy pomocy świadczone osobom niepełnosprawnym. 

Liczba osób korzystających z pomocy MGOPS z powodu niepełnosprawności sukcesywnie 

maleje. W roku 2020 było to 89 rodzin ( w tym 68 na wsi), liczba osób w rodzinach - 163. MGOPS 

w Szadku zapewnia następujące formy pomocy osobom niepełnosprawnym: Usługi opiekuńcze, które 

przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy 

innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej 

pomocy zapewnić. 

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i 

miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze wiążą się z odpłatnością, tylko w przypadku 

nieprzekroczenia przez osobę/ rodzinę kryterium dochodowego są one bezpłatne.  

Pomoc w w/w formie udzielana jest przez opiekunki zatrudnione na umowy zlecenia w MGOPS w 

Szadku (5 osób) z terenu Gminy i Miasta Szadek, w wymiarze dostosowanym do indywidualnych 

potrzeb osoby/rodziny. W 2020 roku pomocą usługową objętych było 10 osób ( w tym 5 

zamieszkujących na wsi).  

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych. 

Liczba osób objętych 

pomocą 

Liczba zatrudnionego 

personelu 

Kwota wydanych środków 

10 5 93212,75 zł 

 

Zasiłki stałe. 

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym 

do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku. Zasiłek stały przysługuje:  

-pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej; 

-pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 
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W 2020 roku 36 osób otrzymało 407 zasiłków stałych. Stanowiło to kwotę 229423,79 zł. 

Ponadto 36 osobom pobierającym zasiłek stały odprowadzono do ZUS 379 składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 

Liczba osób 

otrzymujących 

zasiłki stałe 

Liczba osób w 

rodzinach 

Ilość wypłaconych 

zasiłków stałych 

Kwota 

36 41 407 229423,79 zł 

 

Zasiłki w formie pieniężnej, w tym: okresowe, celowe na żywność, specjalne zasiłki celowe oraz 

obiady w szkole. 

 

W 2020 roku 89 rodzin(w tym 63 rodziny zamieszkałe na wsi) w których występuje 

niepełnosprawność otrzymało pomoc społeczną w różnej formie, w tym m.in. 44 osoby 

niepełnosprawne otrzymały zasiłki na żywność, 9 rodzin otrzymało zasiłek okresowy, 3 rodziny 

otrzymały 3 zasiłki specjalne celowe (dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, zakupu leków, 

żywności), 6 dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy korzystało z pomocy w formie 

dożywiania w szkole. 

Pomoc finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych przyznawana jest również przez Dział 

Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i 

obejmują następujące formy pomocy: 

a) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnoprawnego. Jest to świadczenie pieniężne przyznawane na pokrycie zwiększonych wydatków 

związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka: - do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma 

orzeczoną niepełnosprawność;- do ukończenia 24 roku życia - jeśli posiada orzeczenie o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W roku 2020 MGOPS w Szadku wypłacił 

282 świadczenia  z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

b) zasiłek pielęgnacyjny (od m-ca listopada 2019 r. w kwocie 215,84 zł), przyznaje się w celu 

częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej 

osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje 

niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat 

oraz także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia. W 2020 roku wypłacono 2295 zasiłków pielęgnacyjnych.  
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c) świadczenie pielęgnacyjne (w kwocie 1 830,00 zł w 2020 r.) przysługuje z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek 

alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) – jeżeli nie podejmują 

lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału  

 

 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W 2020 r. 

wypłacono 326 świadczeń. 

d) specjalny zasiłek opiekuńczy (w kwocie 620,00 zł ), przysługuje osobom, na których 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. W roku 2020 roku wypłacono 54 specjalne zasiłki opiekuńcze. 

e) ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca pobierający świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna może ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem 

zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z innego tytułu. Od powyższych świadczeń odprowadzana jest również składka na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe do czasu uzyskania przez wnioskodawcę minimalnego okresu 

składkowego. W roku 2020 12 osobom pobierającym w/w świadczenia odprowadzono 117 składek 

na ubezpieczenie społeczne do ZUS. 

W/w świadczenia obrazuje poniższa tabela. 

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
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Rodzaj 

świadczenia 

Kształcenie i 

rehabilitacja 

dziecka 

niepełnosprawnego 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

Ubezpieczenie 

społeczne 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

 

282 

 

2295 

 

326 

 

54 

 

117 

 

Pomoc psychologiczna oraz specjalisty ds. uzależnień. 

Osoby objęte pomocą społeczną ( w tym z niepełnosprawnością), u których występują problemy w 

rodzinie mogą skorzystać ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego , w którym wsparcia udzielają 

psycholog oraz terapeuta ds. uzależnień. W 2020 roku z pomocy punktu skorzystało 20 osób (16 

rodzin). 

Domy Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można  

 

zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w 

domu pomocy społecznej. W 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej  przebywało 5 osób, 

natomiast w  placówkach udzielających schronienia przebywało 8 osób. Pobyt opłacany jest z 

środków własnych gminy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku. Jest to ośrodek pobytu dziennego, realizujący 

zadania z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej, przeznaczony dla osób przewlekle 

psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy jest zapewnienie osobom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich 

podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Wniosek o skierowanie 

do środowiskowego domu samopomocy wraz z wymaganymi dokumentami osoba zainteresowana 

składa w ośrodku pomocy społecznej. W 2020r w ŚDS przebywało 18 osób z terenu Gminy i Miasta 

Szadek. 

Pomoc żywnościowa realizowana w ramach programu operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-

2020”. Program ten wspiera osoby  i  rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega  na  

braku możliwości  zaspokojenia  potrzeb  żywnościowych.  Pomoc żywnościowa jest dostarczana w 

formie paczek. W roku 2020, 553 osoby ( w tym z niepełnosprawnością) otrzymały 35,5 tony 

żywności oraz 7 ton żywności przekazanej przez dyskont ,,Biedronka”. 

Interdyscyplinarna pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przy Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szadku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Celem 
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pracy ZI jest szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania 

zjawisku przemocy, a także planowanie i podejmowanie działań pomocowych w oparciu o diagnozę 

potrzeb. 

Świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Szadek. 

W celu zwiększenia aktywności osób i rodzin oraz motywowania ich do poprawy lub zmiany 

stylu życia pracownicy socjalni objęli pracą socjalną 128 rodzin (w tym także z 

niepełnosprawnością). Praca socjalna dotyczyła następujących zagadnień:  

- poprawa warunków materialnych poprzez wskazywanie możliwości wykorzystania własnych 

uprawnień i udzielanie pomocy  w  ich  uzyskaniu  (uzyskanie zasiłków i świadczeń); 

- pośredniczenie w przekazywaniu używanych ubrań, mebli,  itp.   

- poprawa stanu zdrowia i  ułatwienie szybszego zadziałania służb medycznych  poprzez m. in. 

zamawianie lekarskich  i  pielęgniarskich  wizyt  domowych,  pomocy w  uzyskaniu  miejsc w 

zakładach opiekuńczo-leczniczych, szpitalnych oddziałach leczenia odwykowego lub innych 

placówkach odwykowych;    

 

 

- poprawa  relacji  między  członkami rodziny poprzez m. in. organizację dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego, współpracę z policją i kuratorami sądowymi;   

- wnioskowanie  do  Sądu  Rodzinnego  o  wgląd  w  sytuację  rodzinną z uwagi na podejrzenie 

niewłaściwego sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi; 

- pomoc  w  załatwianiu  spraw  urzędowych  (uzyskanie  dowodu  osobistego,    uzyskanie  świadczeń 

rodzinnych, świadczeń emerytalno -rentowych, uzyskanie orzeczenia lekarskiego);  

- udzielanie   poradnictwa  i  informowanie o  możliwościach  uzyskania  wsparcia  lub  kierowanie  

do  poradnictwa  specjalistycznego w poradni  psychologiczno-pedagogicznej lub  w  innych  

podmiotach  (PCPR,  PUP, organizacje pozarządowe itp.). 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku realizuje programy profilaktyczne, osłonowe: 

Powiatowy Program  Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Gminny Program Wspierania Rodziny; Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Program Pomoc gminy w  zakresie 

dożywiania;  Rządowy Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej; 

Program” FEAD”; Ustawa o Karcie Dużej Rodziny;   Program „Rodzina 500+”;  Rządowy Program 

„ Dobry Start”. 
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Działania Ośrodka w 2020 roku wpisywały się w realizację Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy i Miasta Szadek, której założeniem jest poprawa warunków i jakości 

życia mieszkańców gminy i miasta Szadek, przy współpracy z  przedstawicielami 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. 

Działania podjęte przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szadku w związku 

z  wystąpieniem pandemii COVID-19: 

- stosowanie zasad i wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz 

zaleceń inspekcji sanitarnej;   

- załatwianie i procedowanie spraw bieżących w formie elektronicznej oraz poprzez rozmowy 

telefoniczne; 

-  ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w terenie; 

- zapewnienie pracownikom dostępu do niezbędnych środków higieny (mydła, płyny dezynfekcyjne, 

rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne); 

 

 

- wyposażenie w dozowniki naścienne z płynem do dezynfekcji rąk korytarzy, do których mają dostęp 

petenci; 

- systematyczne dezynfekowanie pomieszczeń Ośrodka; 

- rozdawanie maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych petentom MGOPS oraz osobom 

bezdomnym; 

- zapewnienie pomocy osobom wymagającym szczególnej troski: starszym, samotnym, czy 

niepełnosprawnym poprzez przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych (przez 7 dni w tygodniu w 

godzinach 7.30-19.00 )o potrzebie zapewnienia w/w żywności oraz leków; 

- zabezpieczenie pomocy w formie produktów żywnościowych dla tych osób, które objęte są domową 

kwarantanną. Gmina jest zobowiązana do przyznania pomocy w przypadku, gdy osoba starsza, 

samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku. MGOPS w Szadku 

zawarł porozumienie dotyczące dowozu produktów żywnościowych do osób będących w 

kwarantannie, na mocy którego zapewnia niezbędną pomoc; 

- udzielanie informacji dotyczących specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie 

rozmowy telefonicznej dla osób objętych kwarantanną. 

 

D. Kultura  
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1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku 

 

 

 

Działalność kulturalna w Gminie i Mieście Szadek skupia się wokół Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Szadku i Miejsko i Gminnej Biblioteki Publicznej. Każde  gminne  święta i 

uroczystości organizowane i współorganizowane  są właśnie przez te ośrodki. 

 

 

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.  

Działalność merytoryczna MGOK 

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

W 2020 roku w MGOK w Szadku nie rozpoczęto żadnej nowej działalności Kultury, ani nie 

zlikwidowano dotychczas istniejących. 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 2020 roku MGOK w Szadku zorganizował łącznie 55 wydarzeń, które podzielono 

następująco: 

Spotkania, prelekcje, zebrania –  ogółem 18 wydarzeń.  

Wystawy / on-line – ogółem 3 wydarzenia  

Wydarzenia on- line  - ogółem 8 wydarzeń 

Konkursy on-line –  ogółem 6 wydarzeń 

Imprezy turystyczne i sportowo –rekreacyjne – ogółem 4 wydarzenia  

Kursy -  ogółem 7 wydarzeń  
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Wynajęcia - 9 wydarzeń 

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.  

Od początku 2020 roku dzieci, młodzież i seniorzy mogli korzystać z pełnej oferty kulturalnej 

naszego Ośrodka. W Instytucji tej odbywały się: zajęcia wokalne, zajęcia nauki gry na instrumentach, 

zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, warsztaty rękodzieła, lektorat  j. angielskiego, kurs florystyczny, 

kurs j.  angielskiego, zajęcia fitness, zajęcia zumby, zajęcia aerobik, zajęcia pilates, odbywały się 

spotkania śpiewacze Chóru Wokalnego Seniorów ,,WRZOS’’ oraz Kapeli Szadkowiacy. 

Rok 2020 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku rozpoczął od 28 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierano środki na zakup 

najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego 

rodzaju operacji. Sztab w Szadku, oznaczony numerem 5258, z pomocą dwudziestoosobowej grupy 

wolontariuszy zebrał najwyższą jak dotychczas kwotę - 17 437, 56 zł! 

Od 13.01.2020 r. odbywały się w MGOK-u ferie zimowe. W pierwszym tygodniu ferii miały 

miejsce spotkanie z policjantem (przy uprzejmości policjantów z komisariatu policji w Szadku), 

wyjazd do kina "Ratusz" w Zduńskiej Woli, wyjazd na lodowisko "MOSiR" w Łodzi, bal 

karnawałowy dla dzieci z konkursem talentów, zajęcia warsztatowe na dzień babci i dziadka, 

warsztaty plastyczne, spacery oraz szereg gier i zabaw. Drugi tydzień rozpoczął się wyjściem do 

piekarni Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szadku, gdzie w ramach warsztatów 

kulinarnych dzieci mogły dowiedzieć się, jak powstaje chleb. W tym samym dniu odwiedzono także 

Miejską i Gminną Bibliotekę Publicznej w Szadku.  

Niestety z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce w 2020 roku, oraz  podjęciem 

zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymania szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, 

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

zdecydował o czasowym zamknięciu placówek Kultury od 12 marca 2020 r. Oznaczało to 

zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, 

wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z 

realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych 

wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy).W związku z tą decyzją w 2020 roku 

cykliczne wydarzenia kulturalne niestety nie odbyły się.  

Od 4 maja 2020 r. w związku z łagodzeniem ograniczeń związanych z koronawirusem 

udostępnione zostały m. in obiekty  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym,   co oznaczało 

otwarcie boiska plażowego oraz sportowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. 
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Przez letni sezon dzieci i młodzież mogły korzystać z placu zabaw, boiska do siatkówki 

plażowej i boiska do koszykówki. 

W tych trudnych czasach dla kultury,  MGOK wyszedł na przeciw oczekiwaniom społecznym  

i rozpoczął swoją działalność  w sieci.  

 

18 maja przypadła setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji rok 2020 został 

ogłoszony rokiem papieskim.  MGOK zamieszczał na swojej stronie wspomnienia związane z 

Papieżem Polakiem. Od 18 maja przez miesiąc pojawiały się na  stronie MGOK-U cytaty, które 

skłaniały wszystkich do refleksji. Zapraszano również mieszkańców Gminy do czytania wierszy 

Karola Wojtyły. Uczniom szkół podstawowych proponowano konkurs plastyczny pod patronatem 

honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Szadek, który polegał na wykonaniu pracy ilustrującej jeden 

z cytatów św. Jana Pawła II. Kolejną propozycją były wernisaże on-line. Pojawiały się przede 

wszystkim prace rękodzielnicze wykonane różnymi technikami. 

Rozpoczęto również cykl warsztatów : 

Spotkajmy się w sieci! Cykl "Bliżej natury, bliżej życia" – forsycja 

Spotkajmy się w sieci! Plastyka dla każdego - jak zrobić witraż? 

 

Spotkajmy się w sieci! Cykl "Bliżej natury, bliżej życia" - lilak zwany bzem 

Spotkajmy się w sieci! Cykl "Bliżej natury, bliżej życia" - sosna 

Spotkajmy się w sieci! Cykl "Bliżej natury, bliżej życia" – pokrzywa 

Spotkajmy się w sieci! Cykl "Bliżej natury, bliżej życia" - czarny bez 

Spotkajmy się w sieci! Cykl "Bliżej natury, bliżej życia" - fiołki i bratki 

Spotkajmy się w sieci! Jak zrobić wianek - krok po kroku 

Spotkajmy się w sieci! Lato lawendą pachnące - quilling 

Spotkajmy się w sieci! Lato lawendą pachnące - mydła lawendowe. 

W dniu 26 maja  z okazji Święta Dnia Mamy wychowankowie  Ośrodka przygotowali  

wystawę prac, z konieczności – niestety w formie multimedialnej.   

Dnia  1 czerwca uczczono Międzynarodowy Dzień Dziecka. MGOK podpowiadał w sieci, jak w 

sposób radosny i kreatywny spędzić ten czas prezentowano również zabawy plastyczne. 

Zabawy plastyczne z okazji Dnia Dziecka- smok do animowania, odbitki z farby, malowanie 

balonami. 

Od czerwca MGOK uruchomił swój kanał youtube, gdzie można było znaleźć najnowszy poradnik z 

serii "Plastyka dla każdego", poprzez kanał można było nauczyć się jak w kilku pociągnięciach 

ołówka można stworzyć wizerunek jednego z najbardziej ulubionych zwierzaków domowych. 
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Od 3 sierpnia 2020 r. w  Ośrodku odbyły się półkolonie letnie dla dzieci.  W pierwszym 

tygodniu zaplanowane były m.in.: spotkanie z policjantem i dyskusja nt. bezpieczeństwa w czasie 

wakacji, spotkanie ze strażakami z Powiatowej Straży Pożarnej ze Zduńskiej Woli, zajęcia taneczne, 

plastyczne, sportowe, wyjazd do kina "Ratusz" w Zduńskiej Woli na film "Scooby-Doo!", teatrzyk 

w wykonaniu artystów z Krakowa, szkółkę jazdy rowerowej zapewnioną przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego z Sieradza i naukę puszczania dużych baniek mydlanych. 

 W drugim tygodniu półkolonii letnich, uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach 

tanecznych, ruchowych, plastycznych, sportowych. Zorganizowany został wyjazd do Sikucina na 

"Dzień Rekreacyjno-Sportowy", gdzie dzieci miały okazję wziąć udział w wielu sportowych 

konkurencjach, jak np. biegi przełajowe, turniej tenisa stołowego, warcabów, szachowy, przeciąganie 

liny, gra w molkky. W dwa ostatnie dni półkolonii uczestnicy mogli skorzystać z zabawek 

dmuchanych w Szkole Podstawowej w Szadku. 

 W  dniu  22.08.2020 r.  na  sali  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Szadku  odbyła  się 

premierowa projekcja filmu "Ułaskawienie". Po filmie odbyła się dyskusja z panią Grażyną Błęcką-

Kolską, która grała w nim główną rolę. Pokaz zorganizowany został w ramach projektu "Polska 

Światłoczuła". Wstęp na spektakl był bezpłatny. 

 

W dniu 20 września razem z  Kołem Gospodyń Wiejskich z Kromolina, Kołem Gospodyń Wiejskich 

z Sikucina oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Grzybowa  MGOK uczestniczył  we wspólnym 

wyjeździe na Dożynki Województwa Łódzkiego, które w 2020 roku organizowane były w Uniejowie. 

W październiku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku zorganizował konkurs pt. "Jesień 

straszna i powabna" z cyklu mini-konkursów "Kolory Ziemi". Konkurs pod patronatem honorowym 

Burmistrza Gminy i Miasta Szadek. 

30 października zaprezentowana została wystawa pt. "Dary Jesieni". Prace tworzone m. in. przez 

Klub Plastyczny z MGOK Szadek. Dodatkowo w tworzenie prac oddających klimat jesienny także 

zaangażowało się Koło Gospodyń Wiejskich z Kromolina.  4 grudnia zorganizowano kolejny konkurs 

on-line był to ,,Plastyczny konkurs Bożonarodzeniowy’’ dla dzieci i młodzieży. 

11 grudnia 2020 r. odbyła się internetowa promocja Jubileuszowego wydania 20 tomu Biuletynu 

Szadkowskiego. 18 grudnia przygotowano koncert kolęd i pastorałek  w wykonaniu lokalnych  

zespołów. 

W ostatnim tygodniu przedświątecznym kadra Domu Kultury piekła świąteczne pierniki oraz 

proponowała odbiorcom pomysły na stroiki, które wykonywane były w Ośrodku. 

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 roku funkcjonowały następujące grupy artystyczne : 
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2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku jest samodzielną instytucją kultury. W jej 

skład wchodzi biblioteka główna w Szadku oraz cztery filie biblioteczne w Boczkach, Górnej Woli, 

Krokocicach i Prusinowicach.  Główna siedziba biblioteki w Szadku jest przystosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Wykaz bibliotek i godziny ich otwarcia: 

L.p. Rodzaj zajęć Prowadzący 
Ilość 

uczestników 

1. 
Zajęcia Zespołu Tańca Współczesnego  

grupa wiekowa 4-7 lat 
Marek Paszkiewicz 10 

2. 
Zajęcia Zespołu Tańca Współczesnego  

grupa wiekowa 8-11 lat 
Marek Paszkiewicz 8 

3. 
Zajęcia Zespołu Tańca Współczesnego  

grupa wiekowa 8-11 lat 
Marek Paszkiewicz 4 

5. 
Klub Plastyczny 

dla dzieci 
Judyta Michalska 5 

6. 
Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych 

i perkusji  (zajęcia indywidualne) 
Jarosław Kaczmarek 5 

7. Zajęcia wokalne – soliści,  dzieci i młodzieży Anna Mielczarek 12 

8. Zajęcia fitness 
Aleksandra Kowalewska 

 
10 

9. Zajęcia Zumba Ilona Jewczyk-Skórka 35 

10. Zajęcia Aerobik Marek Paszkiewicz 12 

11. Zajęcia Pilates Małgorzata Kuźmińska 12 

12. 
Lektorat języka angielskiego 

dla dorosłych,  
Anna Dąbrowska 12 

13. 
Zajęcia języka angielskiego dla dzieci i 

młodzieży (młodsza i starsza grupa) 
Agnieszka Nemcek 

15 

14. Zajęcia Chóru Seniorów „Wrzos” 
Stanisław Radomski 

 
22 

15. Kapela Szadkowiacy Karol Krzemiński 
6 

16. 
Pracownia rękodzieła dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

Wioletta Jagiełło, Judyta 

Michalska 

10 

17. Kurs florystyczny CKU  
 12  
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-Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, ul. Prusinowska 4.  

 

             

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900- 1700, sobota od 900-1300.  

- Filia Biblioteczna w Boczkach, 10 godz. tygodniowo. (w zakresie dyrektora),:środa i piątek 1400-

1900 

- Filia Biblioteczna w Górnej Woli, ½ etatu, czynna: pon.-środa od 1000-1700, czwartek 1100-1700 

 

- Filia Biblioteczna w Krokocicach, ½  etatu, czynna: wtorek 1000—1700, środa 1100- 1700, czwartek 

900-1600 

- Filia Biblioteczna w Prusinowicach, ½ etatu, czynna: poniedziałek i piątek 1200-1900, środa 1300-

1900 

Dotacja samorządu gminy na działalność MiGBP w Szadku w 2020 roku wynosiła 245 000,00 zł. 

Na działania związane z Covid-19, z budżetu gminy, biblioteka otrzymała kwotę 10 000,00 zł. 

W ramach tarczy antykryzysowej, MiGBP w Szadku, skorzystała ze zwolnienia składek w ZUS na 

kwotę  12 055,21 zł. Na zakup książek w 2020 r. przeznaczono kwotę 4 503,29 zł, z czego 1 575,00 

zł to dofinansowanie MKiDN w ramach projektu ”Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych - Priorytet 1”, oraz wkład własny w wysokości 2 928,29 zł. 

Dużym wsparciem dla księgozbioru bibliotek są dary od instytucji i czytelników. W 2020 roku 

biblioteka otrzymała 546 vol. na kwotę 3814,00 zł. Na prenumeratę czasopism wydatkowano  

kwotę  2 013,00 zł 

 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje  

Biblioteka 
Źródło 

dotacji 

Nazwa i krótki opis 

projektu 
Partnerzy 

Kwota 

dotacji 

Kwota 

wkładu 

własneg

o 
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MiGBP w 

Szadku 

MKiDN   Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 1-

Zakup Nowości 

wydawniczych dla bibliotek 

publicznych 

Biblioteka 

Narodowa 

1119,71 2177,73 

FB w 

Boczkach 

MKiDN Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 1-

Zakup Nowości 

wydawniczych dla bibliotek 

publicznych 

Biblioteka 

Narodowa 

90,87 211,54 

FB w 

Górnej Woli 

MKiDN Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 1-

Zakup Nowości 

wydawniczych dla bibliotek 

publicznych 

Biblioteka 

Narodowa 

89,98 210,73 

FB w 

Krokocicac

h 

MKiDN Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 1-

Zakup Nowości 

wydawniczych dla bibliotek 

publicznych 

Biblioteka 

Narodowa 

173,29 127,70 

FB w 

Prusinowica

ch 

MKiDN Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 1-

Zakup Nowości 

wydawniczych dla bibliotek 

publicznych 

Biblioteka 

Narodowa 

101,15 200,59 

Razem    1575,00 2928,29  

 

W związku z sytuacją związaną z pandemią Covid-19, wprowadzono w MiGBP w Szadku 

Regulamin Pracy Zdalnej. W okresie ustawowego zamknięcia biblioteki dla użytkowników, część 

pracowników mogła pracować zdalnie. 

W miejscu ogólnie dostępnym, w lokalu biblioteki oraz na stronie www biblioteki i Facebook 

zamieszczane są informację o bieżących zaleceniach dotyczących odwiedzin w wypożyczalni i 

czytelni. Zwracane do biblioteki książki przechodziły 3 dniową kwarantannę co miało na celu 

zminimalizowanie zagrożenia Covid-19 w miejscu pracy. 

Inwestycje, modernizacje, kompleksowe remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek 

publicznych przeprowadzone w ostatnim roku –w MiGBP w Szadku jak również w filiach nie 

przeprowadzono w 2020 r. kompleksowych remontów i modernizacji. 

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych  

wg stanu na 31.12.2020 

Nazwa biblioteki, filii Książki 
Czasopisma 

oprawne 

Zbiory 

specjalne 
Razem zbiory 

MiGBP w Szadku 21857 0 0 21857 

FB w Boczkach 5093 0 0 5093 
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FB w Górnej Woli 5832 0 0 5832 

FB w Krokocicach 6514 0 0 6514 

FB w Prusinowicach 5814 0 0 5814 

OGÓŁEM  45110 0 0 45110 

 

Struktura księgozbioru (książki) 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura 

piękna dla 

dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych 

działów 

Ogółem książki 

MiGBP w Szadku 5535 8824 7498 21857 
FB w Boczkach 1582 2650 861 5093 
FB w Górnej Woli 1563 2697 1572 5832 
FB w Krokocicach 1862 2901 1751 6514 
FB w Prusinowicach 1546 2518 1750 5814 
RAZEM  12088 19590 13432 45110 

Ogółem - struktura 

procentowa 

27% 43% 30% 100% 
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Wpływy - Zakup książek 
 

Nazwa 

biblioteki 

Zakup z 

dotacji 

organizatora 

Zakup z dotacji 

MKiDN 

Zakup 

z innych źródeł, 

dotacji, grantów itp. 

Zakup z 

wypracowanych 

środków własnych 
Razem 

zakup 

w wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020  

w zł 
Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

MiGBP w Szadku 196 100 2177,73 200 49 1119,71 0 0 0 0 0 0 149 3297,44 

FB w Boczkach 39 9 211,54 22 4 90,87 0 0 0 0 0 0 13 302,41 

FB w Górnej Woli 60 11 210,73 27 4 89,98 0 0 0 0 0 0 15 300,71 

FB w Krokocicach 62 5 127,70 26 8 173,29 0 0 0 0 0 0 13 300,99 

FB w Prusinowicach 56 9 200,59 19 11 101,15 0 0 0 0 0 0 20 301,74 

Razem  413 134 2928,29 294 76 1575,00 0 0 0 0 0 0 210 4503,29 
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Dary i inne wpływy książek (poza zakupem) 
 

Nazwa 

Biblioteki 

Dary instytucji, urzędów Dary czytelników 
Dary innych bibliotek np. 

WBP 
Przejęto z bibliotek 

W zamian 

„za zagubione” 
Inne wpływy 

Razem 

wpływy 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 w zł 
Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

Wol. 

2019 

Wol. 

2020 

Wartość 

inw. 

2020 

w zł 

 

MiGBP w Szadku 

 
99 55 805,00 430 413 2333,00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 65,00 473 3203,00 

 

FB w Boczkach 

 
5 2 45,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 45,00 

 

FB w Górnej 

Woli 

 

8 3 70,00 73 32 320,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 35 390,00 

 

FB w 

Krokocicach 

 

5 2 45,00 34 32 86,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 34 131,00 

 

FB w 

Prusinowicach 

 

5 2 45,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 45,00 

Razem 
 

122 64 1010,00 537 477 2739,00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5 65,00 546 3814,00 
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Czytelnicy ogółem 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy ogółem 

2019 2020 Różnica 

MiGBP w Szadku 662 562 -100 
FB w Boczkach 66 59 -7 
FB w Górnej Woli 81 75 -6 
FB w Krokocicach 75 76 +1 
FB w Prusinowicach 70 72 +2 
RAZEM  954 844 -110 

 

 

Struktura czytelników wg wieku w 2020 r.- zbiorczo  
(w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy 

ogółem 

Do 5 

lat 

6-12 lat 13-15 

lat 

16-19 

lat 

20-24 

lata 

25-44 

lata 

45-60 

lat 

Powyżej 

60 lat 

MiGBP w Szadku 562 39 44 30 

(113) 

43 45 185 89 87 

FB w Boczkach 59 1 6 1  (8) 2 5 23 12 9 
FB w Górnej Woli 75 1 11 2  (14) 5 8 22 12 14 
FB w Krokocicach 76 0 25 12(37) 9 3 12 10 5 
FB w Prusinowicach 72 3 7 4  (14) 7 3 21 12 15 

Razem  844 44 93 49 

(186) 

66 64 263 135 130 

Struktura 

procentowa 
100% 5% 11% 6% 8% 8% 31% 16% 15% 

  
 

Struktura czytelników wg zajęcia w 2020 r.-zbiorczo 
(w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

MiGBP w Szadku 160 236 166 
FB w Boczkach 10 23 26 
FB w Górnej Woli 27 28 20 
FB w Krokocicach 47 16 13 
FB w Prusinowicach 14 29 29 

Razem  258 332 254 
Struktura procentowa 31% 39% 30% 
 

 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2020 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

MiGBP w Szadku 23884 0 317 0 24201 
FB w Boczkach 476 0 0 0 476 
FB w Górnej Woli 1532 0 28 0 1560 
GB w Krokocicach 1485 0 0 0 1485 
FB w Prusinowicach 2539 0 0 0 2539 

Razem  29916 0 345 0 30261 
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Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2020 r. 
(dane w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem  

MiGBP w Szadku 5064 16016 2804 23884 
FB w Boczkach 159 294 23 476 
FB w Górnej Woli 542 750 240 1532 
FB w Krokocicach 452 967 66 1485 
FB w Prusinowicach 917 1099 523 2539 
Razem  7134 19126 3656 29916 
Ogółem - struktura 

procentowa 
25% 63% 12% 100% 

 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2020 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Udostępnienia na miejscu 

1 2 3 4 5 

MiGBP w Szadku 265 0 752 0 1017 
FB w Boczkach 0 0 0 0 0 
FB w Górnej Woli 10 0 20 0 30 
FB w Krokocicach 0 0 0 0 0 
FB w Prusinowicach 34 0 0 0 34 

Razem  309 0 772 0 1081 
 

 

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 
(porównanie w stosunku do r. 2019) 

 

Nazwa  biblioteki, 

filii 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2019 2020 Różnica 2019 2020 Różnica 

MiGBP w Szadku 24596 23884 -712 242 265       +23 
FB w Boczkach 472 476 +4 2 0        -2 
FB w Górnej Woli 2033 1532 -501 25 10    -15 
FB w Krokocicach 1649 1485 -164 30 0      -30 
FB w Prusinowicach 2853 2539 -314 12 34     +22 
Razem  31603 29916 -1687 311 309  -2 

 

 

 

Odwiedziny w bibliotece 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 

Imprezy w 

bibliotece* 

ogółem w tym ilość 

osób 

korzystających 

z Internetu 

MiGBP w Szadku 9204 6790 1614 968 800 
FB w Boczkach 361 341 20 10 0 
FB w Górnej Woli 746 637 82 78 27 
FB w Krokocicach 938 653 212 80 73 
FB w Prusinowicach 833 591 182 128 60 
Razem  12082 9012 2110 1264 960 
* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka   
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Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne). 
 

Nazwa biblioteki, filii Nazwa bazy 
Przyrost bazy w 

2020 r. 

Stan bazy na 

koniec 2020 r. 

MiGBP w Szadku Baza katalogu 

Baza ubytków 

Baza czytelników 

622 

786 

627 

21857 

16576 

627 
FB w Boczkach Baza katalogu 

Baza ubytków 

Baza czytelników 

15 

627 

61 

5096 

7943 

61 
FB w Górnej Woli Baza katalogu 

Baza ubytków 

Baza czytelników 

50 

91 

84 

5832 

5371 

84 
FB w Krokocicach Baza katalogu 

Baza ubytków 

Baza czytelników 

47 

224 

76 

6514 

7667 

76 
FB w Prusinowicach Baza katalogu 

Baza ubytków 

Baza czytelników 

22 

149 

72 

5814 

6228 

72 
 

Liczba udzielonych informacji 
 

Nazwa biblioteki, filii Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne 

MiGBP w Szadku 1815 1099 716 0 
FB w Boczkach 16 16 0 0 
FB w Górnej Woli 27 20 7 0 
FB w Krokocicach 12 12 0 0 
FB w Prusinowicach 37 16 21 0 
Razem  1907 1163 744 0 

 

W czasie zamknięcia bibliotek dla czytelników, ze względu na wprowadzenie reżimu 

sanitarnego, MiGBP w Szadku, we współpracy z urzędem gminy, prowadziła szeroką działalność 

informacyjną w czasie wprowadzenia pandemii Covid-19 na terenie naszego kraju. Na bieżąco 

zamieszczała aktualne informacje podawane przez ministerstwo zdrowia, sanepid, Bibliotekę 

Narodową i samorząd gminy. Informacje, w formie drukowanej wywieszano w miejscach ogólnie 

przyjętych. Były to min. aktualne informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń wprowadzonych 

na terenie powiatu, zestawy telefonów do najważniejszych instytucji decyzyjnych w sprawie zakażeń, 

awarii jak również funkcjonowania urzędów. Pracownicy biblioteki udzielali również informacji 

poprzez sieć telefoniczną. Wsparcie to było szczególnie ważne dla osób samotnych, starszych, które 

nie korzystały z internetu. Dla tych osób świadomość, że w bibliotece można uzyskać wiarygodne 

informacje i pomoc, była szczególnie ważna  

W formie elektronicznej informacje te zamieszczano na stronie www biblioteki, facebook, aby 

informacje docierały do jak największej grupy. Nasza działalność miała za zadanie wesprzeć 

mieszkańców w tym trudnym okresie jak również potwierdzić, że biblioteka jest ważnym źródłem 

informacji.  Wpłynęło to na poprawę wizerunku instytucji i pozyskaniu wielu nowych czytelników 

po otwarciu biblioteki.  
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Pomimo trudnej sytuacji związanej z zamknięciem bibliotek, pracownicy biblioteki starali się  

wspierać swoich czytelników w dostępie do literatury i kultury w sieci. Udostępniali im linki do 

darmowego dostępu do spotkań autorskich i innych działań kulturalnych, które pojawiały się w sieci.. 

Udostępniali on-line naukę gry w szachy, czytanie wierszy i bajek dla dzieci, tworzyli mini teatrzyki 

z ciekawymi postaciami z literatury, itp.  

 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży 
 

Nazwa biblioteki, filii, 

oddziału dla dzieci i 

młodzieży 

Nazwa imprezy Termin 

Nazwa instytucji 

współpracującej 

(zakres współpracy) 

MiGBP w Szadku Prelekcja z okazji 

Narodowego Dnia 

Pamięci o 

Żołnierzach 

Wyklętych 

 

„Lokomotywą po 

wiedzę” 

 

 

 

„Mała książka - 

wielki człowiek” 

Marzec  

(Prelekcje 

przeprowadzono 

dla 2 grup 

uczniów SP w 

Szadku 

 

Marzec 

1 wyjazd do 

ŁDK 

 

 

Styczeń-

grudzień 

(promocja 

literatury 

dziecięcej) 

Przeprowadzenie 

prelekcji - Pan Jarosław 

Stulczewski 

 

 

 

 

Łódzki Dom Kultury 

 

 

 

Instytut książki 

 

 

 

 

 

 
 

Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania  
 

Nazwa biblioteki, filii Ilość osób 
Wypożyczenia 

Liczba wizyt 
Książki Czasopisma 

MiGBP w Szadku 16 576 250 200 

FB Górna Wola 2 17 0 4 

FB Prusinowice 2 37 0 11 
OGÓŁEM  20 630 250 215 
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  DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2020 r.* 

Wyszczególnienie                                  

(z uwzględnieniem                                     

nazw bibliotek) 

Liczba 

przeszkolonych 

pracowników w 

zakresie obsługi osób 

niepełnosprawnych 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez o charakterze 

integracyjnym i 

aktywnej edukacji 

skierowanych do 

osób 

niepełnosprawnych 

Strona internetowa 

przystosowana do 

użytku osób 

niepełnosprawnych**              

Dostosowanie obiektu 

(likwidacja barier 

architektonicznych)*** 
Liczba stanowisk 

komputerowych i 

innych 

przystosowanych do 

obsługi osób 

niepełnosprawnych**** 

Liczebność zbiorów dostępnych dla użytkowników 

z niepełnosprawnością wzroku***** 

na 

zewnątrz 

budynku 

wewnątrz 

budynku 

drukowane  

(liczba wol.) 

audiowizualne, 

elektroniczne               

(liczba jed. 

inwen.) 

licencjonowane 

(liczba tytułów) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MiGBP w Szadku 7  -   Tak  Brak barier  Brak barier 
 1-klawiatura z dużą 

czcionką 
 12  0 

 0 

FB w Boczkach -  -  -  nie  nie   3   0  0 

FB w Górnej Woli  1 -   -  nie  nie    3  0  0 

FB w Krokocicach 1   -  -  nie  nie    3  0  0 

FB w Prusinowicach 1   -  -  nie  nie    3  0  0 
         

 
*                 w zakresie niepełnosprawności ruchowej i niepełnosprawnosci narządu wzroku  i niepełnosprawnych intelektualnie 

**               np. udźwiękowiona, możliwość wyboru większej czcionki itp., odpowiedź TAK - 1 lub NIE -0  
***              tak (1) - w przypadku, gdy choć jedna placówka w obrebie sieci gminnej posiada udogodnienia lub nie (0)  
****          np.specjalistyczne oprogramowanie, powiększalniki, odtwarzacze książek mówionych  
*****        liczba woluminów, jedn. inwentarzowych lub licencjonowanych  

 

 

 

 

 

 
 



127 
 

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej 
 

Nazwa biblioteki, filie Osoby Liczba etatów 

przeliczeniowych* Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

MiGBP w Szadku 0 1 0,25 

Filie biblioteczne 0 0 0 
OGÓŁEM  0 1 0,25 

 
 

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich –  

podział wg stanowisk służby bibliotecznej w MiGBP w Szadku oraz filii 
 

 Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Starszy kustosz  0 

Kustosz 1 0 

Starszy bibliotekarz  0 

Bibliotekarz 1 0 

Młodszy bibliotekarz 1 4 

Starszy magazynier biblioteczny 0 0 

Magazynier biblioteczny 0 0 

Inne bibliotekarskie (jakie?) 0 0 
OGÓŁEM  3 4 

 

 

 
 

 

Zakres komputeryzacji bibliotek: - w 2020 roku nie zakupiono sprzętu komputerowego dla MiGBP w 

Szadku 

 

Dostęp do Internetu dla użytkowników  MiGBP w Szadku ( oraz w filiach) jest bezpłatny. 

Z dostępu do Internetu w MiGBP w Szadku i filiach skorzystało 1267 osób.  

 

MiGBP w Szadku - 971 

FB w Boczkach-10 

FB w Górnej Woli- 78 

FB w Krokocicach - 80 

FB w Prusinowicach – 128 

             Razem – 1267 
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Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej w MiGBP w Szadku -zbiorczo 

 

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja 

na 

imprezach 

w formie 

tradycyjnej 

Frekwencja 

w trakcie 

imprez on-

line 

1.  Wystawy 

- książek – małe, nowości wydawnicze 

- plastyczne , fotograficzne, 

okolicznościowe 

22(filie) 

27 

29 

157 

 

538 

 

646/7719 

524/   7068 

2.  Spotkania autorskie - - - 

3.  Spotkania inne „Majowe wtorki z poezją J. P. II 3 - 647 

4.  Prelekcje „Żołnierze Wyklęci” 2 73 - 

5.  Pogadanki - - - 

6.  Lekcje biblioteczne 

- z przysposobienia bibliotecznego 

2 37 - 

7.  Zajęcia komputerowe np. dla osób 60+ 1 2 - 

8.  Warsztaty: Oriflame, szachy 9 - 3087 

9.  Przeglądy nowości - - - 

10.  Dyskusje - - - 

11.  Konkursy - - - 

12.  Głośne czytanie „Cała Polska czyta dzieciom” 22 - 4122 

13.  Głośne czytanie – książka mówiona - - - 

14.  Spotkania z baśnią - - - 

15.  Imprezy artystyczno-literackie:  - - - 

16.  Imprezy czytelniczo-medialne  - x - 

17.  Projekcje filmowe,  - - - 

18.  Przedstawienia teatralne, kukiełkowe 6 - 1382 

19.  Gry i zabawy 4 62 x 

20.  Kiermasze książek,  - x x 

21.  Wycieczki: ŁDK-Lokomotywa 1 24 - 

22.  Przyjęcia wycieczek w bibliotece - - - 

23.  Imprezy poza biblioteką - x - 

24.  Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki DKK 5 38 - 

25.  Zebrania członków kół zainteresowań  - - - 

26.  Zajęcia rekreacyjne  - - x 

27.  Udział w akcjach ogólnopolskich „Mała książka 

Wielki człowiek” 

Kinder-Książki dla małych bibliotek 

1 

 

1 

9 

 

10 

X 

- 

28.  Inne wydarzenia : 

Narodowe czytanie 2020 

Quiz bajkowy 

Noc Bibliotek 

Filmy z cyklu „Bądź wolny od uzależnień” 

 

1 

1 

1 

2 

 

- 

 

10 

- 

 

829 

45/454 

140/308 

531 

RAZEM  140 960 11953 
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E. Sport i rekreacja 

 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek działa Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”, który 

w roku 2020 uzyskał dotację z Urzędu Gminy i Miasta Szadek w wysokości 35 000 złotych. 

W dniu 13 lutego 2020 roku Burmistrz Gminy i Miasta Szadek ogłosił otwarty konkurs 

na realizację w 2020 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie 

Gminy i Miasta Szadek. Wpłynęła jedna oferta konkursowa od Ludowego Klubu Sportowego 

„Viktoria”. Oferta spełniła wszystkie kryteria konkursowe co zaowocowało podpisaniem w 

dniu 28 lutego 2020 roku umowy o wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu pod 

nazwą: „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu”. 

  Środki z wyżej wymienionej dotacji otrzymane w ramach zadania pn. „Tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu” rozliczono w następujący sposób: 

 

Lp. Rodzaj kosztów Koszt całkowity Z dotacji 

1 Realizacja programów szkolenia 

sportowego 

0,00 0,00 

2 Zakup sprzętu i wyposażenia 

sportowego 

10 867,24 7765,96 

3 Koszt uczestnictwa i organizacji 

zawodów 

21 096,42 16 746,42 

4 Koszt korzystania z obiektów 

sportowych 

4 465,20 4 213,12 

5 Wynagrodzenie kadry szkoleniowej 6 450,00 6 274,50 

6 Przygotowanie i utrzymanie stadionu 1 300,30 0,00 

7 Zakup napoi i środków czystości 954,67 0,00 

 Ogółem 45 133,83 35 000,00 
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W roku sprawozdawczym 2020 w skład 

prowadzonej przez klub LKS „Viktoria” Szadek sekcji piłki nożnej wchodziły cztery  drużyny 

zgłoszone do rozgrywek prowadzonych przez ŁZPN Łódź.  

1. Drużyna seniorów 

2. Grupa juniorów „Trampkarz C2” 2007 r. 

3. Grupa juniorów „Orlik” 2010 r. 

4. Grupa juniorów „Żak” 2012 r. 

LKS „Viktoria” Szadek zapewnia wszystkim zarejestrowanym w OZPN Sieradz w w/w 

grupach oraz niezrzeszonym treningi prowadzone trzy razy w tygodniu przez 

wykwalifikowanych trenerów. Kadra szkoleniowa klubu podnosi swoje kwalifikacje biorąc 

udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. 

Przez cały tydzień dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Szadek była 

siłownia, trawiaste boisko do piłki siatkowej i boisko do plażowej piłki nożnej. Ponadto 

Mieszkańcy Gminy maja możliwość korzystania z siłowni zewnętrznych w sołectwie Grzybów 

oraz w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. Natomiast dzieci mogą korzystać z 

nowoczesnych placów zabaw w sołectwach: Boczki, Piaski, Łobudzice, Rzepiszew, 

Dziadkowice, Górna Wola, Tarnówka, Szadek przy szkole podstawowej. 

 

VIII. Bezpieczeństwo 

 

 

1. Bezpieczeństwo publiczne 

W 2020 roku policjanci z Posterunku Policji w Szadku uczestniczyli w wielu akcjach 

i programach prewencyjnych, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy i miasta Szadek.  

 Głównym zadaniem funkcjonariuszy służby prewencyjnej jest zapobieganie 

przestępczości oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych, natychmiastowa 
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reakcja  na  ujawnione wykroczenie,  a  także   wykonywanie  poleceń  sądów  i  prokuratury 

w zakresie realizacji doprowadzeń, konwojów i nakazów. 

Do zadań policjantów Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Szadku należy  

interweniowanie nie tylko w przypadkach związanych bezpośrednio z zapewnieniem spokoju i 

porządku w miejscach publicznych, ale także przeprowadzanie interwencji w czasie awantur 

rodzinnych i sąsiedzkich. 

W roku 2020 policjanci KPP w Zduńskiej Woli i Posterunku Policji w Szadku  na terenie 

gminy i miasta Szadek przeprowadzili łącznie 1 153 interwencje. Wzrost o 475 interwencji w 

stosunku do roku 2019 nastąpił zarówno na terenie miasta jak i gminy Szadek . Przyczyną tak 

dużego wzrostu zdarzeń jest pandemia COVID-19. Funkcjonariusze Posterunku Policji w 

Szadku kontrolowali placówki handlowe czy lokale gastronomiczne, co również jest 

odnotowane w systemach policyjnych jako interwencja. 

W 2020 roku na terenie gminy i miasta Szadek odnotowano 61 przestępstw (spadek o 

36 w porównaniu do 2019 roku). W liczbie tej zawierają się zarówno przestępstwa zgłoszone 

przez obywateli jak i ujawnione przez policjantów  w wyniku prowadzonych czynności 

służbowych. 

 

 

Wskazać należy, iż prawie 50% przestępstw to czyny związane z kierowaniem 

pojazdami pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka albo niestosowanie 

się do orzeczenia sądu w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W roku 2020 

kierujących w stanie nietrzeźwości ujawniono 23, gdzie rok wcześniej było ich 21. Natomiast 

kierujących nie stosujących się do orzeczonych przez sąd środków karnych ujawniono w 2020 

roku 6 (  w roku 201 -10). W związku z powyższym na terenie gminy i miasta Szadek 

prowadzone są działania w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W 2020 roku 
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na terenie gminy i miasta Szadek  ujawniono 1 przestępstwo rozbójnicze, ujawniono 3 

przestępstwa narkotykowe. Stwierdzono 4 kradzieże tj. o 8 mniej niż w roku poprzednim. 

Odnotowano  8 przestępstw z kategorii uszkodzenia mienia, jedno więcej niż w 2020 roku. 

W 2020 roku policjanci z Posterunku Policji w Szadku uczestniczyli w wielu akcjach 

i programach prewencyjnych, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy i miasta Szadek.  

 Głównym zadaniem funkcjonariuszy służby prewencyjnej jest zapobieganie 

przestępczości oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych, natychmiastowa 

reakcja na ujawnione wykroczenie, a także wykonywanie poleceń sądów i prokuratury w 

zakresie realizacji doprowadzeń, konwojów i nakazów. 

Do zadań policjantów Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Szadku należy  

interweniowanie nie tylko w przypadkach związanych bezpośrednio  

z zapewnieniem spokoju i porządku w miejscach publicznych, ale także przeprowadzanie 

interwencji w czasie awantur rodzinnych i sąsiedzkich. 

Działalność prewencyjna była ukierunkowana na zapobieganie popełnianiu przestępstw 

i  prowadzenie skutecznych interwencji w przypadku ujawnienia zachowań naruszających 

porządek prawny. 

W 2020 r. dzielnicowi Posterunku Policji w Szadku zorganizowali na terenie gminy i 

miasta Szadek ogółem 25 spotkań z dziećmi i młodzieżą,  w tym spotkanie z pedagogami 

szkolnymi i rodzicami uczniów.  

Szczególny nacisk położono na zagrożenia wynikające z zażywania „dopalaczy”. 

Podczas spotkań  prezentowano walizkę edukacyjną z imitacjami środków odurzających oraz 

przyrządami służącymi do porcjowania, przechowywania i zażywania narkotyków. Walizkę 

wykorzystywano podczas szkoleń, gdzie edukowano głównie rodziców, opiekunów, 

nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji opiekuńczo – wychowawczych, aby mieli oni 

wiedzę, czym są i jak rozpoznawać te substancje. 

 Efekty działań to rezultat pogłębienia rozpoznania środowiska nieletnich dotkniętych 

patologią oraz stałej pracy prewencyjnej ukierunkowanej na uświadomienie konsekwencji 

zachowań przestępczych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy służby prewencji jest 

zapobieganie przestępczości oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

natychmiastowa reakcja na ujawnione wykroczenie.  

Nowym działaniem profilaktycznym wprowadzonym na terenie całego kraju w tym 

powiatu zduńskowolskiego jest bezpieczeństwo mieszkańców podczas pandemii COVID-19. 

Od marca 2020r. obowiązują obostrzenia, które mają pomóc w ochronie naszego zdrowia i 
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życia. Za egzekwowanie nakazów i zakazów odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, którą wspierają policjanci poprzez kontrole klubów, siłowni, centrów fitness, 

obiektów sportowych oraz obiektów handlowych. Ponadto funkcjonariusze Posterunku Policji 

w Szadku kontrolowali osoby objęte kwarantanną. Pandemia koronawirusa, praca zdalna jak i 

nauka on-line sprzyjają oszustwom internetowym. Dlatego też na stronie internetowej KPP w 

Zduńskiej Woli można było znaleźć liczne apele do mieszkańców o zachowanie ostrożności                      

w cyberprzestrzeni. W trosce o bezpieczeństwo osób najbardziej  narażonych na zakażenie 

koronawirusem  między innymi osób starszych, policjanci rozdawali środki ochrony osobistej, 

tj. maseczki, które zostały zakupione i przekazane przez Urząd Gminy i Miasta Szadek. 

 

 

 

2. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
 

Przez teren gminy i miasta  Szadek przebiegają drogi wojewódzkie. Droga wojewódzka 

nr 473 przebiegająca przez teren gminy i miasta Szadek na odcinku 11,2 km oraz droga 

wojewódzka 710 przebiegająca przez teren gminy             i miasta Szadek na odcinku 18,5 km. 

Obie te drogi były objęte nadzorem ze strony służby ruchu drogowego oraz policjantów 

Posterunku Policji w Szadku. 

Dzięki wzmożonym działaniom kontrolno represyjnym w 2020 roku  na terenie gminy 

i miasta Szadek notujemy znaczny spadek wypadków  drogowych do 1 (w roku 2019 – 7), w 

którym ranna została jedna osoba, ofiar śmiertelnych nie było.    

W 2020r. na terenie gminy i miasta Szadek odnotowano również spadek kolizji oraz 

zdarzeń drogowych, podobnie jak na terenie całego powiatu.  

 

SZADEK -  OBSZAR MIEJSKI 

Wypadki 
Ofiary 

śmiertelne 
Ranni Kolizje Zdarzenia 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 1 0 0 1 1 40 35 41 36 

Porównanie ilości zdarzeń drogowych w latach 2019-2020 – obszar miejski. 

 

SZADEK -  OBSZAR WIEJSKI 



Raport o stanie Gminy i Miasta Szadek za 2020 r. 

134 
 

Wypadki 
Ofiary 

śmiertelne 
Ranni Kolizje Zdarzenia 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

6 0 0 0 6 0 48 46 54 46 

Porównanie ilości zdarzeń drogowych w latach 2019-2020 – obszar wiejski. 

Główne przyczyny, z powodu których dochodzi do wypadków drogowych na obszarze 

naszego powiatu, spowodowanych przez kierujących to: 

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu;  

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych;  

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu; 

- nieprawidłowe skręcanie; 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między.  

    W przypadku pieszych są to:  

- nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem;  

- nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody.  

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szadku prowadzili działania informacyjne 

i edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy i miasta Szadek 

wiedzy z zakresu funkcjonowania  i możliwości Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

Informacja i edukacja odbywała się m.in. podczas spotkań z rodzicami   i młodzieżą w 

szkołach itp.  Realizowane działania były propagowane i szeroko relacjonowane  w lokalnych 

mediach. 

W 2020 roku Rada Gminy i Miasta Szadek na mocy porozumienia przeznaczyła środki 

finansowe w wysokości 3.000zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 

przekraczający normę określoną   w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji dla funkcjonariuszy, którzy 

będą realizować zadania  z zakresu służby prewencyjnej na trenie gminy i miasta Szadek.  

Ponadto Urząd Gminy i Miasta  w Szadku przekazał  funkcjonariuszom elementy 

odblaskowe na potrzeby prowadzonych przez dzielnicowych spotkań profilaktycznych z 

młodzieżą w szkołach, a także  z mieszkańcami.  

 

3. Bezpieczeństwo użytkowania dróg 

 

Gmina i Miasto Szadek posiada projekty organizacji ruchu dróg gminnych publicznych 

zatwierdzone  przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 

w Zduńskiej Woli: 
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- drogi (ulice) na terenie miasta Szadek: 119172E - ul. Kościelna, 119107E - ul. Glinianki, 

119175E - ul. Prusinowska, 119156E - ul. Łanowa,  119179E - ul. Bobownia, 119173E -  ul. 

Parkowa, 119176E - ul. Wilamowska, 119177E - ul. Parczewskiego, 119159E - ul. Ogrodowa, 

119155E - ul. Krótka,  119152E - ul. Działkowa, 119162E - ul. Szpitalna. 

- drogi (ulice) na terenie gminy Szadek: 119110E - Rzepiszew – Antonin, 119056E - 

Suchoczasy – Dziadkowice, 119163E – ul. Akacjowa, ul. Słoneczna, 119164E – ul. Wiśniowa, 

119165E – ul. Młodzieżowa, 119166E – ul. Spokojna, ul. Spółdzielcza, 119167E – ul. Sadowa, 

ul. Sportowa, 119168E – ul. Słowiańska, 119169E – ul. Sosnowa, ul. Wspólna, 119170E – ul. 

Skrajna, 119171E – ul. Spacerowa, 119174E – ul. Młynarska, ul. Łąkowa, ul. Leśna. 

W roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Szadek nie organizowano spotkań terenowych 

Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powołanej przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich.  

W dniu 29 czerwca 2016 r. Zarządzeniem nr 52/2016 Starosta Zduńskowolski powołał 

Komisję do rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zmian w oznakowaniu na drogach 

powiatowych i gminnych, oraz w strefach zamieszkania powiatu zduńskowolskiego. 

W roku 2020 Starosta Zduńskowolski ze względu na sytuację COVID-19 nie 

przeprowadził w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym  corocznej okresowej 

kontroli oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Szadek, w zakresie nadzoru 

nad prawidłowością stosowanego oznakowania dróg.  

 

 

4. Ochrona Przeciwpożarowa w Gminie  

 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek w 2020 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 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy i Miasta Szadek interweniowały 198 

razy (47 pożarów, 133 miejscowych zagrożeń, 9 zabezpieczeń terenu i 9 alarmów fałszywych). 
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W 2020 roku zostało zrealizowane zadanie pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szadku” na łączną kwotę 859 770,00 zł zostało 

sfinansowane z następujących środków: WFOŚiGW – 226 000,00 zł, NFOŚiGW – 154 000,00 

zł, Gmina i Miasto Szadek 280 000,00 zł, Komenda Główna PSP 180 000,00 zł oraz wkład 

własny jednostki w kwocie 19 770,00 zł. 

 

5. W zakresie obrony cywilnej  

 

Koordynacja  przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na 

wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy. 

Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na 

wypadek zagrożenia zniszczeniem. Szeroko rozumiana współpraca z Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW Łodzi ,  Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zduńskiej Woli i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania 

przygotowań obronnych i obrony cywilnej. 

 

6. W zakresie zarządzania kryzysowego 

Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu zarządzania kryzysowego”. 

 

7. W zakresie spraw obronnych 

1) Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu operacyjnego funkcjonowania  w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. 

2) Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska 

kierowania  Burmistrza   Gminy   i    Miasta  zapewniającego   realizację   zadań   obronnych 

w wyższych stanach gotowości obronnej państwa. 

3) Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku 

pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny. 

4) Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej 

i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań 

realizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

5) Wykonywanie  przedsięwzięć  w  zakresie  dostaw,  usług  i świadczeń na rzecz obronności, 

w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych – państwa gospodarza). 
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8. W zakresie działań związanych z COVID 

       1) Wyznaczono koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu osób  do punktu  

szczepień  w  POZ  w  Szadku  nawiązując  współpracę  z OSP Szadek, Choszczewo i 

Wilamów.( do dnia dzisiejszego wykonano 18 transportów osób do szczepień). 

       2)  Przeprowadzono wspólnie z druhami OSP i sołtysami kolportaż ulotek dot .szczepień 

i dystrybucji maseczek medycznych i środków dezynfekcji. 

      3)  Poczyniono  działania organizacyjne dot. organizacji punktu kwarantanny  zbiorowej 

w Szkole Podstawowej w Prusinowicach. 

      4) Na bieżąco dokonywano dezynfekcji terenów najczęściej użytkowanych  przez 

mieszkańców miasta i gminy Szadek oraz ozonowano miejsca użyteczności publicznej tj. 

szkoły ,bibliotekę i przedszkola. 

 

IX. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami 

 

1. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Na terenie Gminy i Miasta Szadek na dzień 31 grudnia 2020r. działało 39 organizacji 

społecznych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Współpraca Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie 

przyjmowanym przez Radę Gminy i Miasta Szadek programie współpracy. Obowiązujący w 

2020 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 2020 rok” przyjęty został Uchwałą Nr XIV/109/2019 

Rady Gminy i Miasta Szadek  z dnia 27 listopada 2019 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 09.10.2019r. do dnia 

18.10.2019r. 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 oraz przez portal konsultacji społecznych za pomocą umieszczonego 

tam systemu komentarzy/zgłoszeń. W konsultacjach społecznych nie wzięła udziału żadna z 
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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. 

Program określa: 

- cel główny i cele szczegółowe programu; 

- zasady współpracy; 

- zakres przedmiotowy; 

-  formy współpracy; 

- priorytetowe zadania publiczne; 

-  okres realizacji programu; 

-  sposób realizacji programu; 

-  wysokość środków przeznaczonych na realizację programu; 

- sposób oceny realizacji programu; 

-  informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji; 

-  tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 

      otwartych konkursach ofert. 

Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy oraz 

sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu, 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz 

przestrzeganie standardów.  Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady 

partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności oraz legalności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na określonych programem 

zasadach: 

- zasada partnerstwa- Gmina traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów w 

definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji 

zadań publicznych, sugerowaniu zadań i aktywnego uczestnictwa w realizacji form 

wynikających ze współpracy; 

- zasada pomocniczości-Gmina powierzać będzie realizację swoich zadań publicznych 

organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny oraz 

terminowy; 

- zasada suwerenności stron- oznacza, że stosunki między Gminą a organizacjami kształtowane 

będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej; 
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- zasada efektywności- Gmina będzie dokonywała wyboru najbardziej efektywnego sposobu 

realizacji zadań publicznych przez organizacje, oczekując od organizacji sporządzania ofert 

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji 

powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia finansowego i 

sprawozdawczości; 

- zasada uczciwej konkurencji- Gmina będzie równorzędnie traktowała organizacje przy 

realizacji zadań publicznych  stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert 

konkurujących podmiotów; 

- zasada jawności- Gmina będzie dążyła do tego, aby wszelkie możliwości współpracy z 

organizacjami były powszechnie wiadome, dostępne, jasne i zrozumiałe w zakresie 

stosowanych procedur  i kryteriów podejmowania decyzji jak również w obszarze zamiarów, 

celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych; 

- zasada legalności- wszystkie działania Gminy oraz podmiotów programu odbywają się w 

granicach i na podstawie przepisów prawa. 

Przedmiot współpracy Gminy z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, określoną w 

art 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w zakresie należącym do zadań własnych Gminy. 

Program współpracy na 2020 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) tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych współpracujących w diagnozowaniu 

potrzeb społecznych długoterminowych i tworzeniu rocznych planów działań, 

c) pomoc merytoryczną dla projektów realizowanych przez organizacje, a przyczyniających się 

do poprawy życia mieszkańców Gminy, 

d) tworzenie wspólnych projektów, 

e) zbieranie i udostępnianie informacji o projektach i zadaniach realizowanych poprzez 

organizacje na rzecz mieszkańców Gminy, 

f) zamieszczanie na stronie internetowej Gminy wszelkich informacji związanych ze 

współpracą Gminy z organizacjami i realizacją programu. 
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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 2020 r. w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Informacja o konkursie zamieszczona została na tablicy ogłoszeń, w siedzibie urzędu oraz na 

stronie internetowej Gminy i Miasta Szadek. Termin składania ofert, zgodnie z wymogami 

ustawowymi był nie krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. Oferty 

zgłoszone w ramach konkursu opiniowała komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Szadek. 

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa do konkursu przystąpiły jedynie 3 podmioty. Na 

realizację zadań udzielono dotacji: 

I. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

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

organizację turnieju piłki siatkowej– wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub 

Sportowy „ATLAS” w Prusinowicach. 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację  zadania- 3000,00  . 

 

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

prowadzenie działań i szkoleń w zakresie popularyzacji gry w bilard, konkurencji 

lekkoatletycznych, rekreacji ruchowej oraz organizacji i udziału w imprezach o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym– wpłynęła jedna oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy 

„SPRINTER” w Szadku. 

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

 

Zadanie nr 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 

organizacje imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym w zakresie propagowania gier 

zespołowych, w tym piłki siatkowej i tenisa stołowego” – nie wpłynęła żadna oferta. 

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, młodzieży i dorosłych Gminy i Miasta 
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Szadek – wpłynęła jedna oferta złożona przez Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w 

Szadku. 

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

 

II. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1. Organizacja inicjatyw kulturalnych mających na celu promocję dziedzictwa narodowego, 

promocję dziedzictwa kulturowego gminy, edukację i rozwój świadomości i tożsamości 

narodowej, pielęgnowanie polskości, kształtowanie postaw patriotycznych wśród 

mieszkańców gminy oraz upamiętnienie osób, miejsc i ważnych wydarzeń historycznych- nie 

wpłynęła żadna oferta 

 

III. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

1. Organizacja inicjatyw mających na celu promocję i profilaktykę ochrony zdrowia oraz 

podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poprawie 

życia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez, zajęć, wydarzeń, z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy 

spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej- nie wpłynęła żadna 

oferta 

 

Na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w roku 2020 przeznaczono kwotę 

15000,00 zł. Kwota przekazana na realizację tychże zadań wyniosła 8000,00 zł. 

Uczniowski Klub Sportowy  „ATLAS” dokonał zwrotu całości dotacji do budżetu Gminy i 

Miasta Szadek w związku z niemożnością realizacji zadania spowodowaną epidemia 

koronawirusa. 

 

2. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność kół gospodyń i stowarzyszeń 

 

 Gmina i Miasto Szadek corocznie podejmuje działania zmierzające do pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację projektów na rzecz poprawy życia mieszkańców, 

stworzenia odpowiednich warunków do realizacji działań kulturalnych przez koła gospodyń 

wiejskich i stowarzyszenia, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, integracji i 

aktywizacji społeczności lokalnej oraz promocji lokalnych produktów. 
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1) "Gmina i Miasto Szadek. Lokalne smaki- jakość i tradycja" - produkty lokalne, 

regionalne i tradycyjne istotnym czynnikiem wzmocnienia kapitału społecznego 

mieszkańców LGD Podkowa” 

Gmina i Miasto Szadek zrealizowała projekt pod nazwą "Gmina i Miasto Szadek. Lokalne 

smaki- jakość i tradycja" - produkty lokalne, regionalne i tradycyjne istotnym czynnikiem 

wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców LGD Podkowa”. Projekt polegał na wydaniu 

folderu pt. "Gmina i Miasto Szadek. Lokalne smaki- jakość i tradycja" w ilości 10 000 

egzemplarzy oraz ustawieniu na terenie gminy i miasta Szadek 4 gablot informacyjnych. Folder 

zawiera informacje o produktach lokalnych, regionalnych i tradycyjnych wytwarzanych przez 

gospodarstwa rodzinne, stowarzyszenia i lokalne firmy oraz zawiera informacje dotyczące 

działalności KGW w zakresie wytwarzania i promocji produktów lokalnych, regionalnych i 

tradycyjnych, a także przepisy tychże kół. Folder dotyczy tylko potraw i produktów wysokiej 

jakości- tradycyjnych, lokalnych i regionalnych wytwarzanych wg tradycyjnych receptur, bez 

konserwantów i sztucznych polepszaczy, z lokalnych składników i surowców. W naszej gminie 

jest szereg takich produktów, które często są wyróżnione ogólnopolskimi i europejskimi 

znakami jakości. W folderze znalazła się także informacja o wybudowanych na terenie gminy 

Szadek piecach chlebowych do wypiekania pieczywa tradycyjnymi metodami oraz 

Regionalnym Turnieju Sołectw- organizowanym corocznie wydarzeniu, które gromadzi 

stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów w celu promocji potencjału 

społecznego mieszkańców, jakim jest tradycyjna kultura i kuchnia regionalna. Z wyjątkiem 

przepisów, podobne informacje znajdą się także na tablicach informacyjnych.  

Wydanie folderu i ustawienie gablot informacyjnych przyczynia się do zwiększenia 

świadomości rolników i mieszkańców w zakresie wytwarzania, sprzedaży i promocji własnych 

wyrobów. Promocja tych produktów w wydawanej publikacji i w gablotach informacyjnych 

zachęci do odwiedzania naszej gminy a tym samym spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru 

LGD, a wytwarzającym zapewni dodatkowe źródło dochodu co wpłynie na poprawę jakości 

ich życia, wzrost kapitału społecznego i wzrost atrakcyjności obszaru LGD. Folder oraz gabloty 

mają za zadanie pokazanie zasobów, które znajdują się w gminie Szadek, czyli lokalnych 

produktów, a także wiedzy i umiejętności mieszkańców oraz ich współdziałania w promocji 

tych produktów, podczas organizowanych wydarzeń. Często Ci mieszkańcy współdziałają dla 

poprawy indywidualnej sytuacji jak i rozwiązania problemów ogółu. A jak wiadomo zasoby 

kapitału ludzkiego wzmacniają kapitał społeczny. Przez wzmocnienie kapitału rozwija się całe 

społeczeństwo. Do rozwoju kapitału społecznego przyczyniają się działanie edukacyjne, a 

niewątpliwie takim działaniem jest wydanie folderu i ustawienie gablot. Uświadomienie tej 
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nieprzekonanej części społeczeństwa wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, ponieważ będą 

oni spożywać żywność produkowaną lokalnie i z lokalnych produktów a do tego dobrej jakości. 

                              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 

obszary wiejskie”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

2) Gmina Szadek pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań gminy  

w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

 

Wśród projektów, które już zostały zrealizowane w 2020 roku na terenie Gminy Szadek znalazł 

się projekt pod nazwą: “Modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

Kromolinie Starym”. Wkład własny Gminy to 4 358,14 zł. Wysokość dotacji: 10 000,00 zł. 

Wartość całości projektu: 14358,14 zł 

W ramach przyznanej pomocy finansowej, gminy wiejskie województwa łódzkiego mogły 

sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez 

sołectwa, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. 

Każda gmina w województwie łódzkim mogła zgłosić do dofinansowania nie więcej niż trzy 

sołectwa. Maksymalna dotacja jaką mogło otrzymać jedno sołectwo to 10.000,00 zł. 

Wkład własny na realizacje poszczególnych projektów pochodził ze środków gminy. 

Program miał na celu wsparcie najmniejszych miejscowości w realizacji potrzeb, które ich 

mieszkańcy sami uważają za najważniejsze. Udzielanie pomocy polegało również na 

wspieraniu i promowaniu inicjatyw społeczności lokalnej, pobudzaniu aktywności 

mieszkańców oraz budowaniu świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej. Już samo 

wybieranie projektów do realizacji wymagało od mieszkańców wspólnego działania, ponieważ 

wybór projektów następował na zebraniach sołeckich. 
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X. Podsumowanie 

 

Przedstawiony      Raport     stanowi    zbiór    podstawowych     danych    związanych 

z funkcjonowaniem Gminy i Miasta Szadek w roku  oraz wykonaniem ustawowych zadań przez 

organ wykonawczy – Burmistrza Gminy i Miasta Szadek, w powiązaniu z uchwałami 

podjętymi  przez  Radę  Gminy  i  Miasta  Szadek i przyjętymi dokumentami strategicznymi. 

W poszczególnych grupach zadań wyszczególnionych w Raporcie przedstawiony został 

istniejący potencjał oraz wnioski dotyczące kierunków dalszych działań niezbędnych do 

poprawy kondycji Gminy w różnych dziedzinach życia. 

 
Rok 2020 był dla nas wszystkich trudnym czasem, a także dużym sprawdzianem w 

wielu dziedzinach życia. Każdego dnia mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, z jakimi 

dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Takim przykładem jest świadczenie usług publicznych 

w zupełnie nowych formach, dotychczas niepraktykowanych. Był to także wielki sprawdzian 

umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. W mojej ocenie nasz szadkowski samorząd 

zdał ten egzamin bardzo dobrze. W dobie pandemii wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. 

Gmina Szadek, podobnie jak samorządy w całym kraju, odczuła ujemny wpływ pandemii na 

gospodarkę i finanse. W związku w wprowadzeniem ulg i zwolnień zmalały wpływy do 

budżetu. Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza podyktowana zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS –Co-V-2 skutkowała niższym niż planowano wykonaniem 

wydatków majątkowych. Pomimo, że pandemia spowodowała zastój na rynku inwestycyjnym 

udało nam się z pozytywnym skutkiem sięgać po fundusze zewnętrzne dla gminy i zrealizować  

szereg przedsięwzięć inwestycyjnych. Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły 

na szczęście, na tempo inwestycji. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać 

aktywność inwestycyjną gminy. Wszystko, co było możliwe do zrobienia, robiliśmy, nie 

odkładając niczego „na jutro”. Remonty dróg i gminnych budynków trwają, a jako gospodarz 

naszej małej ojczyzny wciąż dbam o to, by nowe umowy i dofinansowania przyczyniały się do 

utrzymania jakości i tempa rozwoju gminy. Kończą się inwestycje już rozpoczęte, startują 

nowe, przygotowywane są stosowne dokumentacje z myślą o kolejnych latach. Wspólnych 

sukcesów jest wiele a kolejne wyzwania przed nami. 

Trudno jest przewidzieć przyszłość. Najlepiej obrazują to ostatnie miesiące, kiedy to 

cały świat walczy z niewidzialnym wrogiem -wirusem. Nawet krótkoterminowe prognozy 

bywają zawodne, a co dopiero przewidywania o kilkuletnim horyzoncie czasowym. Wspólnie 
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jednak chcemy, aby Gmina i Miasto Szadek w przyszłości była miejscem otwartym, 

przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów, dbającym o przestrzeń 

publiczną i środowisko, w którym żyjemy. 

  

    Mając    na   uwadze   przedstawiony   Raport   zwracam   się  jako  Burmistrz Gminy  

i  Miasta Szadek do  Rady Gminy i Miasta Szadek o udzielenie wotum zaufania na podstawie 

art.28 aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Z  poważaniem 

Artur Ławniczak 

       Burmistrz 

       Gminy i Miasta Szadek 

 

 
 


