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28 grudnia 2011 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Lutomiersk 
podczas której radni uchwalili budżet gminy na 2012 rok oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2012-2019. Zgodnie z założeniami uchwały 
budżetowej na 2012 rok przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną 
kwotę 19.523.899,00 zł (z czego: dochody bieżące – 19.066.648,00 zł, 
majątkowe – 457.251,00 zł). Szczegółowy podział dochodów budżetowych 
gminy znajduje się w załączniku nr 1 do Uchwały budżetowej. Planowane 
wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości: 20.135.659,00 zł. 
Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2012, w zakre-
sie własnych zadań gminy przedstawia się następująco: 

- kwota wydatków na zadania własne gminy – 18.258.106,00 zł (wydatki 
bieżące - 15.337.806,00 zł, tj. 84,00 %, wydatki majątkowe – 2.920.300,00 
zł, tj. 16,00 %). 

Na zadania oświatowe w gminie realizowane przez jednostki oświa-
towe planuje się środki w łącznej kwocie 6.829.957,00 zł. Subwen-
cja oświatowa planowana dla gminy na rok 2012 stanowi kwotę 
4.924.428,00 zł. Zatem kwota środków własnych gminy przeznaczona  
na realizację zadań przez jednostki oświatowe stanowi 1.905.529,00 zł, 
tj. 27,90 % wydatków ujętych w projektach planów finansowych jednostek 
oświatowych. 

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe stanowią 33,92 % pla-
nowanych wydatków gminy na rok 2012. Należy nadmienić, że zadania 
realizowane przez jednostki oświatowe nie stanowią wszystkich wydatków 
jakie gmina ponosi na zadania oświatowe, bowiem część wydatków w tym 
zakresie realizowana jest bezpośrednio przez urząd gminy. Należą do nich 
dotacje udzielane niepublicznym jednostkom oświaty na funkcjonowanie 
przedszkoli oraz zwrot kosztów dotacji gminom, na terenie których znajdu-
ją się przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie 
naszej gminy – w roku 2012 jest to kwota 450.000,00 zł oraz wydatki inwe-
stycyjne na oświatę, które stanowią kwotę 920.000,00 zł. 

Zatem faktyczny udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań 
oświatowych stanowi kwotę 3.275.529,00 zł. Łączne wydatki na oświatę 
czynią kwotę 8.199.957,00 zł, tj. 40,72 % planowanych wydatków gminy 
na rok 2012. Na sesji w dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Gminy Lutomiersk 
zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ośmiu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lutomiersk. Obszary 
objęte zmianą planu miejscowego graniczą z terenami wskazanymi w Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lutomiersk jako tereny lasów i zadrzewień, dla których w tekście Studium 
zawarty jest zakaz lokalizacji budownictwa i ogrodzeń bliżej niż 30 – 50 m 
od granicy lasu. Obowiązujące plany miejscowe są w tym zakresie zgodne 
z obowiązującym Studium. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym zaistniała możliwość zmiany zapisów 
dotyczących odległości lokalizacji nowej zabudowy i ogrodzeń od granicy 
lasu z minimum 30 m na odległość minimum 12 m. W kolejnym punkcie po-
rządku obrad Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Lutomiersk do zawar-
cia Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji 
tramwajowej pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miastem Konstanty-

nów Łódzki oraz Gminą Lutomiersk. Przedmiotem porozumienia jest świad-
czenie usług przewozu osób i rzeczy linią tramwajową lokalnego transportu 
zbiorowego w Łodzi nr 43 wydłużoną w obszar Gminy Miasta Konstantynów 
Łódzki i Gminy Lutomiersk, tj. na odcinku od przystanku Łódź Smulsko do 
przystanku Lutomiersk pl. Jana Pawła II oraz utrzymanie przez Operatora 
wybranego przez Organizatora, infrastruktury tramwajowej w postaci torów, 
sieci i podstacji trakcyjnej. Organizatorem porozumienia jest Gmina Miasto 
Łódź, w imieniu na rzecz której czynności wykonywać będzie Zarząd Dróg 
i Transportu w Łodzi. W chwili obecnej obowiązuje porozumienie z 1994 
roku, na mocy którego linię tramwajową nr 43 obsługuje spółka „Tramwaje 
Podmiejskie”sp. z o.o., w której udziały mają Gminy Łódź, Konstantynów 
Łódzki i Lutomiersk.

W jednej z uchwał Rada Gminy Lutomiersk przyjęła do realizacji pro-
jekt systemowy „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III Szkół 
Podstawowych w gminie Lutomiersk w ramach Priorytetu IX, Działania 
9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach projektu można pozyskać środki finansowe w wy-
sokości po 30.000 zł dla SP w Szydłowie i Kazimierzu oraz 60.000 zł dla 
SP w Lutomiersku. 

Na ostatniej sesji w 2011 roku radni zapoznali się z planami pracy Komi-
sji Spraw Lokalnych i Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji 
jak również przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzili również plan 
pracy Rady Gminy na 2012 rok.

Na sesji w dniu 30 stycznia br. radni uchwalili m.in. 2 programy na 2012 
rok: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Luto-
miersk.

Ponadto podczas obydwu sesji: podjęto kilka uchwał w sprawach doty-
czących gospodarki drogowej: na wniosek mieszkańców ul. Szarotki we 
Florentynowie nazwano dalszy odcinek tej drogi, z kolei drodze oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 44/2 nadano nazwę „ulica Dębowa”, w miejsco-
wości Mirosławice drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/6 i 48/13 
nadano nazwę „ulica Słoneczna”.

W związku z planowaną wspólną realizacją zadania i zgłoszeniem przez 
Powiat Pabianicki wniosku o dotację w ramach wieloletniego programu 
pod nazwą: „Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Rada Gminy Lutomiersk posta-
nowiła w 2012 roku udzielić pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu 
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk”. 
Gmina Lutomiersk pokryje do 50 % kosztów dokumentacji technicznej, jed-
nak nie więcej niż 60 000zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Szcze-
gółowe warunki, zasady i terminy udzielenia pomocy, zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lutomiersk, a Powiatem Pabianickim.

Wszystkie uchwały znaleźć można na Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem:

www.bip.lutomiersk.akcessnet.net.

Relacja z XVI i XVII Sesji Rady Gminy Lutomiersk

POWITALIŚMY 
NOWY ROK

Licznie przybyli mieszkańcy gminy Lutomiersk i goście powi-
tali Nowy 2012 rok na Placu Jana Pawła II w Lutomiersku. Zaba-
wa trwała od godziny 23.00 do 1.00, a poprowadził ją DJ. Parę mi-
nut przed północą życzenia mieszkańcom gminy Lutomiersk oraz 
wszystkim uczestnikom sylwestrowej zabawy złożyli Wójt Gminy  
Lutomiersk Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk 
Tadeusz Rychlik oraz Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Tadeusz 
Rosiak. Punktualnie o północy rozpoczął się niesamowity fajerwerkowy 
spektakl, który trwał kilkanaście minut.
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29 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Łodzi Prezydent Hanna Zdanowska, 
Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski i Burmistrz Konstantynowa  
Łódzkiego Henryk Brzyszcz podpisali porozumienie międzygminne  
w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. Gmina Lutomiersk, 
Łódź, Konstantynów Łódzki wynegocjowały funkcjonowanie komunikacji 
tramwajowej linii 43 na dotychczasowych warunkach. 

Ponadto wprowadzony zostanie wspólny bilet dla Lutomierska, Łodzi  
i Konstantynowa Łódzkiego. Nowe porozumienie ma obowiązywać  
od 1 kwietnia 2012. Do tego czasu komunikacja tramwajowa realizowała 
będzie swoje usługi na dotychczasowych warunkach. Przewoźnikiem na 
trasie Lutomiersk – Łódź będzie od 1 kwietnia br. Łódzkie MPK. 

Podpisano również „List intencyjny” w którym znajduje się m.in. zapis 
mówiący, że wszyscy pracownicy firmy „tramwaje Podmiejskie” Sp. z o.o. 
zostaną przyjęci do Łódzkiego MPK Sp. z o.o. 

Choć za oknem siarczyste mrozy, zima w pełni to śniegu jak na lekarstwo.  
Młodzież zakończyła już ferie, lecz na zabawę na świeżym powietrzu nie 
było co liczyć. Warto więc było skorzystać z oferty Gminnego Ośrodka  
Kultury, który przygotował całą masę atrakcji.  Publiczność zgromadzona  
w Gminnym Ośrodku Kultury  miała okazję obejrzeć magiczny pokaz  
iluzjonisty Mistrza Łukasza Podymskiego - laureata krajowych konkursów 
w iluzji scenicznej i close-up, wieloletniego uczestnika Międzynarodowych  
Seminariów i Kongresów Iluzjonistycznych. Przedstawienie teatralne  
Magiczny komputer w znakomitej bajecznej scenografii wystawione 
przez Teatr Króla z Łodzi. Młodzież mogła wziąć udział w zajęciach tańca  
nowoczesnego break dance i hip-hop, szukamy młodych talentów, nauki 
gry na instrumentach dętych, instrumentach klawiszowych oraz w warszta-
tach gitarowych czy też pośpiewać podczas konkursu karaoke „Każdy śpie-
wać może...” Bardzo kolorowo zrobiło się w GOK-u za sprawą młodych pla-
styków którzy pracowali nad maskami i strojami karnawałowymi, malowano 
twarze a także wykonywano serca i serduszka z okazji zbliżających się 
Walentynek. Ośrodek Kultury zapewnił również młodym sportowcom 
możliwość poodbijania celuloidowej piłeczki aby mogli się przygotować  
do Turnieju Tenisa Stołowego, którego został objęty patronatem Wójta Gminy  
Lutomiersk Pana Tadeusza Borkowskiego, który ufundował również nagro-
dy dla zwycięzców.

Zwieńczeniem ferii w Ośrodku Kultury był wyjazd młodzieży na Górę  
Kamieńsk k/Bełchatowa gdzie można było pozjeżdżać na nartach, sankach, 
jabłuszkach i deskach surfingowych. 

Wyniki Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk:
I. W kategorii Szkół Podstawowych Dziewcząt:
1 miejsce – Magda Gajdka
2 miejsce- Nina Omiecińska
3 miejsce –Martyna Wojtczak

II. W kategorii Szkół Podstawowych Chłopców
1 miejsce –Daniel Mistrzak
2 miejsce – Gracjan Kowalewski
3 miejsce – Dawid Wetoszka

III. W kategorii Gimnazjum Chłopcy 
1 miejsce – Mateusz Kacprowski
2 miejsce –Szymon Bujnowicz 
3 miejsce – Marcin Barański

IV. W kategorii OPEN 
1 miejsce – Dariusz Piotrowski
2 miejsce – Damian Woźniak
3 miejsce – Wojciech Adrianowski 

Fotorelacja z ferii zimowych na stronie 12. Więcej zdjęć znajduje się na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury pod adresem www.gok.lutomiersk.pl

APEL MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA  

ŁÓDZKIEGO
Szanowni Państwo,

Fala mrozów zwiększa zagrożenie dla osób bezdomnych, pozba-
wionych stałego schronienia i ciepłego posiłku.

Zwracam się z apelem do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wój-
tów o szczególne zainteresowanie losem osób bezdomnych oraz po-
dejmowanie wszelkich możliwych działań dla umożliwienia im funkcjo-
nowania w warunkach zimowych.

Apeluję również do serc i wrażliwości wszystkich mieszkańców  
miast i wsi, proszę o zainteresowanie i odpowiednie reagowanie na 
sytuacje, gdy osoby bezdomne wymagają pomocy dla ratowania 
zdrowia i życia. Proszę środki masowego przekazu o czujność i ak-
tywność w podejmowaniu interwencji, w razie konkretnych zagrożeń. 

      

Marszałek Województwa Łódzkiego
     

/-/ Witold Stępień

FERIE ZIMOWE  
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

P O R O Z U M I E N I E  W  S P R A W I E  
L I N I I  T R A M W A J O W E J  4 3  P O D P I S A N E
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
rolników i domowników za 2012 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubez-
pieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., która weszła w życie od dnia 
1 lutego 2012 r., składka zdrowotna wynosi 1 zł miesięcznie za każdy 
pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych od każdej osoby ubezpie-
czonej w gospodarstwie rolnym (rolnika, małżonka rolnika, domownika). 

Składki przez rolników będą opłacane od II kwartału tego roku, tj. 
od kwietnia 2012 r., w terminach opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników. 

Za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych do 6 ha przeliczenio-
wych użytków rolnych, składka będzie opłacana przez KRUS ze środ-
ków budżetu państwa. 

Rolnicy prowadzący gospodarstwa powyżej 6 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych będą opłacać składki zdrowotne za siebie i za każdą 
osobę ubezpieczoną w ich gospodarstwie rolnym z własnych środków. 

Dla przykładu w gospodarstwie o powierzchni 7 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 
7 zł za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników 
z tytułu pracy w tym gospodarstwie rolnym. 

Ustawa przewiduje ponadto, że za rolników prowadzących działal-
ność rolniczą wyłącznie w dziale specjalnym lub dziale specjalnym w 
połączeniu z gospodarstwem rolnym opłacana będzie jedna składka od 
dochodu z działu specjalnego nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia (w roku 2012 ta kwota wyniesie około 135 zł miesięcznie). 

Natomiast za domowników pracujących w działach specjalnych pro-
dukcji rolnej składka odprowadzana będzie:

•  od podstawy wymiaru wynoszącej 33,4 % przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 109 zł 
miesięcznie), gdy mamy do czynienia wyłącznie z pracą w dziale 
specjalnym,

•  od wielkości gospodarstwa rolnego, gdy mamy do czynienia z pracą 
łączoną – w dziale specjalnym i gospodarstwie rolnym.

Ustawa ma obowiązywać do końca 2012 r. Przedmiotowe rozwią-
zanie stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
26 października 2010 r., w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność 
dotychczasowych rozwiązań w zakresie finansowania ubezpieczenia 
zdrowotnego rolników i domowników. 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego rol-
ników, znajdują się na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacje branżowe, Zabezpieczenie 
społeczne rolników.

źródło: strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DROGA POWIATOWA  
KAZIMIERZ–PUCZNIEW 

Wójta Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski na spotkaniu w ubie-
głym roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach dotyczącym planowa-
nych remontów i inwestycji na drogach powiatowych w gminie Lutomiersk, 
zaproponował aby wspólnie z powiatem pabianickim wykonać inwestycję 
na drodze powiatowej od Kazimierza do Puczniewa. W wyniku zaakcep-
towania propozycji Wójta Gminy Lutomiersk przez Zarząd Powiatu Pabia-
nickiego doszło do kolejnego spotkania w tej sprawie 9 stycznia 2012 roku. 
Na spotkaniu omówiono sposób finansowania inwestycji oraz zakres prac 
na w/w odcinku drogi. Ustalono, m.in., że dokumentacja potrzebna do reali-
zacji inwestycji będzie wspólnie finansowania w połowie przez Gminę Luto-
miersk i w połowie przez Powiat Pabianicki. Kwoty w wysokości 60 tys. zł. 
zapłaci każda ze stron. Stosowna uchwała Rady Gminy Lutomiersk w spra-
wie przekazania środków finansowych na dokumentację w wysokości 60 
tys. złotych została już podjęta 28 stycznia br. Zakres prac na odcinku od 
Kazimierza do Puczniewa obejmował będzie położenie warstwy asfalto-
wej wyrównującej i warstwy ścieralnej. Długość odcinka do modernizacji 
to około 10 km. Zakres dokumentacji obejmował będzie także chodniki. 
Planuje się budowę chodników m.in. w Puczniewie (mają to być dwa odcin-
ki), w Zdziechowie (planowany jest chodnik długości około 500 m), w Kazi-
mierzu dokończenie chodnika o długości 100 m. W miejscowości Szydłów 
została już wykonana dokumentacja na chodnik przy drodze powiatowej. 
Do dobudowania chodnika pozostało jeszcze około 350 m w ramach tej 
dokumentacji. Ponadto w Szydłowie planowane jest również poszerzenie 
jezdni do 5,5 m szerokości. W ramach prac planuje się również częściowe 
odtworzenie oraz oczyszczenie rowów i naprawę przepustów, które uległy 
zniszczeniu. Droga powiatowa Kazimierz – Puczniew jest jedną z najbar-
dziej zniszczonych dróg powiatowych, dlatego zgłoszono ją do realizacji. 
Inwestycja na w/w drodze powiatowej finansowana ma być w 30 % przez 
budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych, pozostała część kosztów 70 % zostanie sfinansowana przez Gmi-
nę Lutomiersk w 35 % i Powiat Pabianicki również w 35 %. Wniosek o do-
finansowanie przebudowy drogi Kazimierz – Puczniew może być złożony 
przez Zarząd Powiatu Pabianickiego do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi, dopiero w miesiącu wrześniu br. Od przyznania dofinansowania 
zależy, czy droga ta będzie mogła podlegać modernizacji w roku 2013. 
Na bieżąco u zarządców dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej czynimy 
starania o doprowadzenie do dobrego stanu nawierzchni bitumicznych dróg 
przebiegających przez naszą gminę.

JASEŁKA PRZEDSZKOLAKÓW
Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszula-

nek w Kazimierzu odbyły się 14 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Lutomiersku. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy 
Lutomiersk – Pan Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan 
Tadeusz Rychlik, Radny Powiatu Pabianickiego - Pan Krzysztof Pacholak, 
Siostra Przełożona Centrum Łódzko – Sieradzkiego s. Justyna Oleś. Nie 
zabrakło również Sióstr Urszulanek ze Wspólnoty w Kazimierzu. Na naszą 
uroczystość przybyły bardzo licznie rodziny i znajomi przedszkolaków. Nie 
zabrakło również rodzin i dzieci – naszych absolwentów. Sala GOK-u była 
wypełniona po brzegi. Dzieci z naszego przedszkola w jasełkach przybliży-
ły historię narodzenia Pana Jezusa. Wyrażały to słowami, śpiewem kolęd 
i pastorałek oraz tańcami. Po zakończeniu przedstawienia dzieci zostały 
nagrodzone wielkimi brawami a rodzice doceniając trud i wysiłek swoich 
pociech, wręczyli im upominki. Siostra Przełożona podziękowała dzieciom, 
personelowi przedszkola za pięknie przygotowane przedstawienie, a rodzi-
com gratulowała tak wspaniałych aktorów. W ramach uznania dzieci dosta-
ły od Siostry Przełożonej obrazy Świętej Rodziny. Rodzice także docenili 
trud jaki personel przedszkola włożył w przygotowanie Jasełek. Delegacja 
wręczyła wszystkim kwiaty, a jedna z mam wyrecytowała wiersz ułożony 
specjalnie na tę okazję dla Siostry Dyrektor.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Materiał przekazały
Siostra Dyrektor Janina Zawadzka

Dorota Śmiechowska

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Lutomiersk, jesteś rolnikiem, 
osobą długotrwale bezrobotną, bądź nieaktywną zawodowo, korzy-
stasz ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i jesteś w wieku ak-
tywności zawodowej, weź udział w projekcie systemowym pt.: „Krok 
w przyszłość”. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Rekrutacja prowadzona będzie od 12.01.2012 r. - 15.03.2012 r. 
W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie:
-  konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym
-  kurs prawa jazdy
-  szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji 

uczestników projektu 
-  możliwość uzupełnienia bądź podniesienia wykształcenia (szkoła 

ponadgimnazjalna, policealna)
-  wsparcie finansowe dla uczestników projektu
-  inne

Wszelkie informacje na temat projektu oraz szczegółowe warunki 
uczestnictwa można uzyskać:  GOPS w Lutomiersku, Pl. Jana Paw-
ła II 11 pok. 9, tel. 43 677 50 11 wew. 139

Projekt „Krok w przyszłość” realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

NABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 
KROK W PRZYSZŁOŚĆ
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ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO
W miesiącu marcu 2011 roku Gmina Lutomiersk zakupiła francuski  

gimbus marki Ponticelli LR 210 PP. Rok produkcji 1999. Autobus posiada 
58 miejsc siedzących i wykorzystywany jest do dowozu uczniów do Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum. Koszt zakupu autobusu wyniósł 56.580zł.

INFORMACJA ZA 2011
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania pomocy spo-
łecznej na terenie gminy Lutomiersk. Ośrodek wykonuje zadania własne i zleco-
ne w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy 
finansowaną:

1)  ze środków dotacji celowej ustalanej przez Wojewodę na realizację zadań 
zleconych;

2)  ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych i zadań własnych 
o charakterze obowiązkowym. Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera oso-
by i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. 
Prowadzi pracę socjalną w celu pobudzenia aktywności społecznej w za-
spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób w celu odzyska-
nia zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

Pomoc świadczona jest w następujących formach: wypłata zasiłków stałych, 
wypłata zasiłków celowych, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc rzeczowa w 
naturze, opieka nad samotnymi osobami starszymi, praca socjalna, współpraca 
z instytucjami, Sądami, Policją, Kołem Emerytów i Rencistów w Lutomiersku. 

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wsparł finansowo i rzeczowo 205 
rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Z bezpłatnego dożywiania skorzystało 128 
dzieci. Pozyskano z budżetu Wojewody kwotę 43.904 zł na dofinansowanie bez-
płatnego dożywiania dzieci w szkołach. Od 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku realizuje Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pt., 
„Krok w przyszłość’’. W 2011 roku w projekcie brało udział 18 osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej. Wszystkie osoby ukończyły szkolenia. 
Nowy wniosek na 2012 r. został złożony 6 grudnia 2011 r. w projekcie weźmie 
udział 20 osób w tym 8 rolników.

Sporządziła D. Pabjańska 
Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej

 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W dniu 3 marca 2008 r. Rada Gminy Lutomiersk podjęła 13 uchwał w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych położonych w gminie 
Lutomiersk. Do końca 2010 r. Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła 10 miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast w dniu 12 
maja 2011 r. Rada Gminy Lutomiersk podjęła ostatnią, trzynastą uchwałę 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

Łączna powierzchnia terenu Gminy Lutomiersk, która została objęta 
opracowaniem 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wynosi 3.287 ha. Na podstawie 13 miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
w Gminie Lutomiersk w 2011 r. wydano 441 sztuk wypisów i wyrysów z 
miejscowego planu.

Część terenów objętych opracowaniem miejscowych planów graniczy z 
terenami wskazanymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Lutomiersk jako tereny lasów i zadrzewień, 
dla których w tekście Studium zawarty jest zakaz lokalizacji budownictwa 
i ogrodzeń bliżej niż 30 – 50 m od granicy lasu. Obowiązujące plany miej-
scowe są w tym zakresie zgodne z obowiązującym Studium. W związku ze 
zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2010 r. Nr 130, 
poz. 871, data wejścia w życie 21 października 2010 r.) zaistniała możli-
wość zmiany zapisów dotyczących odległości lokalizacji nowej zabudowy i 
ogrodzeń od granicy lasu.

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych w Gminie Lutomiersk, w 
zakresie zmniejszenia odległości lokalizacji nowej zabudowy i ogrodzeń od 
granicy lasu z minimum 30 m na odległość zgodną z przepisami odrębny-
mi, poparta jest potrzebami mieszkańców, wyrażanymi w licznych wnio-
skach i uwagach. W związku z powyższym w 2011 r. Rada Gminy Luto-
miersk podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
dla wszystkich 13 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Gminie Lutomiersk.

W przypadku braku planu inwestycja celu publicznego jest lokalizowana 
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na-
tomiast zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miej-
scowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub jego części 
wymaga ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Sporządze-
nie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na 
listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. W 2011 r. 
wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
19 decyzji o warunkach zabudowy.

Najważniejsze zadania I roku VI kadencji Samorządu Gminy Lutomiersk

Wnioski złożone o dofinansoWanie ze 
środkóW Ue W 2011 rokU

W 2011 r. zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie ze środków 
UE następujących zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika 
z beczką asenizacyjną w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie podsta-
wowe usługi dla ludności na kwotę 2 521 011,16.

Kwota wnioskowanego dofinansowania 1 537 384,00. 
Wniosek znajduje się na liście rankingowej przeszedł pozytywnie ocenę 

formalną, jednak z uwagi na wyczerpanie środków czeka na ewentualne 
przesunięcia środków i podpisanie umowy na dofinansowanie.

2. „Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni 
chodników”w ramach PROW na lata 2007-2013. Planowana jest wymiana 
wszystkich elementów ulicznych - krawężników i płyt chodnikowych na kostkę 
betonową na ulicach: Dąbrowskiego na powierzchni około 1039 m2, Kopernika 
na powierzchni około 634 m2, Plac Jana Pawła II na powierzchni około 127 
m2, Zielona i Plac Jana Pawła II na powierzchni około 444 m2, Głowackiego 
+ łącznik na powierzchni około 204 m2, Moniuszki na powierzchni około 133 
m2. Projektowane chodniki będą miały szerokość zmienną to jest od 1 m do 2,5 
m. inwestycja będzie realizowana II etapowo w 2012 (ul. Dąbrowskiego i Moni-
uszki) i 2013 (Plac Jana Pawła II, Kopernika Zielona Głowackiego + łącznik). 

Koszt I etap - 236 348,29; Koszt II etapu - 233 355,73
Wnioskowane dofinansowanie - 286 909 zł. 
Został złożony wniosek o płatność na kwotę 153.251 zł. zadania zreal-

izowanego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa rozwój wsi”objętego 
PROW na lata 2007-2013 „Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebu-
dowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Pol-
nej, Promyka, Plac Kościuszki”II etap ul. Promyka, Rzeczna, Polna, Plac Jana 
Pawła II
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Roboty inwestycyjne i utrzymaniowe:
I. Drogi i ulice:
1.  Zakupiono i wywieziono łącznie 4.200 ton kruszywa drogowego za kwotę łączną 

231.750,45zł z przeznaczeniem:
 (I etap 2000 ton)
- utwardzenia dalszego odcinka drogi Stanisławów Nowy- Albertów;
- utwardzenia dalszego odcinka drogi w Mikołajewicach;
- utwardzenia poboczy na odcinku ulicy Kwiatowej w Lutomiersku;
- na naprawy interwencyjne ;
 (II etap 1.350 ton)
- utwardzenia dalszego odcinka drogi w Mikołajewicach;
- utwardzenia drogi w Dziektarzewie (Zacisze);
- na naprawy interwencyjne (wyboje, zjazdy);
 (III etap 850 ton) 
- utwardzenia odcinka ulicy Wrzosowej we Wrzącej;
- utwardzenia odcinka drogi Mirosławice – Babice;
- naprawa wybojów i zadoleń na drogach w Prusinowicach,Zalewie i Żurawieńcu;
- naprawy interwencyjne;
2.  Dla robót interwencyjnych przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (Mia-

nów, Kazimierz – Stanisławów i ulice w Lutomiersku) zakupiono w celu wbudowa-
nia 5,3 tony masy na zimno za kwotę 3.578,94 zł.

3.  Wykonano modernizację drogi gruntowej o dł. 1,2 km w miejscowości Babice o 
wartości 294.683,40 zł (roboty budowlane) na którą gmina otrzymała z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wys. 108 tys. zł.

4.  Wykonano odcinek nakładki bitumicznej drogi w Orzechowie na długości około 90 
mb za kwotę 26.740,82 zł.

5.  Zrealizowano zadanie pn: „Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebudowa 
nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Pro-
myka i Pl. Kościuszki”II etap przebudowa chodników na ulicach: Rzecznej, Polnej, 
Promyka i Pl. Kościuszki w Kazimierzu za kwotę 249.864,80 zł (wartość robót 
budowlanych). 

6.  Zakończono przebudowę drogi powiatowej ul. Kilińskiego w Kazimierzu.Inwesty-
cja zrealizowana była przez powiat pabianicki w ramach „Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych”przy udziale środków finansowych gminy Luto-
miersk.

7.  Wykonano remont odcinka nawierzchni bitumicznej ulicy Kwiatowej w Lutomier-
sku za kwotę 6.150 zł.

8.  Wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy Promyka w Kazimierzu za kwotę 
65.799,77 zł

9. Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych na odcinku 
około 60 km.

11.  Dokonano doposażenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Głowackiego w Lutomier-
sku w urządzenia zabawowe za kwotę 9.858,45 zł.

10. W ramach zadania pn: „Zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzu na plac 
zabaw”wykonano: • ogrodzenie działki z paneli kolorowych za kwotę 7.845,49 zł; • wy-
posażenie placu zabaw za kwotę 21.395,85zł.

II. Oznakowanie ulic:
1.  Odnowiono oznakowanie poziome na parkingach w Lutomiersku i Kazimierzu oraz 

przejścia dla pieszych w Lutomiersku za kwotę 3.383,73zł.
2.  W celu wymiany zniszczonych znaków na drogach gminnych zakupiono ozna-

kowanie pionowe: znaki B – 18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 10 ton”3 szt., tabliczki do w/w znaków „Nie dotyczy docelowych 
wjazdów gospodarczych”3 szt., słupki stalowe 3 szt. za kwotę łączną 793,35 zł, 
słupki prowadzące U-1 a szt.6 za kwotę 226,89 zł.

3.  Znakami zakazu o treści 10 ton + tabliczki „Nie dotyczy docelowych wjazdów go-
spodarczych oznakowano n/w drogi”(zakup za kwotę 2.102,69zł): Mikołajewice 
– Zalew – Prusinowiczki, Zalew – Legendzin, Florentynów – Bechcice. 

4.  Oznakowano n/w drogi i ulice gminne (zakup za kwotę 3.739,20zł):
-  ul. Lipowa i Jaworowa w Babiczkach znakami zakazu o treści 10 ton + tabliczki „Nie 

dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych”;
-  ul. Polna przy skrzyżowaniu z ul. 3 –go Maja w Kazimierzu znak B-20 STOP;
-  ul. Sienkiewicza w Kazimierzu wymiana oznakowania pionowego przy Szkole Podstawowej;
-  słupkami ograniczającymi oznakowano krawędź odcinka ulicy Jordana w Lutomier-

sku przepusty w Antoniewie, Stanisławowie Starym i Mikołajewicach;
5.  Na wniosek mieszkańców na ul. Głowackiego w Lutomiersku przy placu zabaw za-

montowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym za kwotę 2.177 zł.
III. Odwodnienie: mosty, przepusty, rowy
1.  Na naprawy przepustów na przejazdach drogowych zakupiono rury kanalizacyjne 

o Ø 30 cm i 50 cm w ilości 15 szt. za kwotę 12.849,81 zł.
2.  Na przejeździe drogowym w Antoniewie wymieniono uszkodzone rury betonowe 

na rury kanalizacyjne Incor PP (prace wykonali materiałem i sprzętem gminnym 
pracownicy gminni).

3. Sprzętem gminnym odmulono rowy przydrożne:
- w Zdziechowie na odcinku ok. 200 mb;
- w Jerwonicach na odcinku ok. 150 mb;
- we Florentynowie na odcinku ok. 200 mb; 
- na ul. Szkolnej we Wrzącej na odcinku ok. 40 mb;
- ul. Ogrodowej we Wrzącej na odcinku ok. 20 mb;
- w Mianowie przez wieś na odcinku ok. 1200 mb;
-  na ul. Wrzosowej we Wrzącej na odcinku ok. 500 mb, wykonano przebudowę prze-

pustu na zjeździe z ul. Piłsudskiego na ul. Wrzosową;
4.  Na przejazdach drogowych w Jerwonicach i Babicach (Babice –Stanisławów Sta-

ry) wymieniono uszkodzone rury betonowe na rury kanalizacyjne Incor PP; napra-
wy przepustów dokonano w miejscowości Madaje Nowe i na rowie przy targowicy 
w Lutomiersku; utwardzono wymyte pobocze przy moście w Zdziechowie Nowym. 
Prace wykonali materiałem i sprzętem gminnym pracownicy gminni.

5.  W ciągach dróg gminnych odnowiono poręcze na mostkach betonowych.
6.  Przy moście na drodze Kazimierz - Zdziechów Nowy zamontowano poręcze za-

bezpieczające skarpy.
IV. Różne:
1.  W celu poprawy estetyki otoczenia zakupiono 10 szt. drewnianych donic (749,93 

zł) i 2 szt. donic betonowych (400 zł) na kwiaty do parku w Lutomiersku i Pl. Ko-
ściuszki w Kazimierzu.

2.  Zakupiono kwiaty doniczkowe dla parków w Kazimierzu i Lutomiersku za kwotę 
3.346 zł.

3.  Odnowiono ławki i kosze w parkach w Lutomiersku i Kazimierzu.
4.  W miejscach poprawiających estetykę (place, pobocza dróg) i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego wycięto zakrzaczenia. Nadal trwa porządkowanie pasów drogo-
wych przy drogach gminnych i rębakowanie gałęzi.

5.  W dniu 5.09.2011r. w Lutomiersku, pomiędzy Rzymsko – Katolicką Parafią Matki 
Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku a Gminą Lutomiersk została zawarta umowa 
użyczenia części nieruchomości (przy Kościele Parafialnym w Lutomiersku) o nr 
ewid. 565/1 położonej we wsi Lutomiersk o powierzchni 1.500 m2 z przeznacze-
niem na parking dla samochodów.

Na bieżąco u zarządców dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej czynimy starania 
o doprowadzenie do dobrego stanu nawierzchni bitumicznych dróg przebiegających 
przez naszą gminę oraz o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, kierowców, dzieci 
poprzez odpowiednie oznakowania miejsc niebezpiecznych. Przedstawione efekty są 
konkretnym dowodem aktywności i dobrej pracy samorządu gminy i jej mieszkańców. 

GOSPODARKA DROGOWA 2011 r.
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inWestycje W Wodociągach W 2011 rokU
Gmina Lutomiersk jest zaopatrywana w wodę głównie z trzech ujęć: Luto-

miersk, Kazimierz i Prusinowice oraz w wodę z zakupu w okresie wiosenno-let-
nim. W październiku 2011 r. wykonano dobudowę kolejnego odcinka wodociągu 
– o długości 277,5 mb - w Lutomiersku w ul. Ks. Paszkowskiego. 

konserWacje i reMonty 
BUdynkóW koMUnaLnych W 2011 rokU

•  Gmina Lutomiersk dysponuje zasobem 70 lokali mieszkalnych usytuowanych 
w 23 budynkach komunalnych, w których wykonywane są bieżące konserwa-
cje i remonty. Ważniejsze wykonane zadania w 2011 r. to:

•  Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 81 w Lutomiersku
•  Malowanie dachu budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 57 w Lutomiersku
•  Wymiana 10 szt. okien w budynkach kom. Szydłów 1A i Bechcice Kol. Nr 5
• Naprawa budynku szatni na stadionie w Lutomiersku

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁKI WODNEJ ZA 2011 ROK

W 2011 roku wykonano następujące prace naprawczo - konserwacyjne:
Oczyszczenie i udrożnienie drenażu przechodzącego pod drogą 

powiatową we wsi Czołczyn na wysokości posesji nr 76 – uzyskano efekt 
odpływu wody od w/w posesji i odwodnienie drogi w tym miejscu.

Oczyszczenie i udrożnienie drenażu w dwóch działkach w obrębie pól 
w Kazimierzu (za szkołą i pod Stanisławowem) – uzyskano efekt osuszenia 
w/w pól na powierzchni ok. 2 ha.

Udrożnienie odpływu wód melioracyjnych z pól wsi Zdziechów w row-
ach od wsi Albertów i przy cieku Lubczyna oraz oczyszczenie i udrożnienie 
drenażu na powierzchni ok. 2 ha.

Udrożnienie odpływu wód melioracyjnych od ul. Łaskiej w Lutomiersku.
Udrożnienie drenażu w Puczniewie - Leonowie (uzyskano efekt osusze-

nia pól na powierzchni 1 ha).
Udrożnienie drenażu w Charbicach Górnych – uzyskano efekt osuszenia 

pól na powierzchni ok. 5 ha
Odbudowa wylotu melioracyjnego i oczyszczenie drenażu w Mianowie 

(przy wsi Wola Puczniewska i od strony wsi Wilków) uzyskano efekt os-
uszenia pól na powierzchni ok. 2 ha.

Odbudowa wylotu melioracyjnego w Mirosławicach.
Wykonano gruntowną konserwację odcinka rowu o długości 1 km 

w obrębie łąk wsi Charbice Górne – Zofiówka (odcinek przed i za rynną 
w Zofiówce)

Spółka otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego 
w wysokości 6 414,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie odbudowy rowów 
melioracyjnych we wsiach Prusinowice i Wola Puczniewska. Z dodatkowe-
go podziału środków finansowych z budżetu Województwa spółka uzyskała 
zwiększenie dofinansowania o 900,00 zł to znaczy, że łącznie wysokość 
dotacji wyniosła 7314,00 zł. Roboty wykonano w miesiącu październiku, 
a z dniem 15 listopada 2011 r. dotację rozliczono.

W ramach posiadanych funduszy wykonano również następujące prace 
konserwacyjne:
1.  Oczyszczenie ok. 600 mb rowu w granicy wsi Bechcice Kolonia – Prusinowiczki
2.  Oczyszczenie 300 mb rowów i wylotu drenarskiego we wsi Malanów
3.  Oczyszczenie rowów nawadniających łąki w Jeziorku o długości 400 mb.
4.  Oczyszczono 40 mb rowu i oczyszczono dwa wyloty melioracyjne we Floren-

tynowie
5.  Oczyszczono ok. 350 mb. rowu odwadniającego we wsi Orzechów.
7.  Dokonano przekładki zbieracza na długości ok. 25 mb we wsi Prusinowice
8.  Dokonano oczyszczenia rowu melioracyjnego we wsi Jerwonice na długości ok 

300 mb., oczyszczono wylot melioracyjny na początku tego rowu oraz wykona-
no oczyszczenie odwodnienia łąk zalewnych przy jazie w Zygmuntowie.

10.  Oczyszczono rów melioracyjny w Zygmuntowie na długości ok. 400 mb.
11.  Dokonano naprawy doprowadzalnika we wsi Jeziorko polegającej na likwidacji 

przecieku wody z doprowadzalnika do rowu odwadniającego
12.  Wykonano 100 mb rowu we wsi Prusinowice w poboczu drogi w kierunku na 

Borek, który docelowo ma wspomagać istniejące w sąsiedztwie melioracje.

PRACE NA RZECE NER 
W 2011 roku na prośbę gminy Lutomiersk wykonano naprawę burty rzeki 

Ner w miejscowości Jeziorko (obręb Wola Puczniewska). Rzeka w tych 
miejscach bardzo uszkodziła brzegi, co doprowadziło do zarywania się jej 
skarp. Koszt wykonanych prac to kwota ok. 200 tys. zł. Roboty były finanso-
wane przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi i budżet Województ-
wa. Prace polegały na wyprofilowaniu skarp, położeniu materiału skalnego, 
faszyn i zabezpieczeń oraz usunięcie z rzeki zatorów z drzew i wykonanie 
prac porządkowych na długości 305 m.b. biegu rzeki.

Informacja z realIzacjI InwestycjI
w pIerwszym roku kadencjI 2011 - 2014

1.  Zakupiono nową koparko - 
ładowarkę marki TEREX, Model: 
820, rok produkcji: 2011 za cenę 
233.700,00zł. brutto.

2.  W dniu 12.07.2011 podpisano 
umowę, której przedmiotem jest pr-
zebudowa i rozbudowa istniejącego 
budynku przychodni zdrowia przy 
ul. Dąbrowskiego 21 w Lutomier-
sku. Termin zakończenia realizacji 
umowy – do 30.06.2012 r. Wyna-
grodzenie ryczałtowe wykonawcy - 
724.903,43zł. brutto.

3. 01.07.2011r. zakończono opra-
cowywanie projektu budowlanego 
i wykonawczego stacji uzdatniania 
wody w Szydłowie. W zakres prac 
wchodzi opracowanie projektu bloku 
uzdatniania wody, dwóch zbiorników 

retencyjnych, odprowadzenia wód popłucznych do rzeki Ner oraz przyłącza 
energetycznego wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla projek-
towanej inwestycji.

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy - 36.900,00 zł. brutto.

4.  19.08.2011 r. zakończono opracowywanie projektu budowlanego 
i wykonawczego odcinka wodociągu gminnego dla ul. Ks. Paszkowskiego 
(dawnej Irysowej) w Lutomiersku wraz z przyłączami do granic działek oraz 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla projektowanej inwestycji.

Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy - 3.690,00 zł. brutto.

5.  29 listopada 2011 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa ogólnodostępnych boisk spor-
towych ze sztucznej nawierzchni oraz kontenera sanitarnego na działce 
nr 208/1 w miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk”(tj. przy Szkole Podsta-
wowej w Lutomiersku). Projekt zostanie wykonany w pierwszym kwartale 
2012 r. . Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2013 r.

6.  Również dnia 29 listopada 2011r. podpisano umowę na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Dobudowa garażu 
i sanitariatów do budynku remizy strażackiej w Orzechowie”. 

7.  W październiku 2011 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek w sprawie umorze-
nia pożyczki na wykonanie przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Kazimierzu. Środki finansowe pochodzące z umorzenia zostaną 
przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego 
usytuowanego na działce nr 453 w Kazimierzu gm. Lutomiersk (tj. Ośrodka 
Zdrowia). Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Roboty budow-
lane związane w termomodernizacją zostaną wykonane w 2012 roku.

8.  Podjęto decyzję o budowie łącznika Szkoły Podstawowej w Lutomiersku 
z planowaną salą gimnastyczną. Inwestycja ma być realizowana w roku 
2012. Obecnie trwają uzgodnienia z firmą wykonującą dokumentację 
projektową związane z funkcjonowaniem łącznika jako części placówki 
edukacyjnej. 

Sprzęt Komunalny zakupy inwestycyjne w 2011 roku
Dla realizacji szerokiego zakresu prac w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz 
eksploatacji i utrzymaniu w sprawności technicznej rozległej sieci wodociągowej 
konieczne jest dysponowanie odpowiednim wyposażeniem w maszyny i pojazdy.
W ubiegłym roku Gmina Lutomiersk zakupiła: 
•  Koparko Ładowarkę TEREX 820 – od 11 kwietnia 2011 r koparka przepracowa-

ła ponad 620 mth - wykonując prace ziemne w wodociągach
• Ubijak gruntu typu skoczek DORKAT – niezbędny do zagęszczania gruntu po 
wykonanych naprawach wodociągów
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NoworoczNe spotkaNie strażaków
14 stycznia 2012 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie Mikoła-

jewskiej druhowie strażacy z terenu naszej gminy uczestniczyli w uroczy-
stym spotkaniu noworocznym. Gośćmi spotkania byli:

• Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Tadeusz Rosiak
• Radny Powiatu Pabianickiego Krzysztof Pacholak
• Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach bryg. Jerzy Minias
•  Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach dh Mieczysław 

Serwa
•  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddz. Powiatowego dh Andrzej 

Styczyński
• Kapelan Strażaków Gminy Lutomiersk Ksiądz Marek Kowalski
• Proboszcz Parafii Kazimierz Ksiądz Andrzej Chmielecki
• Proboszcz Parafii Mikołajewice Ksiądz Krzysztof Majacz
•  Prezes wraz z prezydium Zarządu Oddz. Gm. Zw.OSP RP w L-sku dh 

Tadeusz Nowak
• Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik
• Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk Leokadia Bujnowicz
• Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk Grażyna Paczkowska
• Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski
•  Sympatycy i sponsorzy pożarnictwa Jadwiga i Mirosław Sobierajowie, 

Bożena i Romuald Millerowie
• Orkiestra Dęta GOK-u w Lutomiersku
Zaproszonych gości oraz druhów powitał dh Stanisław Urbańczyk - Pre-

zes OSP Wygoda Mikołajewska. Oficjalną część uroczystości prowadził dh 
Tadeusz Nowak. Wójt Gminy Tadeusz Borkowski przedstawił szczegółową 
informację dotyczącą finansowej realizacji zadań z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej za miniony rok. Natomiast dh Tadeusz Nowak Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku poinformował zebranych 
o działalności operacyjnej jednostek a mianowicie udziału w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych, zawodach sportowo pożarniczych i manewrach. Podzię-
kował druhom za pracę na rzecz bezpieczeństwa w gminie Lutomiersk, 
likwidację pożarów i miejscowych zagrożeń, liczne uczestnictwo w uroczy-
stościach strażackich gminnych i powiatowych oraz świętach kościelnych. 
Listy gratulacyjne jako symbol podziękowania za trudną pracę społeczną 
oraz wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej Wójt Gmi-
ny wręczył przedstawicielom: Komendy Powiatowej PSP, Zarządu Oddz. 
Powiatowego ZOSP RP, Księdzu Kapelanowi Markowi Kowalskiemu, 
przedstawicielom jednostek OSP oraz sponsorom działalności strażackiej. 
Natomiast Orkiestrze podziękowano za współpracę kulturalną. Goście wy-
razili wdzięczność dla druhów ochotników za ich poświęcenie i wkład pracy 
włożony w ochronę życia i mienia ludzkiego.
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DOPŁATY DO 
MATERIAŁU  
SIEWNEGO

Agencja Rynku Rolnego informu-
je, że w okresie od 15 stycznia do 
25 czerwca 2012 r. można ubiegać 
się o dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwali-
fikowany mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie, dotyczące 
materiału siewnego - zbóż ozimych 
i jarych, roślin strączkowych i ziem-
niaka - zakupionego i zużytego do 
siewu lub sadzenia w terminie od 
dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czer-
wca 2012 r.

Szczegółowe informacje 
dotyczące uzyskania dopłaty 
znajdują się w „Warunkach uzys-
kania dopłaty z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwali-
fikowany w ramach pomocy de mi-
nimis w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: 
W 2012 r. obowiązuje NOWY 

WZÓR WNIOSKU o przyznanie 
dopłaty. Więcej informacji na stron-
ie: www.arr.gov.pl

ODBIÓR PADŁYCH 
ZWIERZĄT

Gmina Lutomiersk podpisała 
z PPH „HETMAN”Sp. z o.o. z 
siedzibą Florianów nr 24 - umowę 
na nieodpłatny odbiór padłych 
zwierząt na 2012 rok. 

Odbiór padłych zwierząt 
stanowiących uboczne produkty 
zwierzęce kategorii 1 i 2 w ro-
zumieniu Rozporządzenia(WE) 
Nr 1069/2009 r. przez w/w Firmę 
następuje w terminie 48 godzin 
licząc od momentu telefonicznego 
zawiadomienia. 

Zgłoszenia przyjmowane są 
pod następującymi numerami tele-
fonów: (24) 282-16-53 lub 662-041-
241 lub (56) 683-25-62.

Wszyscy zainteresowani muszą 
posiadać szczegółowe dane 
dotyczące odbieranego podłego 
zwierzęcia (wiek, numer kolczyka 
oraz nr stada w przypadku odbioru 
trzody chlewnej).

Niniejsza umowa nie obejmuje 
odbioru padłych zwierząt z ferm 
drobiu i ferm zwierząt futerkowych, 
w przypadku których wymagane 
jest zawarcie indywidualnych 
umów.

TARGI ROLNICZE
W ŁODZI

 W dniach 24-26 lutego 2012 r. 
w Hali Atlas Arena w Łodzi odbędą 
się specjalistyczne targi rolnicze 
- jedne z największych w Polsce 
targi branżowe przeznaczone dla 
hodowców bydła, trzody chlewnej 
oraz drobiu. 

Zorganizowane po raz pierwszy 
15 lat temu, na stałe wpisały się w 
kalendarz imprez rolniczych w kraju. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwan-
iom wystawców i zwiedzających, 
organizatorzy podjęli decyzję 
o zorganizowaniu w 2012 roku 
Międzynarodowych Targów FERMA 
BYDŁA oraz Międzynarodowych 
Targów FERMA ŚWIŃ I DROBIU w 
jednym terminie. 

Decyzja o połączeniu imprez 
niesie za sobą potrzebę znacznego 
zwiększenia powierzchni wystawi-
enniczej, stąd też pomysł na prze-
niesienie targów do hali ATLAS 
ARENA w Łodzi. 

Atuty nowego miejsca targów to 
m.in. centralne położenie w kraju, 
dwukrotnie większa powierzchnia 
wystawiennicza, bezprzewodowy 
Internet na terenie całego obiektu, 
w pełni wyposażone sale konferen-
cyjne, dobry dojazd praktycznie z 
każdego miejsca w kraju – również 
dla hodowców z Mazowsza, Pod-
lasia, Warmii i Mazur. Targi to w 
sumie 300 wystawców krajowych i 
zagranicznych, kilkanaście tysięcy 
zwiedzających oraz pełna gama 
produktów i urządzeń niezbędnych 
do prowadzenia hodowli zwierząt, 
np. artykuły zootechniczne, 
wyposażenie budynków inwentar-
skich, pasze i dodatki paszowe, 
preparaty weterynaryjne, maszyny 
rolnicze itp. 

Odbiorcami targów są gos-
podarstwa hodowlane, producenci 
mleka i mięsa wołowego, produ-
cenci wieprzowiny, właściciele 
ferm drobiu i wylęgarni, grupy 
producentów, związki i zrzeszenia 
rolnicze, weterynarze, szkoły i uc-
zelnie rolnicze. Połączenie nauki 
i praktyki to jedna z głównych idei 
targów. Każdego dnia w specjal-
nie przygotowanych salach kon-
ferencyjnych odbywać się będą 
wykłady wybitnych specjalistów z 
całego kraju, przedstawicieli firm, 
traktujących o najważniejszych i na-
jbardziej interesujących słuchaczy 
zagadnieniach. Specjalnie przy-
gotowany program wykładów 
uwzględnia czas na zadawanie 
pytań prowadzącym i dyskusje.

ZEBRANIA W ZAKRESIE
SPÓŁEK WODNYCH 2012

W miesiącu lutym 2012 odbywają się zebrania w miejscowościach 
objętych działalnością spółki wodnej. Omawiany jest zakres wykonanej 
konserwacji w 2011 roku i zbierane są informacje o potrzebach konserwacji 
i napraw urządzeń melioracyjnych przewidzianych do realizacji w bieżącym 
roku. Na koniec lutego planowane jest Walne Zgromadzenie Przedsta-
wicieli. Ze względu na niskie temperatury zawieszone jest czyszczenie 
rowów i wykonywanie innych prac na urządzeniach melioracyjnych.

Z A W I A D O M I E N I E
NOWA STAWKA I ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA 

WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWART-
EGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO, WYKORZYSTY-
WANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Lutomiersk informuje, że Rada Ministrów na posiedzeniu 
w dniu  20 grudnia 2011 r. określiła nową stawkę zwrotu podatku ak-
cyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji 
rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. 

ZMIANIE ULEGŁY RÓWNIEŻ TERMINY 
SKŁADANIA WNIOSKÓW!!!

W latach ubiegłych producenci rolni mogli składać wnioski w miesiącu 
marcu i we wrześniu. Terminy te od 2012 roku uległy zmianie !!!

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego 
ze względu na miejsce położenia gruntów, będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)  
w dwóch nowych terminach, tj.:

•  od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) 
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w 
okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

•  od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•  2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 

terminie, 
•  1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim 

terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na ra-

chunek bankowy podany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu po-
datku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł. 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowski

SPRAWDŹ I ZABEZPIECZ
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Urząd Gminy Lutomiersk zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich 
osób posiadających przyłącza wodociągowe umieszczone w studzien-
kach lub budynkach, aby w okresie zimowym dokonali ich sprawdzenia 
i zabezpieczyli je przed kolejnymi niskimi temperaturami.  

Takie działania pozwolą uniknąć niepotrzebnych problemów i kosz-
tów związanych z wymianą zamarzniętych wodomierzy i rur. 

E-DEKLARACJE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach pragnie zachęcić 

Państwa do elektronicznego składania deklaracji podatkowych za 
pomocą systemu e-deklaracje. Taka forma składania deklaracji poz-
woli Państwu uniknąć konieczności przybycia do Urzędu Skarbowego 
lub wysyłki zeznań podatkowych za pośrednictwem operatorów poc-
ztowych. 

System e-deklaracje umożliwia łatwe składanie zeznań podat-
kowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi. Powyższa meto-
da składania deklaracji podatkowych jest prosta, wygodna, a przede 
wszystkim bezkosztowa.

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 
stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, mogą Państwo 
złożyć zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 
oraz deklaracje PIT-16A, PIT -19A i wniosek PIT-16.

Interaktywne formularze podatkowe oraz obszerny opis sys-
temu e-deklaracje dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów: 
www.e-deklaracje.gov.pl
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ROLNICTWO W 2011
W 2011 roku Urząd Gminy Lutomiersk w zakresie spraw dotyczących 

rolnictwa współpracował z następującymi instytucjami:
Agencją Nasienną, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego z/s w Bratoszewicach, Powiatowym Inspektoratem Weteryna-
rii w Pabianicach, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Łodzi, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Dzięki tej współpracy możliwe było zorganizowanie spotkań i szkoleń, 
które pozwoliły producentom rolnym na zapoznanie się z zobowiązującymi 
wymaganiami i przepisami z zakresu rolnictwa.

Zawierane były umowy z firmą „Hetman”na bezpłatny odbiór padłych 
zwierząt z terenu Gminy Lutomiersk stanowiących uboczne produkty 
zwierzęce kategorii 1 i 2 przeznaczonych do utylizacji.

W roku 2011 zorganizowano kursy chemizacyjne dla osób stosujących 
środki ochrony roślin oraz nabywających środki zaliczane do bardzo toksy-
cznych i toksycznych. 

W2011 r. pracownicy Urzędu Gminy udzielali wszelkiej pomocy w za-
kresie:

-  wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych i z tytułu gospodarowania na obszarach ONW,

Pomagano w wypełnianiu wniosków składanych w Agencji Rynku Rol-
nego o przyznanie dopłat do materiału siewnego,

Na bieżąco przekazywano sołtysom informacje i komunikaty adreso-
wane do producentów rolnych.

SANATOR
Ramowy Harmonogram 
wywozu nieczystości 
stałych na rok 2012

Lp. Miesiąc 
Dzień  

miesiąca:

1 Styczeń 7, 14

2 Luty 4, 11

3 Marzec 3, 10

4 Kwiecień 7, 14

5 Maj 5, 12

6 Czerwiec 2, 9

7 Lipiec 7, 14

8 Sierpień 4, 11

9 Wrzesień 1, 8

10 Październik 6, 13

11 Listopad 3, 10

12 Grudzień 1, 8

Informacja dla 
podatnIka

Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał infor-
macji oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego  
za rok 2011, w Urzędzie Gminy Lutomiersk,  pok. nr 11, w godzinach 
8:00 – 15:00, w dniach: 03 i 17 kwietnia 2012 roku.

REMONDIS
Zasady wywozu nieczystości komunalnych w roku 2012

Od stycznia 2012 r. firma REMONDIS nie wyznaczyła harmono-
gramu wywozu nieczystości stałych. W związku z tym częstotliwość 
świadczonych usług oraz termin wywozu nieczystości z danej posesji 
zależeć będzie od zapisów w zawartej umowie, w której określony jest 
termin pierwszego wywozu oraz częstotliwość (w tygodniach)

W przypadku trudności z ustaleniem terminu wywozu należy 
kontaktować się telefonicznie z pracownikiem Firmy REMONDIS, Tel. 
43 823-37-32.

Jeżeli termin wywozu wypadnie na dzień świąteczny, to telefonicznie 
można ustalić wywóz na dzień poprzedzający lub następujący po dniu 
świątecznym.

Apel WójtA Gminy lutomiersk

Złóż pit tu gdzie mieszkasz
- zrobimy więcej w naszej gminie

Osoby, które mają inne miejsca zamieszkania i zameldowania są 
przekonane, że podatki trzeba płacić w miejscu zameldowania. Tymc-
zasem zgodnie z prawem podatnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, 
muszą rozliczać się w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca 
zamieszkania. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że nie jest to miejsce 
zameldowania. 

Posiłkując się przepisami prawa cywilnego, należy uznać, że o miejs-
cu zamieszkania decyduje nie meldunek, lecz miejsce, gdzie osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wiele osób zamieszkujących 
naszą gminę z różnych powodów nie jest tu zameldowana.

Z tego powodu ich podatki trafiają do innych gmin, tym samym nie 
przyczyniają się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności. 
Dlatego zwracam się do tych mieszkańców z apelem, aby rozliczali się 
z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 
Pabianicach, który jest właściwy dla Gminy Lutomiersk.

Jeżeli chcieliby Państwo, aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, 
którą zamieszkujecie można to zrobić bez zbędnych niedogodności, 
zmiany miejsca zameldowania, wymiany dokumentów. Wystarczy 
złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3, NIP-1 (dla prowadzących 
działalność gospodarczą) w Urzędzie Skarbowym, aby do gminnej kasy 
mogły wpłynąć dodatkowe dochody. 

Wypełnienie druku zajmuje zaledwie kilka minut, można go złożyć 
w Urzędzie Skarbowym wraz z corocznym zeznaniem podatkowym, 
wysłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk. Dla nas cenna 
będzie każda dodatkowa złotówka wpływająca z podatku dochodowe-
go, gdyż możemy ją wykorzystać na poprawę infrastruktury z której 
wszyscy korzystamy, niezależnie czy jesteśmy tu zameldowani, czy nie. 
Druki NIP-3, NIP-1 można pobrać w Urzędzie Gminy Lutomiersk

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowski

Wiesław Strach - Zelów
Ramowy Harmonogram 
wywozu nieczystości 
stałych na rok 2012

Wywóz w pierwszy czwartek miesiąca 
(wyjątek – m-ce: maj, czerwiec, listopad)

Lp. Miesiąc 
Dzień  

miesiąca:

1 Styczeń 5

2 Luty 2

3 Marzec 1

4 Kwiecień 5

5 Maj 10

6 Czerwiec 14

7 Lipiec 5

8 Sierpień 2

9 Wrzesień 6

10 Październik 4

11 Listopad 8

12 Grudzień 6

DYŻURY PSYCHOLOGA
2,16 luty 2012 r.

1,15 marzec 2012 r.
5,26 kwiecień 2012 r.

10,31 maj 2012 r.
14,28 czerwiec 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury, pok. nr 2
w godz. 1400 - 1600
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