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I. WSTĘP         

Raport o stanie gminy za 2020r. obejmuje analizę danych z zakresu: sytuacji społecznej, 

dostępu do infrastruktury technicznej, ochrony środowiska naturalnego, działalności 

gospodarczej i współpracy gminy z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, 

finansów gminy, podjętych  i zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.                                           

Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i 

społeczną gminy Głuchów w 2020r. Zgromadzone w nim dane o aspektach funkcjonowania 

gminy w roku ubiegłym stanowią  źródło wiedzy i są podstawą do obiektywnej oceny 

działalności gminy w roku 2020. 

 

1. Podstawa prawna 

 

Raport przygotowany został w oparciu o przepisy prawne zawarte w: 

- art 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 

ze zm. ), 

- § 29 ust. 4 Statutu Gminy Głuchów przyjętego uchwałą  Nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy 

Głuchów z dnia 27 września 2018r.  

 

2. Postanowienia ogólne 

 

Ilekroć w Raporcie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Głuchów; 

2) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713)  

8) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Głuchów; 

9) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Głuchów; 

7) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Głuchów;  

8) GOPS-ie – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie, 

9) KGW - należy przez to rozumieć Koło Gospodyń Wiejskich; 

10) OSP - należy przez to rozumieć Ochotniczą Straż Pożarną,  

11) LKS „Juvenia” Wysokienice - należy przez to rozumieć Ludowy Klub Sportowy „Juvenia” 

Wysokienice,  

12) GKS Głuchów - należy przez to rozumieć Głuchowski Klub Sportowy,  

13) UKS „Futrzaki” - należy przez to rozumieć Uczniowski Klub Sportowy „Futrzaki”, 

14) CEIDG – należy przez to rozumieć centralną ewidencję i informację o działalności 

gospodarczej, 

15) KRS – należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Sądowy. 

 

3. Informacje o gminie. 

 

 3.1. Historia 

Gmina Głuchów wyróżnia się bogatą historią, tradycją  i folklorem. Stanowi ona część dawnego 

Księstwa Łowickiego o silnie zakorzenionych tradycjach patriotycznych i ludowych. 

Ustanowiona została przez Napoleona I na mocy dekretu z dnia 19 grudnia 1807 roku 
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wydanego przez Radę Stanu Księstwa Warszawskiego. Pierwsze wzmianki dotyczące 

osadnictwa na terenie Gminy  pochodzą z zapisków Jana Długosza z 1336 r.  

 

3.2. Położenie 

Obszar Gminy Głuchów leży na terenie makroregionu Wzniesień Środkowomazowieckich, w 

mezoregionie Wzniesień Łódzkich.  

 

Cały obszar gminy znajduje się w dorzeczu Bzury i jest odwadniany przez dwa jej dopływy: 

Rawkę i Łupię. Największą rzeką gminy jest Rawka płynąca na granicy południowej, o 

długości 95 km i powierzchni dorzecza 1232 km2, jednak ukształtowanie terenu sprawia, że 

odwadnia ona tylko niewielki obszar na południe od wsi Głuchów, Złota i Białynin. 

Gmina Głuchów jest jedną z dziewięciu gmin Powiatu Skierniewickiego. 

Położona jest na obszarze ok. 110,7 km2  obejmującej 15 sołectw, które zamieszkiwało wg stanu 

na 31.12.2018r. 5800  osób (gęstość zaludnienia ok. 52,4 osoby/km2). 

Gmina Głuchów znajduje się w południowej części powiatu skierniewickiego, graniczy z 

gminami powiatu skierniewickiego: Słupia, Godzianów oraz Skierniewice; w powiecie 

Rawskim z Rawą Mazowiecką; w powiecie tomaszowskim z Żelechlinkiem oraz w powiecie 

brzezińskim z Jeżowem. 

Poniżej pokazano położenie Gminy Głuchów wśród gmin powiatu skierniewickiego.  

 

 
 

Odległość Gminy Głuchów od wybranych sąsiednich miast wynosi: 

- miasto na prawach powiatu Skierniewice – ok. 22 km 

- Rawa Mazowiecka – ok. 12 km 

- Mszczonów – ok. 50 km 

- Warszawa – ok. 95 km 

- Łódź – ok. 55 km  
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3.3.    Władze gminy 

Organami Gminy Głuchów jest Rada Gminy oraz Wójt Gminy.  

Siedziba władz gminy mieści się w Głuchowie: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5 

W Urzędzie Gminy w 2020r. zatrudnione były 27 osoby na stanowiskach urzędniczych oraz  

6  osoby na stanowiskach pomocniczych i  obsługi.  

W budynku Urzędu Gminy w 2020r. miał swoją siedzibę GOPS zatrudniający 7 osób oraz 

Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka zatrudniająca 2 osoby. 

Rada Gminy Głuchów składała się z 15 radnych.  

Radni Rady Gminy w 2019r. pracowali w  4 stałych Komisjach Rady: 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, 

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, 

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

3.4.   Sołectwa 

           W Gminie Głuchów utworzonych jest 15 sołectw jako jednostek pomocniczych gminy:  

1. Sołectwo Białynin Krasówka 

2. Sołectwo Białynin Południe 

3. Sołectwo Borysław 

4. Sołectwo Celigów  

5. Sołectwo Głuchów  

6. Sołectwo Janisławice 

7. Sołectwo Jasień 

8. Sołectwo Kochanów            

9. Sołectwo Michowice            

10. Sołectwo Miłochniewice     

11. Sołectwo Prusy                    

12. Sołectwo Reczul        

13. Sołectwo Skoczykłody        

14. Sołectwo Wysokienice 

 15. Sołectwo Złota 

         

3.5. Jednostki organizacyjne gminy stanowią: 

1.Szkoła Podstawowa w Białyninie, 

2.Szkoła Podstawowa im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie 

3.Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach, 

4.Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach, 

5.Szkoła Podstawowa w Złotej, 

6.Gimnazjum Publiczne w Głuchowie, 

7.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie, 

8. Gminne Przedszkole w Głuchowie 

W Gminie Głuchów funkcjonuje również Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach, 
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dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janisławic i 

Okolicy.                           

 3.6. Instytucje Kultury: 

W Gminie Głuchów w 2020r. zarejestrowana była jedna Instytucja Kultury, którą stanowiła 

Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie powołana uchwałą XXIV/151/08 Rady Gminy 

Głuchów z dnia 20 listopada 2008r/. 

 

 4. Diagnoza środowiska lokalnego: 

         Gmina Głuchów jest jedną z dziewięciu gmin Powiatu Skierniewickiego.  

Położona jest na obszarze ok. 110,7 km2 obejmującym 15 sołectw, które zamieszkuje wg stanu 

na 30 września 2020r. 5780 osób co daje gęstość zaludnienia ok. 52 osoby na km2). 

Gmina Głuchów jest gminą typowo rolniczą, na terenie której znajduje się 1608 gospodarstw 

rolnych, w tym 70 gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha. Najwięcej bo 752 stanowią 

gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. 

Na terenie gminy coraz więcej osób utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Zgodnie z 

wykazem CEIDG i KRS, na terenie gminy zarejestrowane są 279 podmioty gospodarki 

narodowej, z czego 39 podmiotów wpisanych do KRS (17 przedsiębiorców i 22 

stowarzyszenia), natomiast 240 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

w tym w sektorze rolniczym – 16, przemysłowym – 33, budowlanym – 62 i usługowy - 131.   

Największa liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych według rodzaju PKD 

przypada na Transport drogowy towarów – 27, następne to: Wykonywanie konstrukcji i pokryć 

dachowych -15, Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną -9, Roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 7,  Konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych z wyłączeniem motocykli – 7 Sprzedaż detaliczna różnych wyrobów w 

niewyspecjalizowanych sklepach– 7, Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej – 6, 

Działalność usługowa  związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 5. 

Natomiast według sekcji PKD najwięcej firm zarejestrowanych jest w sekcji: Handel hurtowy 

i detaliczny – 63, kolejne sekcje działalności to: Budownictwo – 62, Przetwórstwo 

przemysłowe – 29, Transport – 37, Usługi – 21, Rolnictwo i usługi rolnicze – 16, Opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna – 10.  

 

Do najważniejszych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy należą: 

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie – przetwórstwo mleka  

i wytwarzanie przetworów mlecznych, m.in. masła, sera, twarogu, śmietany  itp., 

- Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc Chłopska” w Głuchowie – sprzedaż artykułów 

spożywczych, wielobranżowych i  do produkcji rolnej , 

- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Głuchowie, 

- INSAD Sp. z o.o. w Prusach - uprawa owoców i produkcja materiału szkółkarskiego – 

sprzedaż  rynki krajowe i zagraniczne, 

- PPHU ,,Bogusławski" Zbigniew Bogusławski w Głuchowie – transport drogowy towarów, 

- KBK TRANSPORT Sp. z o.o. w Głuchowie – transport drogowy towarów, 

- AGRO-JANEX” Zofia Dyśko  w Miłochniewicach – produkcja i sprzedaż maszyn dla 

rolnictwa 

- Kwalifikowalna Szkółka Krzewów Jagodowych „Złota Jagoda” w Złotej, 
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-„ROLBUD Pędziwiatr - Adam Pędziwiatr” w Głuchowie – sprzedaż ciągników  

i maszyn rolniczych. 

- PHU „ISTRA” Kacprzyk w Głuchowie, Sp. jawna  - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 

i bezalkoholowych, 

- KACPRZYK GROUP Sp. z o.o. w Głuchowie – sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 

-Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa w Prusach  

w Skierniewicach Sp. z o.o.– produkcja materiału szkółkarskiego,  

- AGROSPOL Sp. z o.o. w Janisławicach – przetwórstwo warzyw i owoców, 

- WOJTPOL PPHU Wojciech Rochalski w Michowicach – piekarnia – produkcja pieczywa i 

wyrobów cukierniczych , młyn – przetwórstwo zbóż ( mąka, kasza, otręby itp.), 

 

  II.       KOMUNIKACJA, DROGI 

1. Komunikacja 

Komunikację mieszkańców z sąsiednimi miejscowościami zapewniał w 2020r. autobusowy 

publiczny transport zbiorowy.  

Przez teren gminy przebiegają linie regularnego przewozu osób wykonywane przez: 

- PKS Sp. z o.o. w Grójcu  na linii Łódź Rawa Mazowiecka - Grójec, 

- PKS Skierniewice Sp. z o.o.  – na linii Skierniewice – Głuchów – Rawa Mazowiecka,  

- PPHU „TRANS” Skierniewice - na linii Skierniewice – Głuchów, 

- EURO-BUS M.KŁĄB i SYNOWIE Sp. jawna, -  na linii Jeżów – Rawa Mazowiecka 

-  F.U.H. NEP-POL Nowe Miasto – na linii Łódź – Głuchów – Rawa Mazowiecka – Nowe  

Miasto 

- F.U.H. SAN-MARCO Nowe Miasto – na linii Łódź – Głuchów – Rawa Mazowiecka – 

Nowe Miasto 

 

2. Sieć dróg 

Sieć dróg przebiegających przez teren Gminy Głuchów stanowią droga krajowa Nr 72, relacji 

Łódź – Warszawa o długości w granicach gminy 13,96 km,  drogi powiatowe o nawierzchni 

bitumicznej i łącznej długości 37,73 km, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne. 

Na północ od gminy znajduje się: 

- autostrada A2 będąca częścią drogi krajowej E30, łącząca wschód z zachodem Polski; 

- droga krajowa nr 70 łącząca Łowicz z drogą ekspresową S8 w Zawadach. 

Na wschód od Gminy przebiega droga ekspresowa S8 będąca częścią drogi krajowej E67 – jest  

to trasa europejska łącząca Europę Środkową z Finlandią. 

 

2.1. Drogi gminne pełnią rolę ciągów komunikacyjnych decydujących  o zintegrowaniu układu 

terytorialnego gmin i jego funkcjonowaniu, jak i otwartości na zewnątrz. Decydują też o stopniu 

skomunikowania wewnętrznego gminy, który w sposób znaczący wpływa na warunki bytowe.  

Długość dróg gminnych publicznych na terenie gminy Głuchów wynosi 74,907 km,  

z tego: 
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o nawierzchni bitumicznej o długości 56,050 km 

o nawierzchni gruntowej naturalnej (z gruntu rodzimego) o długości 13,119 km 

o nawierzchni tłuczniowej o długości 5,738 km 

Powierzchnia dróg gminnych 

Powierzchnia wszystkich dróg gminnych 1 124 116 m² 

  Powierzchnia wszystkich dróg publicznych 573 433 m² 

Powierzchnia wszystkich dróg wewnętrznych 550 683 m² 

 

Wykaz dróg gminnych publicznych : 

Nr drogi Przebieg drogi / ulicy (początek, przez, koniec) Długość [km] 

 

113106E (Soszyce) - gr. gm. Rawa Mazowiecka - Skoczykłody 1,758  

113112E (Zawady) - gr. gm. Rawa Mazowiecka - Złota - Złota Doły 1,236  

115051E Głuchów, ul. Adamów 1,022  

115052E Głuchów, ul. Ogrodowa 1,279  

115053E Głuchów, ul. Koszykowa 0,891  

115054E Głuchów, ul. Spacerowa 

1,949 

 

115054E Głuchów, ul. Łąkowa  

115054E Głuchów, ul. Łąkowa  

115054E Głuchów, ul. Słoneczna  

115054E Głuchów, ul. Krótka  

115054E Głuchów, ul. Cicha  

115054E Głuchów, ul. Kwiatowa  

115054E Głuchów, ul. Sportowa  

115055E Jasień - Miłochniewice - dr. kraj. nr 72 4,571  

115056E 
(Brzozowice ) - gr. gm. Słupia - Reczul - Borysław (ul. 

Akacjowa) - Celigów 
5,423  

115057E Białynin - Stara Wieś - Reczul - Janisławice 4,777  

115058E Janisławice - Syberia 0,690  

115058E.2 Janisławice - Syberia (odc.2) 1,490  
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115059E Wysokiennice Folwark - Wysokienice - Misikowiec 0,899  

115060E Jasień Stara Wieś 0,922  

115061E Borysław Prawa Strona - Borysław - Michowice 2,828  

115062E Michowice - Zamost - gr. gm. Nowy Kawęczyn - (Zalesie) 3,112  

115063E Michowice Pod Górami (Celigów - Trupień) 1,316  

115064E Michowice Lipa 0,553  

115065E Michowice zlewnia 0,135  

115066E Białynin - Stara Wieś - gr. gm. Jeżów - (Przybyszyce) 1,604  

115067E Białynin Podbór - Białynin Latków 6,775  

115068E Białynin Od Kolejki 1,486  

115069E Prusy Wieś 1,840  

115070E Michowice - Celigów - Celigów RSP - Białynin 6,250  

115071E Głuchów, ul. Leśna 1,772  

115072E 
(Wola Wysoka) - gr. gm. Nowy Kawęczyn - Michowice 

Zamost - gr. gm. Rawa Mazowiecka - (Wilkowice) 
2,577  

115073E Wysokieniece Podbór - w kier Lasów SGGW 0,723  

115074E Wysokiennice, ul. Jeżowska 0,335  

115075E Wysokiennice - Miłochniewice - Głuchów 3,580  

115076E Jasień - gr. gm. Rawa Mazowiecka - (Wilkowice) 0,548  

115077E (Jankowice Kolonia) - gr. gm. Jeżów - Kochanów - Białynin 3,670  

115078E Złota - Magdalenka 0,370  

115079E Celigów (do lasu RSP) 0,350  

113105E (Wojska Stara) - gr. gm. Rawa Mazowiecka -Skoczykłody 0,970  

115106E (Byczki) - gr. gm. Godzianów - Janisławice 1,456  

115080E Głuchów, ul. Jaworowa 1,200  

115081E 
dz. nr ewid.: 209, 329 obręb 08 Kochanów; dz. nr ewid.: 951, 

1104 obręb 05 Głuchów 
4,250  

115082E dz. nr ewid. 858 obręb 16 Wysokienice 0,300  

 Razem 74,907  

 

W 2020 r. wykonano przebudowę dwóch dróg gminnych: 

1. drogi  w miejscowości Głuchów 



 

12 
 

Kwota przekazanych środków budżetu województwa 79 600,00 zł 

Środki własne – 160 286,29 zł 

Całkowity koszt inwestycji – 239 886,29 zł. 

 

2. drogi w miejscowości Wysokienice 

Kwota przekazanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 99 039,00 zł 

Środki własne – 24 760,55 zł 

Całkowity koszt inwestycji – 123 799,55 zł 

2.2. Drogi powiatowe spełniają inną rolę niż drogi gminne. Stanowią podstawowy „szkielet” 

komunikacyjny, na którym oparta jest sieć wewnętrznej komunikacji, jak i system połączeń 

gminy z komunikacją o zasięgu ponadregionalnym i krajowym. 

Drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Głuchów 

Nr drogi Przebieg drogi Długość 

[km] 

1303E Skierniewice – Głuchów-Żelechlinek - Lubochnia 11,451 

1315E Wysokienice - Rawa Mazowiecka 4,068 

1316E Bod Borem –Wilkowice – Kwasowiec - Raducz - Jeruzal - gr. woj. 

maz. (Wola Polska) 

4,162 

1317E Michowice - Wysokienice - Złota 6,775 

1320E Borysław - Słupia - Krosnowa 5,175 

1329E Głuchów - Kochanów 5,791 

5103E Niesułków – Kołacin – Jeżów - Byczki - Maków - Mokra Lewa 0,308 

  RAZEM:    długość dróg powiatowych 37,730 km 

III.     ZADANIA GMINY 

W 2020r. gmina zaspokajała potrzeby wspólnoty mieszkańców realizując zgodnie z art.7 

ustawy z dnia 8marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) 

dwa rodzaje zadań  

- zadania własne, którymi były zadania mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty; 

- zadania zlecone – były to zadania z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu 

organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych. 

 

W 2020r. Gmina realizowała zadania własne z zakresu spraw:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, 



 

13 
 

2) gminnych dróg,  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w 

energię elektryczną oraz gaz, 

4) ochrony zdrowia, 

5) pomocy społecznej,  

6) edukacji publicznej, 

7) kultury, w tym bibliotek gminnych oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

8) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

9) zieleni gminnej i zadrzewień, 

10) cmentarzy gminnych, 

11) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej,  

12) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

13) promocji gminy, 

14) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

15) zimowego utrzymanie dróg (odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo-solną). 

Do zadań zleconych w 2020r.gminie, które państwo powierzyło samorządowi w drodze 

normy ustawowej należały: 

1. nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych na obszarze gminy, 

4. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1979 r o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych , 

5. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej według właściwości miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy, 

6. wykonywanie zadań określonych w art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 

społecznej , 

7. zadania określone w art. 3, 4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i 

kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 

administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 

8. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców (osób uprawnionych do głosowania), obsługa 

administracyjna i wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem 

wyborów na obszarze gminy, w związku z wyborami na wójta gminy, do rady gminy, rady 

powiatu i sejmiku województwa. 

Zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze dobrowolnym gmina może 

wykonywać na podstawie porozumień z organami tej administracji.  

Podobnie też gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości innych jednostek 

samorządu terytorialnego tj. powiatu i samorządu województwa na podstawie porozumień 

zawartych z tymi jednostkami. 
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IV.      FINANSE GMINY 

1. Analiza finansów Gminy w latach 2018 - 2021 

Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2018-2021. Przyjęto założenie, że okres 

czteroletni będzie wystarczający dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Analiza ma na celu ocenę głównych pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz 

wychwycenie tworzących się trendów. 

Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Gminy Głuchów: 

Tabela 1Wybrane kategorie WPF w latach 2018 - 2021 [zł] 

  2018 2019 2020 2021 

Dochody ogółem, w tym: 
25 881 

453,52 

31 024 

533,77 

33 801 

229,22 

35 378 

281,87 

•    dochody bieżące 
25 245 

949,64 

25 927 

234,94 

32 220 

282,07 

29 287 

514,82 

•    dochody majątkowe 635 503,88 
5 097 

298,83 

1 580 

947,15 

6 090 

767,05 

Wydatki ogółem, w tym: 
35 976 

784,92 

27 478 

953,73 

31 449 

622,75 

41 453 

443,24 

•    wydatki bieżące, w tym: 
23 445 

123,99 

25 869 

408,87 

28 048 

142,22 

27 996 

747,43 

-     wydatki na wynagrodzenia i 

składki 

8 067 

826,67 

10 140 

130,68 

9 943 

966,75 

11 299 

644,00 

-     odsetki 71 048,06 149 293,31 70 049,10 180 400,00 

•    wydatki majątkowe 
12 531 

660,93 

1 609 

544,86 

3 401 

480,53 

13 456 

695,81 

Nadwyżka bieżąca 
1 800 

825,65 
57 826,07 

4 172 

139,85 

1 290 

767,39 

Przychody zwrotne 
5 000 

000,00 
0,00 

4 140 

000,00 

5 833 

372,00 

Rozchody 605 348,06 900 000,00 
2 850 

024,00 
548 210,63 

Kwota długu 
7 307 

094,59 

6 407 

094,59 

7 747 

094,59 

13 032 

255,96 

źródło: opracowanie własne 

W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu. 

a. Dochody 

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Gminy w badanym okresie w podziale na 

dochody bieżące i majątkowe. 
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Wykres 1. Dochody ogółem w Gminy Głuchów w latach 2018-2021[mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

Dochody ogółem w latach 2018 – 2020 Gmina wykonywała na poziomie 25,9 - 33,8 mln zł, 

przy czym za 25,2- 32,2 mln zł z tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które z reguły 

cechuje większa powtarzalność niż dochody majątkowe, które mają charakter incydentalny. 

Przedstawiony plan na rok 2021 rok przewiduje dochody na łącznie35,4mln zł, w tym 29,3 mln 

zł dochodów bieżących i 6,1mln zł dochodów majątkowych, co oznacza wzrost dochodów 

ogółem względem wykonania roku poprzedniego o 4,7%. W dalszej części opracowania 

dokonano pogłębionej analizy dochodów.  

Dochody bieżące 

Następny wykres przedstawia dochody bieżące Gminy, podzielone na źródła według struktury 

dla wieloletniej prognozy finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów 

wpływających na ocenę kondycji finansowej JST oraz zdolności do obsługi długu. 
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Wykres 2. Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2018 - 2021[mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Dochody bieżące w latach 2018 – 2020 systematycznie rosły od 25,2mln zł do 32,2mln zł, co 

stanowi średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 13,0%. Plan na 2021 rok zakłada dochody 

bieżące w wysokości 29,3 mln zł. 

Największymi składnikami dochodów bieżących Gminy są dochody z dotacji zewnętrznych. 

Dochody te kształtowały się w latach 2018 – 2020 na poziomie 8,8 –11,0mln zł i stanowiły 

średnio 35,7% udziału w dochodach bieżących. Według budżetu, w 2021 roku Gmina planuje 

dochody z tego tytułu w kwocie 9,8 mln zł. Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność 

do obsługi długu dla Gminy z uwagi na konstrukcję wskaźnika indywidualnej spłaty zadłużenia 

z art. 243 ufp. Środki celowe zwiększają dochody, jednak nie mają wpływu na poziom 

wypracowywanej nadwyżki bieżącej budżetu.  

Wpływy z pozostałych dochodów bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych) kształtują się 

na poziomie 5,2- 8,4 mln zł. Dochody z podatków i opłat to jedyna kategoria dochodów 

wyróżnionych w WPF, na których planowanie Gmina ma bezpośredni wpływ. Kwoty w 

pozostałych kategoriach Gminy otrzymuje od władz centralnych.  

Kolejnym dużym elementem dochodów bieżących Gminy są dochody z udziału w PIT, które 

kształtują w latach 2018 - 2020 się na poziomie 2,7 - 3,3 mln zł, co stanowi udział ok.11,0%. 

W 2021 roku planuje się dochody z PIT w kwocie 3,2 mln zł, co będzie stanowić 11,0% 

wszystkich dochodów w 2021 roku. 

Subwencja ogólna dla Gminy w latach 2018 - 2020wynosiła między 7,3 – 9,6 mln zł, a plan na 

2021 rok zakłada 9,4 mln zł. Na wysokość subwencji Gmina nie ma bezpośredniego, 

krótkookresowego wpływu. We wszystkich latach największą część subwencji stanowi jej 

część oświatowa, która utrzymuje się na poziomie 5,8 – 6,0mln zł. Wysokość subwencji 

oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby 

uczniów i rozdzielanej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra edukacji w 
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sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Pomijalną wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT 

(średnio0,1%), co świadczy o braku dużych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy. 

Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie JST ma 

bezpośredni wpływ. Wskaźnik rozumiany jest jako stosunek dochodów własnych Gminy do 

dochodów bieżących. Przez dochody własne rozumie się wszystkie dochody Gminy 

pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie wyodrębnione zostały także dochody ze 

sprzedaży majątku, które ze względu na swoją trudną do zaprognozowania incydentalność, są 

niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji finansowej. 

Wykres 3Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach 

bieżących [mln zł i proc.] 

 

źródło: opracowanie własne 

Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2018-2021 rośnie z poziomu 7,9mln zł do11,7 

mln zł. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących Gminy w latach 2018 - 

2020 wyniósł odpowiednio 31,2%, 33,7% oraz 36,2%. Plan budżetu na 2021 rok zakłada ten 

stosunek w wysokości 34,2%. 

Dochody majątkowe 

W badanym okresie dochody majątkowe Gminy charakteryzują się istotną zmiennością (0,6- 

6,1mln zł rocznie), co potwierdza ich incydentalny charakter. 

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Gminy Głuchów w latach 2018 - 2021. 

Zastosowano podział taki jak w wieloletniej prognozie finansowej, przy czym w dotacjach i 

środkach przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono te z programów europejskich i 

pozostałych źródeł. 
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Wykres 4. Dochody majątkowe w latach 2018 - 2021[mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje z UE, które w latach 2018 – 

2020 wyniosły łącznie 4,5 mln zł. Plan na 2021 rok zakłada dochody z tego tytułu na kwotę 

2,9mln zł. 

Dotacje inwestycyjne krajowe w latach 2018 – 2020 wyniosły łącznie 2,8mln zł, natomiast 

dochód Gminy ze sprzedaży majątku wyniósł jedynie14,0 tys. zł ( całość w 2020 roku). Zgodnie 

z budżetem na 2021 rok, Gmina planuje uzyskać dochód z tytułu dotacji krajowych w kwocie 

3,2mln zł. 

b. Wydatki 

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Gminy w latach 2018 - 2021 w podziale na 

wydatki bieżące i majątkowe. 

0,6    0,6    

1,6    

3,2    

-

4,5    

0,0    

2,9    

-

-

0,0    

-

0,6    

5,1    

1,6    

6,1    

 -

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

2018 2019 2020 2021

M
ili

o
n

y

Sprzedaż majątku

Dotacje majątkowe UE

Dotacje majątkowe
krajowe

RAZEM dochody
majątkowe



 

19 
 

Wykres 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 - 2021[mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Wydatki ogółem Gminy Głuchów w latach 2018 - 2020 wynosiły między 27,5 - 36,0 mln zł, 

przy czym za 23,4- 28,0 mln zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan 

na rok 2021 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 41,5 mln zł, w tym 28,0mln zł jako 

wydatki bieżące i 13,5 mln zł jako wydatki majątkowe. 

Wydatki bieżące 

Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2018-2020 z 

podziałem ze względu na główne kategorie ich przeznaczenia.  
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Wykres 6 Struktura wydatków bieżących[mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

Wydatki bieżące w latach 2018-2020 systematycznie rosły każdego roku z 23,4 do 28,0 mln zł 

rocznie, co oznacza wzrost o 19,6%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym okresie 

wzrosły o 27,6% (to jest o 8,0% punktów procentowych więcej w porównaniu do wydatków). 

W każdym roku największą część budżetu Gminy (średnio 37,3%) po stronie wydatków 

stanowiła oświata. W latach 2018-2020 wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i 

wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły odpowiednio 9,2 

mln zł, 9,9 mln zł oraz 9,6 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła odpowiednio 6,9% 

oraz-2,2%. 

Drugim największym wydatkiem bieżącym Gminy są wydatki związane z rodziną. Wydatki 

te w latach 2018-2020 rosły od 7,6 mln zł do 9,6 mln zł rocznie. W tym rozdziale zawierają się 

między innymi wydatki związane z programem „500+”. 

Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Gminy są gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska oraz administracja publiczna. Pierwsza z wymienionych kategorii stanowi średnio 

4,3% wszystkich wydatków bieżących, natomiast druga kategoria wydatków 11,0%. Należy 

pamiętać, że w ramach kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia 

pracowników urzędu, ale także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, 

promocję Gminy itd.  

Wydatki bieżące Gminy w obecnym roku mają spaść o 0,2% (czyli wolniej niż dochody bieżące 

– spadek o 9,1%rok do roku). 
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Wydatki majątkowe 

Gmina w latach 2018 - 2020 przeznaczyła 17,5 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy wykres 

prezentuje wykonane w latach historycznych i planowane w 2021 r. wydatki inwestycyjne 

Gminy. 

Wykres 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2018 - 2021[mln zł] 

źródło: opracowanie własne 

W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania 

niedofinansowywane ze środków UE, które stanową średnio 92,8% wydatków majątkowych 

ogółem.  

Aktualnie największym przedsięwzięciem w Gminie Głuchów jest program pt. „Budowa sali 

gimnastycznej z infrastrukturą techniczną w Białyninie oraz rozbudowa budynku szkoły o salę 

gimnastyczną z infrastrukturą techniczną w Michowicach”, który planowany jest na lata 2020 

– 2022 a jego łączny koszt to 8,0 mln zł. 

c. Równowaga budżetowa 

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2018 - 2020) oraz budżetu 

w trakcie realizacji (2021). 

Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku ogółem w 

latach 2018 - 2021. 
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Wykres 8. Równowaga budżetowa w latach 2018 - 2021[mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2019 oraz 2020 Gmina wykonała budżet roczny z łączną nadwyżką 5,9 mln zł, 

natomiast rok 2018 r.z deficytem (wydatki przewyższały dochody) który wyniósł 10,1 mln zł 

oraz wiązał się z koniecznością pozyskania finansowania zwrotnego. W 2021 r. plan budżetu 

przewiduje deficyt środków na wydatki na poziomie 6,1 mln zł. Kwota ta będzie musiała zostać 

uzupełniona finansowaniem dłużnym lub zmniejszona rewizją planu wydatków. Ponadto w 

budżecie będą musiały znaleźć środki na uregulowanie zapadających zobowiązań 

kredytowych. 

Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt bieżący), 

która stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.  

Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 243 ustawy, nadwyżki operacyjne (tj, nadwyżki bieżące 

powiększone o odsetki) wypracowane w trzech poprzednich latach mają istotny wpływ na 

dopuszczalny poziom obsługi długu w danym roku. Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty 

uniemożliwiają spłatę zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

Relacja sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów ogółem danego roku 

zgodnie z art. 243 ufp buduje zdolność Gminy do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, 

pkt. 8.2 w tabeli WPF). Biorąc pod uwagę, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz 

incydentalną, a wynik bieżący jest kwestią stałą, to właśnie udział nadwyżek bieżących w 

dochodach ogółem przedstawia realny potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy Gminy. 

Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Gminy w latach 2018 - 2021.  
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Wykres 9. Wynik bieżący w latach 2018 - 2021[mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W latach 2018 -2020 Gmina zawsze generowała nadwyżkę dochodów bieżących nad 

wydatkami bieżącymi o łącznej wysokości 6,0 mln zł. Budżet na 2021 rok również zakłada 

nadwyżkę bieżącą w wysokości 1,3 mln zł. 

d. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji 

Na dług Gminy Głuchów na koniec 2020 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów oraz wyemitowanych obligacji.  

Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Gminy, przy czym dla zobowiązań 

zaciągniętych przed 2021 r. podany jest ich stan na koniec 2020 r. 

Tabela 2. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 

31.12.2020  

L.p. Tytuł dłużny 
Kwota kapitału pozostałego 

do spłaty [zł] 
Rok całkowitej spłaty 

1 Kredyty 3 607 094,59 2027 

2 Obligacje 4 140 000,00 2027 

 SUMA 7 747 094,59  

 w tym do spłaty w 2021 r. 548 210,63  

Źródło: opracowanie własne na podstawie umów kredytowych 

Jak wynika z tabeli, na koniec 2020 roku dług Gminy z tytułu kredytów i obligacji to łącznie7,7 

mln zł. 

Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez Gminę Głuchów 

zobowiązań długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie z 
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obowiązującymi harmonogramami oraz planowane przychody z tytułu pożyczek oraz obligacji 

w kwocie 5,8 mln zł. 

Wykres 10. Kwota długu w latach 2020-2029 (bilans zamknięcia) [mln zł] 

 

źródło: opracowanie własne 

W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2025 roku, Gmina powinna spłacić blisko 37% długu z 

tytułu produktów kredytowych, uwzględniając zaplanowane na 2021 rok przychody zwrotne 

(4,6 mln zł z 12,6 mln zł). Całość istniejącego oraz planowanego zadłużenia zostanie spłacona 

do końca 2029 roku 

      2. Budżet 

 

I. Dochody budżetowe na plan 34 461 084,59 

zostały zrealizowane w kwocie 33 801 229,22 

co stanowi 98,09% 

  

1. Podstawowe dochody budżetowe na plan 8 914 796,00 

wykonano 8 627 082,43 

co stanowi 96,77% 

  
W tym:  

podatek  rolny  na  plan 720 000,00 

wykonano 712 935,44 

co stanowi 
99,02% 
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co stanowi 
96,65% 

  

podatek  leśny  na  plan 13 000,00 

wykonano 15 215,54 

co stanowi 117,04% 

  

podatek  od  środków  transportowych  na  plan 196 100,00 

wykonano 200 262,37 

co stanowi 102,12% 

  

podatek  od  działalności  gospodarczej  opłacony  w  formie                     

karty  podatkowej  na  plan 5 000,00 

wykonano 4 473,74 

co stanowi 89,47% 

    

Wpływy z opłaty targowej 500,00 

wykonano 0,00 

co stanowi 0,00% 

    

podatek  od  czynności  cywilnoprawnych  na  plan 
124 360,00 

wykonano 
133 646,29 

co stanowi 107,47% 

  

wpływy  z  opłaty  skarbowej   na  plan 17 000,00 

wykonano 16 065,00 

co stanowi 94,50% 

  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 
1 129 000,00 

wykonano 1 045 828,67 

co stanowi 92,63% 

  

udziały we wpływach podatku dochodowego od osób 

fizycznych na plan 3 367 306,00 

wykonano 3 271 314,00 

co stanowi 97,15% 

  

udziały  we  wpływach  podatku  dochodowego od  osób  

prawnych  na  plan 20 000,00 
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wykonano 19 931,16 

co stanowi 99,66% 

  

różne rozliczenia finansowe na plan 12 530,00 

wykonano 12 299,99 

co stanowi 98,16% 

  

podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,00 

wykonano 5 748,11 

co stanowi 57,48% 

  

2.Subwencje  ogólne  z  budżetu  państwa na plan 9 584 322,00 

wykonano 9 584 322,00 

co stanowi 100,00% 

  

W tym:  

  

część  oświatowa  subwencji  ogólnej  dla  gmin  jednostek 

samorządu  terytorialnego 6 043 688,00 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 144 219,00 

część  wyrównawcza  subwencji  ogólnej  dla  gmin 3 396 415,00 

  

3.Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na  

realizację zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  

rządowej oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami  

na  plan 10 307 149,80 

wykonano 10 283 296,75 

co stanowi 99,77% 

  

4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 552 009,91 

wykonano 545 696,21 

co stanowi 98,86% 

  

5.Dochody z majątku gminy 300 832,00 

wykonano 307 802,67 

co  stanowi 102,32% 

  

6. Pozostałe dochody    2 376 074,37 

wykonano 2 394 384,42 

co stanowi 100,77% 
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7. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 93 062,32 

wykonano 93 062,32 

co stanowi 100,00% 

  
8. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 6 000,00 

wykonano 5 842,86 

co stanowi 97,38%  

 
9.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 
1 000,00 

wykonano 599,57 

co stanowi 59,96% 

   
10. wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku i wpłaty za 

wyżywienie w Przedszkolu i Żłobku 100 000,00 

wykonano 80 662,20 

co stanowi 80,66% 

   

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 285 195,40 

wykonano 13 260,00 

co stanowi 0,00% 

    

12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 81 867,00  

wykonano 115 563,00  

co stanowi 141,16% 

    

14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych 99 039,00 
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zostały  zrealizowane  w  kwocie 99 039,00 

co stanowi 0,00% 

    

16. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 134 800,00 

zostały  zrealizowane  w  kwocie 134 800,00 

co stanowi 100,00% 

    

17. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 899 121,00 

zostały  zrealizowane  w  kwocie 0,00 

co stanowi 0,00% 

    

18. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 159 600,00 

zostały  zrealizowane  w  kwocie 159 600,00 

co stanowi 100,00% 

    

19. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 60 267,64 

zostały  zrealizowane  w  kwocie 60 267,64 

co stanowi 100,00% 

    

20. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw 850,00 

zostały  zrealizowane  w  kwocie 850,00 

co stanowi 100,00% 

    

21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            5 098,15     

zostały  zrealizowane  w  kwocie 5 098,15 

co stanowi 100,00% 
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22. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł                        500 000,00     

zostały  zrealizowane  w  kwocie 1 290 000,00 

co stanowi 258,00% 

    

    

II. Wydatki  budżetowe  na  plan 
36 683 103,67 

zostały  zrealizowane  w  kwocie 31 449 622,75 

co stanowi 85,73% 

  

1.Wynagrodzenia wraz z pochodnym na  plan 
11 890 303,04 

wykonano 9 943 966,75 

co stanowi 83,63% 

  

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 5 391 948,80 

wykonano 3 401 480,53 

co stanowi 63,08% 

  

4.Pozostałe  wydatki  bieżące  na  plan   19 400 851,83 

wykonano 18 104 175,47 

co stanowi 93,32% 

 

2. Deficyt. 

 

INFORMACJA  O DEFICYCIE BUDŻETOWYM ZA  2020R.                                                  

    

Poz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

A Dochody 

34 461 084,59 33 801 229,22 

A1. dochody bieżące 

32 499 081,04 32 220 282,07 

A2. dochody majątkowe 

1 962 003,55 1 580 947,15 

B Wydatki 36 683 103,67 31 449 622,75 

B1 Wydatki bieżące 31 291 154,87 28 048 142,22 
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B2 Wydatki majątkowe 5 391 948,80 3 401 480,53 

C Nadwyżka (Deficyt (A-B)) 

-2 222 019,08 2 351 606,47 

C1. różnica miedzy dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

1 207 926,17 4 172 139,85 

D1. Przychody ogółem z tego: 5 072 043,08 7 186 397,80 

D11. kredyty i pożyczki 4 739 992,00 4 140 000,00 

D 12 spłata udzielonych pożyczek   50 024,00 

D 13 nadwyżka z lat ubiegłych 279 458,00 2 943 780,72 

D 13a niewykorzystane środki pieniężne 
52 593,08 52 593,08 

D2. Rozchody ogółem z tego: 2 850 024,00 2 850 024,00 

D21. spłaty kredytów  2 800 000,00 2 800 000,00 

D 22. udzielone pożyczki 50 024,00 50 024,00 

 

4. Podatki  

 

Poniżej zestawione wartości niektórych podatków przyjętych na 2020r.  

 

- cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego uchwalona została  uchwałą  

Nr  XIV/82/2019 z 22.11.2019 w wysokości  54,00 zł za 1 tonę.  

- cena sprzedaży drewna do obliczenia podatku leśnego uchwalona została uchwałą  

Nr  XIV 84/2019 z 22.11.2019 w wysokości 150,00 zł za 1 m ² 

Podatek od nieruchomości: 

- od gruntów  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej 0,88 zł/1m² 

powierzchni  uchwalony  został uchwałą Nr  XIV/83/2019 Rady Gminy Głuchów  

z dn.22 listopada 2019r.,  

- od budynków  lub ich części : 

a) mieszkalnych w kwocie 0,60 zł/1 m² powierzchni  użytkowej,  

b) od budowli- 2% ich wartości 

uchwalone zostały uchwałą  Nr XIV /83/2019 Rady Gminy  Głuchów z dnia 22 listopada  

2019r.  

W roku 2020 w ramach podatku  od nieruchomości  wpłynęły podatki między innymi od: 

- firmy  EnWind  w kwocie  -    841.451,00 zł  

- firmy  Eco Power w kwocie – 844.143,00zł  

 

5. Zwrot podatku akcyzowego 

Zgodnie z ustawą z dn. 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
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oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  producenci  rolni  mogli  2019r. ubiegać 

się o zwrot podatku akcyzowego wykorzystanego do upraw  oraz do hodowli bydła.  

Limit zwrotu podatku akcyzowego  w 2020r. wynosi: 100,00zł x ilość ha użytków rolnych  oraz 

30,00zł x średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła. Wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego składane są w dwóch terminach ( luty i sierpień). 

W 2020r. złożono 1285 wniosków na kwotę – 760.943,92 zł  

  

 6. Zwolnienie z podatku rolnego 

 Art.  12 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym z dn. 15.11.1984r. zwalnia podatnika z 

płacenia  podatku rolnego przy  zakupie  gruntów  przeznaczonych na utworzenie nowego 

gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego.  

W 2020r. złożono 3  wnioski, a kwota ulgi wyniosła -  2.065,43 zł. 

  

7. Umorzenia 

Zgodnie z art. 67a Ordynacji Podatkowej z dn. 29.08.1997r. organ podatkowy na wniosek 

podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym, mógł: 

- odroczyć termin płatności podatku lub  rozłożyć  zapłatę podatku na raty  

- umorzyć w całości lub części  zaległości podatkowe. Liczba umorzeń w 2020r. wyniosła:  

- osoby fizyczne  12 wniosków  na kwotę – 2.494 zł  

 

8. Ulga inwestycyjna 

Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego 

przysługuje  ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację 

budynków inwentarskich służących do chowu , hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich 

oraz obiektów służących ochronie środowiska a także zakup i zainstalowanie: deszczowni, 

urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do 

wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii ( wiatru, biogazu, słońca, spadku 

wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków 

publicznych. Jeśli wydatki były poczynione z własnych środków podlegały odliczeniu od 

podatku w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami wydatków inwestycyjnych.  

W 2020 r. udzielono  ulgi  inwestycyjnej na kwotę 26.700 zł  z  której  skorzystało trzech 

podatników. 

  

               V.     REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2020r. odbyło się 12 sesji Rady Gminy Głuchów, na których podjęto 79 uchwał w 
sprawach: 
 

1.uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian budżetu i WPF 
                                                                                                                   – 10 uchwał,  
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium   – 2 uchwały, 

3. dotacji dla powiatu                                                                                 – 2 uchwały, 

4. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy   – 8 uchwał, 

5. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                 - 1 uchwała, 

6. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości                                    – 1 uchwała, 

7. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu– 1 uchwała, 
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8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  – 3 uchwały, 

9. w sprawie wyrażenia zgody nabycia nieruchomości                           – 1 uchwała, 

10. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli             – 1 uchwała, 

11. wotum zaufania Wójta Gminy                                                             – 1 uchwała, 

12. udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy                                          – 1 uchwała, 

13. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do szkół        – 2 uchwały, 

14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Przedszkola w Głuchowie – 1 uchwała, 

15. w sprawie zmiany uchwały w spr. ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Gminnego 

Przedszkola w Głuchowie                                                                          - 1 uchwała, 

16. w sprawie wyrażenia zgody na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gm. Głuchów                                                                                            – 2 uchwały, 

17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dot. 

uruchomienia komunikacji autobusowej                                                   – 2 uchwały, 

18. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie pub. w zakresie przepisów prawa miejscowego    

– 1 uchwała, 

19. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gm. 

Głuchów                                                                                                    – 1 uchwała, 

20. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadcz. usług w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości                                              – 1 uchwała, 

21. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami                      – 2 uchwały, 

22. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                          – 1 uchwała, 

23. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywani i wykupu - 1 uchwała, 

24. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Głuchów                                    - 1 uchwała, 

25. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na pokrycie 

planowanego deficytu                                                                               – 2 uchwały, 

26. uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  - 1uchwała, 

27. odpłatnego nabycia nieruchomości – 1 uchwała, 

28. obniżenia ceny skupu żyta i drewna do celów wymiaru podatku rolnego i leśnego  

                                                                                                                  - 2 uchwały, 

30. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gm. Głuchów na lata 

2020-2022                                                                                                 – 1 uchwała,  
31. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                   - 1 uchwała                                                                                                                                                       
 

Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 27 posiedzeń. 

 

              VI.   ZARZĄDZENIA WYDANE PRZEZ WÓJTA GMINY 

 

W 2020r. Wójt Gminy Głuchów jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

wydał 72 zarządzenia dotyczące  organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także  spraw dotyczących realizacji zadań gminy, w tym: 

1. dwadzieścia jeden zarządzeń dotyczących zmian w budżecie na rok 2020 oraz zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 

2. trzy zarządzenia dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 

oraz stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy 

3. dwa zarządzenia dotyczące zamówień publicznych: powołania  stałej Komisji Przetargowej 

oraz wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Regulaminu udzielania zamówień o 

wartości poniżej 30 tys. euro 
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4. dwa zarządzenia dotyczące ochrony informacji niejawnych:  wprowadzenie do stosowania  

w UG Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz  Instrukcji Przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

5.  jedno zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy  Planu Obrony Cywilnej 

Gminy Głuchów  

6.  jedno zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników 

majątkowych Urzędu Gminy 

7.  dwa zarządzenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

oraz określenia wzoru wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony / najem socjalny lokalu. 

8. jedno zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Głuchowie 

9. dwa zarządzenia dotyczące rekrutacji do Gminnego Przedszkola oraz Gminnego Żłobka  

w Głuchowie 

10.  1 zarządzenie w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie BHP pracowników zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy w Głuchowie 

11. dwa zarządzenia dotyczące wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz 

jednolitego rzeczowego wykazu akt w Szkołach Podstawowych, Gminnym Przedszkolu  

i Gminnym Żłobku w Gminie Głuchów 

12. jedno zarządzenie w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia 

wirusem SRS-Cov-2 

13. jedno zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad funkcjonowania Urzędu 

Gminy oraz GOPS-u związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SRS-Cov-2 

14. trzy zarządzenia dotyczące naboru wniosków  na dofinansowanie wydatków poniesionych 

przez mieszkańców Gminy Głuchów na zmianę w budynkach mieszkalnych systemu 

ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne  

15.  jedno zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego 

zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy oraz przestrzeni publicznej Gminy Głuchów 

16.  dwa zarządzenia dotyczące działalności Urzędu Gminy: zasad wynagradzania 

pracowników oraz  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy 

17.  jedno zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu wyboru przedstawicieli 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 

18.  jedno zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla zaistniałego 

wypadku przy pracy pracownika Urzędu Gminy 

19.  jedno zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

20. dwa zarządzenia dotyczące  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w 

zamian za święta przypadające w dniach 15 sierpnia i 21 grudnia 2020r. 

21. jedno zarządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy 

22. jedno zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Złotej 

23.  dwa zarządzenia w sprawie udzielenia pożyczki oraz poręczenia kredytu dla OSP  

w Wysokienicach 

24.  jedno zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów  

do szkół 

25. jedno zarządzenie w sprawie dofinansowania udzielanego nauczycielom na doskonalenie 

zawodowe  

27. jedno zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na okoliczność podziału 

środków  dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

28. jedno zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

w jednostkach organizacyjnych Gminy Głuchów.   
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VII. INWESTYCJE: 

 

1. Tabela przedstawia plan i realizację zadań inwestycyjnych Gminy Głuchów  

w 2020 r. 

Treść 
Plan inwestycji 

na 2020 r. 

    Wykonanie  

     w 2020 r. 

% 

wykonania  

Rolnictwo i łowiectwo 236 100,00          43 290,00     18,34% 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 236 100,00          43 290,00     18,34% 

 Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Celigów 27 000,00          19 760,00     73,19% 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janisławicach 39 100,00   0,00% 

Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w miejscowości Prusy, Celigów, Jasień, 

Wysokienice 

140 000,00 

  0,00% 

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów - 

wymiana rur azbestowych 
30 000,00 

         23 530,00     78,43% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 
30 972,78 

         30 972,78     100,00% 

Pozostała działalność 30 972,78          30 972,78     100,00% 

Rewitalizacja  i zagospodarowanie terenu wokół stawu w 

miejscowości Wysokienice 
30 972,78 

         30 972,78     100,00% 

Transport i łączność 535 749,00        364 054,84     67,95% 

Drogi publiczne gminne 535 749,00        364 054,84     67,95% 

Budowa chodnika w miejscowości Miłochniewice 33 000,00   0,00% 

Drogi dojazdowe do pól 245 000,00        240 255,29     98,06% 

Projekt elektromobilność w Gminie Głuchów 15 000,00   0,00% 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Borysław -  

Michowice 
25 000,00 

  0,00% 

Przebudowa drogi w miejscowości Wysokienice 137 749,00        123 799,55     89,87% 

Przebudowa drogi w miejscowości Złota w kierunku Zawad 30 000,00 
  0,00% 

Przebudowa ulicy Koszykowej w miejscowości Głuchów 20 000,00   0,00% 

Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Głuchów wraz  

z budową ścieżki rowerowej 
30 000,00 

  0,00% 

Pozostała działalność 0,00   0,00% 

Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w miejscowości 

Miłochniewice 
0,00 

  0,00% 

Gospodarka mieszkaniowa 89 500,00          24 302,40     27,15% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 500,00          24 302,40     27,15% 
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Ogrodzenie terenu przy lecznicy dla zwierząt w Głuchowie, 

ogrodzenie budynku socjalnego w Głuchowie 
24 500,00 

         24 302,40     99,19% 

Termomodernizacja budynku domu nauczyciela  

w miejscowości Białynin 
15 000,00 

  0,00% 

Termomodernizacja budynku domu nauczyciela  

w miejscowości Głuchów 
20 000,00 

  0,00% 

Termomodernizacja budynku domu nauczyciela  

w miejscowości Janisławice 
15 000,00 

  0,00% 

Termomodernizacja budynku domu nauczyciela  

w miejscowości Kochanów 
15 000,00 

  0,00% 

Administracja publiczna 2 298 257,00     1 944 186,77     84,59% 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 298 257,00     1 944 186,77     84,59% 

Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie  

– Al. Klonowa 5 
2 298 257,00 

    1 944 186,77     84,59% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105 413,77 
         91 385,35     86,69% 

Ochotnicze straże pożarne 105 413,77          91 385,35     86,69% 

Termomodernizacja budynku OSP Celigów 58 000,00          58 000,00     100,00% 

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Złota 25 000,42 
         11 059,00     44,24% 

Termomodernizacja budynku OSP Wysokienice 0,00 
  0,00% 

Wymiana dachu na budynku Remizy Wiejskiej OSP  

w Skoczykłodach 
22 413,35 

         22 326,35     99,61% 

Oświata i wychowanie 306 450,00        161 196,51     52,60% 

Szkoły podstawowe 202 500,00          97 530,00     48,16% 

Poprawa nawierzchni na wjazdach do szkół podstawowych  

w Wysokienicach, Białyninie i przedszkola w Głuchowie 
40 000,00 

  0,00% 

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie 
140 000,00 

         75 030,00     53,59% 

Szatnia przy boisku szkolnym w Białyninie 0,00 
  0,00% 

Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej 

w Michowicach 
22 500,00 

         22 500,00     100,00% 

Dowożenie uczniów do szkół 103 950,00          63 666,51     61,25% 

Zakup autobusu elektrycznego ze stacją ładowania 13 950,00   0,00% 

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 90 000,00 
         63 666,51     70,74% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 152 071,40        162 688,86     14,12% 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00        107 320,00     71,55% 

Renowacja terenów zieleni i wymiana kostki wokół budynku 

Urzędu Gminy 
90 000,00 

         50 000,00     55,56% 
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Ścieżka edukacyjno - ekologiczna i ogród w miejscowości 

Głuchów 
60 000,00 

         57 320,00     95,53% 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00          24 969,00     99,88% 

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej  

w Gminie Głuchów 
25 000,00 

         24 969,00     99,88% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 591 876,00          29 315,00     4,95% 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michowice 50 000,00          29 315,00     58,63% 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów. 541 876,00   0,00% 

Pozostała działalność 385 195,40            1 084,86     0,28% 

Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów 385 195,40            1 084,86     0,28% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 854,05          31 254,05     61,46% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 854,05          31 254,05     61,46% 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów 19 600,00   0,00% 

Wykonanie kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w 

Białyninie 
15 000,00 

         15 000,00     100,00% 

Zakup i montaż butli gazowej C.O. do świetlicy wiejskiej  

w Białyninie 
16 254,05 

         16 254,05     100,00% 

Kultura fizyczna 447 030,80        408 598,97     91,40% 

Obiekty sportowe 212 830,80        210 237,99     98,78% 

Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Sportowej 

w Głuchowie 
48 830,80 

         48 088,99     98,48% 

Budowa sali gimnastycznej w Białyninie 72 000,00          70 149,00     97,43% 

Budowa sali gimnastycznej w Michowicach 92 000,00          92 000,00     100,00% 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 190 000,00        159 481,31     83,94% 

Sport to zdrowie w Gminie Głuchów 190 000,00        159 481,31     83,94% 

Pozostała działalność 44 200,00          38 879,67     87,96% 

Budowa parkingu przy boisku sportowym w Wysokienicach  11 900,00 
         11 822,13     99,35% 

Monitoring na boisku sportowy w Wysokienicach 27 100,00          27 057,54     99,84% 

Wykonanie systemu nawadniającego boiska w miejscowości 

Wysokienice 
5 200,00 

                      -       0,00% 

Razem      5 252 398,80         3 261 930,53     62,10% 

 

2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro 

W 2020r przeprowadzono 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. 

poz. 2019 ze zm.). 

Spośród 10 wszczętych postępowań siedem zostało zakończonych w 2020r. a trzy 

postępowania zostały przeniesione na 2021r. 

                                                         ilość                        cena netto             cena brutto 

                                                                                              /zł/                           /zł/                                    

 - roboty budowlane                         5                    1 978 780,51 zł                 2 433 900,03 zł 
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                                    (1 przetarg nie zakończony – „Sale gimnastyczne”) 

 - usługi                                              3                    2 280 405,22 zł                 2 462 037,64 zł 

                                     (1 przetarg nie zakończony – „Psy”)                                             

- dostawy                                           2                    3 445 460,25 zł                 3 727 680,35 zł 

                               (1 przetarg nie zakończony – „Oświetlenie ulic”) 

                                                    ------------------------------------------------------------------------ 

                              RAZEM: 10 (+ 3 nie zakończone)  7 704 645,98 zł           8 623 618,02 zł 

Poniżej zestawiono wykaz przeprowadzonych w 2020r. postepowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

1. „Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie – Al. Klonowa 5  

wraz z jego rozbudową oraz budową instalacji gazowej wewnętrznej” 

Wykonawca: Firma REM-DOM Leszek Głuszek                                                       

adres: 96-126 Godzianów Byczki 97 

cena brutto: 1 741 412,65 zł     

2. „Przebudowa drogi w m. Wysokienice” 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o.   

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19  

cena brutto: 132 619,29 zł 

3. „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów” 

Wykonawca: 1.GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. – LIDER 

Sierakowice Prawe 141D 96-100 Skierniewice 

                     2. ECO-THERM Sp. z o.o. – PARTNER 

ul. Jana Pawła II 177/179 99-400 Łowicz  

cena brutto: 3 599 440,35 zł  

4. „Budowa bieżni służących rekreacji w Wysokienicach, Michowicach i Białyninie ”  

Wykonawca: GIERMAKOWSKA Roboty drogowe i brukarskie budowa kortów 

tenisowych 

26-425 Odrzywół Łęgonice Małe 22                                                                 

 cena brutto: 138 335,40 zł 

5. „Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchów ” 

Wykonawca: “DROG-BET” Marcin Głuchowski 

96-500 Sochaczew  

ul. Gawłowska 179a 

cena brutto: 239 886,29 zł 

6. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Głuchów”  

w latach 2021-2022 

Wykonawca: ENERIS SUROWCE S.A.  

25-563 Kielce 

ul. Zagnańska 232 A  

cena brutto: 2 267 238,84 zł 

7. „Dostawa węgla kamiennego: kostki (grubej) oraz eko-groszku luzem i workowanego 

do szkół i budynków komunalnych Gminy Głuchów w sezonie grzewczym 2020/2021”.  

Wykonawca: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 

ul. Piątkowska 149/6,  60-648 Poznań                                                            

adres do korespondencji: 

Żołędowo, ul. Koronowska 38,  

86-031 Osielsko 
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cena brutto:     

181 646,40  zł  

przy cenach jednostkowych: 

węgiel kamienny:                      608,85 zł/Mg 

Eko-groszek luzem:                  589,17 zł/Mg 

Eko-groszek workowany:         676,50 zł/Mg                           

8. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z terenu  Gminy Głuchów – etap V” 

Wykonawca: REVOL Sp. z o.o. Sp.k.                                                                

ul. Senatorska 21. 93-192 Łódź 

cena brutto: 130 798,80 zł 

9. „Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych  do Szkół Podstawowych w 

Wysokienicach i Michowicach,  Gminnego Przedszkola w Głuchowie, budynku Ośrodka 

Zdrowia w Głuchowie oraz strażnicy OSP w Jasieniu w sezonie grzewczym 2020/2021”   

Wykonawca: PETROJET Sp. z o.o. 

ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki 

cena brutto 1 litra oleju: 2,29 zł 

10. „Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuchów w sezonie zimowym 2020/2021”. 

Wykonawca: P.P.H.U. „GESSEK” Waldemar Gessek                    

96-130 Głuchów  ul. Kwiatowa 9  

1 kryterium: cena odśnieżania 1 km drogi: - brutto: 55,00 zł 

2 kryterium: cena zwalczania śliskości 1km drogi poprzez posypywanie nawierzchni 

mieszanką piaskowo-solną:- brutto: 59,40 zł 

3 kryterium: cena 1 godziny pracy sprzętem w celu usunięcia zatoru śnieżnego: 

- brutto: 270,00 zł 

                                                            

Przetargi zakończone w 2021r. 

 

11. „Budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczną w Białyninie oraz 

rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną w 

Michowicach” 

Wykonawca:  

Konsorcjum firm: 

1.”WOJ-ART” Sp. z o.o. – lider konsorcjum 

ul. Gałeckiego 2E                                                                             

96-100 Skierniewice,                                                                     

2. Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.  – partner konsorcjum                                                                                          

Sierakowice Prawe 141D                                                                             

96-100 Skierniewice 

cena brutto:    7 484 983,44 zł 

12. „Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Głuchów  

w 2021 roku” 

Wykonawca: Konsorcjum 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”” 

84-207 Bojano, ul. Rzemieślnicza 2                                                                          

Wykonawca – Pełnomocnik 

Fundacja „Animalsi” 

80-538 Gdańsk, ul. Wolności 48/1 

cena brutto: 149 077,20 zł 
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obejmująca: 

- cenę utrzymania w schronisku 1 zwierzęcia (psa lub 1 kota) : 7,46 zł/1 doba 

- cenę usługi  odłapania i dostarczenia do schroniska 1 zwierzęcia (psa lub 1 kota) 

wraz z oznaczeniem ich chipem: 282,90 zł   

13. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów”                                     

Wykonawca: SP – INSTAL Sebastian Przepiórski                                             

   adres: ul. Długa  6 lok.5, 95-100 Zgierz                                                                                                                                        

   cena brutto:  286 185,33 zł 

 

 

            3.  DOTACJE 

 

W 2020 r. Gmina Głuchów składała wnioski o uzyskanie dofinansowania do realizowanych 

przez siebie zadań do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, WFOŚiGW w Łodzi oraz do Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”. 

 

 Poniżej przedstawiono wykaz dotacji uzyskanych przez Gminę Głuchów w 2020r. 

                     Nazwa zadania                          Uzyskane dofinansowanie                                       

 1.Dofinasowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie 

 – Al. Klonowa 5 wraz z jego rozbudową oraz budową instalacji gazowej wewnętrznej”.  

                                                                                      285 193,00 zł  

2 zadania pn. „Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów” 

Współfinansowanie UE stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych  

                                                                              w kwocie 4 844 843,74 zł    

  3. Granty sołeckie Janisławice, Celigów  

- dofinasowanie zadań bieżących Gminy                                   

a) „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Janisławicach”   

                              dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego:  6 660,33zł ( 66,67 %) 

b) „Ocieplenie elewacji ścian zewnętrznych budynku OSP Celigów” 

                            dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł ( 17,24 %) 

4. Dotacja na dofinasowanie zadania „Przebudowa drogi w m. Wysokienice” 

                                   v                                                      90 000,00 zł   

5. Dotacja na zadanie pn.: „Budowa bieżni służących rekreacji w Wysokienicach, 

Michowicach i Białyninie”                                            72 720,80 zł     

6. Dofinasowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchów” 

                                                                                                 167 744,00 zł     

         7. Dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczną  

w Białyninie oraz rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z infrastrukturą 

techniczną w Michowicach”                                                  

                                                                                      dotacja 4 662 400,00 zł (60,2%) 
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w ramach Programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowe – edycja 2020r. 

 

7. Dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuchów” 

                                                                                                    pożyczka 300 515,00 zł 

                                                                                                    dotacja    200,342,00 zł   

w ramach Programu ”Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia 

zewnętrznego. 

 

      4. UMOWY CYWILNO-PRAWNE zawarte przez Wójta Gminy w 2020r. 

        Nr umowy                         Data zawarcia umowy                             Przedmiot umowy 

1. Umowa Nr RG.272.11.2019     z dnia 07.01.2020    Dostawa energii elektrycznej w 

2021r. Wykonawca: PGE Obrót S.A. , ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów   

2. Umowa zlecenie z dnia 02.01.2020 Prowadzenie zajęć z członkami orkiestry dętej 

przy OSP w Głuchowie   

Wykonawca: Tadeusz Gryglewski, ul. Rawska 7/1, 96-130 Głuchów   

3. Umowa Nr Os.272.1R.2020  z dnia  27.01.2020 Świadczenie usługi przewozowej 

własnym transportem  

Wykonawca: PKS Skierniewice Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice 

4. Umowa z dnia 02.01.2020 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do 

umowy na świadczenie usług informatycznych      

Wykonawca: Computers Jarosław Kustosik Łódź, ul. Gdańska 95/8   

5. Umowa zlecenie z dnia 02.01.2020 Prowadzanie zajęć z nauki tańca ludowego  

z zespołem  „Głuchowiacy”  

Wykonawca: Jacek Malczewski, ul. Kazimierza Wielkiego 15/4, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

6. Umowa zlecenie z dnia 02.01.2020 Współprowadzenie zespołu oraz prowadzenie 

zajęć z nauki śpiewu z zespołem  „Głuchowiacy”  

Wykonawca: Krzysztof Kacprzyk, Głuchów ul. Piaski 2, 96-130 Głuchów   

7.Umowa zlecenie z dnia 02.01.2020 Współprowadzenie zespołu oraz prowadzenie 

zajęć z nauki śpiewu z zespołem  „Głuchowiacy”  

Wykonawca: Anna Sontag, Białynin 2, 96-130 Głuchów    

     8. Umowa z dnia 03.01.2020 Umowa na usługi doradztwa podatkowego.  

 Wykonawca: Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. ,  

     00-133 Warszawa, al.. Jana Pawła II 22    

9. Umowa Nr  C25188/20/MMGDLWH z dnia 03.01.2020 Umowa o świadczenie usługi 

lokalizacji obiektu ruchomego       

Wykonawca: Agencja Ochrony " Juventus" sp.z o.o. , 02-826 Warszawa ul. Poloneza 91
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10. Umowa z dnia 13.02.2020 Umowa o wykonanie ewidencji dróg gminnych  

Wykonawca:  "MAXDROGI CENTRUM" w Łodzi ul. Czołowa 7   

11. Umowa zlecenie z dnia 14.02.2020 Pełnienie funkcji sędziego podczas I Turnieju 

Piłki halowej o Puchar Wójta   

Wykonawca: Białek Cezary Płyćwia 32, 96-126 Godzianów    

12. Umowa Nr 20-D2/UP/00263 z dnia 27.02.2020  Umowa o przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej obiektu-budynek usługowy  

Wykonawca: PGE Dystrybucja S.A.    

13. Umowa z dnia 10.03.2020  Umowa na usługę cyfryzacji danych przestrzennych oraz 

dostawę aplikacji Systemu GIS  

Wykonawca: GIAP Sp. z o.o., Pasaż Ursynowski 1/126, 02-784 Warszawa   

14. Umowa z dnia 01.02.2020   Produkcja programu samorządowego oraz kampania 

promocyjna Gminy Głuchów       

Wykonawca: Centrum Kultury i Sztuki-Radio RSC  

15. Umowa Nr RG.272.3R.1.2020 z dnia 18.03.2020 Ogrodzenie boiska szkolnego 

przy Szkole Podstawowej w Głuchowie  

Wykonawca: MAR-TOM Maria Masłocha Niwna 56B 96-200 Rawa Mazowiecka  

16. Umowa Nr RG.272.3R.2.2020 z dnia 18.03.2020 Ogrodzenie placu zabaw 

Gminnego Przedszkola w Głuchowie  

Wykonawca: MAR-TOM Maria Masłocha Niwna 56B 96-200 Rawa Mazowiecka  

17. Umowa Nr RG.272.3R.3.2020 z dnia 18.03.2020 Ogrodzenie terenu przy lecznicy 

dla zwierząt w Głuchowie  oraz  budynku socjalnego w Głuchowie 

Wykonawca: MAR-TOM Maria Masłocha Niwna 56B 96-200 Rawa Mazowiecka  

18. Umowa Nr RG.272.5R.2020  z dnia 23.03.2020 Wykonanie dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z uzupełniającą 

infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Białyninie  

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION Michał Krawczyk , ul. 

Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice   

19. Umowa Nr RG.272.4R.2020 z dnia 23.03.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z uzupełniającą infrastrukturą przy 

Szkole Podstawowej w Michowicach usytuowanej tak by przylegała ona do budynku 

szkoły  

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION Michał Krawczyk , ul. 

Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice   

20. Umowa z dnia 16.04.2020 Umowa licencji na aktualizację oprogramowania,  

Wykonawca: Sputnik Software Sp. z o.o.  60-104 Poznań ul. Klinkierowa 7, 

 

21. Umowa z dnia 16.04.2020 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

Wykonawca: Sputnik Software Sp. z o.o.  60-104 Poznań ul. Klinkierowa 7, 

 

22. Umowa Nr530202005OZ-UP-goD z dnia 21.04.2020 o dofinansowanie Usuwania 
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odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 

i typu Big Bag 

NFOŚiGW w Warszawie 

    

23. Umowa NR 736 2020 21.04.2020 UMOWA O POWIERZENIE GRANTU 

Wykonawca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa , ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

    

24. Umowa Nr 1 Os 2020 z dnia 22.04.2020 Zakup oraz dostawa 26 szt. nowych 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem  

Wykonawca: COPY SERWIS Mariusz Ciucias , ul. Jagiellońska 15, 96-100 Skierniewice

    

25. UGODA CYWILNA z dnia 23.04.2020  

Wykonawca: WPPHU "MUR" Zbigniew Murawski , ul. Prądzyńskiego 13, 96-100 

Skierniewice    

26. Umowa Nr RG.272.9R.2020 z dnia  15.05.2020 Uzupełnienie po zimie ubytków 

na drogach Gminy Głuchów wraz z ich zagęszczeniem i wyrównaniem , wykonanie 

przepustu, przygotowanie terenu pod PSZOK i montaż progów zwalniających 

Wykonawca: P.P.H.U. " Gessek" Waldemar Gessek  ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów  

27. Umowa Nr RG.272.1.2020 z dnia  25.05.2020 Termomodernizacja budynku 

publicznego w Głuchowie- al.. Klonowa 5 wraz z jego rozbudową oraz budową instalacji 

gazowej wewnętrznej  

Wykonawca: REM-DOM Leszek Głuszek, 96-126 Godzianów, Byczki 97   

28. Umowa Nr 156/G/2020 o udzielenie dofinansowania z dnia  22.05.2020 na 

Przebudowę drogi w m. Wysokienice 

WOJEWODA ŁÓDZKI   

29.. Umowa Nr 41/2020  utrzymanie ujęcia wody w m. Kosiska z dnia 23.03.2020 

DOSTAWA WODY DO M. KOCHANÓW  

Gmina Jeżów    

30. Umowa Nr 1/FN/2020 z dnia  28.04.2020 Świadczenie usług w zakresie oceny 

wpływu regulacji ustawy z dnia 2 marca 2020 na sytuację zamawiającego  

Wykonawca: Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.  Al.. Jana Pawła 

II , 00-133 Warszawa    

31. Umowa Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0029/18-00 z dnia 19.05.2020 o dofinansowanie 

Budowy instalacji OZE w Gminie Głuchów  

Łódzki Urząd Marszałkowski   

32. Umowa Nr U/4903/RM-GŁU/20 01.z dnia 20.05.2020 Przyłączenie instalacji gazowej 

do sieci gazowej SIME  w celu dostarczania gazu ziemnego    

Wykonawca: SIME POLSKA SP. Z O.O. 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 18 

   

33. Umowa z dnia 28.05.2020 o powierzenie grantu ZDALNA SZKOŁA+ 

Wykonawca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa , ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
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34. Umowa Nr 612/769/2020  z dnia  28.05.2020 UMOWA LICENCYJNA  

Wykonawca: INFO-SYSTEM ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SP.J. 05-120 Legionowo ul. 

Piłsudskiego 31/240    

35. Umowa Nr RG.272.11R.2020 z dnia  02.06.2020 Przygotowanie postępowania 

przetargowego dla projektu " Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów"  

Wykonawca:  NEO Energetyka Sp. z o.o. ,ul. Pana Tadeusza 10 02-494 Warszawa 

   

36. Porozumienie wstępne nr 5/2020  z dnia 05.06.2020 Przekazanie pomocy finansowej 

przez GM. Głuchów dla GM. Skierniewice na utworzenie nowych linii komunikacyjnych 

Gmina Skierniewice 

Gmina Skierniewice    

37. Umowa z dnia 08.06.2020 Remont cząstkowy emulsją asfaltową i grysami dróg 

gminnych na terenie gm. Głuchów  

Wykonawca: REM-DRÓG Leszek Robaszewki Kobylin 26A 95-063 Rogów   

  38. Umowa Nr RG.272.2.2020 z dnia 24.06.2020 Przebudowa drogi w m. Wysokienice

 Wykonawca: DROG-BET Marcin Głuchowski 96-500 Sochaczew, ul. Gawłowska 179a  

39. Umowa Nr 112/RŚ/2020 z dnia 26.06.2020 na udzielenie dotacji  na drogę w  

m. Głuchów, długość drogi 0,230 km    

Łódzki Urząd Marszałkowski  

40. Umowa Nr 11/M2/2020 z dnia  26.06.2020 na udzielenie dotacji na Zapewnienie 

funkcjonowania w 2020 roku 20 miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Głuchowie przy 

Placu Uniwersyteckim 5      

Łódzki Urząd Marszałkowski 

41. Umowa Nr 176/OA/PD/2020 z dnia 29.06.2020 na udzielenie dofinansowania dla 

zadania  " Termomodernizacja  budynku publicznego w Głuchowie- Al.. Klonowa 5  

WFOŚiGW W ŁODZI    

42. Umowa o dzieło z dnia  29.06.2020 Wykonanie projektu zmiany MPZP  

z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognoza skutków 

finansowych uchwalenia zmiany MPZP  

Wykonawca: WPPHU "MUR" Zbigniew Murawski , ul. Prądzyńskiego 13, 96-100 

Skierniewice    

43. POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1 z dnia 30.06.2020 Przejęcie przez gm. 

Skierniewice od gminy Głuchów zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 

Gmina Skierniewice    

44. Umowa Nr 5/2020/PF/S z dnia 13.07.2020 na dofinansowanie do projektu Sport to 

zdrowie w gminie Głuchów 

Łódzki Urząd Marszałkowski 

45. Umowa zlecenie z dnia 06.07.2020 Dokonanie napraw instalacji wodno-

kanalizacyjnej i grzewczej w budynkach będących własnością Gminy Głuchów 

Wykonawca: Juraś Dariusz  , ul. Ogrodowa 77, 96-130 Głuchów    
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46. Umowa Nr RG.272.15R.2020 z dnia 16.07.2020 Wymiana utwardzenia terenu 

przed Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Michowicach  

Wykonawca:  Jacek Klimek KLIM-BRUK, 96-130 Głuchów, Białynin Latków 30 

   

47. Umowa z dnia  14.07.2020 Wykonanie map do celów projektowych  

Wykonawca: Bogdan Liba ul. 19-go lutego 8/35, 96-100 Skierniewice   

48. Umowa Nr 442/RŚ/20 z dnia 08.07.2020 na dofinansowanie Ocieplenie elewacji 

ścian zewnętrznych budynku OSP Celigów  

Łódzki Urząd Marszałkowski   

49. Umowa Nr 443/RŚ/20 z dnia  08.07.2020 dofinansowanie zadania Ogrodzenie 

świetlicy wiejskiej w Janisławicach  

Łódzki Urząd Marszałkowski   

50. Umowa Nr Oś.M.02.2020 z dnia 20.07.2020 Dostawa i odbiór ścieków na 

punkcie zlewnym Oczyszczalni Ścieków w Michowicach 

Wykonawca: Usługi rolno-budowlane Konrad Dziąg, Reczul 10, 96-130 Głuchów 

   

51. Umowa Nr 1/PWRR/2020 z dnia  23.07.2020 Przyjazny przewóz osób 

niepełnosprawnych z Gminy Głuchów    

Powiat Skierniewicki    

52 Umowa Nr 5/FA-2/2020  z dnia  23.07.2020 Dofinansowanie zadania polegającego 

na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy 

autobusowe o charakterze użyteczności publicznej    

Wojewoda Łódzki 

53. Umowa Nr 99  227114/2020 z dnia  20.05.2020 Umowa kompleksowa sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G 

oraz C1x      

54. Umowa Nr RG.272.16R.2020 z dnia 10.07.2020 " Termomodernizacja  budynku 

strażnicy OSP w Celigowie"  

Wykonawca: Grzegorz Sobiesiak, Koszykowa 34, 96-130 Głuchów   

55. Umowa z dnia  10.07.2020 Dostawa i montaż 35 opraw oświetleniowych w 

miejscowości Prusy  

Wykonawca: P.P.H.U. ELEKTONIKA SZYMON KLEMBA   

56. Umowa z dnia 23.07.2020 Wycena nieruchomości niezabudowanych 

Wykonawca: Supera Wojciech, ul. Mszczonowska 46/12, 96-100 Skiernuewice   

57. Umowa  z dnia 23.07.2020 Wycena nieruchomości niezabudowanych  

Wykonawca: Supera Wojciech, ul. Mszczonowska 46/12, 96-100 Skiernuewice   

58. Umowa Nr RG.272.28.2020 z dnia  07.07.2020 Odbiór i recykling folii 

rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy 

Głuchów  

Wykonawca: Dawid Jopek Jopek Recykling , Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 

Dobrzyca   
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59. Umowa z dnia 07.07.2020 Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych Dawid Jopek 

Wykonawca: Dawid Jopek Jopek Recykling , Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 

Dobrzyca   

60. Umowa Nr 272.18R.2020 z dnia 13.08.2020 Opracowanie dokumentacji  

( projekt i budowa wodociągu Głuchów) oraz wniosku na przyznanie pomocy dla 

operacji " Gospodarka wodno-ściekowa"  

Wykonawca: KSM Michalski Krzysztof, 98-200 Sieradz, ul. Ciołkowskiego 11   

61. Umowa Nr 272.1D.2020 z dnia 31.08.2020 Świadczenie usług w zakresie 

drogowych przewozów pasażerskich  

Wykonawca: PKS Skierniewice Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice 

62. Aneks nr 1 do umowy Nr 156/G/2020 z dnia  22.05.2020r. 

Wojewoda Łódzki    

63. Umowa o dzieło z dnia 21.09.2020 Wykonanie projektu zmiany MPZP z 

prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozą skutków 

finansowych uchwalenia zmiany MPZP  

Wykonawca: WPPHU "MUR" Zbigniew Murawski , ul. Prądzyńskiego 13, 96-100 

Skierniewice   

64. Umowa z dnia 14.09.2020 Umowa uczestnictwa w programie " Bezpieczny 

Skarbnik" Usługi doradztwa finansowego  

Wykonawca: Aesco Group , Warszawa ul. Sienna 72A/1602    

65. Umowa Nr RG.272.21R.202009.2020 z dnia 10.09.2020 Opracowanie 

dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla  budowy instalacji fotowoltaicznych 

na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Głuchów  

Wykonawca: NEO Energetyka Sp. z o.o. ,ul. Pana Tadeusza 10 02-494 Warszawa 

66. Umowa Nr RG..272.17R.2020 z dnia 10.07.2020 Rewitalizacja stawów wiejskich 

w Wysokienicach  

Wykonawca:  Nowaczewski, Nowaczewska I, Nowaczewska H  Spółka jawna 

 05-600 Grójec, ul. Słowackiego 47   

67. Umowa Nr RG. 272.4.2020 z dnia  12.08.2020 Budowa bieżni w 

Wysokienicach, Michowicach i Białyninie  

Wykonawca: Giermakowska Roboty drogowe i brukarskie, Budowa kortów tenisowych 

26-425 Odrzywół, Łęgonice Małe 22  

68. Umowa Nr RG. 272.5.2020 z dnia 08.09.2020 Przebudowa drogi gminnej w 

Głuchowie  

Wykonawca: DROG-BET Marcin Głuchowski 96-500 Sochaczew, ul. Gawłowska 179a 

69. Umowa z dnia 24.09.2020 Umowa o świadczenie kompleksowej usługi 

doradztwa i wsparcia w zakresie pozyskania dodatkowego finansowania poprzez emisję 

obligacji komunalnych  

Wykonawca: Aesco Group , 00-833 Warszawa ul. Sienna 72A/1602     
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70. Umowa Nr RG.272.8R.2020 z dnia 20.05.2020 Pełnienie usługi nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania" Termomodernizacja budynku publicznego w 

Głuchowie – Al. Klonowa 5 wraz z jego rozbudową oraz budową instalacji gazowej 

wewnętrznej  

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION Michał Krawczyk , ul. 

Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice   UMOWA NR  

71. Umowa Nr 272.10R.2020 a dnia 01.06.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie im. M. 

Wasilewskiego wraz ze zmianą źródła ciepła na gazowe oraz budową instalacji gazowej 

wewnętrznej  

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION Michał Krawczyk , ul. 

Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice   UMOWA NR  

72. Umowa z dnia 12.06.2020 Rozbiórka i wybudowanie nowego komina na 

budynku Szkoły Podstawowej w Białyninie  

Wykonawca: Grzegorz Sobiesiak, Koszykowa 34, 96-130 Głuchów   

73. Umowa Nr 272.2R.2020 z dnia 24.06.2020 Usługa nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi polegającymi na  Przebudowa drogi w miejscowości 

Wysokienice  

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION Michał Krawczyk , ul. 

Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice     

74. Umowa Nr 14/2020 z dnia 02.09.2020 Organizacja przewozu uczniów 

niepełnosprawnych 

Powiat Łódzki Wschodni SOSW w Koluszkach    

75. ANEKS NR UDA.RPLD.05.03.02-10.000316.01 28.09.2020 ANEKS NR 

UDA.RPLD.05.03.02-10.000316.01 do umowy " Budowa biologicznej oczyszczalni 

ścieków -Michowice"       

Łódzki Urząd Marszałkowski    

76. Umowa kompleksowa Nr U.4006.RM-Głu.2019 z dnia  08.10.2020 sprzedaży i 

dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego grupy E paliwa gazowego dla odbiorcy 

jakim jest Gmina Głuchów       

Wykonawca: SIME POLSKA SP. Z O.O. 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 18  

77. Umowa Nr RG. 272.24R.2020 z dnia 09.10.2020 System monitoringu wizyjnego 

budynku Szkoły Podstawowej w  Białyninie  

Wykonawca: P.P.H.U. ELEKTONIKA SZYMON KLEMBA    

78. Umowa Nr RG.272.9.2020 z dnia 12.10.2020 Dostawa oleju opałowego do 

celów grzewczych  do Szkół Podstawowych w Wysokienicach i Michowicach,  Gminnego 

Przedszkola w Głuchowie, budynku Ośrodka Zdrowia w Głuchowie oraz strażnicy OSP 

w Jasieniu w sezonie grzewczym 2020/2021 

Wykonawca: PETROJET ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki    

79. Aneks nr 1 do  UMOWY NR RG. 272.4.2020 z dnia15.10.2020 zmiana terminu 

wykonania zamówienia       
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Wykonawca: Giermakowska Roboty drogowe i brukarskie, Budowa kortów tenisowych 

26-425 Odrzywół, Łęgonice Małe 22  

80. Umowa Nr RG. 272.7.2020 z dnia 19.10.2020 Zbiórka odpadów zawierających 

azbest      

Wykonawca: REVOL SP.Z O.O. SP.K. Senatorska 21/30-31 93-192 Łódź   

81. Umowa Nr RG. 272.23R.2020 z dnia 02.11.2020 Dostawa nowego samochodu 

osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych  

Wykonawca: RENAULT JASZPOL KONCESJONER ul. Łódzka 28,95-100 Zgierz  

82. Umowa z dnia 05.11.2020 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysokienice, Michowice, Złota  

Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION Michał Krawczyk , ul. 

Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice     

83. Umowa Nr 272.25R.2020 z dnia 06.11.2020 Dodatkowe roboty budowlane 

Wykonawca: REM-DOM Leszek Głuszek, 96-126 Godzianów, Byczki 97   

84. Umowa z dnia 06.11.2020 Ustalenie granic drogi w Złotej  

Wykonawca:  Bogdan Liba ul. 19-go lutego 8/35, 96-100 Skierniewice   

85. Umowa z dnia 06.11.2020 Ustalenie granic drogi w Michowicach i Jasieniu  

Wykonawca:  Bogdan Liba ul. 19-go lutego 8/35, 96-100 Skierniewice   

86. Umowa Nr RG. 272.3.2020 z dnia 12.11.2020 Dostawa i montaż kolektorów 

słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków 

mieszkalnych  

Wykonawca: Grupa Ekoenergia sp.z o.o. Sierakowice prawe 141D, 96-100 Skierniewice, 

Eco-Therm Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 177/179,99-400 Łowicz     

87. Umowa z dnia 12.11.2020 Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych OZE       

Wykonawca: Grupa Ekoenergia sp.z o.o. Sierakowice prawe 141D, 96-100 Skierniewice, 

Eco-Therm Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 177/179,99-400 Łowicz     

88. Umowa Nr RG.272.10.2020 z dnia 05.10.2020 Zimowe utrzymanie dróg w 

Gminie Głuchów w sezonie zimowym 2020/2021      

Wykonawca: P.P.H.U. " Gessek" Waldemar Gessek  ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów  

89. Umowa Nr 272.22R.2020 z dnia 06.10.2020 Dostawa paliwa do samochodów 

i sprzętu gminnego oraz jednostek OSP w 2021 roku     

Wykonawca: Stacja Paliw Sprzedaż Opału i Nawozów Adam Majewski Celigów 12,96-130 

Głuchów    

90. Umowa Nr 2020.0216.3199.SUBA.DIS.SP z dnia 09.11.2020 na dofinansowanie ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do budowy dwóch sal gimnastycznych  

w Białyninie i  Michowicach  

Skarb Państwa- Ministerstwo Sportu    
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91. Umowa Nr 546.OZ.D.2020 z dnia 12.11.2020 na udzielenie dotacji na 

dofinansowanie zadania  Gminna Zbiórka odpadów zawierających azbest – etap V  

WFOŚiGW W ŁODZI    

92. Umowa Nr RG. 7021.1.2020 z dnia 13.11.2020 Wykonanie okresowych-

rocznych kontroli stanu technicznego budynków komunalnych i użyteczności publicznej 

w Gminie Głuchów  

Wykonawca:  Projekt Horyzont Jakub Przybylski Orłowo 126,88-100 Inowrocław  

93.Aneks do umowy licencyjnej z dnia 19.10.2019r     

Wykonawca: NetProces Sp. Z o.o. 80-316 Gdańsk    

94. Umowa Nr RG..272.6.2020 z dnia 27.11.2020 Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głuchów 

Wykonawca: Eneris Sutowce Tomaszów Mazowiecki    

95. Umowa Nr 451.EE.D.2020 z dnia 12.10.2020 dotacja dla Szkoły Podstawowej w 

Michowicach na realizację projektu  „Środowisko ponad wszystko”   

WFOŚiGW w Łodzi 93-465 Dubois 118  

 

96. Umowa Nr 418.EE.D.2020 z dnia 07.10.2020 dotacja dla Szkoły Podstawowej w 

Białyninie na realizację projektu  „Życie zaczęło się w wodzie”    

WFOŚiGW w Łodzi 93-465 Dubois 118  

 

97. Umowa Nr RG.272.7.2020 z dnia 06.10.2020 Dostawa węgla kamiennego: 

kostki (grubej) oraz eko-groszku luzem i workowanego do szkół i budynków 

komunalnych Gminy Głuchów w sezonie grzewczym 2020/2021    

Wykonawca: WĘGLOPASZ , POZNAŃ 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6.12.2019  

98. Umowa             z dnia 04.12.2020 Umowa w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia emisji obligacji 

Wykonawca : DOM MAKLERSKI BANKU BP Sp. Akcyjna  w Warszawie   

99. Umowa z dnia 04.12.2020 Umowa o obsługę obligacji    

Wykonawca : DOM MAKLERSKI BANKU BP Sp. Akcyjna  w Warszawie   

100. Umowa Nr 584.Z1.DU.2020 z dnia 07.12.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania 

„Zakup sprzętu w jednostce OSP w Wysokienicach” 

WFOŚiGW w Łodzi 93-465 Dubois 118  

 

101. Umowa Nr RG.272.27R.2020 z dnia 25.11.2020r. Uzupełnienie ubytków dróg 

tłuczniem oraz wyrównanie nierówności dróg dojazdowych do pól w Gminie Głuchów 

Wykonawca: P.P.H.U. " Gessek" Waldemar Gessek  ul. Kwiatowa 9, 96-130 Głuchów  

102. Umowa z dnia 04.12.2020r. na ustalenia warunków w oparciu o które Dom 

Maklerski wykonywać będzie na rzecz Emitenta – Gminy Głuchów o wykonywanie 

funkcji agenta emisji  

Wykonawca : DOM MAKLERSKI BANKU BP Sp. Akcyjna  w Warszawie   
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103. Umowa z dnia 11.12.2020r. Umowa o świadczenie usług konserwacji dźwigu  

Wykonawca: FHU ELEKTROLIFT TOMASZ WIŚNIEWSKI     

104. Umowa Nr 4/FA/2021 z dnia 21.12.2020 na przewozy autobusowe 

 o charakterze użyteczności publicznej     

Wojewoda Łódzki 

105. Umowa Nr RG.272.29R.2020 z dnia 23.12.2020  Modernizacja systemu sygnalizacji 

włamania i napadu SSWIN w Urzędzie Gminy w Głuchowie oraz montaż systemu 

kamer CCTV na terenie i w obrębie boiska piłkarskiego w Wysokienicach  

Wykonawca: P.P.H.U. ELEKTONIKA SZYMON KLEMBA Jeżów 

106. Umowa Nr RG.272.28R.2020 z dnia 14.12.2020  Nadzór inwestorski nad realizacją 

zadania pn.: Budowa instalacji OZE w gm. Głuchów  

Wykonawca: NEO Energetyka Sp. z o.o. ,ul. Pana Tadeusza 10 02-494 Warszawa 

107. Aneks do Umowy RG.272.23R.2020 z dnia 15.12.2020r. na zakup Samochodu dla 

niepełnosprawnych  

Wykonawca: RENAULT JASZPOL KONCESJONER ul. Łódzka 28,95-100 Zgierz 

108. Aneks Nr 1  z dnia 23.12.2020r. Podział działek Michowice, Jasień  

Wykonawca: Bogdan Liba ul. 19-go lutego 8/35, 96-100 Skierniewice  

109. Aneks Nr 1  z dnia 23.12.2020r. Ustalenie granic Złota  

Wykonawca: Bogdan Liba ul. 19-go lutego 8/35, 96-100 Skierniewice 

110. Umowa Nr 780/OA/PD/2020 z dnia 30.12.2020 na dofinansowanie realizacji zadania 

pn.:  Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Głuchów 

WFOŚiGW w Łodzi 93-465 Dubois 118 

111. Umowa z dnia 31.12.2020 Nadzór serwisowy nad oprogramowaniem SELWIN 

Wykonawca: Q100 Computers Jarosław Kustosik Łódź, ul. Gdańska 95/8 

112. Umowa Nr 280.2020 z dnia 31.12.2020r. PAKIET DLA ADMINISTRACJI  

Wykonawca: PROINFO 

113. Umowa  z dnia  31.12.2020 na  świadczenie usług rakarskich polegających na 

zebraniu i odbiorze  zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Głuchów  

Wykonawca: USŁUGI RAKARSTWO Mirosław Boguszewski 

Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka 

114. Umowa z dnia  31.12.2022  o świadczenie usługi IODO  

 Wykonawca: PIOTR PIEKARSKI NO PROBLEM  

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 44 

115. Umowa z dnia  31.12.2020 o zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Wykonawca: Zakład Weterynaryjny Janusz Niżnikowski, Tomasz Niżnikowski  

Nowy Kawęczyn 33, 96-115 Nowy Kawęczyn  

116. Umowa  z dnia  31.12.2020 o obsługę prawną Gminy Głuchów i Urzędu Gminy 

Głuchów 

Wykonawca: Janik Beata – Radca Prawny ul. Zagajnikowa 18/20a, Tomaszów Mazowiecki 
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117. Umowa z dnia 31.12.2020 na konserwacje obsługi awaryjnej systemu 

zabezpieczenia elektronicznego     

Wykonawca: P.P.H.U. ELEKTONIKA SZYMON KLEMBA  

95-047 Jeżów, ul. Piotrkowska 72 

 

5. FUNDUSZE SOŁECKIE 

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2020 zadania za kwotę 369 898,18 zł (przy 

planowanej kwocie 374 174,44 zł).  

Poniżej zestawiono zadania wykonane w sołectwach Gminy Głuchów w 2020 r. ze środków 

Funduszu Sołeckiego” 

 

Nazwa sołectwa 

Nazwa przedsięwzięcia wskazanego 

we wniosku uchwalonym przez 

zebranie wiejskie oraz pozytywnie 

rozpatrzonym przez Wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta)/radę 

gminy z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałami rady 

gminy w trakcie 2020 roku 

Fundusz sołecki w 2020r.  

 

Planowane wydatki  

w 2020r. 

 

Wykonane wydatki 

w 2020r.  

BIAŁYNIN 

POŁUDNIE 

a) Zakup namiotu imprezowego 

                26 254,05              26 223,05     

b) Montaż monitoringu na terenie 

Szkoły Podstawowej w Białyninie 

c) Zakup i montaż butli gazowej C.O. 

do świetlicy wiejskiej w Białyninie 

BIAŁYNIN 

KRASÓWKA 

a) Zakup instrumentów, wyposażenia 

oraz strojów ludowych dla zespołów: 

,,Relax'' i ,,Schola'' młodzieżowa 

                28 708,52              28 098,28     

b) Wykonanie kotłowni gazowej w 
świetlicy wiejskiej w Białyninie 

c) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
karnisze, rolety i moskitiery do okien 

d) Zakup stołu do ping-ponga 

BORYSŁAW 

a) Zakup i montaż drzwi 

wejściowych z drugiej Sali do 

budynku OSP na ogród 

                20 995,02              18 985,41     

b) Budowa schodów tarasu z kostki 

brukowej przy nowym wejściu 
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c) Budowa zadaszenia tarasu z 

drzewa i pokrycie blachą 

d) Zakup i montaż klimatyzacji na 

pierwszej Sali świetlicy 

CELIGÓW 

a) Termomodernizacja budynku OSP 

Celigów                 18 364,49              18 364,49     

GŁUCHÓW 

a)Budowa ogrodzenia boiska 

sportowego przy ulicy Sportowej w 

Głuchowie             43 830,80              43 830,80     

JANISŁAWICE 

a) Ogrodzenie działki 

przyświetlicowej 

                20 687,67              20 649,23     

b) Wymiana dachu na tarasie 

c) Zakup tłucznia na drogę gminną 

d) Remont podłogi betonowej na 

tarasie 

e) Zakup okien do strażnicy OSP 

JASIEŃ 

a) Rozbudowa placu zabaw za 

budynkiem OSP w Jasieniu 

                21 500,00              19 669,20     

b) Zakup wyposażenia budynku OSP 

c) Utwardzenie skrzyżowania drogi 

gminnej - gruntowej Jasień-Celigów 

KOCHANÓW 

a) Zakup i montaż blaszanego garażu 

                17 500,00              17 500,00     

b) Zakup altany na plac zabaw 

c) Zakup urządzeń siłowni 

zewnętrznej 

MICHOWICE 

a) Zakup i ułożenie kostki brukowej 

przy szkole podstawowej w 

Michowicach 

                28 226,39              28 000,00     

b) Zakup i montaż urządzeń 

rekreacyjnych przy szkole 

podstawowej w Michowicach 

MIŁOCHNIEWICE 

a) Remont dróg dojazdowych do pól 

                22 177,00              22 176,97     

b) Zakup kosiarki do trawy, zakup 

wykaszarki (kosy spalinowej), zakup 

szafy na ubrania strażackie 
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PRUSY 

a) Zakup i ułożenie kostki brukowej 

przy szkole podstawowej w 

Michowicach 

                18 934,47              18 934,47     

b) Zakup i montaż lamp oświetlenia 

ulicznego 

RECZUL 

a) Wykonanie z kostki brukowej 

wjazdu na parking oraz połączenie 

chodnikiem wejścia na teren 

parkingu 
                13 236,00              13 055,43     

SKOCZYKŁODY 

a) Zakup wykaszarki żyłowej 

                20 512,35              20 512,35     

b)Wymiana dachu na budynku 

Remizy Wiejskiej OSP w 

Skoczykłodach 

WYSOKIENICE 

a) Rewitalizacja i zagospodarowanie 

terenu wokół stawu w miejscowości 

Wysokienice 

                39 972,78              39 931,94     

b)Zakup wyposażenia do kuchni w 

remizie OSP dla KGW 

c) Dofinansowanie do zakupu 

nowego agregatu chłodniczego do 

chłodni w remizie OSP 

ZŁOTA 

a) Remont pomieszczeń w strażnicy 

OSP w Złotej oraz adaptacja 

pomieszczeń na potrzeby spotkań 

integracyjnych, szkoleń zebrań dla 

mieszkańców sołectwa 

                34 274,90              33 966,56     

b) Remont pomieszczeń w szkole 

podstawowej w Złotej 

c) Zakup montaż grilla obok altany w 

Złotej  

d) Zakup wyposażenia dla 

przedszkola w Złotej 

SUMA x              375 174,44           369 898,18     

 

 

  VIII.  OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Ze względu na dostosowanie do przepisów wprowadzonych ustawą  z dnia 20 lipca 2017r.  

– Prawo Wodne oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 

aglomeracji w roku 2020 została przeprowadzona aktualizacja Aglomeracji Gminy Głuchów w 

ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Opracowanie 

dokumentacji zostało wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Głuchów. 
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2. Gmina Głuchów posiada aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głuchów 

przyjęty Uchwałą nr XII/64/2019 Rady Gminy Głuchów z dnia 20 września 2019r.  

3. Gmina Głuchów posiada opracowany w 2016r. Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Głuchów na lata 2016 – 2032 zatwierdzony Uchwałą nr XXI/131/2016 Rady 

Gminy Głuchów z dnia 28 grudnia 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2017 

r. poz. 559). W chwili obecnej dokument nie wymaga opracowywania aktualizacji. 

 W ramach wykonywania zadań związanych z usuwaniem azbestu Urząd Gminy Głuchów na 

bieżąco aktualizuje „Bazę Azbestową” prowadzoną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 

i Technologii. 

W roku 2020 przeprowadzono kolejną gminną zbiórkę odpadów zawierających azbest od 

mieszkańców gminy, była to już piąta edycja zadania w ramach której zebrano ponad 358 ton 

odpadów zawierających azbest.  

4. Gmina Głuchów nie posiada aktualnego Programu Ochrony Środowiska, w związku 

z wejściem w życie ustawy z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głuchów opracowany 

w 2012r. utracił ważność z końcem 2016 r., z tego względu konieczne jest opracowanie 

i przyjęcie nowego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głuchów. 

5. Gmina Głuchów posiada aktualny opracowany w 2016r. Projekt Założeń do Planu 

Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Głuchów na lata 

2016-2030. 

6. Wójt Gminy Głuchów w 2020r. realizował zadania określone w Ustawie z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie 

prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Wójt Gminy Głuchów w 2020r. prowadził cztery postępowania administracyjne 

w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wydana została jedna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jedna decyzja o 

odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

        

           IX.   GOSPODARKA ODPADAMI 

 

             Gmina Głuchów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020  roku 

obejmowała  nieruchomości zamieszkałe. Systemem tym objęto: 1406 właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, w tym 4987 mieszkańców. Pozostałe osoby zameldowane na 

terenie Gminy Głuchów to studenci, osoby uczące się w innych miejscowościach, które 

zamieszkują poza Głuchowem oraz osoby przebywające aktualnie poza granicami kraju. Tak 

więc różnica w liczbie ludności pomiędzy zameldowanymi osobami (liczba mieszkańców 

zameldowanych na dzień 31.12.2020r. – 5 764 osób), a osobami uwzględnionymi 

w deklaracjach spowodowana jest naturalną migracją ludności. 
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 Selektywną zbiórkę zadeklarowało 99,98 % mieszkańców, zaś w sposób zmieszany 

odpady gromadzi  0,02%. 

 Odpady komunalne z terenu Gminy Głuchów w 2020 roku odbierane 

 były w systemie pojemnikowym (odpady komunalne zmieszane) oraz systemie workowym 

(odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj.: szkło, papier, odpady 

wielomateriałowe, metali i z tworzyw sztucznych oraz odpady ulegające biodegradacji) i były 

zagospodarowywane przez firmę ENERIS Surowce S.A. Oddział Tomaszów Mazowiecki, 

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki wyłonioną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiory zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów  zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości 

dokonywane były w 2020 roku z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie. Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów komunalnych w 

sposób selektywny, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w następujący sposób. W miesiącach styczeń – luty stawka wynosiła 

13,70 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą na danej nieruchomości. W przypadku 

zadeklarowania braku segregacji odpadów stawka wynosiła – 27,40 zł za osobę. W marcu 2020 

r. nastąpiła podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym w okresie 

marzec – grudzień cena od 1 osoby wynosiła 18 zł, jeżeli odpady zbierane były w sposób 

selektywny. W przypadku braku segregacji stawka wynosiła dwukrotność kwoty, czyli 36 zł 

miesięcznie za 1 osobę.   

W 2020 roku zmianie uległa lokalizacja PSZOKU (Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych), do którego  przyjmowane były nieodpłatnie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych następujące odpady:  

• zużyte baterie i akumulatory,  

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• zużyte opony, 

• meble i odpady wielkogabarytowe,  

• chemikalia,  

• odpady zielone, 

• przeterminowane leki, 

• zmieszane odpady z budowy 

• opakowania po środkach ochrony i  nawozach 

Obecnie PSZOK zlokalizowany jest w Głuchowie przy Alei Klonowej 21. Czynny jest we 

wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00-15.00. 

Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych 

z terenu Gminy Głuchów w 2020r. 

Kod odebranych 

odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 11,52 
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 51,2 

15 01 07 Opakowania ze szkła 98,1 

16 01 03 Zużyte opony 23,14 

20 02 03 Odpady nie ulegające biodegradacji 5,5 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
800,2 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 62,86 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu  inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

2,86 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,05 

suma 1059,43 

 

 Odpady komunalne (nieposegregowane) zmieszane w ilości 800,2 Mg. przekazane 

zostały do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), znajdującej 

się w miejscowości Pukinin 140, gmina Rawa Mazowiecka. 

 W roku 2020 Gmina Głuchów poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem 

gospodarki odpadami w wysokości 1 135 314,02 zł w tym wydatki za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych  1 051 201,80 zł. 

X. ZBIÓRKA AZBESTU 

W 2020r. zrealizowano V ETAP zbiórki odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 

Głuchów. Zadanie zostało dofinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Łodzi w kwocie 115.563,00 zł. 

Zbiórkę odpadów azbestowych przeprowadziła, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, 

firma: REVOL Sp. z o.o. sp.k. ul. Senatorska 21/30-31 93-192 Łódź  

W ramach zadania z terenu Gminy Głuchów odebrano ze 109 nieruchomości odpady azbestowe 

w ilości około 358 Mg i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych w 

Małociechowie. 

XI. WODA i KANALIZACJA  

 

Gmina Głuchów jest prawie w 98% zwodociągowana i w około 30%skanalizowana. 

Sieć wodociągowa:  

długość – ok. 94 km 

przyłącza – 1300 
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Sieć kanalizacyjna: 

długość – ok. 23 km 

przyłącza - 500 

Poniżej zestawiono informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz podłączenia gospodarstw 

do kanalizacji według stanu  na dzień 31.12.2020r.  

 

1. Woda: 

1.Stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w Głuchowie, Białyninie, Janisławicach i 

Wysokienicach – 4 szt. 

2.Sieć wodociągowa – w 2020r. nie wykonywano zadań z zakresu wymiany/budowy sieci 

wodociągowej (dł. sieci ogółem 93,98 km). 

3. Budynki mieszkalne posiadające przyłącze wodociągowe na koniec 2020r. - 1 417. 

4. Stopień zwodociągowania gminy – ok. 98%. 

5. Stawka opłaty za wodę w 2020r. – 2,33 zł/m3. 

6. Sołectwa posiadające sieć wodociągową - 15 

 

2. Kanalizacja: 

1. Sieć kanalizacyjna - (długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Głuchów wynosi 

ogółem 22,59  km (w 2020r. nie wykonywano zadań z zakresu budowy sieci 

kanalizacyjnej).  

2. Oczyszczalnie ścieków – na terenie gminy pracują oczyszczalnie ścieków w Michowicach 

i Prusach o przepustowości w 2020r  ok. 561,30 m3/dobę: 

3. Stopień skanalizowania gminy – ok. 30% 

4. Sołectwa Gminy Głuchów posiadające sieć kanalizacyjną to: Głuchów, Miłochniewice, 

Prusy, Celigów, Michowice i Jasień. 

5. Budynki mieszkalne posiadające przyłącze kanalizacyjne na koniec 2020r. - 501. 

6. Liczba osób Gminy Głuchów podłączonych do sieci wynosiła na koniec 2020r.  ok. 2008 

RLM, w tym: z Michowic i Jasienia 493 RLM, z Głuchowa i Miłochniewic ok. 1400 RLM 

i z Prus ok. 115 RLM. 

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w 2020r. nie oddano do użytku nowych 

przydomowych oczyszczalni ścieków (liczba ogółem 43 szt.) 

              Stawka opłaty za ścieki w 2020r. – 6,69 zł/m3. 

 

                 XII.   PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   

 

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest jednocześnie głównym 

elementem planowania przestrzennego, który przyznał jej władztwo planistyczne  

w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej na własnym terenie. Elementarnymi 

dokumentami planistycznymi na poziomie gminy są: 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Od połowy 2020 r. na stronie internetowej Gminy Głuchów wprowadzono nową jakość 

administracji publicznej - cyfrową wersję dokumentów planistycznych obowiązujących na 
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terenie gminy - zakupiono nowe oprogramowanie w technologii GIS dla pracowników 

samorządowych oraz uruchomiono portal mapowy dla mieszkańców gminy. 

Proces cyfryzacji jest dla gmin obligatoryjny na podstawie obowiązujących przepisów 

prawnych m.in. Dyrektywy INSPIRE oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze 

Informacji Przestrzennej. Zadanie zostało wykonane przy współpracy spółki 

geoinformatycznej Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych - GIAP, z siedzibą  

w Warszawie i oddziałami w Łodzi i Lublinie. 

Uruchomiony portal mapowy prezentuje obowiązujące plany miejscowe w sposób czytelny 

i przejrzysty. Portal dostępny jest pod adresem https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_gluchow 

dla wszystkich mieszkańców gminy oraz pozostałych zainteresowanych. Możliwy jest szybki 

dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym gminy poprzez przeglądarkę 

internetową, bez konieczności wizyty w urzędzie. Portal pozwala m.in. na sprawdzenie sposobu 

zagospodarowania wyszukanej działki, sprawdzenie powierzchni działek, czy pobranie 

rysunków i tekstów uchwał obowiązujących dokumentów planistycznych. 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Głuchów zostało uchwalone uchwałą Nr XVII/125/00 Rady Gminy Głuchów z dnia 

21.06.2000r. 

Od momentu jego uchwalenia zmieniano studium  siedmiokrotnie podejmując stosowne 

uchwały Nr VIII/55/03 w dniu 27.08.2003 r., Nr XXV/124/05 w dniu 30.03.2005 r., Nr 

V/15/07 w dniu 22.01.2007 r., Nr XXXIV/197/09 w dniu 20.10.2009 r., Nr XV/99/2012 w 

dniu 29.05.2012 r. i Nr XII/64/2015 r. w dniu 30.12.2015r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów uchwalony 

został uchwałą Nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z dnia 30.10.2007 r. 

Od momentu jego uchwalenia Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów był 

wielokrotnie zmieniany . 

W 2020 r. wprowadzono następujące zmiany do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głuchów: 
 

Nazwa uchwały Dziennik Urzędowy 
Data wejścia w 

życie 

Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy 
Głuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w 
sprawie  zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głuchów dla fragmentu obrębu wsi Złota 

Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 1013 z 

dnia 14.02.2020 r. 
od 29 lutego 2020 r. 

Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy 
Głuchów z dnia 6 marca 2020r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Głuchów, dla obszaru położonego w 
miejscowości Białynin Południe, 

obejmującego działki nr ewid. 1041, 1058, 
1089 i fragment działki nr ewid. 1118 

Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 2093 z 
dnia 31 marca 2020 r. 

od 15 kwietnia 2020 
r. 

https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_gluchow
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Uchwała Nr XX/126/20 Rady Gminy 
Głuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie  

zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głuchów dla fragmentu obrębu wsi Prusy 

Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 3748 z 
dnia 29 czerwca 2020 r. 

od 14 lipca 2020 r 

Uchwała Nr XX/127/20 Rady Gminy 

Głuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie  

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głuchów dla fragmentu obrębu wsi 

Wysokienice 

Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 3772 z 
dnia 30 czerwca 2020 r. 

od 15 lipca 2020 r. 

 

XIII. OSPODARKA LOKALOWA I NIERUCHOMOŚCIAMI 

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 51 lokali mieszkalnych znajdujących się w 14 budynkach, 

będących własnością Gminy Głuchów.  

W 2020 roku obowiązywało 45 umów najmu lokali mieszkalnych,  7 umów najmu lokali 

użytkowych,  24 umowy najmu garaży, w tym:  w 2020 roku zawarta została jedna nowa  

umowa najmu lokalu mieszkalnego. Gmina wydzierżawiała w 2020 roku  grunty pod uprawy 

rolne o łącznej powierzchni 1,2155 ha. Obowiązywało 5 umów dzierżawy nieruchomości 

gminnych przeznaczonych  pod uprawy rolne (dwóch nieruchomości w Głuchowie oraz trzech  

nieruchomości w Białyninie), jedna umowa dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na 

funkcjonowanie telefonii komórkowej, jedna umowa dzierżawy przeznaczonej pod 

umieszczenie Paczkomatu, jedna umowa dzierżawy przeznaczonej pod umieszczenie nośnika 

reklamowego, jedna umowa dzierżawy przeznaczonej pod umieszczenie szafy 

telekomunikacyjnej. 

Gmina posiada cztery nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 

1,98 ha. W 2020 roku obowiązywały 4 umowy użytkowania wieczystego nieruchomości. 

W 2020 roku Gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości dwie nieruchomości: działkę 

o nr ewid. 583 o pow. 0,02 ha, obręb Głuchów ( przy ul. Spacerowej i budynku Urzędu Gminy)  

oraz działkę o nr ewid. 859 o pow. 0,11 ha, obręb Wysokienice ( przy boisku w Wysokienicach). 

XIV.OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana była w oparciu „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi  i zapobiegania bezdomności  zwierząt  w 2020 r.” uchwalony 

Uchwałą Nr VII/35/20 Rady Gminy Głuchów z dnia 6 marca 2020 roku. Gmina zapewniała 

opiekę bezdomnym zwierzętom w schronisku w Wojtyszkach prowadzonym przez podmiot 

wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którym był  Hotel dla Zwierząt  i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, 

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno -Szkoleniowo-Adopcyjne w 

spadku, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice. 

            W schronisku w Wojtyszkach  na dzień 31.12.2020 r. – przebywało pod opieką 41 psów 

uznanych za bezdomne.  W trakcie  roku na terenie Gminy Głuchów odłapano 12 psów 
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bezdomnych, które przekazane zostały  pod opiekę schroniska. (w styczniu – 2 psy, w kwietniu 

– 1 pies, w maju – 2 psy, w czerwcu – 4 psy, we wrześniu – 1 pies, w listopadzie – 2 psy).  

W trakcie roku do adopcji ze schroniska oddano 16 psów. 

 Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

sprawował Zakład Weterynaryjny Janusz Niżnikowski, Tomasz Niżnikowski Nowy Kawęczyn 

33, 96-115 Nowy Kawęczyn na podstawie umowy podpisanej z gminą, jako jeden z 

realizatorów Programu. 

Usługi rakarskie wykonywane były przez firmę : USŁUGI: RAKARSTWO Mirosław 

Boguszewski Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

Na realizację   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  i przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt  w 2020 roku wydatkowano  – 161 182,77 zł. W 2020 r. nie było przypadków zwierząt 

czasowo odebranych właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy. W trakcie roku było 

kilkanaście zgłoszeń w sprawie o interwencje dotyczące niewłaściwej opieki i złych warunków 

utrzymywania zwierząt. W odpowiedzi na powyższe  dokonywano weryfikacji zgłoszeń i 

podejmowano interwencje w przypadkach indywidualnych na miejscu -  stosowano także 

przypomnienia i  pouczenia  pisemne  dotyczące  zasad  regulaminowych sprawowania 

odpowiedniej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi. 

 

XV. POMOC SPOŁECZNA 
 

W ramach zadania własnego dotyczącego pomocy społecznej Gmina realizowała w 2020 r. 

działania  w zakresie: 

 

I. Świadczeń z pomocy społecznej, których wypłacono na kwotę 162 553,00 zł 

 (109 016,00 zł z budżetu państwa i 53 537,00 zł ze środków własnych gminy). 

1.1. Ze świadczeń  z pomocy społecznej w 2020 roku skorzystało 119 osób w 82 rodzinach                   

o niskich dochodach oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.  

1.2. Z pomocy w formie pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników GOPS (zakupy  

żywności, odzieży, leków, materiałów do wykonywania drobnych remontów i napraw w 

mieszkaniach podopiecznych, załatwianie wizyt lekarskich,  lekarzy specjalistów, 

zabezpieczenie szczepień ochronnych i zabiegów rehabilitacyjnych) ogółem skorzystało  

150 rodzin. 

            
 2 . Dożywiania realizując Program "Posiłek w domu i w szkole" 
 

Celem programu jest między innymi: 

- upowszechnianie zdrowego stylu żywienia 

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.   

 

 Z pomocy korzystają rodziny, których dochód nie przekracza 150 % kryterium 

dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (792 zł netto na osobę                     

w rodzinie). 

Na organizację dożywiania w 2020 r.  uzyskaliśmy dotację  zgodnie z podpisanym 

porozumieniem z Wojewodą Łódzkim. Obowiązkowy udział środków własnych gminy, 

określony był w wysokości nie mniej  niż 30%  kosztów ogółem. 
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Ogólny koszt programu  w 2020 r. wyniósł 41 122,00 zł. 

                                                                                                                                                                                  

Na posiłki dla dzieci i młodzieży od stycznia do 13 marca 2020 r.  wykorzystaliśmy  5 425 zł. 

W związku z rozprzestrzenieniem się epidemii forma dożywiania uległa zmianie na zasiłki 

wypłacane rodzicom w wysokości 150 zł miesięcznie na jedno dziecko. Pomoc w formie 

zasiłków celowych na zakup żywności zrealizowano na kwotę 35 697 zł  

 

 

3. Pomocy żywnościowej realizując  Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 
 
Uzupełnieniem programu „Posiłek w szkole i w domu” w naszej gminie jest  pomoc 

żywnościowa w ramach programu PO PŻ ( Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. 

Z tej formy wsparcia korzystało 170 osób w 74 rodzinach. Kryterium dochodowe to 200% 

kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej tj. 1 056 zł dla osób w rodzinie               

i  1 402 zł dla osób samotnych. 

Otrzymaliśmy  6 transportów żywności 9 779 kg o wartości  44 623 zł . Ponosimy koszty 

transportu żywności z Banku Żywności do Skierniewic, które w 2020 r. wyniosły 1 000 zł.

  

4. Programu “Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2020” 

 
Od 1 marca 2015 r. w GOPS zatrudniony jest asystent rodziny sprawujący nadzór nad 

rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

W 2020 r. wystąpiliśmy o udzielenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania 

publicznego w ramach „Program asystenta rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 

2020”. Została podpisana umowa z Wojewodą na podstawie której uzyskaliśmy  środki w 

wysokości  850 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Ze środków własnych 

sfinansowano 23 115,04 zł. Ogółem koszty pracy asystenta w 2020 r. wyniosły 23 965,04 zł 

Zadaniem gminy jest również współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Obecnie gmina 

dofinansowuje pobyt 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W 2020 r. ponieśliśmy 

koszty w wysokości 4 164 zł. 

 

5. Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2019-2021. 
 

1. W ramach Programu odbyły się 4 posiedzenia  Zespołu Interdyscyplinarnego, na których 

analizowano plany pomocy dla środowisk dotkniętych problemem przemocy domowej. 

2. W ramach procedury „Niebieskie karty” w 2020r. kontynuowano działania  w 10 

środowiskach. 

3. Ośrodek ściśle współpracuje  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w zakresie spraw  związanych z profilaktyką uzależnień.               

4. Z pomocy Punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholu i kryzysu w rodzinie, 

w 2020 r. skorzystało 29 osób, udzielono 28 indywidualnych porad oraz 228 porad 

telefonicznych. Odbyły się 2 spotkania grupowe (3  osoby). Koszty funkcjonowania Punktu 

pokrywane są z funduszu alkoholowego.    
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     6. Program 500+ -  

 
      W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2019 r. GOPS przyznaje świadczenie 

wychowawcze 500 zł na każde dziecko bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje do 

18 roku życia dziecka.  

W 2020 r. z pomocy skorzystało 1 298 dzieci na kwotę 6 559 345,20 zł, koszty obsługi 

wyniosły 54 654,03 zł. Ogółem wykorzystaliśmy 6 613 999,23 zł.  

 
 

7 Program "Dobry start" 300+ 

 Dobry start to jeden z rządowych programów wsparcia polskich rodzin. 

Jednorazowe świadczenie 300 plus będzie wypłacane każdego roku. Wyprawka 300 plus 

przysługuje na każde uczące się dziecko bez względu na dochód rodziny.  

W 2020 r. z rządowego programu "Dobry start" skorzystało 813 dzieci. 

Na świadczenie, w związku z rozpoczęciem szkoły dla dzieci do 18 roku życia wypłaciliśmy 

243 900 zł, koszty obsługi wyniosły 8 130,00 zł. 

 

8  Świadczenia rodzinne 

 

GOPS realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U z 2020 r. poz. 111, z późn.zm.) wypłacał także świadczenia rodzinne. 

 Dochód uprawniający do zasiłków rodzinnych wynosi 674  zł  netto na osobę w 

rodzinie i 764 zł na osobę w rodzinie z osobą niepełnosprawną.                                               

W 2020  r. wypłacono: 

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 306 rodzin, 

- świadczenia opiekuńcze za sprawowanie opieki nad dorosłym niepełnosprawnym 

członkiem rodziny dla 10 osób, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe" dla 40 osób, 

- zasiłek pielęgnacyjny dla 115 osób, 

- świadczenie pielęgnacyjne za sprawowanie opieki na dzieckiem niepełnosprawnym dla        

38 osób, 

Ponadto opłacono: 

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ZUS – dla 22 osób, 

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS – dla 4 osób, 

W 2020 r. na świadczenia rodzinne wykorzystano 2 356 776,97 zł natomiast  na 

koszty obsługi i wydatki rzeczowe wydano 58 320,55 zł. 

 

9. Fundusz alimentacyjny 

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007 r.                  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r.  poz.808). 

W 2020 r. z funduszu alimentacyjnego skorzystało, 11-ro dzieci w 6 rodzinach,  

wykorzystano  kwotę  44 400,00 zł, ( w 2019 r. 58 050,00 zł ). 

W 2020 r. wypłacono 120 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia 

przyznane są do wysokości 500 zł na jedno dziecko, dochód na członka rodziny nie może 

przekraczyć 900 zł netto.  

 



 

62 
 

10. Karta Dużej Rodziny 

  
 W ramach polityki rodzinnej Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny określa zasady przyznawania uprawnień dla rodzin wielodzietnych w zakresie 

dostępu do towarów, usług i innych form działalności na terenie kraju. 

W 2020 r. wydano 74 kart tradycyjnych oraz 14  kart elektronicznych dla 29 rodzin. 

Koszt wydania kart dla jednej rodziny zgodnie z ustawą wynosi 14,21 zł i pokrywany jest z 

dotacji rządowej.  W 2020 r. wykorzystaliśmy kwotę  216,69 zł. 

Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez 

podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. 

 

 

XVI. NAUKA I OŚWIATA 

 

             1. Placówki oświatowe funkcjonujące w 2020r., dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Głuchów : 

- Szkoła Podstawowa w Białyninie, 

- Szkoła Podstawowa im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie, 

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach, 

- Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach, 

- Szkoła Podstawowa w Złotej, 

- Gminne Przedszkole w Głuchowie 

W Gminie  Głuchów istnieje sieć jednostek oświatowych, jest to edukacja przedszkolna oraz 

szkoły podstawowe. Na terenie Gminy Głuchów funkcjonuje Gminny Żłobek, który zapewnia 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Rok 2020 dla edukacji był rokiem wyzwań. Zagrożenie 

epidemiczne spowodowało konieczność wprowadzenia wielu ograniczeń niemal we 

wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, w tym także w obszarze edukacji. 

Jedną z pierwszych decyzji dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19 było zawieszenie 

prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu i 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuchów w terminie od 12 do 25 

marca 2020 roku. Zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej nie oznaczało zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności. W okresie 

od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 zadania jednostek systemu oświaty były realizowane z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie nauczyciele wspierali 

uczniów w samodzielnej nauce w domu, kontaktowali się z nimi przy wykorzystaniu np. 

platformy internetowej, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów 

bezpośredniego kontaktu elektronicznego. Uczniom udostępniono  Zintegrowaną Platformę 

Edukacyjną www.epodreczniki.pl. Jest to nowoczesne i bezpieczne narzędzie do prowadzenia 

kształcenia na odległość z obszerną bazą sprawdzonych i różnorodnych cyfrowych materiałów 

edukacyjnych. Nauczyciele realizowali programy nauczania i prowadzili zajęcia z uczniami, 

oceniali ich pracę wraz z przeprowadzeniem rocznej klasyfikacji. Dużego wsparcia w procesie 

uczenia się, w szczególności tym najmłodszym uczniom, udzielali rodzice. Szkoły, dla których 

http://www.epodreczniki.pl/
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organem prowadzącym jest Gmina Głuchów otrzymały możliwości prawne oraz wsparcie 

finansowe w zakresie doposażania nauczycieli i uczniów w sprzęt niezbędny do pracy i nauki 

zdalnej. Gmina Głuchów wnioskowała  o środki na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Projekty pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” pozwoliły uzyskać 100% 

dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnego 

nauczania. Gmina Głuchów zakupiła 58 komputerów o wartości 135 000 zł. Od 6 maja 2020 r. 

przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego kontynuowały działalność w trybie stacjonarnym,            a od 25 maja 2020 

roku szkoły podstawowe mogły wznowić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne 

dla najmłodszych uczniów klas I-III. Od 25 maja 2020 r. rząd wprowadził możliwość 

przeprowadzania konsultacji dla uczniów klas ósmych w związku z egzaminami 

ósmoklasistów, a od 1 czerwca 2020 r. uruchomione zostały konsultacje dla wszystkich 

uczniów klas podstawowych. Dyrektorzy szkół przygotowali wszystko zgodnie z procedurami 

przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole w tym w salach, bibliotece 

szkolnej i szatni. Uczniowie  uzyskali możliwość przystąpienia do egzaminów ósmoklasisty. 

Mimo zmiany terminów wszystkie te egzaminy udało się bezpiecznie zorganizować i 

przeprowadzić, dzięki czemu możliwa była rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze, choć prowadzone były od marca przede wszystkim w formie na 

odległość, zostały zakończone w terminie wynikającym z ustalonego wcześniej kalendarza 

roku szkolnego 2019/2020, tj. 26 czerwca 2020 r. Szkoły przeprowadziły klasyfikację uczniów, 

uczniowie mogli odebrać świadectwa, a od 27 czerwca 2020 roku dzieci i młodzież rozpoczęły 

wakacje.  

Niewątpliwie zapewnienie kontynuacji działań edukacyjnych szkół w okresie czasowego 

ograniczenia ich funkcjonowania i przyjęcie nowej formy nauczania, polegającej na kontaktach 

nauczyciela z uczniami za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno–

komunikacyjnych, stanowiło wielkie wyzwanie zarówno dla organu prowadzącego szkoły i 

placówki oświatowe, jak i —dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych. Ten trudny okres w działalności placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Głuchów udało się jednak przezwyciężyć. 

• Informacja o pracy szkół funkcjonujących na terenie Gminy Głuchów: 

                  2. Szkoła Podstawowa w Głuchowie  rok szkolny 2019/2020 

Na koniec roku szkolnego 2019/2020 stan osobowy w poszczególnych klasach przedstawiał się 

następująco: oddział przedszkolny – 19, kl. I – 21, kl. II – 16, kl. III – 13, kl. IV – 19, kl. V – 

19, kl. VIa – 18, kl. VIb – 17, kl. VII – 24, kl. VIII – 25. Razem 191 uczniów. 7 uczniów 

posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

• Do czasu wprowadzenia ograniczenia działalności szkół w związku  

z zagrożeniem COVID-19 odbyły się następujące uroczystości: 

-Bal Noworoczny połączony z Dniem Babci i Dziadka, 

-Walentynki , 

-Dzień Kobiet. 

Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie mogli wykorzystać reprezentując szkołę podczas XVII 

Konkursu Przyrodniczego w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach.  
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Młodzież bardzo chętnie brała udział w zawodach sportowych: 

-Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Głuchów, 

-Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego Ziemskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce 

Siatkowej, 

-Gminne zawody w piłkę siatkową - klasy 7-8, 

-Półfinał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej "4", 

-Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego Chłopców do lat 15 

w Halowej Piłce Nożnej, 

-Piłka Siatkowa- eliminacje powiatowe, 

-Puchar Wójta Gminy Głuchów w piłce nożnej halowej. 

W czasie prowadzenia nauki zdalnej uczniowie mieli możliwość udziału w szeregu akcji 

i przedsięwzięć np.: „Skarpetkowe wyzwanie”, „Głuchów na starej fotografii” czy konkursy 

plastyczne „Twórczy i kreatywni”. 

Samorząd Uczniowski był inicjatorem akcji charytatywnej na rzecz Ani Nowak. Dzięki 

zaangażowaniu wolontariuszy, uczniów, nauczycieli i rodziców udało nam się zebrać 

niebagatelną sumę 3500 zł, która została wpłacona na konto fundacji opiekującej się 

dziewczynką.  

W czerwcu społeczność szkoły przystąpiła do akcji # Gaszyn Challenage wpłacając  

środki  na operację ratującą życie za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl. 

 

W ciągu drugiego półrocza roku szkolnego 2019/2020 zorganizowane były następujące 

wycieczki: 

-do Łodzi: projekcja filmu „Zew krwi”, kręgielnia (kl. IV, VIII), 

-do Skierniewic: zajęcia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Skierniewicach, Muzeum Historyczne Skierniewic (kl. VIa, VIb),  

-do Mszczonowa: pobyt w parku wodnym „Park of Poland” (kl. V-VIII).  

W ramach współpracy z GOPS w Głuchowie 23 uczniów  

otrzymywało refundowane posiłki. 

Wdrożono następujące programy edukacyjne i profilaktyczne, w tym rekomendowane 

przez Sanepid: 

❖ „3…2…1…Internet”, 

❖ „Program dla szkół”, 

❖ „Trzymaj formę”, 

❖ „Czyste powietrze wokół nas”, 

❖ „Bieg po zdrowie”, 

❖ „Dopalaczom mówimy STOP”. 

 

Na terenie szkoły zorganizowane zostały zajęcia rewalidacyjne   

(7 uczniów), korekcyjno-kompensacyjne (15 uczniów), dydaktyczno-wyrównawcze (16 
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uczniów), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (2 uczniów) oraz logopedyczne (24 

uczniów), według zaleceń zawartych w dokumentach wydanych przez poradnie 

specjalistyczne. Do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach 

kierowano dzieci mające trudności w nauce, a  dostarczone przez rodziców orzeczenia i opinie 

były szczegółowo analizowane w trakcie spotkań zespołów nauczycielskich. Na bieżąco 

opracowywane były też dostosowania wymagań bądź indywidualne programy edukacyjno-

terapeutyczne dla  wszystkich uczniów posiadających opinie lub orzeczenia wydane przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

Kierując się zaleceniami poradni specjalistycznych nauczyciele prowadzili następujące 

zajęcia dodatkowe: 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl. VI-VIII 

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach młodszych 

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach starszych 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach młodszych 

-zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w kl. IV-V 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowane były następujące wycieczki: 

-do Łodzi: projekcja filmu „Zew krwi”, kręgielnia (kl. IV, VIII), 

-do Skierniewic: zajęcia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Skierniewicach, Muzeum Historyczne Skierniewic (kl. VIa, VIb),  

-do Mszczonowa: pobyt w parku wodnym „Park of Poland” (kl. V-VIII). 

W roku 2020 w Szkole Podstawowej w Głuchowie jeden nauczyciel uzyskał stopień 

nauczyciela mianowanego i jeden stopień nauczyciela dyplomowanego.  

W Szkole Podstawowej w Głuchowie nastąpiło gruntowne odnowienie, urządzenie i 

pomalowanie 2 sal po gimnazjum, pomalowanie wszystkich łazienek, klatki schodowej. 

Naprawa osłon do grzejników na sali gimnastycznej. Powyższe prace zostały wykonane przez 

pracowników obsługi. 

 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2020 r.: 

język polski – 54% 

matematyka – 43% 

język angielski – 52% 

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 2 204 521,67 zł.  

3.  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach  

Liczba dzieci z podziałam na oddziały (rok szkolny 2019/2020) 
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I – 13 

II – 8 

III – 7 

IV – 14 

V – 7 

VI – 11 

VII – 11 

VIII – 6 

- liczba dzieci w oddziale przedszkolnym:  15  

(8 dzieci 6-letnich, 6 dzieci 5-letnich i 1 dziecko 7-letnie – odroczenie od spełniania  

obowiązku szkolnego). 

- liczba dzieci niepełnosprawnych:  4. 

- liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Edukacyjno-

Wychowawczo-Oświatowe „SOWA”:   18. 

Imprezy, w których brali udział uczniowie: 

- 8 stycznia 2020r. - II spotkanie świąteczno – noworoczne: Jasełka i wspólne kolędowanie z 

zaproszonymi gośćmi i społecznością szkolną,  

- 28 stycznia 2020r. – uroczystość Dnia Babci i Dziadka z udziałem ok. 80 seniorów, 

- 8 lutego 2020r. - Szkolny bal karnawałowy. 

Instytucje, z którymi  współpracuje szkoła: 

• Gmina Głuchów, 

• Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z/s w Skierniewicach, 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchowie, 

• GOPS w Głuchowie, 

• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach, 

• Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach, 

• WORD w Skierniewicach, 

• WODN w Skierniewicach, 

• Bank PKO BP w Skierniewicach, 

• Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, 

• Komenda Miejska Straży Pożarnej w Skierniewicach, 

• Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” w Skierniewicach, 

• Oddział Rejonowy PCK w Skierniewicach,  

• Zarząd Okręgowy LOP w Skierniewicach, 

• Centrum Mowy w Skierniewicach, 

• WFOŚiGW w Łodzi, 

• Schronisko dla zwierząt w Skierniewicach, 

• NZOZ Dobrego Zdrowia w Głuchowie, 

• Leśnictwo Głuchów – leśniczy p. Grzegorz Kowalski, 

• Redakcja Głosu Skierniewic i Okolicy,  

• Biuro Turystyczne OMNITUR w Tomaszowie Mazowieckim, 

• Kino „Roma” w Rawie Mazowieckiej, 

• Kino „Polonez” w Skierniewicach, 

• Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Głuchów, 
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• Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie, 

• Miejska Biblioteka Publiczna Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej Odział dla dzieci i 

młodzieży, 

• Filia Biblioteczna w Michowicach, 

• Świetlica Środowiskowa w Michowicach, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Michowicach, 

• Parafia Wysokienice, 

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, 

• Rada Sołecka w Michowicach, Prusach, Celigowie i Borysławiu, 

• Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjno - Wychowawcze SOWA, 

• ZNP w Skierniewicach. 

Dofinansowania, z których korzystała szkoła: 

- Fundusz Sołecki wsi Michowice na 2020 rok – zakup i montaż kostki brukowej przed szkołą 

- koszt zadania: 20 000 zł, 

- Fundusz Sołecki wsi Michowice na 2020 rok – wykonanie projektu oraz zakup                        i 

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (I etap) - koszt zadania: 7 400,00 zł, 

- Fundusz Sołecki wsi Prusy na 2020 r. – zakup i montaż kostki brukowej przed szkołą - koszt 

zadania: 2 500,00 zł, 

- WFOŚiGW w Łodzi – realizacja programu ekologicznego „Szlakiem wody” (rok szkolny 

2019/2020) - koszt całkowity zadania: 30.830,00 zł, dotacja z WFOŚiGW: 21.469,00 zł, 

- WFOŚiGW w Łodzi – realizacja programu ekologicznego „Środowisko ponad wszystko” 

(rok szkolny 2020/2021) - koszt całkowity zadania: 26.941,00 zł, dotacja z WFOŚiGW: 

21.382,00 zł, 

- Ministerstwo Edukacji i Nauki – złożenie Wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych  (V 2020r.) - kwota dofinansowania: 75.000,00 zł, 

- 29 kwietnia 2020 r. szkoła otrzymała 5 laptopów z oprogramowaniem Windows 10 w kwocie 

11.500,00 zł oraz 10 czerwca 2020 r. 6 laptopów w kwocie                     14.062, 50 zł w ramach 

wsparcia finansowego uzyskanego przez Gminę Głuchów – „Polska Cyfrowa” na lata 2014 – 

2020” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + 

wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego”, 

- W roku szkolnym 2019/2020 (cały rok szkolny) uczniowie klasy II pod opieką jednej z 

nauczycielek Szkoły Podstawowej w Michowicach uczestniczyli w Programie MegaMisja, 

której organizatorem jest Fundacja Orange.  Jest to program nowoczesnej edukacji, który 

podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli i dzieci oraz pomaga odkryć dobre i bezpieczne 

strony technologii informatycznej. W ramach realizacji programu szkoła wzbogaciła się o 3 

tablety  i wiele pomocy dydaktycznych w postaci gier planszowych i multimedialnych, 

 

- Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacjno-Wychowawcze „Sowa” prowadzące Punkt 

Przedszkolny – przekazanie funduszy na zakup urządzeń na plac zabaw przy naszej szkole – 

XII 2020 r. - kwota dofinansowania: 15.300,00 zł. 
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Sukcesy w konkursach: 

- Wyróżnienie dla uczennicy  kl. II w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Zarządu Głównego 

LOP „Mój Las” 2019/2020 (Etap Okręgowy) kategoria I: „Leśne smakołyki” (II 2020r.), 

- II miejsce dla uczennicy kl. IV oraz wyróżnienie dla 2 uczennic kl. V i 2 uczennic   kl. VII w 

XII Okręgowym Konkursie Literackim 2019 Zarządu Głównego LOP „Literatura zaklęta w 

leśnych wersach”  (II 2020r.), 

- nagroda II stopnia dla szkoły w  Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół na 85-lecie SKO (robot 

DASH) – (VI 2020r.), 

- I, II i III miejsce w II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Głuchów                   

(21.02.2020r.), 

- I miejsce dla drużyny dziewcząt i I miejsce drużyny chłopców w finale Powiatowej Ligi 

Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych (18.02.2020r.). 

W roku szkolnym 2019/2020 odbyły się następujące wycieczki/wyjazdy: 

-20 stycznia 2020r. – feryjny wyjazd do Skierniewic (kl. 0 – IV) 

-23 stycznia  2020r. – feryjna wycieczka do Candy Parku w Rzgowie 

-31 stycznia 2020r. – wycieczka do Skierniewic (kl. I – III) 

-25 lutego 2020r. – wycieczka do Warszawy (kl. 0 – IV) 

-25 lutego 2020r. – wycieczka do Łodzi (kl. V – VIII) 

Awans zawodowy nauczycieli: 

3 nauczycielki w dniu 9 lipca 2020 roku uzyskały stopień awansu zawodowego  nauczyciela 

kontraktowego. 

Wsparcie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przejawia się głównie 

poprzez: 

- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,  

- możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 

dydaktycznej, 

- ścisłą współpracę z rodzicami. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

uczestniczyli w następujących zajęciach: 

- zaj. rewalidacyjne, 

- zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, 

- zaj. korekcyjno – kompensacyjne, 

- zaj. logopedyczne, 



 

69 
 

- zaj. z pedagogiem szkolnym. 

Ważną częścią wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest przygotowanie 

kadry pedagogicznej do pracy z nimi. Nauczyciele SP Michowice mają ukończone studia 

podyplomowe m.in. z oligofrenopedagogiki czy z edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i 

zespołem Aspergera. W ciągu roku szkolnego 2019/2020 uczestniczyli w wielu zewnętrznych 

formach doskonalenia zawodowego oraz wewnętrznych radach szkoleniowych, które 

ukierunkowane były na specjalne potrzeby edukacyjne.  Doposażano bazę dydaktyczną szkoły 

w pomoce dydaktyczne, terapeutyczne, akcesoria i programy multimedialne z przeznaczeniem 

na kształcenie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyrektor szkoły i 

nauczyciele konstruktywnie współpracowali ze specjalistami z Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach i Miejskiej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Skierniewicach. Dyrektor szkoły wnioskowała do organu prowadzącego, na 

etapie planowania arkusza organizacji pracy szkoły,  o godziny przeznaczone na realizację 

zajęć rewalidacyjnych i zajęć z zakresu pomocy psychologiczno—pedagogicznej. W 

porozumieniu z organem prowadzącym zatrudniono w szkole 2 nauczycieli 

współorganizujących proces kształcenia dla uczennicy z autyzmem i z afazją ruchową.  

Udział w wydarzeniach zewnętrznych: 

- 26 stycznia 2020r. - Głuchowskie kolędowanie „Z kolędą i dobrym słowem”  

- 21 lutego 2020r. - II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Głuchów 

Zrealizowane inwestycje, remonty i modernizacje: 

- Zdemontowano stare podłoże placu przed szkołą i położono ok. 200m2  kostki brukowej od 

strony południowej (główne wejście do szkoły) – VIII – IX 2020r. 

- Remont sali nr 12 – położenie wykładziny termozgrzewalnej na podłodze, założenie rolet 

okiennych, pomalowanie całej Sali – XII 2020r. 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2020 roku: 

- j. polski    30 % 

- matematyka    39 % 

- j. angielski     49 % 

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 1 687 566,33 zł. 

4. Szkoła Podstawowej w Białyninie  

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej uczęszczało 87 uczniów, w tym 

1 uczeń   z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Liczba uczniów 

w poszczególnych oddziałach przedstawiała się następująco: 

kl. I – 8 uczniów 

kl. II – 9 uczniów 

kl. III – 10 uczniów 
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kl. IV – 10 uczniów 

kl. V – 11 uczniów 

kl. VI – 16 uczniów 

kl. VII – 11 uczniów 

kl. VIII – 12 uczniów 

Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 13 dzieci, do punktu przedszkolnego, którego 

organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Dziecięcy Raj” – 18 dzieci (7 -pięciolatków, 5 – 

czterolatków, 6 – trzylatków). 

 

      Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 12 uczniów. Wszyscy uczniowie rozwiązywali 

zadania   z arkusza standardowego z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego). Uczniowie uzyskali następujące wyniki: 

-język polski 46% 

-matematyka – 44% 

-język angielski – 32% 

 

     W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami przygotowali 

następujące akademie i apele: 

1. zabawa karnawałowa 

2. akademia „Dar na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II”, 

3. szkolne „Walentynki”. 

 

Uczniowie uczestniczyli w konkursach, zawodach sportowych, zajmując wysokie miejsca. 

Najlepsze wyniki to: 

III miejsce uczennicy klasy VII w wojewódzkim konkursie plastycznym „Wiosna z mojego 

okna” zorganizowanego prze WFOŚiGW w Łodzi – maj 2020 r. 

     Trzech nauczycieli zmieniło stopień awansu zawodowego: 2 na nauczyciela kontraktowego 

i 1 na nauczyciela mianowanego. 

Szkoła współpracuje z: GOPS w Głuchowie, Komendą Miejską Policji w Skierniewicach, 

WODN w Skierniewicach, WFOŚiGW w Łodzi, Łódzkim Związkiem Sportowym, Powiatową 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Skierniewicach, Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Skierniewicach, szkołami z terenu Gminy Głuchów. 

 

     25 uczniów klas IV – VIII uczestniczyło w zajęciach SKS. Zajęcia odbywały się 2 razy w 

tygodniu, w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” ogłoszonego i finansowanego przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

       Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane były zajęcia zgodnie 

z posiadaną opinią lub orzeczeniem. Systematycznie dla tych uczniów prowadzone były zajęcia 

z psychologiem, pedagogiem i logopedą szkolnym. Nauczyciele prowadzili zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze i zajęcia rewalidacyjne. 
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W roku szkolnym 2019/2020 ze środków budżetowych Gminy Głuchów wydzielony został 

gabinet pedagoga i psychologa w jednym z istniejących pomieszczeń i wyremontowany komin 

na budynku szkoły. 

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 1 422 648,84 zł. 

 

                    5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Złotej 

Liczba dzieci z podziałem na oddziały: 

Klasa I- 5 

Klasa III-10 

Klasa V- 7 

Klasa VI- 6 

Klasa VIII-9 

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym – 7 

Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie – 12 

 

Uroczystości, w których uczniowie brali udział: 

-XVII Gminne Kolędowanie” Z kolędą i dobrym słowem”; 

 - Spotkanie z policjantem i panią prawnik w ramach projektu „ Mówimy nie hejtowi i mowie 

nienawiści w Gminie Głuchów” 

- Dzień Babci i Dzień Dziadka 

-Bal Karnawałowy połączony z akcją charytatywną „Pomagamy Ani”; 

- Biwak Nocny; 

-Bajka profilaktyczna „Kocmołuszek”; 

- Zabawa Ostatkowa; 

- Akcja charytatywna „Wyślij pączka do Afryki” 

-Cykliczne spotkania z muzyką, Poranki muzyczne:  „Karnawał” 

-Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Życie poświęcić warto tylko 

jednej idei, idei wolności”; 

-Dzień Kobiet; 

- Dzień Ziemi; (on-line) 

- Majowe święta; (on-line) 

- Bezpieczna wakacje (on-line). 

 

Instytucje  z którymi współpracuje szkoła: 

- PPPP w Skierniewicach;   

- Gminna Bibliotek Publiczna w Głuchowie; 

- WODN w Skierniewicach; 

-  Komenda Miejska Policji w Skierniewicach; 

-  Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

-  GOPS; 

-  Ośrodek „Dobrego Zdrowia” w Głuchowie; 
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-  Parafia Rzymsko-Katolicka w Wysokienicach; 

- Sołtys, Rada Sołecka i radny wsi Złota; 

- OSP i KGW w Złotej; 

- Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i Rawie Mazowieckiej; 

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Złotej i okolicy ; 

- Szkoły wyższe np.: Uniwersytet Łódzki (organizacja praktyk studenckich); 

- KRUS – oddział w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Dofinansowania, z których skorzystała szkoła: 

- WFOŚiGW w Łodzi- „Ekopracownia pod chmurką” 

- Doposażenie w komputery w ramach programu „Zdalna szkoła” 

Udział w konkursach i sukcesy uczniów: 

-„Leśne zwierzęta znamy, rymowanki układamy”- konkurs szkolny 

- Wiosna w ekopracowni – szkolny konkurs fotograficzny 

- „Co jest naj…,naj…,naj…- ekopracownia w pytaniach”- konkurs szkolny 

 

Działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

-Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

-zajęcia logopedyczne; 

-zajęcia dydaktyczna –wyrównawcze; 

- innowacje pedagogiczne „Mały artysta”, „Mistrz słówek”, „Szachowe zmagania”; 

- opieka ze strony szkolnego psychologa i pedagoga ( zajęcia, konsultacje, rozmowy) 

- rada szkoleniowa na temat „ Rola i zadania wychowawcy w organizacji pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej” 

 

Udział w wydarzeniach zewnętrznych: 

- XVII Gminne Kolędowanie” Z kolędą i dobrym słowem”; 

(Udział w innych uroczystościach i wydarzeniach został ograniczony w związku z epidemią 

COVID-19) 

Zrealizowane inwestycje, remonty, modernizacje: 

- Gruntowny remont łazienek (wymiana płytek, armatury łazienkowej, kabin ); 

- wymiana drzwi wejściowych; 

- wymiana wykładziny podłogowej na dolnym i górnym korytarzu; 

- położenie płytek w szatni. 

Jedną z zrealizowanych inwestycji przez Szkołę Podstawową w Złotej było otwarcie punktu 

dydaktycznego „Ekopracownia pod chmurką” sfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi oraz 

Gminę Głuchów; 

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 

Język polski 62% 
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Matematyka – 49% 

Język angielski – 51% 

 

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 841 498,97 zł. 

 

6. Szkoła podstawowa im. Księcia Józefa Piłsudskiego w Wysokienicach 

Wyniki egzaminów klasy VIII 

Język polski- 57,42% 

Matematyka- 57,00% 

Język angielski-30,71% 

 

Liczba uczniów w klasach: 

Kl. I- 6 

Kl.II- 14 

Kl.III- 12 

Kl.IV- 12 

Kl.V-  7 

Kl.VI- 20 

Kl.VII- 10 

Kl.VIII- 14 

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym – 19 

Liczba uczniów niepełnosprawnych: Oddział zerowy- 1 

Punkt Przedszkolny-1 

Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym- 16 

 

Imprezy w jakich uczniowie brali udział: 

- Walentynki 

- Apel „Prawa dziecka” 

- projekt- „Zdrowo jem- więcej wiem” 

-projekt- „Dzieci uczą rodziców w domu” 

Instytucje, z którymi współpracuje szkoła: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie, 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, 

Wydział Ruchu Drogowego w Skierniewicach, 

Wydział do spraw nieletnich w Skierniewicach, 

PPPP w Skierniewicach, 

WODN w Skierniewicach, 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Głuchowie, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchowie, 

Ochotnicza Staż Pożarna w Wysokienicach, 
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Komenda Miejska PSP w Skierniewicach, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, 

LZS w Skierniewicach, 

SZS w Skierniewicach, 

PZPN w Skierniewicach, 

Parafia rzymsko-katolicka w Wysokienicach, 

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, 

Gmina Głuchów, 

Szkoły Podstawowe w Gminie Głuchów, 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, 

 

Sukcesy w konkursach: 

-Konkurs dla SKO- nagroda III stopnia;  

- Nagroda „Blog miesiąca” 

-Gminny Plastyczny Konkurs Profilaktyczny- Im. oraz dwa wyróżnienia  

 

Zawody sportowe:  

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w piłkę halową, 

Półfinał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej, 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego Dziewcząt w halowej piłce nożnej, 

Puchar Wójta- tenis stołowy, 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego (halowa piłka nożna), 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego w piłce siatkowej,  

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta. 

Gala  Najlepszych Sportowców (Starostwo Powiatowe)- 1 uczeń z naszej szkoły wśród czterech 

z powiatu. 

Działania nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

W szkole pracowała psycholog, pedagog i logopeda. W szkole odbywały się zajęcia 

wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne.  Specjaliści współpracowali z wychowawcami. 

W szkole funkcjonowała również koordynator do współpracy z PPPP w Skierniewicach. 

Koordynator współpracowała z poradnią, uczestniczyła w spotkaniach w poradni, 

przekazywała informacje Radzie Pedagogicznej. Koordynowała współpracę szkoły z PPPP. 

Inwestycje - malowanie i wymiana oświetlenia w dwóch klasach. Wyposażenie jednej klasy w 

ławki , krzesła i regał. 

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 1 526 919,80 zł. 

7. Gminne Przedszkole w Głuchowie 

Liczba dzieci – I oddział – 3- 4-latki – 25 dzieci, II oddział – 4- 5- latki – 25 dzieci 

W grupie 3-4- latków – 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

W grupie 4- 5-latków – 1 dziecko z opinią 

Uroczystości, spotkania, wydarzenia, w jakich brały udział dzieci: 
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-Styczeń – zabawa karnawałowa dla dzieci – spotkanie z Mikołajem 

- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 

-Luty – wyjazd do teatru 

- warsztaty muzyczno – rytmiczne – spotkanie z śpiewaczką operową          

-Marzec – Dzień kobiet – uroczystość  wewnątrzprzedszkolna  

Współpraca z instytucjami: 

- Sanepid – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”  

- Policja – coroczne spotkania z policjantem, udział w konkursie plastycznym, 

- straż pożarna – wycieczki, akcje próbnej ewakuacji, konkursy plastyczne, 

- Powiatowa Poradnia PP w Skierniewicach – udział nauczycieli, rodziców w konferencjach, 

szkoleniach, współpraca koordynatora ds. udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej              z przedszkola, konkursy, spotkania adaptacyjne, bieżąca działalność 

związana ze współpracą ze specjalistami itp. 

- Urząd Gminy w Głuchowie – współpraca dotycząca bieżącej działalności, przygotowywanie 

przez dzieci drobnych upominków, kartek okolicznościowych z okazji Świąt, uroczystości 

- Gminna Biblioteka – coroczna wycieczka do biblioteki, spotkania z bibliotekarkami z okazji 

święta pluszowego misia, dni książki, wykonywanie prac plastycznych  na wystawy 

biblioteczne, 

- GOPS – współpraca dyrektora, wykonywanie kartek okolicznościowych dla podopiecznych 

- zakłady pracy z Głuchowa (sklepy, zakład krawiecki, fryzjerski, piekarnia, kwiaciarnia, 

ośrodek zdrowia, apteka) – wycieczki do zakładów pracy  ( w ramach realizacji programu 

preorientacji zawodowej), wizyty dzieci w zakładach przy okazji świąt   i uroczystości – 

obdarowywanie drobnymi upominkami wykonanymi przez dzieci – w ubiegłym roku nie 

wszystkie wycieczki odbyły się – ze względu na pandemię    

- lokalna prasa – przesyłanie artykułów z ciekawszych wydarzeń przedszkolnych, udział w 

konkursach przygotowywanych przez gazetę („Gwiazdkowa grupa przedszkolna”, „Moja 

mama królewna’) 

- Szkoła Podstawowa w Głuchowie – coroczna wycieczka dzieci 5 –letnich, które rozpoczną 

naukę w szkole – poznawanie szkoły, zapraszanie dzieci szkolnych (absolwentów 

przedszkola) z przedstawieniami dla przedszkolaków  (w ostatnim roku nie odbyły się ze 

względu na pandemię). 

Dofinansowania: 

– z funduszy GOPS – organizacja Święta Rodziny (corocznie wcześniejsze lata) 

- zakup mat pianowych (zamiast dywanów ) do sal dydaktycznych – X. 2020 r 

Wyjazdy – dwukrotny wyjazd dzieci do teatru –  rok szkolny 2019 / 2020                   

Awans zawodowy nauczycieli: 

rok szk. 2019/2020 – XI. 2019r. – awans stażysty na n. kontraktow. 

rok szk. 2020 /2021 – rozpoczęcie awansu na n. dyplom. 

Działania nakierowane na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjyjnymi: 

   - zajęcia logopedyczne – 2 godz. tygodniowo – 16 dzieci 

   - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 1, 5 godz. tygodniowo 

  - zajęcia z terapii pedagogicznej – 0,5 godz. tygodniowo 
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   - zajęcia rewalidacyjne – 0, 5 godz. tygodniowo. 

 

Zrealizowane remonty, inwestycje: 

 - malowanie 2 sal dydaktycznych (sala przedszkolna i żłobkowa) 

- wymiana wykładzin podłogowych w 2. salach (sala przedszkolna i żłobkowa) 

- ogrodzenie terenu pod nowy plac zabaw 

- obsadzenie terenu iglakami i wysypanie kamienia ozdobnego przy terenie nowego placu 

zabaw 

- zakup zabawek na plac zabaw (z funduszy Rady Rodziców – bale charytatywne) 

- naprawy hydrauliczne związane z CO (wymiany naczyń CO, założenie sterownika) 

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 603 031,52 zł. Dochód z 

tytułu żywienia i opłaty stałej odprowadzony do organu prowadzącego za 2020 rok to kwota w 

wysokości 40 798,40 zł. 

Ogólnie wydatki wszystkich funkcjonujących szkół i przedszkola na terenie Gminy Głuchów 

wynoszą 8 286 187,13 zł, natomiast ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej to 

kwota 5 931 688 zł. 

8. Gminny Żłobek w Głuchowie  

 

W budynku Gminnego Przedszkola w Głuchowie zorganizowana świadczy usługi opiekuńczo 

- wychowawcze dla 20 dzieci w wieku od 1 do lat 3  z terenu  gminy Głuchów.  Działała od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00. W żłobku zatrudniono 3 wykwalifikowane 

opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy. Personel obsługowy stanowi sprzątaczka 

zatrudniona w wymiarze 0,75 etatu oraz pomoc w kuchni w wymiarze 0,75 etatu.  

W 2020 roku Gmina Głuchów pozyskała środki w ramach Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, ze środków budżetu państwa 

na realizację Zadania pod nazwą: 

„Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku miejsc opieki dla 20 dzieci w Gminnym 

Żłobku w Głuchowie” w wysokości łącznej 32 400 zł.  

Poniesione wydatki ze środków budżetowych w 2020 roku wynoszą 277 801,35 zł. Dochód z 

tytułu żywienia i opłaty stałej odprowadzony do organu prowadzącego za 2020 rok to kwota w 

wysokości 39 863,80 zł. 

           9. Zespół Szkół w Głuchowie 

W Głuchowie przy Placu Uniwersyteckim 3 mieści się Zespół Szkół, dla którego organem 

prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skierniewicach,  dający możliwość kształcenia się  

w zawodach:  

- technik rolnik, 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

-technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki i fitness. 

Oprócz kierunków „technikalnych” zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące. 

ZS w Głuchowie może również kształcić w Branżowej szkole I stopnia w zawodzie: 

- kucharz, 

-rolnik. 



 

77 
 

Przy Zespole Szkół w Głuchowie działa Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Oddział 

Regionalny w Skierniewicach z siedziba w Głuchowie. 

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną wśród  mieszkańców Gminy 

Głuchów mając za cel główny działania zachowanie tradycji i kultury ludowej lokalnej 

społeczności gminnej. 

Wszyscy nauczyciele zatrudnienie w placówkach oświatowych gminy mieli pełne kwalifikacje 

i byli zatrudnieni zgodnie z potrzebami szkół. Zdecydowana większość miała kwalifikacje do 

nauczania drugiego przedmiotu,  a niektórzy do kilku. W związku z wejściem reformy edukacji 

większość nauczycieli uzupełniało etat gimnazjum godzinami w innych szkołach. 

 

10.Stowarzyszenia oświatowo-wychowawcze 

 

Na terenie Gminy Głuchów działały też stowarzyszenia oświatowo-wychowawcze realizujące 

zadanie własne gminy zakresie edukacji, oświaty                          i wychowania dzieci w wieku 

przedszkolnym i działały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1657) w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 

 

Stowarzyszenie te otrzymały w 2020 r. następujące dotacje z Urzędu Gminy: 

 

1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy  

adres: Janisławice 49, 96-130 Głuchów   

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności 

lokalnej oraz działania  w zakresie  edukacji oraz  ekologii. 

Gmina udzieliła dotacji na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej, Oddziału 

przedszkolnego –„zerówki” oraz Punktu Przedszkolnego)   

2020 r. 443 030,57 zł (szkoła), edukacja przedszkolna – zerówka 36 364,26 zł i punkt 

przedszkolny 48 661,48 zł. 

 

2) Stowarzyszenie na rzecz Upowszechniania Wychowania Przedszkolnego  

 "Dziecięcy Raj" 

adres: Białynin Podbór 62, 96-130 Głuchów   

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez 

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym dotacja  

na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Białyninie 

2020 r. 103 197,77 zł     

 

 3) Stowarzyszenie ,,Razem dla Złotej” na rzecz Rozwoju Złotej i Okolicy  

adres: Złota 76, 96-130 Głuchów  

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez 

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym  

dotacja na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Złotej  

2020 r. 60 594,48 zł   
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4) Stowarzyszenie Oświatowo -Edukacyjno-Wychowawcze "Sowa"  

adres: Stara Rosocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez 

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym dotacja 

na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Michowicach  

2020 r. 106 490,02 zł   

        

5) Stowarzyszenie ,,Małe Pociechy” 

adres: Wysokienice 32, 96-130 Głuchów 

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez 

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym dotacja 

na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Wysokienicach 2020 r. 95 196,35 zł     

                                              

            

XVII. ZDROWIE 

Ochrona zdrowia była jednym z ważniejszych zadań publicznych realizowanych przez  

władze gminy w 2020r. 

 

1. Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańców Gminy Głuchów w 2020r. zapewniał: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dobrego Zdrowia” Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 16, który świadczył usługi: 

- leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, 

- opieki nad zdrowym dzieckiem, 

- oświaty i promocji zdrowia, 

- w zakresie wykonywania szczepień i pobierania krwi. 

 

              2. Gabinet stomatologiczny „YOLADENT” J. Kłoczkowska  w Głuchowie,  

             96-130  Głuchów, Aleja Klonowa 16 świadczył usługi: 

            - stomatologiczne, 

            - w zakresie protetyki stomatologicznej. 

 

  3. Działalność farmaceutyczną prowadziły: 

  -  apteka „Maria” w Głuchowie, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 16 

  -  apteka „Nagietek” 96-130 Głuchów, ul. Starowiejska 2  

 

4. Mammografia 

W ramach zadania własnego dotyczącego ochrony zdrowia z inicjatywy gminy   

w 2020r. przeprowadzono akcje profilaktyczne bezpłatnego badania mammograficznego 

mieszkanek gminy:  

- w dniu 24 marca 2020r. firma: SALVE MEDICA Łódź, ul. Szparagowa 10 w 

zainstalowanym przed Urzędem Gminy mammobusie przebadała kilkadziesiąt pań w 

ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.   

W  „NZOZ” „Dobrego Zdrowia w Głuchowie odbyło się kilka akcji profilaktycznych   

bezpłatnych  badań dla mieszkańców gminy, w tym:  badania  słuchu i wzroku.   
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5. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

 

               Zadanie własne z zakresu ochrony zdrowia obejmujące profilaktykę uzależnień oraz 

leczenie odwykowe. realizowała Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja dysponowała w 2020r. środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 062,69 zł.  

W związku z pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć szkolnych na wiosnę w czasie 

pierwszej fali pandemii jak i w nowym roku szkolnym 2020/2021 na jesieni w czasie drugiej 

fali pandemii znacznie ograniczono wydatki Komisji przeznaczone na dofinansowywanie zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych dla młodzieży szkolnej. W związku z powyższym nie 

prowadzono świetlic socjoterapeutyczno-środowiskowych i nie realizowano programów 

profilaktycznych  

Z powodu pandemii, z posiadanych w 2020r. środków finansowych Komisja  wykorzystała, 

zgodnie z harmonogramem wydatków ujętym w Gminnym Programem Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jedynie kwotę 

58 786,69 zł. 

Do najważniejszych zadań realizowanych w 2020r. przez Komisję należały przedsięwzięcia 

dotyczące: 

1.Kierowania osób uzależnionych od alkoholu na badania psychiatryczno-psychologiczne w 

celu wydania opinii przez lekarza biegłego o stopniu uzależnienia wraz ze wskazaniem rodzaju 

zakładu leczniczego. 

2.Kierowania do Sądu rodzinnego wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu osób uchylających się od podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. 

3.Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udzielania wsparcia 

finansowego placówkom oświatowym przy organizowaniu działalności kulturalnej i sportowej. 

4.Wydawania postanowień opiniujących wnioski o udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

5. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zgodności z 

przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

uchwałami Rady Gminy dotyczącymi limitu zezwoleń oraz usytuowania punktów sprzedaży. 

W  skontrolowanym w  2020r. Sklepie Spożywczo-przemysłowym  Białyni 53, 96 – 130 

Głuchów komisja kontrolna stwierdziła, że sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Osoby uzależnione od alkoholu kierowano na badania psychologiczno-psychiatryczne  a po 

uzyskaniu orzeczenia o uzależnieniu na leczenie odwykowe: ambulatoryjne bądź w zakładzie 

lecznictwa odwykowego 

Osobom uzależnione oraz ich rodziny mogły korzystać w 2020r. z porad psychologiczno- 

terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym działającym w Urzędzie Gminy w Głuchowie.  
W roku 2020 Punkt konsultacyjny udzielił 241 porad indywidualnych na 48 dyżurach w 

sprawach dotyczących problemów alkoholowych (211 porad - 46 osób) , współuzależnienia 

(28 porad – 9 osób), problemów opiekuńczo-wychowawczych (2 porady – 2 osoby) oraz 

sytuacji kryzysowych w rodzinie (1 porada – 1 osoba). 

Do najczęstszych form udzielanej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym należały: 
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

- udzielanie wsparcia psychologicznego, 

- indywidualna  terapia krótkoterminowa, 

- sesje partnerskie,  

- psychoedukacja (indywidualna i grupowa),  
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- praca nad nawrotami picia, 

- poradnictwo.  

 

W 2020r Komisja wspomagała finansowo przedsięwzięcia kulturalne, sportowe  i integracyjne 

zawierające elementy profilaktyki uzależnień organizowane przez instytucje i stowarzyszenia 

działające na terenie gminy. 

Komisja wspierała finansowo stowarzyszenia działające na terenie Gminy Głuchów na rzecz 

społeczności lokalnej takie jak:  Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, 

Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych „Sprawni inaczej” w Skierniewicach, Koło w 

Głuchowie z siedzibą w Urzędzie Gminy.  
 

         XIX.  BEZPIECZEŃSTWO 

 

Bezpieczeństwo obywateli było jednym z priorytetów działania władz gminy w 2020r. 

Zadanie własne  dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej realizowane było przy pomocy powołanych do tego 

i działających na obszarze gminy następujących podmiotów i instytucji: 

1. Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, adres: Jana III Sobieskiego 69, 96-100 

Skierniewice, 

- teren gminy był nadzorowany przez dzielnicowego z Rewiru Dzielnicowych KMP w 

Skierniewicach mł. aspiranta Jakuba Machaja 

2. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, adres: Aleja Macieja Rataja 4, 96-100 

Skierniewice, 

wspomaganej przez działające na terenie gminy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które  

są przystosowane do brania udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 

pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i 

zdarzeń.  

1. OSP Głuchów –  należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,  

2. OSP Wysokienice – należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,  

3. OSP Janisławice – należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,  

4. OSP Złota,  

5. OSP Michowice, 

6. OSP Miłochniewice, 

7. OSP Białynin, 

8. OSP Skoczykłody, 

9. OSP Borysław, 

10. OSP Jasień, 

11.OSP Celigów 

12. OSP Kochanów 

Poniżej zestawiono wyjazdowość poszczególnych jednostek OSP Gminy Głuchów oraz 

ilość druhów należących tych jednostek w roku 2020 

 
 

OSP Wyjazdowość w 2020r Ilość członków 

   

Białynin 6 51 
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Borysław 1 29 

   

Celigów 2 18 

   

Głuchów 34 38 

   

Janisławice 36 56 

   

Jasień 3 32 

   

Kochanów 2 24 

   

Michowice 4 36 

   

Miłochniewice 4 57 

   

Skoczykłody 0 18 

   

Wysokienice 21 44 

   

Złota 2 50 

   
 
 

3. Usługę ratownictwa medycznego na terenie Gminy Głuchów świadczył Zespół 

Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego typu „B” Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi, 92-411 Łódź, ul. Warecka 2, który od 29.12.2017r. stacjonuje w 

lokalu nr 6 w budynku „Domu Lekarza” w Głuchowie, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 

16. 

4. Władze gminy w 2020r. podejmowały działania związane z  zapobieganiem oraz 

przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się  epidemii koronawirusa. Dla zachowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprzez stronę internetową, Facebook oraz środki 

komunikacji elektronicznej  informowano mieszkańców o konieczności  przestrzeganiu 

wprowadzonych ograniczeń: noszenia maseczek, zachowania dystansu oraz przestrzegania 

higieny osobistej. Wójt Gminy dla bezpieczeństwa pracowników jak i obsługiwanych 

mieszkańców wprowadził  w Urzędzie Gminy dodatkowe środki ostrożności w postaci 

hybrydowej pracy pracowników urzędu a także okresowego zawieszania bezpośredniej 

obsługi petentów.   

Ze środków pochodzących  z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

zakupiono 8 bezstykowych automatycznych bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk 

do placówek oświatowych i urzędu gminy. 

 

 

XX. ZADANIA ZLECONE 
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1. Zadania określone w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji 

ludności; z dnia 06 sierpnia 2010 roku  o dowodach osobistych; 

      z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. 
 

Gmina Głuchów w/g stanu na dzień 31.12.2020  roku liczyła 5 764  mieszkańców. 
 

Statystykę mieszkańców  z podziałem na wiek i płeć obrazuje poniższa tabela: 
 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 90 85 175 

3 28 32 60 

4-5 67 56 123 

6 25 26 51 

7 27 39 66 

8-12 164 166 330 

13-15 95 106 201 

16-17 55 74 129 

18 34 37 71 

19-65 1861 0 1861 

19-60 0 1564 1564 

> 65 380 0 380 

>60 0 753 753 
 
Ogółem 

 
2826 

 
2938 
 

 
5764 
 

 

W 2020 roku w Gminie Głuchów odnotowano ujemny przyrost naturalny spowodowany 

większą ilością zgonów niż urodzeń: 
 

• Zgony – 99  ( w tym  65  aktów zgonu zostało sporządzonych w USC Głuchów; 

     z tego 56 aktów sporządzonych aktów zgonu to mieszkańcy gminy;  
 

• Urodzenia – 67 urodzonych  noworodków. Urząd Stanu Cywilnego w Głuchowie nie 

dokonywał rejestracji urodzeń w 2020 roku, ponieważ urodzenie dziecka rejestruje się w 

miejscu zdarzenia.  
 

• zarejestrowano 28 związków małżeńskich ( śluby konkordatowe) . W 2020 roku  

nie udzielono żadnego ślubu cywilnego zarówno  w lokalu USC jak i poza lokalem 

USC. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2020 oku wydano także: 
 

• 367 odpisów (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych)  
• 18  zaświadczeń do ślubu konkordatowego, 

 

Przeniesiono 438 aktów z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego (systemu 

informatycznego). 
 

W ramach spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie złożonych wniosków w 2020 

r.  wydano mieszkańcom gminy 184 dowody osobiste. 
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2. Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze 

gminy 

W ramach zadań zleconych w 2020r. przeprowadzono na terenie Gminy Głuchów wybory 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020r. 

Wskutek nie osiągnięcia w I turze głosowania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości 50% + 1 ponowne głosowanie (II tura wyborów) na dwóch najlepszych 

kandydatów odbyło się 12 lipca 2020r. 

Wybory z zachowaniem reżimu sanitarnego z powodu panującej epidemii COVID-19 

prowadzono w czterech obwodach głosowania  o obszarze i granicach przyjętych  uchwałą Nr 

XXXII/198/2018 Rady Gminy Głuchów z dnia 21 marca 2018r. obejmujących 15 okręgów 

wyborczych wyznaczonych  uchwałą Nr XXXII/197/2018 Rady Gminy Głuchów z dnia 21 

marca 2018r. 

Głosowanie prowadziły cztery komisje obwodowe:  

- Nr 1  w Szkole Podstawowej w Białyninie,  

- Nr 2 w Urzędzie Gminy w Głuchowie,  

- Nr 3 w Świetlicy wiejskiej w Janisławicach  

- Nr 4 w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach. 

           Mieszkańcy Gminy Głuchów wzięli liczny udział w wyborach  Prezydenta RP 

(frekwencja 79,89%) i w zdecydowanej większości (85,09%) poparli kandydaturę Andrzeja 

Dudy.   

 

               XXI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 

                      W 2020r. Gmina Głuchów realizowała we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi zadanie publiczne polegające na  upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu 

na terenie Gminy Głuchów ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.  

Zadanie publiczne pn. „ Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” 

polegało w szczególności na  upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 

gminy Głuchów poprzez popularyzację między innymi piłki nożnej i prowadzeniu sekcji 

piłkarskich seniorów i juniorów w klubach w Głuchowie i Wysokienicach,  czynny udział 

w/w sekcji w rozgrywkach ligowych, zawodach oraz turniejach lokalnych i ponadlokalnych   

a także promowaniu Gminy Głuchów poprzez:  

:a) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.; 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponad gminnym; 

Gmina Głuchów udzieliła wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 105 000 zł 

klubom sportowym działającym na terenie Gminy Głuchów: „Juvenii” Wysokienice, GKS 

„Głuchów”, UKS Futrzaki, które złożyły oferty w postępowaniu konkursowym  na wsparcie 

wykonania zadanie publicznego pn. Wspieranie i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu i 

realizowały zadania z zakresu upowszechniania sportu wpisujące się we wskazany cel 

publiczny.  

Z otrzymanej dotacji kluby mogły sfinansować:: 

1.Wynagrodzenie trenera i instruktora sportowego. 



 

84 
 

2.Opłaty regulaminowe (np. ubezpieczenie zawodników)  i licencjackie. 

3.Transport zawodników i opiekunów. 

4. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów. 

5.Opłaty delegacji sędziowskich. 

6.Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań. 

7.Opłatę badań lekarskich. 

 

Komisja konkursowa zarekomendowała  Wójtowi powierzenie realizacji zadania publicznego 

polegającego na wspieraniu i upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu wszystkim trzem 

oferentom, którzy złożyli oferty oraz proponowała podzielenie między oferentów kwoty 

dotacji 105 tys. zł jak poniżej: 

1. LKS „Juvenia” Wysokienice                       57 000 zł  

2. GKS Głuchów                                               39 000 zł  

3. UKS Z Głuchowa „Futrzaki”                      10 000 zł 

 

Umowy na realizację powyższego zadania podpisane zostały ze stowarzyszeniami  

18 grudnia 2019r.                         

W 2020r. kluby prowadziły działalność: 

1. Klub Sportowy „Juvenia” Wysokienice 

W 2020r. w klubie JUVENIA trenowało 52 zawodników (55 zawodników w 2018r. 57 

zawodników w 2017r. 65 w 2016r., 43 w 2015r.)  na hali i na boisku w trzech grupach 

wiekowych od 6 do 15 uczestników jednorazowo, po dwa razy w tygodniu. 

Rozegrano 5 meczy sparingowych dla wszystkich grup wiekowych. Udział w Pucharze Polski 

oraz  rozgrywkach ligowych. 

 

Osiągnięte cele i rezultaty: 

Głównymi celami jakie klubowi udało się osiągnąć w 2020r. było: 

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w 

treningach, meczach i turniejach, 

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży dzięki udziałowi w różnych zajęciach sportowych, 

- nauka współodpowiedzialności za innych poprzez udział w grach zespołowych. 

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną nie zrealizowano w całości wszystkich 

rezultatów. 

 

2. GKS „Głuchów” 

W 2020r. klub zatrudniał dwóch trenerów  licencją PZPN  

- w klubie działały 2 drużyny piłkarskie: seniorów (30 osób) i juniorów (18 osób)   

- drużyna seniorska brała udział w rozgrywkach ligowych skierniewickiej klasy B zajmując 

na koniec rundy 8 miejsce,  

- młodsi zawodnicy brali udział w skierniewickiej lidze trampkarzy C grupa 4 zajmując na 

koniec rundy 3 miejsce, 

W zakresie wykonywanego zadania publicznego zrealizowano działania: 

1. Prowadzenie dwóch drużyn piłkarskich (seniorów i juniorów) oraz ich utrzymanie i 

przygotowanie do rozgrywek okręgowych i pucharowych.  
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2.Promowanie Gminy Głuchów na terenie województwa łódzkiego i kraju. 

W związku z panującą w 2020r. pandemią koronawirusa nie wszystkie zaplanowane 

spotkania  mogły się odbyć. W zaistniałych warunkach klub przeznaczył więcej środków na 

wyposażenie i zakup strojów (dresy, koszulki, czapki, kominy, spodnie treningowe, spodenki 

krótkie i dłuższe,, koszulki polo, piłki) 

Osiągnięte cele i rezultaty: 

Funkcjonowanie klubu GKS Głuchów - utrzymanie drużyn piłkarskich  

- seniorów 

- juniorów 

Przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych poprzez zatrudnienie dwóch trenerów 

piłki nożnej. 

Głównym celem jaki udało się osiągnąć było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży zapewniając im uczestnictwo w treningach, meczach sparingowych oraz meczach 

ligowych. 

 

3. UKS „Futrzaki” 

W zakresie wykonywanego zadania publicznego realizowano działania 

zachęcające dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez 

udział w rozgrywkach piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęciach terenowych, biegach 

przełajowych, biegach na orientację oraz w innych imprezach sportowo-rekreacyjnych.   

Osiągnięte cele i rezultaty: 

Realizacja zadania polegająca na  udziale w zajęciach przygotowujących do turniejów i 

zawodów sportowych wpłynęła na poprawę poziomu sprawności fizycznej dzieci, młodzieży 

 i dorosłych mieszkańców gminy Głuchów. 

 

W/w kluby korzystając ze wsparcia finansowego gminy uczestniczyły w rozgrywkach na 

różnych poziomach sportowych,  a także prowadziły  ogólnodostępne zajęcia  treningowe co 

wpływało na zacieśnienie więzów oraz integrację społeczną mieszańców gminy.  

 

XXII.  KULTURA 

 

Wiele działań i przedsięwzięć kulturalnych realizowanych było przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Głuchowie  

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie posiadała cztery Filie Biblioteczne:  

 - Filia Biblioteczna w Białyninie, 

 - Filia Biblioteczna w Janisławicach, 

 - Filia Biblioteczna w  Michowicach, 

 - Filia Biblioteczna w Wysokienicach. 

Gmina Biblioteka Publiczna w Głuchowie finansowała  swoją działalność w 2020 roku  

z dotacji otrzymanej z budżetu gminy w wysokości  270 000 zł, dotacji otrzymanej   

z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5 400 zł oraz 

ze  środków otrzymanych z BS w Skierniewicach oddział w Głuchowie  przeznaczonych 
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na  organizację spotkań: „Narodowe Czytanie” – Balladyna Juliusza Słowackiego w kwocie 300 

zł. oraz  Gminny konkurs plastyczny „Nasz ukochany Papież Święty Jan Paweł II” 

w kwocie 200 zł . 

2. Zbiory biblioteczne /na dzień 31.12.2020r./ 

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna  w Głuchowie zakupiła książki na kwotę 15 428,57 zł 

Placówka biblioteczna Ilość woluminów Wartość w zł. 

Głuchów 10 169   102 721,54   

Białynin 5 656     37 655,05 

Janisławice 5 888     37 558,18 

Michowice 6 080     37 543,93 

Wysokienice 5 728     37 516,33 

3. Czytelnictwo, udostępnianie, działalność: 

                                            Głuchów   Białynin    Janisławice   Michowice  Wysokienice 

Liczba czytelników                431         91            101               117                155 

Liczba wypożyczeni            3 870    1 129         1 853             2 205            1 869 

 

4. Imprezy kulturalne: 

• 11. styczeń – zbiórka w puszkę stacjonarną dla WOŚP 

• 13. 14. 15. 16. styczeń – ferie w bibliotece w GBP Głuchów – gry i zabawy 

(kalambury, statki), warsztaty decoupage (wazoniki), warsztaty kulinarne (kruche 

ciasteczka). F. B. Janisławice: kreatywne zabawy (masa porcelanowa), prezenty dla 

babć i dziadków (warsztaty plastyczne), słodko i pachnąco (ciasteczka i mydełka), 

wielka liga czytelnika. F.B. Michowice: papierowa wiklina (warsztat plastyczny), 

karnawał na słodko (warsztaty kulinarne), patroni roku 2020 i ich drogowskazy.  

F.B. Wysokienice: ilustracje do książek, które kochamy, maski karnawałowe (zajęcia 

plastyczne), upominki dla babć i dziadków (warsztaty decoupage) 

• 15. styczeń – wycieczka dla najmłodszych czytelników do Skierniewic kino polonez, 

McDonald 

• 26. styczeń - Kolędowanie „Z KOLEDĄ I DOBRYM SŁOWEM …” 

• 18.luty – udział w bezpłatnym szkoleniu „Organizowanie i nauczanie programowania 

dla dzieci” 

• 28. luty – udział w szkoleniu dotyczącym rozliczeń podatkowych oraz wymogów 

Sanepidu w ramach działalności KGW 

• 7. marzec – Gminny Dzień Kobiet, współorganizacja 

• 30.marzec – deklaracja udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie 

skierniewickim” 

• 1-3.kwiecień – warsztaty plastyczne, kartki wielkanocne 

• 5. kwiecień – konkurs plastyczny „Portret Stanisława Moniuszki” 

• 27.kwiecień – „W grupie siła – jak stworzyć, poprowadzić i utrzymać grupę wsparcia” 

– bezpłatny webinar 
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• 11.maj – „Skąd czerpać inspiracje do eksperymentów” – bezpłatny webinar 

• 18.maj – przewodnik po darmowych i ciekawych aplikacjach – bezpłatny webinar 

• 30.czerwic – deklaracja udziału w projekcie „Mała książka, wielki człowiek” 

• 23.sierpień – udział w Dożynkach Powiatowych organizowanych w Makowie 

• 30.sierpień – udział w szkoleniu dla bibliotekarzy w GBP w Kowiesach  

pn. „Asertywność w bibliotece” 

• 5.wrzesień – Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego w filii bibliotecznej 

w Janisławicach 

• 30.pażdziernik – zbiór i ocena prac na konkurs plastyczny „Nasz ukochany Papież 

Święty Jan Paweł II” 

• 17.listopad - 5 minut dla oberka- udział par z zespołu Relax z Białynina – prezentacja 

on-line 

• 8.grudnia – kartka świąteczna- współorganizacja warsztatów dla niepełnosprawnych 

• 11-18.grudnia – warsztaty florystyczne – ozdoby świąteczne 

• 29.grudnia – spotkanie  z uczestnikami zespołu Relax z Białynina, wyniki konkursu 5 

minut dla oberka 

 

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo czytelników  

i pracowników biblioteki obowiązywały normy w organizacji przestrzeni bibliotecznej. 

Wymogiem przebywania w pomieszczeniach biblioteki było zachowanie dystansu 

społecznego, dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa. Wszystkie wymogi były zgodne  

z przepisami  i rekomendacją Biblioteki Narodowej. Czytelnicy korzystający ze zbiorów 

bibliotecznych musieli stosować się do wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie 

epidemii COVID-19. 

 

XXIII.  PODSUMOWANIE: 

                Wykonanie wszystkich zaplanowanych na 2020r. zadań było  możliwe dzięki 

dużemu zaangażowaniu pracowników urzędu a także partnerskiej współpracy władz z 

mieszkańcami gminy.  

Istotny wkład w rozwój gminy wniosły społeczności lokalne, które realizowały przedsięwzięcia 

i inwestycje korzystając ze środków funduszu sołeckiego a także działając na rzecz gminy  w 

stowarzyszeniach takich jak:   ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kluby 

sportowe, stowarzyszenia rodziców prowadzące punkty przedszkolne przy szkołach 

podstawowych, stowarzyszenie prowadzące szkołę podstawową w Janisławicach oraz 

stowarzyszenie osób niepełnosprawnych.  

Zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z systemem oczyszczalni ścieków,  wzrost dochodów 

gminy, wpływy podatkowe z farm wiatrowych, pozyskane dotacje ze środków unijnych i 

rządowych przyczyniły się w 2020r  do rozwoju gminy i miały wpływ na stopniowe 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców.  

 

 

                                                                                                     opracował:  

                                                                                                  Lech Kowara 

Głuchów 21.05.2021r. 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 


