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W upływajacej kadencji wykonano:
2007 r.

-  Remont nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na ul. Zielonej 
w Lutomiersku za kwotę 118.710,64 zł 

-  Remont nawierzchni odcinka Pl. Kościuszki w Kazimierzu za 
kwotę 29.463,00 zł na pow. 690,0 m2; 

-  Remont nawierzchni działki gminnej o nr 337w Lutomiersku (par-
king przy budynku Urzędu Gminy) za kwotę 23.951,78 zł na pow. 
414,0 m2;

-  Remont odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej Kazimierz—
Zdziechów Nowy -Stanisławów Nowy na kwotę 209.857,11 zł na 
dł. 1,4 km;

-  Remont odcinka nawierzchni ulicy Stodolnianej w Lutomiersku 
za kwotę 74.924,0 zł na pow. 1.600,0 m2;

-  Remont ul. Hallera w Kazimierzu za kwotę 30.560,98 zł na 
pow.  571,0,0 m2;

-  Remont odcinka nawierzchni bitumicznej i chodnika (na 
pow. 250,0 m2) na ul. Klasztornej w Lutomiersku za kwotę 
53.418,63 zł;

-  W ramach dofinansowania ze środków unijnych Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR wy-
konano Remont nawierzchni drogi gminnej Kazimierz – Babice. 
Wartość całego zadania wyniosła 463.571,44 zł w tym środki fun-
duszu 347.678,58 zł stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych, 
środki budżetu państwa 46.357,14 zł i środki gminy 69.535,72 zł.

-  Za kwotę 52.148,6 zł gmina zakupiła materiały betonowe na 
wspólną realizację z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
przebudowy odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej 710 
na ul. 3-go Maja w Lutomiersku, którą wykonano w 2008 r.

-  Wykonano roboty przygotowawcze przy przebudowie targowiska 
gminnego na działce przy ul. Zielonej w Lutomiersku oraz zabez-
pieczono istniejący budynek za kwotę łączną 39.440,00 zł.

Szanowni Państwo!
Kadencja władz wybranych w 2006 roku powoli dobiega końca. 

Nadszedł więc czas na podsumowanie czteroletniej działalności. 
Kiedy obejmowałem funkcję Wójta Gminy, postawiłem sobie za cel 
dalszy rozwój Gminy. Przez cztery lata starałem się konsekwent-
nie – wraz z wieloma życzliwymi osobami i instytucjami – wdrażać 
program, który poprawi jakość życia w Gminie oraz stworzy szansę 
rozwoju na przyszłość. Ufam, że ten cel udało mi się w dużej czę-
ści zrealizować. Uważam, że ta kadencja jest najbardziej udanym 
okresem rozwoju dla całej Gminy od 1990r. Widocznym przejawem 
działalności samorządu terytorialnego są nowo powstające inwe-
stycje. Realizując poszczególne zadania nie sposób oczywiście 
zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców, jednakże każdy 
nowy metr drogi czy kolejna latarnia uliczna podnosi standard ży-
cia oraz przyczynia się do poprawy wizerunku Gminy. 

Nim jednak przejdę do konkretów chciałbym wyrazić gorące po-
dziękowania wszystkim radnym i sołtysom, bez których wsparcia 
niemożliwe byłoby zrealizowanie postawionych celów. Wielkie wy-
razy uznania i podziękowania kieruję do proboszczów wszystkich 
parafii i księży salezjanów w Gminie, za bardzo dobrą i efektywną 

współpracę. Słowa podziękowania kieruję także na ręce przedstawicieli jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołu Szycha, 
orkiestry dętej GOK. Chciałbym także podziękować swoim współpracownikom – urzędnikom samorządowym. Wasza zapobiegliwość i 
odpowiedzialność pozwoliły osiągnąć tak wiele. Dziękuję dyrektorom szkół i pracownikom oświaty oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz z pracownikami i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z pracownikami. Dziękuję za współpracę wszystkim, 
którzy przyczynili się do zbudowania lepszego wizerunku Naszej Gminy.

Spokój, stabilizacja, to grunt na którym można osiągać założone cele, tworzyć lepsze jutro. Udowodniliśmy już, że potrafimy zarządzać 
środkami publicznymi, a wspólne działanie dla dobra Gminy, jej mieszkańców przynosi wymierne efekty. Nauczyliśmy się troski o wszyst-
kich mieszkańców i podejmowania działań z myślą o całej Gminie. Nadal będziemy czynili starania by Nasza Gmina była nowoczesna, 
a standard życia jej mieszkańców coraz wyższy. W jedności i zgodzie siła.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dokonaniami samorządu gminnego w mijającej kadencji 2006-2010. 

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/Tadeusz Borkowski
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Do prac drogowych i porządkowych zakupiono ׃
- ciągnik rolniczy (20.695 zł);
- przyczepę rolniczą(23.000 zł) ;
- dwa pługi odśnieżne (8.900 zł).

2008 r.
 „Przebudowa odcinka nawierzchni drogi dojazdowej położonej 
na działce o nr ewid. 66 w miejscowości Bechcice” za kwotę 
108.165,93 zł (dł. 430 mb);
 „Przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Babi-
cach” za kwotę 115.777,80 zł (dł. 800 mb);
 „Przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Polnej w Kazimierzu” 
za kwotę 84.965,75 zł (dł. 183 mb);
 „Przebudowę odcinka ulicy Szkolnej w Kazimierzu o nawierzchni 
z kruszywa” za kwotę 177.777,78 zł  (dł. 723 mb);
 „Przebudowa odcinka ulicy Sikorskiego we Wrzącej o nawierzchni 
z kruszywa”za kwotę 175.953,2 zł (dł. 850 mb); 

 „Przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Charbi-
cach Dolnych” za kwotę 240.777,7 zł (dł. 771 mb); 

 „Przebudowa odcinka ulicy Kwiatowej w Lutomiersku i odcinka uli-
cy Przełajowej we Wrzącej o  nawierzchni z kruszywa” za kwotę 
135.031,89 zł o dł. (461 mb);
 „Przebudowa ulicy Lipowej w Lutomiersku ” za kwotę 37.505,36 
zł  (dł. 212 mb);
 „Przebudowa drogi w Jeziorku” za kwotę 77.912,62 zł  (dł. 760 
mb);
 „Przebudowa dróg w Mikołajewicach” za kwotę 63.926,44 zł   
(dł. 450 mb);
 „Przebudowa ulicy Wiejskiej we Wrzącej za kwotę 222.988,25 zł 
(dł. 1470 mb);
 „Przebudowa odcinka drogi w Mirosławicach” za kwotę 72.111,88 zł 
(dł. 452 mb);
 „Przebudowa odcinka ulicy Jordana i odcinka ulicy Zielonej w Lu-
tomiersku” za kwotę 94.774,09 zł (dł. 516 mb);
 „Przebudowa odcinka drogi w Malanowie” za kwotę 98.240,50 zł 
(dł. 375 mb);
 „Przebudowa odcinka drogi w Orzechowie” za kwotę 109.766,45 
(dł. 750 mb);
 „Remont odcinka ulicy Wiśniowej w Kazimierzu” za kwotę 59.021,5 
zł (dł. 481 mb);

 „Remont nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid. 306/7 w Szy-
dłowie” za kwotę 20.498,56 zł na pow. 250,53 m2.
 Do prac drogowych i porządkowych zakupiono :
- kosiarkę rotacyjną  za kwotę 3.600 zł;
- rębak do gałęzi za kwotę 42.700 zł;
- kosę spalinową za kwotę 2.599 zł;
- piłę spalinową za kwotę 1.499 zł;
-  rozsiewacz do nawozów z zestawem do zimowego utrzymania 

3.200 zł.
2009 r.

  „Przebudowa odcinka ulicy Rzecznej i Promyka w Kazimierzu” za 
kwotę 93.753 zł;

 „Przebudowa odcinka ulicy Armii Krajowej w Lutomiersku” o dł. 
0,246 km za kwotę 50.983,80 zł;
 „Przebudowa  ulicy Kochanowskiego w Lutomiersku ” o dł. 0,135 
km za kwotę 26.780,22 zł;
 „Przebudowa odcinka ulicy Krótkiej w Lutomiersku” o dł. 0,21 km 
za kwotę 38.057,90 zł;
 „Przebudowa ulic Azaliowej, Wschodniej i Zachodniej  w Lutomier-
sku” o dł. 0,5 km za kwotę 81.300,8 zł;
 „Przebudowa ulicy Ogrodowej we Wrzącej ” o dł. 0,525 km za 
kwotę 83.920,14 zł;
 „Przebudowa odcinka ulicy Polnej i Szkolnej w Kazimierzu” o dł. 
0,545 km za kwotę 88.491,48 zł;
 „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lutomiersk: zada-
nie I  (210.134,39  zł), nr 108210 E w Kolonii Bechcice 
zadanie II (182.691,52 zł), nr 103408 E we Florentynowie 
zadanie III  (256.149,37 zł)” nr 111057 E w Mianowie o łącznej dłu-

gości 4,34 km za kwotę łączną 648.975,28 zł.
 „Przebudowa drogi w Albertowie” o dł. 1,78 km za kwotę 
233.737,36 zł;
 „Przebudowa drogi w Szydłowie” o dł. 0,48 km  za kwotę 63.464,40 
zł;
 „Przebudowa drogi w Jerwonicach” o dł. 0,82 km za kwotę 
126.750,68 zł;
 „Przebudowa drogi Żurawieniec –Leonów” o dł. 0,98 km za kwotę 
133.996,87 zł;
Do prac drogowych i porządkowych zakupiono :
-  zamiatarkę do nawierzchni z pojemnikiem i  szczotką boczną za 

kwotę 23.681,79 zł;
- zagęszczarkę płytową do gruntu  za kwotę 5.978 zł;
- kosiarkę elektryczną do trawy  za kwotę 579 zł

2010 r.
W miesiącu kwietniu br. wykonano tzw.  Schetynówkę  pn.: „Prze-

budowa drogi gminnej Nr 108204 E Babiczki – gr. m. Konstantynów 
Łódzki ” o dł.1,6 km za kwotę 275.913,67 zł(całkowite nakłady po-
niesione w latach 2009 i 2010)  na które gmina otrzymała dotację 
w wys. 131.138,88 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. 

zakończono Prace drogowe 
na n/w zadaniach :

 „Przebudowa ulicy Kopernika i zatoki postojowej przyjezdniowej w 
Lutomiersku”  o dł. 0,41 km za kwotę 92.760,75 zł (koło klasztoru);
 „Przebudowa odcinka ulicy Kąpieliskowej w Lutomiersku” o dł. 0,24 
km za kwotę 70.609,70 zł.
 „Przebudowa odcinka ulicy Jordana w Lutomiersku” o dł. 0,3 km za 
kwotę 75.146,06 zł.
 „Przebudowa ulicy Sportowej w Lutomiersku ” o  dł. 0,25 km za kwo-
tę 41.513,55 zł.
 „Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej i Północnej w Kazimierzu” 
o dł. 0,75 km za kwotę 188.337,50 zł.
 „Przebudowa Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku ” na pow. 1.950,0 m2 
za kwotę 81.964,11 zł.
 „Przebudowa  odcinka drogi we Franciszkowie” o dł. 0,52 km za 
kwotę 78.550,92 zł.
 „Przebudowa  odcinka drogi w Stanisławowie Starym” o dł. 0,43 km 
za kwotę 68.134,56 zł.
 „Przebudowa  odcinka drogi w Dziektarzewie” o dł. 0,82 km za kwo-
tę130.847,44 zł.
 „Przebudowa  ulicy Szkolnej we Wrzącej” o dł. 0,765 km za kwotę 
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188.025,18 zł
 „Przebudowa  ulicy Północnej w Lutomiersku” o dł. 0,325 km + chod-
niki i wjazdy na pow. ok. 1.100,0 m2  za kwotę 257.777,77 zł
 „Przebudowa  ulicy Śródleśnej we Wrzącej” o dł. 0,41 km  
za kwotę 91.604,92 zł
 „Przebudowa  odcinka drogi w Antoniewie”o dł. 0,58 km za kwotę 
114.345,72 zł
 „Przebudowa  odcinka drogi w Orzechowie” o dł. 1,06 km za kwotę 
248.679,92 zł  z terminem wykonania do 15 października br.
 „Przebudowa  ulicy Słowackiego w Kazimierzu” o dł. 0,13 km 
z terminem wykonania do 30 października br.
 „Przebudowa  odcinka ulicy Leśnej w Lutomiersku” o dł. 0,23 km. 
z terminem wykonania do 30 października br.
-  Opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę na zadanie pn.: 

„ Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach”  na które 
gmina złożyła wniosek na schetynówkę planowaną do wykona-
nia w 2011 r. Poniesione nakłady to kwota 13.500 zł.

-  W ramach zadania pn: „ Zagospodarowanie działki nr 404 w Lu-
tomiersku na plac zabaw dla dzieci” wykonano:

   -  oczyszczenie, nawiezienie ziemi urodzajnej i wyrównanie   
terenu działki za kwotę 4.000 zł;

   -  oświetlenie na słupie 1 szt.;
   -  obsianie terenu trawą przez pracowników gminy;
   -  ogrodzenie działki z paneli kolorowych za kwotę 6.679,50 zł;
   -  wyposażenie placu zabaw za  kwotę 24.315 zł.

Do prac porządkowych zakupiono׃
-  kosiarkę bijakową wysięgnikową za kwotę 32.940 zł.
Ogółem w latach 2007-2010 ułożono nakładki bitumiczne na oko-

ło 42 km dróg.

 Gmina wykonała i finansowała  remont i przebudowę chodników 
polegających na wymianie zniszczonych płyt chodnikowych na 

kostkę betonową oraz naprawę nawierzchni:

2008 r.
 „Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 3709 E na odcinku 
ulic 3-go Maja i Paderewskiego w Kazimierzu” na pow. 990, m2 
za kwotę 149.646 zł
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3719 E Sarnów – Malanów 
w miejscowości Orzechów na dł.130 mb za kwotę 28.811 zł”
 Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym 
i poziomym w ciągu drogi powiatowej przy Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Lutomiersku za kwotę 9.150 zł.

2009 r.
 „Remont lewostronnego odcinka chodnika na ulicy Paderewskie-
go w Kazimierzu ” na odcinku ca 250 mb za kwotę 68.962,84 zł 
przy drodze powiatowej .

2010 r.
 „Przebudowę  chodnika na ul. 3-go Maja w Kazimierzu”na pow. 
około 255,0 m2 za kwotę 36.600 zł / odcinek chodnika gminne-
go/.

W roku 2009 r. wykonano przebudowy centum miejscowości tj.:
-  przebudowę parku na Pl. Jana Pawła II  w Lutomiersku za kwotę 

299.612 zł;

-  przebudowę parku na Pl. Kościuszki  w Kazimierzu za kwotę 
197.816,38 zł.

W 2010 r. rozpoczęto zadanie pn: Przebudowa centrum Kazi-
mierza : II etap przebudowa nawierzchni chodników na ulicach 
Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka i Pl. Kościusz-
ki”.

Wykonano I etap : chodniki ul. Słowackiego i ul. Hallera za 
kwotę 102.534,90 zł na które gmina uzyskała dofinansowanie w 
wys. 75% kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. II etap a więc przebudowa chodników na uli-
cach : Rzecznej, Polnej, Promyka i Pl. Kościuszki w Kazimierzu 
planowany jest  do wykonania w roku 2011.

i. MoSTY, PrzePUSTY, rowY  /odwodnienie/:
2007 r.
1./  Zakupiono rury betonowe zbrojone o Φ500 mm na naprawy 

interwencyjne przepustów drogowych za kwotę 2.806 ׃ zł.
2008 r.:
1./  Zakupiono rury betonowe zbrojone na naprawy interwencyjne 

przepustów drogowych za kwotę 6.929,60 zł.
2./  Naprawiono przejazd drogowy na ul. Nadrzecznej we Wrzącej 

za kwotę1.570,6׃ zł.
2009 r.:
1./  Zakupiono rury betonowe na naprawy interwencyjne przepu-

stów drogowych za kwotę 6.837,2 zł.
2./  Wytyczono odcinek ulicy Łęgowej w Lutomiersku za kwotę 

1.525 zł i w związku z tym ułożono kryty rów na dł. 114 mb za 
kwotę 16.000 zł.

3./  Zakupiono przepusty drogowe o Φ 1000 mm za kwotę 1.070 zł 
z przeznaczeniem na wymianę na przejazdach drogowych w 
Woli Puczniewskiej.

4./  Wykonano czyszczenie i remont kanału odprowadzającego 
wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody w Lutomiersku za 
kwotę 14.660,61 zł.
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2010 r.:
1./  Pracownicy gminy naprawili przepusty drogowe w Stanisławo-

wie Starym, Bechcicach Parceli i Orzechowie oraz przejazd na 
Zalewce w miejscowości Prusinowiczki.

2./  Na zjeździe z drogi Kazimierz- Zdziechów Nowy do Stanisła-
wowa Starego wykonano odwodnienie skrzyżowania za kwotę 
6.860 zł.

3./  Wykonano barierki  zabezpieczające na przepuście w Miano-
wie i na ul. Zielonej  oraz na moście na ul. Kąpieliskowej w Lu-
tomiersku.

ii. oznakowanie i wYPoSaŻenie ULic:

2007 r.:
1./  Zakupiono znaki drogowe dla oznakowania robót drogowych 

w terenie za 658 zł.
2./  Zakupiono i zamontowano tablice z nazwą miejscowości׃  

Kazimierz, Bechcice Parcela, Bechcice Wieś, Bechcice Kolo-
nia i tablicę kierunkową Bechcice za kwotę  3.338,90 zł.

3./  Z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń gmina otrzymałą dofi-
nansowanie w wys. 3.000 zł na montaż i oznakowanie progów 
zwalniających przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Całko-
wita wartość oznakowania 7.463.96 zł.

4./  Na wniosek mieszkańców ulicy Klasztornej i Kopernika  
w Lutomiersku zamontowano próg zwalniający na ul. Klasztor-
nej za kwotę 2.400 zł.

5./  Zakupiono i zlecono montaż 8 szt. wiat przystankowych  
za kwotę 24.968 zł przy drodze gminnej w Babiczkach, dro-
gach powiatowych w Zdziechowie, Charbicach Górnych, Szy-
dłowie, Puczniewie, Jeziorku i Woli Puczniewskiej oraz przy 
drodze wojewódzkiej w Antoniewie.

6./  Zakupiono 4 szt. koszy ulicznych za kwotę 1.000 zł.
2008 r.:
1. / Zakupiono i zamontowano tablice z nazwą ulicy dla kompleksu 

działek w Kazimierzu i częściowo dla miejscowości Wrząca za 
kwotę 1.037 zł.

2./  Zakupiono i wykonano oznakowanie pionowe i poziome 
parkingu przy Urzędzie Gminy i Gimnazjum w Lutomiersku  
za kwotę 1.562 zł.

3./  Zakupiono oznakowanie pionowe dla przejazdu drogowego na 
ul. Nadrzecznej we Wrzącej za kwotę 866 zł.

4./  Zakupiono oznakowanie pionowe dla ulicy Jordana i Lipowej w 
Lutomiersku, Polnej we Wrzącej, Prusinowiczkach i dla części 
dróg lokalnych utwardzonych za kwotę 5.307 zł.

5./  Zakupiono 7 szt. wiat przystankowych za kwotę 14.518 zł. Mon-
tażu dokonali pracownicy gminy w miejscowościach׃ Czołczyn, 
Kazimierz, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Babice, Dziektarzew 
i Żurawieniec-Leonów.

6./  Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych za kwotę 2.915 zł.
7./  Zakupiono i zamontowano nowe tablice informacyjne dla 

31 sołectw za kwotę 11.495 zł.
2009 r.:
1./  Na głównych ulicach Kazimierza, Lutomierska i Wrzącej zamon-

towano tabliczki z nazwą ulicy za kwotę 32.462 zł  /I etap/.
2./  We wsi Babiczki zamontowano część tablic z nazwą ulicy za 

kwotę 16.431 zł/ I etap/.
3./  Oznakowano ׃ wjazd do miejscowości Mikołajewice i Stanisła-

wów Stary, ulicę Kopernika w Lutomiersku znakiem B-18 zakaz 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3 ton, 
zakupiono znaki ostrzegawcze A-7 uwaga na drogę z pierw-
szeństwem przejazdu w celu oznakowania dojazdów do dróg 
powiatowych. Łączna wartość 4.843 zł.

4./  Dodatkowo zakupiono i zamontowano 2 tablice informacyjne 
dla sołectwa Babiczki za kwotę 780 zł.

5./  Zakupiono kosz metalowy do kwiatów i nasadzenia do parku w 
Lutomiersku za kwotę 10.214 zł.

6./  Zakupiono 3 szt. wiat przystankowych za kwotę 5.490 zł. Mon-
tażu dokonali pracownicy gminy w miejscowościach׃ Czołczyn, 
Stanisławów Stary i Florentynów.

2010 r.:
1./  Przy wjeździe do Lutomierska od strony drogi wojewódzkiej 

710 w Antoniewie i Mirosławicach na działkach gminnych za-
montowano witacze. 

2./  W Babiczkach, Lutomiersku, Kazimierzu i Wrzącej zamonto-
wano brakujące tabliczki z nazwą ulicy. W Lutomiersku i Kazi-
mierzu zamontowano tabliczki informacyjne instytucji. Wartość 
poz. 1 i 2 to kwota 12.522 zł.

3./  Na ul. Przełajowej w Lutomiersku i ul. Szkolnej w Kazimierzu 
zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem piono-
wym za kwotę 7.320 zł.

4./  Odnowiono miejsca postojowe na parkingach w Lutomiersku i 
Kazimierzu oraz przejścia dla pieszych w Lutomiersku za kwo-
tę 1.098 zł. Na parkingu przy klasztorze w Lutomiersku wyko-
nano nowe oznakowanie poziome i pionowe za kwotę 515 zł.

5./  Znakami B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 10 ton oznakowano drogę w Orzechowie i ul. 
Wiśniową w Kazimierzu znakami o treści 8 ton za kwotę 366 
zł.

6./  Zakupiono oznakowanie pionowe niezbędne dla oznakowania 
miejsc zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg.

7./  Wykonano nowe oznakowanie poziome Pl. Jana Pawła w Lu-
tomiersku za kwotę 1.352 zł. 

8./  W celu poprawy estetyki otoczenia zakupiono׃
-  20 szt. gazonów na kwiaty do parku w Kazimierzu za kwotę 837 zł;
-  12 koszy na śmieci za kwotę 4.000 zł;
-  kwiaty doniczkowe dla nasadzeń w parku w Kazimierzu i Luto-

miersku za kwotę 2.320 zł.       

iii. roBoTY UTrzYManiowe
2./  Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawy dróg grun-

towych i szlakowych w latach:
2007 r.

 1.950 ton za kwotę 96.111,60 zł na naprawy interwencyjne drogi 
Jerwonicach i Puczniewie ;

2008 r.  
3.730 ton za kwotę 234.447,40,- na naprawy interwencyjne dróg  

miejscowościach : Franciszków na dł. ca 500 mb, Mikołajewice na 
dł. ca 150 mb, Zalew na dł. ca 600 mb, Lutomiersk na dł. ca 100 mb, 
Szydłów na dł. ca 300 mb, Albertów na dł. ca 1,0 km, Stanisławów 
Stary na dł. ca 250 mb, Orzechów na dł. ca 50 mb;
2009 r.

 7.200 ton za kwotę 23.332,50 zł na naprawy interwencyjne dróg w 
miejscowościach: Kazimierz, ul. Polna, Szkolna i łącznik na dł. ca 500 
mb, ul. Rzeczna na dł. ca 200 mb, w Zdziechów na dł. 50 mb, we 
Wrząca na ul. Przełajowa, Ogrodowa i Szkolna na dł. 800,0 mb, Zalew 
na dł. ca 1.800 mb, Dziektarzew na dł. 900 mb, Zdziechów Kol. na dł. 
ca 500mb, Stanisławów Nowy na dł. ca 600 mb, Florentynów na dł. ca 
1, km, Mirosławice, Lutomiersk-uzupełnienie plac szkoły i targowica, 
ul. Irysowa, Wrząca ul. Nadrzeczna na dł. ca 150 mb, Stanisławów 
Stary na dł. ca 200 mb, Florentynów na dł. ca 120 mb, Szydłówek na 
dł. 120 mb, Żurawieniec na dł. ca 100 mb, wjazd na plac szkoły w Szy-
dłowie, Malanów Kol. na dł. ca 60 mb, Czołczyn na dł. ca 90 mb, Char-
bice Dolne na dł. ca 50 mb, Stanisławów Nowy na dł. ca 200 mb.

2010 r.
 5.800 ton za kwotę 260.097,60 zł na naprawy interwencyjne dróg 
w  Szydłówku na dł. ca 500 mb i w Bechcicach Parceli na dł. ca 
800mb, Zalew od strony drogi powiatowej w Wygodzie Mikoła-
jewskiej odcinku ca 500 mb, Stanisławów Stary, Charbice Górne 
- Madaje Nowe, Szydłówek, dla robót interwencyjnych zabezpie-
czono ca 90 ton na placu targowicy.(III etap): Mikołajewice Ko-
lonia, naprawy interwencyjne (planowane  zakończenie dostaw 
etapu kruszywa  do dnia 30.10.2010 r.).
3./  Wykonano modernizacje dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych:
-  polegające na utwardzeniu nawierzchni jezdni kruszywem dro-

gowym:
2007 r.

I  etap na dł. 3,085 km w miejscowości Babiczki, Mianów, Bechcice-
Florentynów i Charbice Górne-Madaje Nowe za kwotę 208.253,04 
zł  (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 45 tys. zł)
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II  etap  na dł. 1,922 km w miejscowości Jerwonice i Puczniew 
za kwotę 138.692,37 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w 
wys. 45 tys. zł).

2008 r.
-  w Kol. Bechcice na dł. 1,40 km (dotacja z Urzędu Marszałkow-

skiego 57,5 tys. zł);
-  w Charbicach Górnych na dł. 1,0 km (dotacja z Urzędu Marszał-

kowskiego 10 tys.)
- polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej.

2009 r.
„Przebudowa odcinka drogi w Charbicach Górnych ” o dł. 0,95 

km za kwotę 155.778,75 zł; (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w 
wys.41 tys. zł);

„Przebudowa odcinka ulicy Przełajowej  w Lutomiersku i Wrzącej” 
o dł. 0,85 km za kwotę 131.032,2 zł; (dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego w wys.35 tys. zł);
2010 r.

„Przebudowa drogi  Florentynów –   Bechcice” o dł. 1,78 km za 
kwotę 252.691,28 zł. (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 
41 tys. zł);

4./  Corocznie wykonywano remonty cząstkowe ulic o na-
wierzchni bitumicznej w Lutomiersku : na ulicy Dąbrow-
skiego, Moniuszki i Kopernika, na drodze Puczniew – Mia-
nów za kwotę łączną 30.600 zł. Dla robót interwencyjnych 
zakupiono masę bitumiczną na zimno w ilości 6,5 tony za 
kwotę 3.825 zł.

5./  Sprzętem gminnym w porze wiosenno – jesiennej wyko-
nywano profilowanie dróg gruntowych na dł. około 60 km 
rocznie.

6./  Dla wyrównania nawierzchni gruntowej w roku 2009 na-
wieziono żwir w ilości 54 tony za kwotę 2.138,66 zł na dro-
gę Jerwonice - Wandzin.

iV. Prace rÓŻne : 

1./  W ramach robót interwencyjnych każdego roku wykonywane 
są zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu przy dro-
gach  gminnych oraz koszenie traw na poboczach dróg gmin-
nych oraz w miejscach stwarzających zagrożenie dla ruchu 
drogowego.

2./  Na bieżąco wykonywane są prace pielęgnacyjno – porządko-
we na placu zabaw, w parkach w Lutomiersku i Kazimierzu, na 
stadionie sportowym w Lutomiersku oraz działkach gminnych.

V. Roboty wykonywane  pRzy  
dRodze wojewódzkiej: 

1./  Corocznie przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach 
odnawiane jest oznakowanie poziome (w tym przejścia dla 
pieszych) na odcinku  drogi wojewódzkiej Mirosławice - Luto-
miersk – Antoniew.

2./  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi prowadził od 2009 r. prze-
budowę drogi wojewódzkiej Nr 710 na  odcinku od Lutomierska  
ul. Szadkowska do Szadku.

Vi Roboty wykonywane  
pRzy dRogach powiatowych: 

Przy udziale środków gminy  Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
zrealizowało׃ 

-  w roku 2009 Remont drogi powiatowej nr 3314 E od drogi wo-
jewódzkiej  nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów 
gm. Lutomiersk, polegającą na ułożeniu prawostronnego odcin-
ka chodnika na ul. Kilińskiego  w Lutomiersku, ułożeniu nowej 
nawierzchni bitumicznej od granic Lutomierska do Szydłowa 
i wzmocnienie poboczy;

-  w roku 2010 zadanie j.w. kontynuacja, polegające na przełożeniu 
części chodników z kostki, wykonanie kanalizacji deszczowej, 
rowu przydrożnego i barierek oraz nakładki bitumicznej przez 
centum Lutomierska tj. ul. Kościuszki, Pl. Jana Pawła i odcinek 
ul. Kilińskiego;

-  trwają jeszcze prace prowadzone przy Przebudowie  drogi po-
wiatowej 3709 E  - od drogi wojewódzkiej 710 do ul. Sienkiewi-
cza w Kazimierzu na dł. 730 mb; planowane zakończenie prac 
do dnia 30.10.2010 r.

Na bieżąco u zarządców dróg 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 nie-
bezpiecznych.

Ponadto w roku 2008 zostały wykonane następujące zadania 
inwestycyjne:

1.  przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazimie-
rzu za kwotę 989.802,69 zł.

2.  wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Lutomiersk 
za kwotę 172.370,70 zł, przy udziale środków z WFOŚiGW

W roku 2010 została odebrana kompletna dokumentacja projekto-
wea sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznika z istnie-
jącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku za kwotę 61.000,0 zł.
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rok 2007 

1. W terminie od 1.05-30.06.2007 r. Gmina realizowała projekt 
pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 372311 Kazimierz – Ba-
bice Gm. Lutomiersk” w ramach działania 3.2 Obszary podlega-
jące restrukturyzacji ZPORR. Beneficjentem projektu była Gmina 
Lutomiersk. Całkowity koszt projektu wyniósł 463 571,44 zł, w tym 
dofinansowanie EFRR wyniosło 347 678,58 zł. W ramach projektu 
wykonano przebudowę nawierzchni drogi o długości 2,23 km, 

2. Wykonano „Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Lu-
tomiersku” o wartości 126.639 zł. Środki finansowe w wys. 83.036 
zł pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktu-
ryzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego  oraz Rozwój Ob-
szarów Wiejskich 2004-2006”, pozostałe środki w wys. 43.603,03 
zł pochodzą z budżetu gminy.

rok 2008

1) Gmina Lutomiersk była w okresie 15.01-30.06.2008 benefi-
cjentem projektu pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania 
wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kazimierzu” w ramach 
działania 3.1 Obszary wiejskie. Całkowita wartość projektu wynio-
sła 1.016.482,69 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 455.746,69 
zł. 

rok 2009

1) „nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół róż-
nych szczebli” - umowa o dofinansowanie  projektu podpisana 
w dniu 21.05.2009 r. 

Projekt złożony w partnerstwie  - liderem jest Miast Pabianice 
– partnerzy to gminy Dłutów, Dobroń Ksawerów, Pabianice, Luto-
miersk Rzgów, gmina Miejska Konstantynów Łódzki, oraz powiat 
Pabianicki -  projekt obejmuje wyposażenie pracowni multimedial-
nych w szkoleniowe stanowisko komputerowe z oprogramowa-
niem, myszką  i słuchawkami oraz zestaw lekcji multimedialnych 
dla nauczyciela a także rzutnik multimedialny i elektryczny ekran  
na terenie gminy Lutomiersk to 12 pracowni multimedialnych  
- 5 w szkołach podstawowych i 7 w szkołach gimnazjalnych. Cał-
kowita wartość projektu  - 1.857.299,00 zł Gmina pozyskała pra-
cownię o wartości 130.800 zł przy udziale własnym w wysokości 
29,693 zł

rok 2010 
Gmina Lutomiersk realizuje projekt „Zakup średniego samocho-

du ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłów”, który jest współfi-

nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego. 

Całkowita wartość projektu   - 500.313,52 PLN
Kwota dofinansowania 85%   - 425.266,49 PLN
              Środki własne  15 %   - 75.047,03 PLN
 
Okres realizacji projektu  -  II -  III kwartał 2010 r. 
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu za-

grożeń środowiskowych w Gminie Lutomiersk oraz całym powiecie 
pabianickim, a także zmniejszanie ich skutków.

Gmina Lutomiersk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”  podpisała 
umowę  na realizację  zadania: „Przebudowa centrum Kazimierza: 
II etap przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackie-
go, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki”. 

Całkowita wartość projektu
 - 506. 748,75 zł. 
koszty kwalifikowalne projektu
 - 411.960,09 
 koszty kwalifikowalne I etapu projektu    
realizowanego w roku 2010  - 119.009,07
 koszty kwalifikowalne II etapu projektu    
realizowanego w roku 2011  - 292. 951,02
kwota  przyznanej pomocy
 - 308.969 zł.
kwota I transzy pomocy
- 89.256 zł.  (będzie wypłacona po wykonaniu i rozliczeniu do 

końca roku 2010 r.)
kwota II transzy pomocy
- 219.713 zł.  (będzie wypłacona po wykonaniu i rozliczeniu do 

końca roku 2010 r.)

Gminny Ośrodek Kultury w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” 
realizuje zadanie „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia” 

Całkowita wartość projektu   - 464.305,27 PLN
       Kwota dofinansowania     - 226.097,00 PLN
                     Środki własne    - 238.208,27 PLN
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System planowania i zagospodarowania przestrzennego jest w Polsce realizowany na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Na system 
aktów tworzących go składają się na poziomie gminy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego; na poziomie województwa: plan zagospodarowania przestrzennego województwa; na poziomie kraju: koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju. Są to akty planowania ogólnego, czyli zawierające w swej treści zespół przepisów, uzupełniony o akty planowania 
specjalistycznego, który ma być stosowany w stosunkach wewnętrznych lub jako prawo miejscowe, na obszarze, na którym akty te obowiązują.

Do 31 grudnia 2003 r. obowiązywał Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XX/155/93 Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 22.06.1993 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym woj. sieradzkiego nr 13 poz. 41 z dnia 15.07.1993 r. 

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717/ z dniem 1 stycz-
nia 2004 r. Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lutomiersk zatwierdzony Uchwałą XX/155/93 z dnia 22.06.1993 r. Rady Gminy 
Lutomiersk ogłoszony w Dzienniku Urzędowym województwa sieradzkiego nr 13 z dnia 15.07.1993 r. poz. 41 utracił moc.

Do końca 2003 r. uchwalono osiem indywidualnych planów miejscowych, łącznie dla powierzchni 303 583 m2 (30,4 ha). Ich uchwalenia nastąpiły 
kolejno:

DAtA
UCHWaLenIa POŁOżenIe nR DZIaŁKI

23.01.2001 Babice Mirosławice dz. nr 222÷224, 226, 227, 229, 230 dz. nr 118/2, 118/3, 118/2 wraz z przyległymi drogami

17.07.2001 Zalew dz. nr 176 wraz z przyległymi drogami

12.06.2002 Wrząca dz. nr 286 wraz z przyległymi drogami

27.06.2002 Florentynów dz. nr 91 wraz z przyległymi drogami

15.09.2003 Lutomiersk dz. nr 112 wraz z przyległymi drogami

15.09.2003 Babiczki dz. nr 216 wraz z przyległymi drogami

15.09.2003 Stanisławów Stary dz. nr 127, 130/1 wraz z przyległymi drogami

15.09.2003 Babice dz. nr 296/26 ÷ 296/40 wraz z przyległymi drogami

Kolejny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutomiersk dla pozostałych obszarów gminy został zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/342/06 Rady 
Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk, ogłoszonym 
w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego nr 51/1 i 51/2 z dnia 3 marca 2007 r. Poz. 420. Na podstawie w/w planu wydano 785 szt. wypisów i wyrysów.

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2007 r.,  Sygn. akt II SA/Łd 324/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność uchwały Nr XLVIII/342/06 
Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 września 2006 r. ogłoszonej w Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 51/1 i 51/2 poz. 420 z dnia 3 marca 2007 r. Jednocześnie Sąd 
stwierdził, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Łodzi  w dniu 19 stycznia 2008 r. uprawomocnił się, zatem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać.

W dniu 3 marca 2008 r. Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła 13 uchwał  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębów geodezyjnych położonych w gminie Lutomiersk. Stosownie do art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
po dokonaniu obwieszczeń, zawiadomień stosownych instytucji i ogłoszeniu w prasie o podjętych uchwałach, ogłoszono przetarg na realizację 13 miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Przetarg wygrała firma BUDPLAN  z Warszawy. Umowa została podpisana w maju 2008 r.

Po podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk uchwał o przystąpieniu do sporządzenia  planu miejscowego Wójt Gminy Lutomiersk  
wykonywał wszystkie czynności zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.).

Plan miejscowy uchwala rada gminy,  po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lutomiersk zostało zatwierdzone Uchwałą nr XXXIII/241/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21.06.2005 r.

W 2010 r. Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spośród 13 uchwał o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzchnia uchwalonych planów wynosi 1630 ha.

L.P OBRĘB 
GeODeZYJnY

UCHWaŁa O PRZYSTĄPIenIU 
DO SPORZĄDZenIa MPZP

UCHWaŁa O ZaTWIeRDZenIU 
MPZP

OGŁOSZenIe DZIennIK 
URZĘDOWY WOJeWÓDZTWa 

ŁÓDZKIeGO
1. Prusinowice  i Zalew Nr XXI/134/08 z dnia 03.03.2008 r. Nr XLIX/344/10 z dnia  17.05.2010 r. Nr 195, poz. 1574 z dnia 03.07.2010 r.

2. Czołczyn, Jerwoni-
ce, Zofiówka

Nr XXI/136/08 z dnia 03.03.2008 r. Nr XLIX/348/10  z dnia 17.05.2010 r. Nr 198, poz. 1609 z dnia 07.07.2010 r.

3. Kazimierz Nr XXI/131/08 z dnia 03.03.2008 r. Nr XLIX/346/10  z dnia 17.05.2010 r. Nr 200 poz. 1622 z dnia 09.07.2010 r.

4. Lutomiersk Nr XXI/133/08 z dnia 03.03.2008 r. Nr LI/360/10 z dnia 13.07.2010 r. Nr 265 poz.2189z dnia 13.09.2010 r.

5. Wrząca Nr XXI/135/08  z dnia  03.03.2008 
r.

Nr LI/362/10 z dnia  13.07.2010 r. Nr 265 poz.2190 z dnia 13.09.2010 r.

6. Charbice Dolne 
Charbice Górne 
Szydłów

Nr XXI/138/08 z dnia 03.03.2008 r. Nr LI/364/10 z dnia 13.07.2010 r. Nr 265 poz.2191 z dnia 13.09.2010 r.

7. Malanów Trupianka 
Orzechów Madaje 
Nowe

Nr XXI/139/08  z dnia  03.03.2008 r. Nr LI/366/10 z dnia  13.07.2010 r. Nr 265 poz.2192 z dnia 13.09.2010 r.

Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
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Do uchwalenia pozostało jeszcze 6 planów miejscowych dla obrębów geodezyjnych:
1. Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary i Albertów
2. Dziektarzew, Mikołajewice i Wygoda Mikołajewska
3. Franciszków, Żurawieniec Leonów, Wola Puczniewska, Mianów, Puczniew i Zygmuntów
4. Mirosławice
5. Babice i Babiczki
6. Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice

Dla trzech z w/w planów zakończył się termin wyłozenia projektu do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

może wnieść uwagi do 28.10.2010.
Obecnie do publicznego wglądu wyłożone są pozostałe z w/w planów. Przewiduje się uchwalenie planów do końca 2010 r.
W przypadku braku planu inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji celu publicznego. Natomiast zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na 
budowie obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzenie 
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.

Wydano następującą ilość decyzji:
2007 r. – 25 szt.
2008 r. – 317 szt.
2009 r. – 157 szt.
do 30.09.2010 r. - 115 szt.

Gmina Lutomiersk nabyła na własność z mocy prawa, w trybie art. 13 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) - nieruchomość 
zabudowaną położoną w obrębie Trupianka – Orzechów, oznaczoną działką nr 174/1 o pow. 0,76 ha. Dokonany został za-
kup nieruchomości gruntowej (rolnej), położonej w obrębie Albertów, oznaczonej działką nr 165/3 o pow. 0,14 ha.

Aktem Notarialnym Repertorium A nr 3130/2009 z dnia 27.05.2009 r. uregulowany został stan prawny bezumownego 
korzystania przez  Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. - z nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, położonej w obrębie Mirosławice, oznaczonej działką nr 114/1 o pow. 0,3400 ha, 
na której znajduje się ujęcie wody dla miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Wójt Gminy Lutomiersk zawarł z Przedsiębiorstwem trzyletnią umowę dzierżawy na przedmiotową nieruchomość. Umo-
wa dzierżawy została zawarta 1 lipca 2010 r. z miesięczną płatnością czynszu dzierżawnego w wysokości 3.400,00 zł plus 
22% podatku VAT. Za lata bezumownego użytkowania nieruchomości, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów 
Łódzki Spółka z o.o. zapłaci Gminie Lutomiersk kwotę:

114.240,00 zł (słownie: sto czternaście  tysięcy dwieście czterdzieści złoty i 00/100 groszy) w sześciu miesięcznych ra-
tach, począwszy od lipca 2010 r. 

Z gminnego zasobu nieruchomości dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lu-
tomiersk, a sprzedaż ta przedstawia się następująco:
II półrocze  2006 r. -  6 nieruchomości gruntowych na ogólną powierzchnię 0,98 ha o wartości: 98.234,60 zł, w tym VaT 22% 

-  11.205,12 zł;

2007 r. -  19 nieruchomości gruntowych na ogólną powierzchnię 1,64 ha o wartości: 773.053,42 zł, w tym VaT 22% - 130.792,42 zł;

2008 r. -  9 nieruchomości gruntowych na ogólną powierzchnię 1,72 ha o wartości: 748.246,00 zł, w tym VaT 22% - 124.146,00 zł;

2009 r. -  8 nieruchomości gruntowych na ogólną powierzchnię 0,73 ha o wartości: 431.814,12 zł, w tym VaT 22% - 77.868,12 zł;

2010 r. -  5 nieruchomości gruntowych na ogólną powierzchnię 0,51 ha o wartości: 248.506,00 zł, w tym VaT 22% - 54.671,32 zł.

Nadal trwa regulowanie stanu prawnego dróg gminnych na ogólną powierzchnię 38,68 ha na którą składają się działki geodezyjne 
w ilości 57 sztuk.



Strona 10 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

październik 2010

Głównym dochodem mającym zasadnicze znaczenie dla finan-
sowania zadań gminy są wpływy z podatków.

W grupie podatków samorządowych zasilających budżety gmin 
podstawowe znaczenie ma podatek od nieruchomości. Wymiar 
tego podatku za podstawę opodatkowania przyjmuje powierzchnię 
użytkową budynków i powierzchnie gruntów, a tylko w niewielkim 
stopniu uwzględnia się jej wartość. W konsekwencji cechą podatku 
od nieruchomości jest to, że nie podlega on gwałtownym waha-
niom. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym 
roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok 
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, 
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego i ogłaszane są corocznie w obwieszcze-
niu Ministra Finansów.

Mimo iż podatek ten  jest ważnym źródłem dochodów naszej 
gminy intencją władz było, aby podatki były stabilne i utrzymywały 
się na tym samym poziomie. Kilkuprocentowy wzrost odpowiadał 
wysokości  inflacji.

Drugim pod względem wielkości dochodem jest podatek rolny, 
który naliczany jest z gruntów sklasyfikowanych w ewidencji grun-
tów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione lub 
zakrzewione.

Stawka podatku rolnego za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeli-
czeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 
2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 
3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy podaną w komu-
nikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rady 
gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta przyjmowanych 
jako maksymalne stawki podatku rolnego. W naszej gminie poda-
tek ten kształtował się następująco:

2007 r. -  przyjęto cenę żyta z komunikatu – 35,52 za 1 dt, poda-
tek wynosił 88,80 zł  z 1 ha

2008 r. -  obniżono cenę żyta z komunikatu do 50 zł za 1 dt, po-
datek wynosił 125,00 zł z 1 ha

2009 r. -  obniżono cenę żyta z komunikatu do 50 zł za 1 dt, po-
datek wynosił 125,00 zł z 1 ha

2010 r. -  przyjęto cenę żyta z komunikatu – 34,10 zł za 1 dt, po-
datek wynosił 85,25 zł z 1 ha

Dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 
stawka stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha przelicze-
niowego.

Podatek leśny  - przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym 
są lasy - co oznacza grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji grun-
tów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykony-
wanie innej działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. 
Wysokość podatku wynika z komunikatu Prezesa GUS-u, który 
corocznie podaje średnią cenę sprzedaży drewna  obliczaną wg 
średniej ceny drewna  uzyskanej przez nadleśnictwa, przyjmowa-
ną do ustalenia w/w podatku.

Podatek od środków transportowych ciąży na osobach fizycz-
nych i osobach prawnych będących właścicielami środków trans-
portowych. W omawianym okresie podatek ten nie ulegał zmianie.

 
reaLizacja dochodÓw  
w LaTach 2007-2010

Zaległości podatkowe osób fizycznych w stosunku do wymiaru 
podatku przedstawiały się następująco:

2007 r. -  stanowiły 6,45 %, 2008 r. - stanowiły 3,9 %, 2009 r. 
stanowiły  6,10 % .

W stosunku do roku 2007 zanotowano wzrost liczby podatników 
o około 9 %, zadłużenie pozostawało na podobnym poziomie.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

Od 2006 r. prowadzone jest zadanie zlecone gminie z zakresu 
administracji rządowej polegające na zwrocie części podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom po-
datku rolnego. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa. Podatnicy podatku rolnego otrzymują 
corocznie zwrot podatku w zależności od posiadanej powierzchni 
użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Z roku na rok zwiększa 
się zainteresowanie w/w wsparciem dla rolników, w omawianych 
latach przedstawiało się to następująco:

2006 r. złoŻono 103 wnioSki na kwoTę 37.443,84 zł.

2007 r. złoŻono 209 wnioSkÓw na kwoTę 74.087,45 zł.

2008 r. złoŻono 279 wnioSkÓw na kwoTę 165.216,51 zł.

2009 r. złoŻono 378 wnioSkÓw na kwoTę 199.485,24 zł.

2010 r. złoŻono 365 wnioSkÓw na kwoTę 197.934,87 zł.

W latach 2006-2010 Urząd Gminy Lutomiersk w zakresie spraw 
dotyczących rolnictwa współpracował z następującymi instytucja-
mi: Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Pabianicach, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego z/s w Bratoszewicach, Powiatowym Inspektoratem  
Weterynarii w Pabianicach, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Łodzi, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Dzięki tej współpracy możliwe było zorganizowanie wielu spo-
tkań i szkoleń, które pozwoliły producentom rolnym na zapoznanie 
się z zobowiązującymi wymaganiami i  przepisami z zakresu rolnic-
twa. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia z za-
kresu wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych, identyfikacji i rejestracji zwierząt,  pozyskiwa-
nia środków z funduszy unijnych oraz  „Minimalnych wymaganiach 
wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych” Powiatowy Inspek-
torat Weterynarii prowadził szkolenia z zakresu zwalczania choro-
by „AUJESZKYEGO”.

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

W latach 2006-2010 zorganizowano kursy chemizacyjne dla 
osób stosujących środki ochrony roślin oraz nabywających środ-
ki zaliczane do bardzo toksycznych i toksycznych. W szkoleniach 
udział wzięło 133 producentów rolnych.

 W okresie sprawozdawczym pracownicy Urzędu Gminy udziela-
li wszelkiej pomocy w zakresie: 

-  pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich do gruntów rolnych i z tytułu gospodarowania na 
obszarach ONW, 

- rent strukturalnych
- modernizacji gospodarstw rolnych
- ułatwienia startu młodym rolnikom
Pomagano w wypełnianiu wniosków składanych w Agencji  

Rynku Rolnego:
- o przyznanie dopłat do materiału siewnego,
-  o przyznanie środków finansowych z tytułu sprzedaży ARR  

indywidualnych kwot mlecznych, 
Na bieżąco przekazywano sołtysom informacje i komunikaty ad-

resowane  do producentów rolnych.
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Na terenie naszej gminy  stowarzyszonych jest 19  jednostek OSP. Są to 
jednostki typu „S” posiadające samochody pożarnicze. 

Posiadamy  25 samochodów pożarniczych w tym 8 średnich, 2 ciężkie  
i 15 lekkich. Jednostki OSP zrzeszają około  650 druhów.

Przy jednostkach OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz 
Żeńska Drużyna Pożarnicza  w Bechcicach, Szydłowie i Mianowie.

Wydatki poniesione w latach 2006-2010 na ochronę p.pożarową stano-
wią kwotę  1.836.509 zł i przedstawiają się następująco:

365.426 zł – to wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, 
ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, prenumerata czaso-
pism, badania lekarskie  kierowców OSP, strażaków ratowników i inne wy-
datki związane z ochroną p.pożarową.

217.497 zł – to koszty utrzymania pojazdów pożarniczych, w skład, któ-
rych wchodzi paliwo, części samochodowe, remonty i naprawy, badania 
techniczne pojazdów i  montaż sprzętu.

46.646 zł - to zakup sprzętu p.pożarowego, środków ochrony indywidual-
nej strażaka, zakup umundurowania, prenumerata czasopism oraz bieżące 
remonty strażnic.

W latach 2006-2010  wyposażono jednostki OSP z terenu naszej gminy 
w 6 dodatkowych pojazdów pożarniczych  wymienionych w poniższej tabel-
ce. Środki gminy przeznaczone na ten cel stanowią kwotę 652.670 zł

Samochody takie jak IVECO-Eurocargo w OSP Lutomiersk i Kazimierz 
są to samochody specjalistyczne  wyposażone w sprzęt ratownictwa przed-
medycznego i ratownictwa technicznego.

Wyposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt oraz środki indywidual-
nej ochrony strażaka pozwala na lepszą ochronę życia ludzkiego, mienia i 
ochrony środowiska. Nadmienić tutaj należy  iż w okresie 2007- 2010  jed-
nostki OSP naszej gminy  uczestniczyły w 420 akcjach ratowniczo-gaśni-
czych i likwidacji miejscowych zagrożeń. Większość tych akcji to zdarzenia 
na terenie gminy.

Druhny i druhowie naszych jednostek uczestniczyli w gminnych i powia-
towych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w roku 2007 i 
2009 podczas których wykazali się  dużymi umiejętnościami w zakresie 
ćwiczeń bojowych i sztafety.

Drużyny Ratownictwa Przedmedycznego w OSP Lutomiersk, Szydłów 
i Kazimierz co pewien czas  uzupełniają umiejętności wyszkolenia w zakre-
sie  tego ratownictwa.

Około 50 strażaków-ratowników odbyło szkolenia podstawowe upraw-
niające ich do uczestniczenia w akcjach ratowniczych i 15 kurs w zakresie 
obsługi i eksploatacji pił  prowadzone przez Wydział Szkoleniowo-Opera-
cyjny  PSP Pabianice.

 
554.270 zł -  to koszty związane z wykonywaniem prac remontowych 

w obiektach strażackich.
Ważniejsze z nich to :

•  OSP Czołczyn - termomodernizacja budynku, odnowienie sali głównej, 
instalacja CO, wymiana wrót garażowych i prace remontowo-dekarskie,

 • OSP Puczniew – wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy,
•   OSP Szydłów   - instalacja co, zakup materiałów ogrodzeniowych i prace 

remontowo-malarskie, pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
 •  OSP Kazimierz – remont generalny sali głównej, pomieszczeń kuchen-

nych, wymiana urządzeń co, wykonanie robót elektrycznych,
•  OSP Lutomiersk – zakup pieca co, opłacenie wykonania remontu po-

mieszczeń kuchennych, zakup grzejników co.
•  OSP Prusinowice – zakup pieca co, prace remontowo-malarskie w bu-

dynku remizy,
•  OSP  Wygoda -    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie i ob-

sadzenie wrót garażowych, zakup kostki brukowej.
•  OSP Charbice -  wymiana drzwi garażowych, wykonanie podjazdu do 

garażu i opaski wzdłuż frontu budynku.
•  OSP Stanisławów –  wykonanie i obsadzenie drzwi, uzupełnienie ubytków 

stropu, założenie obróbek dekarskich i półrynien, pokrycie dachu  papą 
termozgrzewalną,  budowa sanitariatów, prace remontowo-malarskie.

• OSP Jerwonice – wymiana pokrycia dachowego.
•   OSP Orzechów- wymiana pokrycia dachowego i położenie terakoty w po-

mieszczeniach budynku remizy,
•  OSP Albertów –wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa sanitaria-

tów, malowanie remizy,
•  OSP Malanów – wymiana stolarki okiennej, prace remontowe budynku 

remizy,
• OSP Mianów – wymiana okien, malowanie sali głównej.
•  OSP Zdziechów – remont generalny sali głównej, częściowe zewnętrzne 

ocieplenie  i pomalowanie ścian budynku remizy,

•  OSP Mirosławice – wykonanie zewnętrzych i wewnętrznych prac remon-
towo-malarskich budynku remizy i garażu samochodowego, pokrycie da-
chu papą termozgrzewalną, zakup basenu kuchennego.

•  OSP Babice – odnowienie sali głównej, położenie terakoty i glazury,  
wykonanie robót elektrycznych  i elewacji budynku remizy,

•  OSP Bechcice -  wykonanie wylewki betonowej w garażu,
Nadmienić tutaj należy, że wiele prac remontowo-porządkowych w jednost-
kach OSP strażacy wykonali we własnym zakresie, za co im składam po-
dziękowanie.

Corocznie strażacy czynnie uczestniczą w obchodach Św. Floriana, Stra-
żackim Spotkaniu Noworocznym, Dożynkach Gminnych, a także w uroczy-
stościach państwowych i kościelnych.

Lp. Jednostka OSP MARKA Rok 
zakupu

Kwota całkowita Dotacje z 
WFOŚ i GW

Dotacje Zarządu 
GłównegoOSP

Środki 
gminy

Środki 
RPO

1. Mianów FIAT Ducato 2006 77.161 30.864 --- 46.297 ---

2. Lutomiersk IVECO-Eurocargo 2008 470.800 171.200 125.000 174.600 ---

3. Wygoda Mikołajewska FIAT Ducato 2008 80.000 32.000 --- 48.000 ---

4. Kazimierz IVECO-Eurocargo 2009 449.400 179.760 --- 269.640 ---

5. Czołczyn PEUGEOT Boxer 2009 78.110 --- --- 78.110 ---

6. Orzechów Jelcz 422 2009 Używany samochód pożarniczy przekazany dla 
naszej gminy przez PSP w Łodzi

10.000 ---

7 Szydłow Mercedes Atego 2010 500.313,52 75.047,03 425.266,49
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania 
pomocy społecznej na terenie gminy Lutomiersk ośrodek wykonuje 
zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Ośrodek jest jednostką budżetową gminy finansowaną;

1)  ze środków dotacji celowej ustalanej przez Wojewodę na re-
alizację zadań zleconych

2)  ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych i za-
dań własnych o charakterze obowiązkowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Prowadzi pracę socjalną w celu pobudzenia aktywności społecz-
nej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób 
w celu odzyskania  zdolności do prawidłowego funkcjonowania 
w środowisku.

W celu rozwiazywania problemów społecznych i zapewnieniu 
środków na działalność Ośrodek współpracuje z organami admi-
nistracji rządowej i samorządowej,organizacjami społecznymi,sto-
warzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,Kościoła-
mi na terenie gminy, Caritasem, Zakładem Ubezpieczen Społecz-
nych i KRUS’em w Łasku.

W 2006 r. Ośrodek Pomocy wsparł finansowo i rzeczowo 256 
rodzin. Z bezpłatnego dożywiania w szkołach skorzystało 155 
uczniów ze szkół z terenu gminy i w 9 szkołach poza terenem gmi-
ny.

Na dożywianie dzieci w szkołach pozyskano środki z budżetu 
państwa w ramach programu,,Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania'' w kwocie 42.163 zł. Środki własne gminy przeznaczone na 
ten cel to kwota 17.342 zł.

W 2007 r. udzielono pomocy celowej i rzeczowej 208 rodzinom. 
Dożywianiem objęto 130 dzieci. Pozyskano na ten cel środki z bu-
dżetu państwa w kwocie 28.000 zł. Środki własne gminy przezna-
czone na ten cel to kwota 18.708 zł.

W zwiazku z potrzebą opieki nad osobami  starszymi przewlekle 
chorymi,samotnymi w 2007 r. zatrudniono 4 opiekunki do opieki 
nad tymi osobami. Pomoc usługowa rozwija się.

W 2008 r. udzielono pomocy finansowej i rzeczowej 204 rodzi-
nom. Z bezpłatnego dożywiania skorzystało 130 dzieci. Pozyskano 
na ten cel kwotę 29.997 zł ze środków budżetu państwa. Wkład 
z budżetu Gminy to kwota 22.703 zł.

W 2008 r. wypłaciliśmy 3 zasiłki celowe dla rodzin, które ponio-
sły straty w wyniku huraganu tj. kwotę 12.000 zł a 233 rodzinom 
wypłacono zasiłki celowe  z tytułu klęski żywiołowej spowodowanej 
suszą na kwotę 220.000 zł.     

W 2009 r. z pomocy społecznej skorzystało 186 rodzin. Z bez-
płatnego dożywiania skorzystało 101 dzieci. Dzieci mają dowożo-
ne gorące posiłki. Pozyskano środki na ten cel z budżetu państwa 
w kwocie 36.085 zł. Środki własne gminy to kwota 22.700 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2009 r wypłaciliśmy 
kwotę 11.000 zł . Zasiki celowe otrzymały 3 rodziny. 

Do dnia 30.09.2010 r. z pomocy społecznej skorzystały 153 ro-
dziny. Z bezpłatnego dożywiania korzysta 104 uczniów. Wydaliśmy 
na ten cel kwotę 45.742 zł. Środki pozyskane z budżetu państa  
w ramach programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania ''to 
kwota 24.855 zł., a kwota 20.887 zł. to środki własne gminy. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2006 r został utworzony Wy-
dział Świadczeń Rodzinnych,  który zajmuje się przyznawaniem 
i wypłatą dla osób uprawnionych świadczeń rodzinnych wraz z do-
datkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.       

W dniu 21 grudnia 2009 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowa-
nie realizacji projeku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pt. ,,Krok w przyszłość” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Łodzi. 

Projekt został zaopiniowany pozytywnie w dniu 9 marca 2010 r. 
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
została podpisana dnia 11 maja 2010 r przez Wójta Gminy Luto-
miersk Pana Tadeusza Borkowskiego z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Łodzi. Umowa na realizację Projektu systemowego za-
warta została na okres od dnia 1.01.2010 do 31.12.2013.

Na realizację Projeku w 2010 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze 
środków europejskich w kwocie 137 744,08 zł. Wkład własy gminy 
to kwota 16159,92 zł.

Do projektu zakwalifikowano 14 osób,długotrwale bezrobotnych, 
korzystających z pomocy społecznej tj.10 kobiet i 4 mężczyzn.

Od dnia 22.06.2010 roku rozpoczęto cykl szkoleń miękkich. 
Pierszym etapem szkolenia były konsultacje z psychologiem. Na-
stępnie z doradcą zawodowym. Szkolenia zawodowe rozpoczną 
sie w miesiącu pażdzierniku. W programie są dwa szkolenia przy-
gotowujące do zawodów: opiekunka osób starszych oraz kasjer 
- magazynier.

28.08.2010 r zorganizowano dla całej grupy wraz z rodzinami 
wycieczkę do Żelazowewj Woli i Nieborowa. Wyjazd miał charakter 
integrancyjny i edukacyjny 

Więcej informacji o projekcie można znaleść na stronie interne-
towej:  krokwprzyszłość.lutomiersk.pl

Tradycją stały się spotkania z Okazji Dnia Seniora,które odbywa-
ją sie co roku w miesiącu pażdzierniku. Wraz z Kołem Emerytów i 
Rencistów organizujemy coroczne spotkanie przy kawie i słodko-
ściach.

Część artystyczną zapewnia Dom Kultury w Lutomiersku.

Również od wielu lat organizyjemy w grudniu Wigilie dla osób 
samotnych i niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczyna się mszą 
świętą w Klasztorze Salezjanów.

Po mszy goście i osoby zaproszone udają się na wieczerzę wigi-
lijną. Po wieczerzy wszyscy zostają obdarowani upominkami. Spo-
tkania kończą sie śpiewaniem kolęd.
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O priorytetowości zadań oświatowych w naszej gminie świad-
czą liczne remonty i inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach 
w szkołach a także wspieranie przez władze gminne działalności 
oświatowo- wychowawczej szkół.

Od kilku lat szkoły zyskują coraz to piękniejszy wygląd a ucznio-
wie uczący się w szkołach warunki do nauki niczym nie ustępujące 
standardom europejskim. Dużą bolączką samorządu jest brak sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku. Mamy 
jednak nadzieję, że w związku z podjętymi działaniami (m.in. przy-
gotowano dokumentację projektową sali i łącznika) w nie długim 
czasie uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomiersku będą cie-
szyć się nową salą gimnastyczną. Wszystkie szkoły posiadają 
obecnie sale komputerowe, a uczniowie mogą korzystać z zajęć z 
języka angielskiego. Dofinansowywaliśmy wypoczynek letni dzieci 
i młodzieży. 

W miarę możliwości w szkołach uruchamiane są dodatkowe za-
jęcia i kółka zainteresowań. 

W latach 2006-2010 w naszych szkołach przeprowadzono sze-
reg remontów i inwestycji do najważniejszych zaliczyć należy:
2006 

·  Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej 
w S. Szydłów

· Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szydłowie
·  Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej  
w Gimnazjum

·  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawo-
wej w Lutomiersku

2007
·  Modernizacja małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu

·  Malowanie korytarza I pietra, drzwi i klatek schodowych w Szko-
le Podstawowej w Szydłowie

·  Udrożnienie przewodów wentylacyjnych i montaż kratek wenty-
lacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Lutomiersku 

·  Modernizacja kotłowni i wymiana dwóch piecy CO w Szkole 
Podstawowej w Szydłowie.

·  Remont zadaszenia nad wejściem do Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie

·  Montaż ogniomurów na budynku gimnazjum w Lutomiersku
·  Konserwacja okien sali gimnastycznej, korytarzy i sal lekcyj-
nych w Gimnazjum w Lutomiersku

·  Prace konserwacyjne pokrycia dachowego na budynku Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu

2008
·  Malowanie holi, drzwi, krat i balustrad parteru i  I piętra  Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu

·  Malowanie 2 sal lekcyjnych, pokoju pedagoga, korytarzy i toalet 
w Gimnazjum

·  Wymiana podłogi korytarza parteru Szkoły Podstawowej  
w Lutomiersku – demontaż starej podłogi, wykonanie podkładu, 
wylewki betonowej, położenie terakoty

·  Wydzielenie parkingu dla pracowników przy Szkole Podstawo-
wej w Szydłowie

· Pomalowanie siłowni w gimnazjum w Lutomiersku
·  Organizacja klasopracowni chemicznej – zaplecza w Gimna-
zjum w Lutomiersku

·  Wybudowanie obwodu oświetlenia awaryjnego, montaż lamo, 
montaż głównego wyłącznika prądu w Gimnazjum w Lutomier-
sku

·  Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej przy Sali gimna-
stycznej w Gimnazjum w Lutomiersku

·  Pokrycie papą termozgrzewalną dachu o pow. 500 m2 na bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie

·  Pokrycie papą termozgrzewalna dachu o powierzchni 200 m2 
na budynku łącznika sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu

·  Zakup i montaż wykładziny na korytarz I piętra w Szkole Pod-
stawowej w Lutomiersku

2009
·  Remont dachu o pow. 1367 m2 na budynku Gimnazjum  
w Lutomiersku – pokrycie papą termozgrzewalną, oraz wyko-
nanie obróbek blacharskich

·  Remont dachu o powierzchni 40 m2 na budynku Szkoły Pod-
stawowej w Szydłowie

·  Dostosowanie toalety na parterze Gimnazjum do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

2010
·  Modernizacja centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Kazimierzu

·  Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego 
w Gimnazjum 

· Malowanie sali gimnastycznej w Gimnazjum 

Ze środków finansowych pochodzących z organu prowadzące-
go, szkoły zostały ponadto doposażone w zestawy mebli, dywany, 
wykładziny, magnetofony, tablice ścienne do klas, pomoce nauko-
we, zabawki do oddziałów przedszkolnych i świetlic. 

Zakupiono również komplety ławek i krzesełek do klas I dostoso-
wane do wzrostu uczniów. 

Gimnazjum doposażono w sprzęt sportowy w tym: piłki do siat-
kówki, piłki nożnej, ławeczkę do wyciskania sztangi, wybudowano 
również boisko do siatkówki plażowej.

Sekretariat Szkoły Podstawowej w Lutomiersku zyskał najnow-
sze urządzenie wielofunkcyjne przystosowane do pracy kancela-
ryjnej. Dokonano zakupu sprzętu biurowego do sekretariatu i po-
koju nauczycielskiego w gimnazjum.

PoMoc LogoPedYczna 
i PSYchoLogiczna w Szkołach

Mając świadomość potrzeb i problemów dzieci i rodziców a także 
nauczycieli od roku szkolnego 2008/2009 do szkół podstawowych 
wprowadzono zajęcia z logopedą i psychologiem – finansowane 
przez organ prowadzący.

PrograM PFron „Uczeń na wSi"
Gmina Lutomiersk w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 

pozyskała środki finansowe na realizacje  pilotażowego programu 
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych pt. „Uczeń na wsi". Program ten miał na celu pomoc 
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminę Lutomiersk. Jednostką odpowiedzialną za obsługę 
programu był Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu mogła 
ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: posiadała ważne orze-
czenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, pobierała naukę w szkole podstawowej, gimnazjum 
lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policeal-
nej), posiadała stałe zameldowanie na terenie gminy Lutomiersk,  

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa mogła obej-
mować następujące koszty:

1.  zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających na-
ukę; 

2.  uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy 
rehabilitacyjne), 

3.  związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament) 
4.  kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz 

kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza 
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogły podle-
gać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) 

5.  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 
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W roku szkolnym 2008/2009 o pomoc ubiegało się 13 uczniów. 
Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON  na łączną kwotę 9.213 
zł. Średnia wysokość dofinansowania wyniosła 638,55 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 o pomoc w ramach programu wnio-
skowało 9 uczniów.  Łączna kwota dofinansowania z PFRON wy-
niosła 12.096,00 zł. Średnia wysokość dofinansowania wyniosła 
1.311,22 zł.

doFinanSowanie do zakUPU  
PodręcznikÓw oraz jednoLiTego 

STrojU dLa UczniÓw 
W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom pn. 

„Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynają-
cych naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasie I gimna-
zjum – Wyprawka szkolna” - rodzice uczniów Szkół Podstawowych 
oraz Gimnazjum mogli składać wnioski wraz z zaświadczeniami 
o dochodach lub zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypad-
kach – oświadczenie o wysokości dochodów, w celu uzyskania 
dofinansowania na zakup podręczników.

 Program/ Rok szkolny S z k o ł a 
Podsta -
w o w a 
w Szy-
d ł o w i e 
/ liczba 
uczniów 
k t ó r z y 
otrzymali 
pomoc

S z k o ł a 
Podsta -
w o w a 
w Kazi-
m i e r z u 
/ liczba 
uczniów 
k t ó r z y 
otrzymali 
pomoc

S z k o ł a 
Podsta -
w o w a 
w Luto-
miersku 
/ liczba 
uczniów 
k t ó r z y 
otrzymali 
pomoc

G i m n a -
zjum  / 
l i c z b a 
uczniów 
k t ó r z y 
otrzymali 
pomoc

Ł ą c z n a 
k w o t a 
dofinan-
sowania

2007/2008 Wyprawka 
szkolna  -dofinansowa-
nie do zakupu podręcz-
ników w klasach 0-III 

17 6 23 - 6.060,02 zł.

2007/2008 Dofinanso-
wanie do zakupu mun-
durków szkolnych 

13 13 24 24 3.700,00 zł.

2008/2009 r. Dofinan-
sowanie zakupu pod-
ręczników dla dzieci 
rozpoczynających obo-
wiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkol-
ne, naukę w klasach 
I-III szkoły podstawowej 
lub w klasach I-III ogól-
nokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia – 
Wyprawka szkolna

14 3 16 - 4.445,00 zł.

2009/2010 Dofinanso-
wanie do zakupu pod-
ręczników w klasach 
I-III szkoły podstawo-
wej i kl I Gimnazjum

11 9 28 13 11.200,0 zł.

Do pomocy finansowej w tym zakresie byli u7uprawnieni ucznio-
wie z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie prze-
kraczał kryterium dochodowego w wysokości – 351 zł,- (netto).

Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku w ramach statutowej 
działalności zajmuje się obsługą stypendiów szkolnych.

Stypendia szkolne przysługują uczniom szkół publicznych i nie-
publicznych, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów. 
Nie mogą na nie liczyć natomiast zerówkowicze. Pomoc należy się 
uczniom, których dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł. Skie-
rowana jest szczególnie do dzieci z rodzin wielodzietnych lub do-
tkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką chorobą czy 
alkoholizmem.

Stypendium może mieć formę świadczenia pieniężnego na cele 
edukacyjne lub rzeczową (podręczniki, pomoce dydaktyczne). 

Gmina może też zapłacić za dodatkowe zajęcia edukacyjne. Mło-
dzież szkół ponadgimnazjalnych i słuchacze kolegiów mogą też 
wystąpić o pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania.

Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie, w zależności 
od dochodu oraz sytuacji rodzinnej. Waha się od 72 do prawie 182 
zł. miesięcznie. Stypendium może być przyznane na okres od jed-
nego do dziesięciu miesięcy.

Zasiłki szkolne przyznawane są, niezależnie od stypendium 
szkolnego, uczniom, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji ma-
terialnej z powodu zdarzenia losowego (np. utrata pracy lub śmierć 
rodzica, klęska żywiołowa, kradzież). Zasiłek może być wypłacony 
raz lub dwa razy w ciągu roku, w formie pieniężnej (na wydatki 
związane z edukacją) lub pomocy rzeczowej. Należy ubiegać się o 
niego najpóźniej dwa miesiące po zdarzeniu losowym

TaBeLa STYPendiÓw i zaSiłkow SzkoLnYch 
wYPłaconcYh w LaTach 2006-2010

ROK 
SZKOLNY

STYPENDIA SZKOLNE ZASIŁKI SZKOLNE

liczba rozpatrzo-
nych wniosków

kwota przyzna-
nych stypendiów 
szkolnych

liczba rozpatrzo-
nych wniosków

kwota przyzna-
nych zasiłków 
szkolnych

2006/2007 135 18.868 - -

2007/2008 86 27.347 2 313,00

2008/2009 86 35.532 2 600,00

2009/2010 76 19.036,46 - -

ProjekT 
„nie TYLko Podręcznik i TaBLica”

 W ramach partnerskiego projektu gmin z terenu powiatu Pabia-
nickiego zatytułowanego „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu 
młodzieży ze szkół różnych szczebli” we wrześniu 2009 do szkół 
dostarczono i zainstalowano 12 pracowni multimedialnych. W tym 
trzy dla Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, po dwie dla  Szko-
ły Podstawowa w Kazimierzu i Szkoła Podstawowa w Szydłowie, 
5 pracowni w Gimnazjum w Lutomiersku. Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, który ma na celu umożliwienie uczniom dostępu 
do nowoczesnych multimedialnych materiałów edukacyjnych.

W skład zestawu wchodzi laptop, rzutnik multimedialny, ekran 
projekcyjny i oprogramowanie. Łączny koszt zakupu i dostawy 
sprzętu multimedialnego ogółem wyniósł 130.800,00 zł. przy 20% 
wkładzie własnym, który wyniósł  29.693 zł.

dodaTkowe zajęcia PozaLekcYjne 
z jęzYka angieLSkiego w Szkołach

W roku szkolnym 2009/2010 w ramach  współpracy Gminy 
Lutomiersk z Centrum Języków Obcych JODAR z Konstantyno-
wa i Studium Języków Obcych EKSPERT z Pabianic, uczniowie 
naszych szkół mogli korzystać z dodatkowych bezpłatnych lekcji 
języka angielskiego.  

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty” 

Celem projektu jest podniesienie ogólnego poziomu wykształ-
cenia w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zmniejszenia 
dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów tychże szkół. 

Szkoły językowe w ramach współpracy zapewniają każdemu 
uczestnikowi zajęć bezpłatne materiały dydaktyczne do nauki języ-
ka angielskiego, pokrywają także wynagrodzenie lektorów języka 
angielskiego prowadzących zajęcia, a firma JADAR  finansowała 
odwóz uczniów  po zajęciach.

W Gimnazjum w Lutomiersku w dodatkowych zajęciach z języ-
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ka angielskiego uczestniczyło 48 uczniów. Zajęcia odbywały się 
w 12 osobowych grupach. Tygodniowo każda z grup uczestniczyła 
w dodatkowe 3 godzinach lekcyjnych języka angielskiego . 

Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych w projekcie 
udział brało 294 uczniów. Uczniowie szkół podstawowych uczest-
niczyli w dwóch dodatkowych godzinach języka angielskiego  
tygodniowo. Podobnie jak w przypadku uczniów Gimnazjum zaję-
cia odbywały się w małych 12 osobowych grupach.

Mamy nadzieję, że dodatkowe zajęcia przyczyniły się do wzrostu 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wyrównania 
szans edukacyjnych naszych uczniów, oraz pozytywnie wpłynie na 
wyniki egzaminów z języka angielskiego. 

 

PoLSko-węgierSka 
wYMiana MłodzieŻY

W trakcie mijającej kadencji bardzo dobrze rozwijała się współ-
praca z węgierską gminą Romhany.

W ramach wymiany młodzieży każdego roku grupa ok. 35 
uczniów wyjeżdża na Węgry i podobną grupę uczniów węgierskich 
gościmy w naszej gminie. W roku 2009 w dniach od 2-7 czerwca 
młodzież węgierska, oraz uczniowie z naszych szkół spędzili 5 dni 
w Murzasichle wspólnie bawiąc się i podziwiając uroki polskich 
Tatr.   

Rok później 32 uczniów z naszych szkół, oraz grupa młodzieży 
z Romhany, spędziło 5 dni w urokliwej miejscowości Szigliget nad 
Balatonem. 

ProjekTY edUkacYjno – Badawcze  
reaLizowane Przez Szkołę PodSTawową 

iM. orła Białego w LUToMierSkU:
Projekt edukacyjny „Witajcie w Bullerbynowie” z okazji setnej 

rocznicy śmieci Astrid Lindgren. Nawiązano współpracę z Ambasa-
dą Królestwa Szwecji. Na terenie szkoły otwarto wystawę poświę-
coną życiu i twórczości autorki, którą przywieziono z Warszawy. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele nadzoru pedago-
gicznego, władz lokalnych, metodycy z Pabianic i Łodzi, dyrektorzy 
sąsiednich szkół oraz księża. Otrzymaliśmy piękny list od Ambasa-
dora Szwecji z Warszawy (echo projektu edukacyjnego „Witajcie 
w Bullerbynowie”). 

Projekt edukacyjno - badawczy „200 lat oświaty na terenie Gmi-
ny Lutomiersk”. Otwarto wystawę „Jak to w lutomierskich szkołach 
bywało…?”. 

Dokonano prezentacji książki „Historia Lutomierska dla dziecka 
wierszem spisana”. Jest ona bogato ilustrowana zdjęciami. Szcze-
gólny jej walor nadają prace plastyczne  dzieci z klas młodszych.  
Uroczystość uświetnili przedstawiciele organu nadzoru z wiceku-
ratorem łódzkim, władze organu prowadzącego z panem wójtem,  
dyrektorzy sąsiednich szkół, dyrektorzy Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego z Łodzi, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Woje-
wódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi, Powiatowego Ośrodka 
Metodycznego w Pabianicach,  księża Salezjanie oraz emerytowa-
ni nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców.

W dniu 16 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim 
a Gminą Lutomiersk zawarta została umowa na dofinansowanie 
realizacji programu realizowanego przez Szkołę Podstawową im. 
Orła Białego w Lutomiersku w  ramach Rządowego Programu 
„Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”prio-
rytet 1 działanie 1.9.4. „ Kształcenie umiejętności społecznych i 
życiowych, kształcenie właściwych relacji w kontaktach między-
ludzkich.” 

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutomiersku w ra-
mach programu nosił tytuł  „Szukamy   piękna w nas i wokół nas.”  

Celem projektu było zbliżenie dzieci do przyrody, sprawienie by 
nauczyły się badać, obserwować, rozumieć i cenić to co wokół, 
a także budować prawidłowe relacje ze samym sobą i otoczeniem. 

W projekcie uczestniczyło 220 uczniów. Projekt realizowany był 
od 3 listopada do 19 grudnia 2008 r.

W ramach zawartej umowy Gminie Lutomiersk udzielona zosta-
ła dotacja w wysokości 19.554 złotych, wkład środków własnych 
Gminy w realizacji projektu wyniósł 5345 zł. Całkowity koszt pro-
gramu wyniósł 24.889

Realizacja programu wpłynęła na pogłębienie świadomości spo-
łeczności lokalnej, co do możliwości pracy naszej szkoły.  Ewalu-
acja projektu odbyła się  pod hasłem „Szukaliśmy piękna w Nas 
i… znaleźliśmy”, udowodniła, że uczeń szkoły podstawowej może 
wystąpić w roli badacza otaczającej rzeczywistości. Klasy II i III 
wyjechały na wycieczkę Gniezno – Biskupin, natomiast uczniowie 
klas starszych wyjechali na wycieczkę do Zakopanego.

Uczniowie korzystali z dofinansowania z środków uzyskanych 
z projektu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, eme-
rytowani nauczyciele, rodzice i cała społeczność uczniowska. 
Uczniowie zaprezentowali przygotowane układy muzyczno-ta-
neczne, inscenizacje, scenki i prezentację multimedialną. 

Dokonano otwarcia wystawy z książkami artystycznymi, wytwo-
rami dziecięcymi oraz pracami wykonanymi podczas warsztatów 
twórczych z artystą plastykiem. Nawiązano współpracę z Politech-
niką Łódzką, Wojewódzkim Urzędem Melioracji, Oczyszczalnią 
Ścieków w Poddębicach. 

Projekt MEN „Radosna szkoła” – doposażono szkołę w sprzęt 
i pomoce do zabaw motoryczno – percepcyjno -  ruchowych dla 
dzieci klas młodszych na kwotę 12.000 zł. 

W ramach tych środków szkoła zakupiła m. n..: zestawy dużych 
figur geometrycznych – duże miękkie klocki, miękkie opiłki w róż-
nych kolorach i wielkościach, materace do zabaw ruchowych, tory 
przeszkód kształtujące sprawność motoryczną i równowagę, ukła-
danki, gry planszowe, przyrządy do integracji zmysłowej i stymula-
cji wielozmysłowej służące poznawaniu rzeczywistości.

Nauczyciele klas młodszych uczestniczyli w Programie Eduka-
cyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” pod patronatem MEN. Fun-
dacja sfinansowała materiały dydaktyczne  z zakresu pierwszej 
pomocy. 

Były to: fantomy do ćwiczeń reanimacji krążeniowo – oddecho-
wej, podręczniki dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz 
uczniów. Uczniowie nauczyli się elementarnych zasad udzielania 
pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania przez telefon, po 
najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej w sytuacjach 
zagrożenia czyjegoś życia.

 Zajęcia przybierały formę zabawową oraz przy zastosowaniu 
odpowiednich pomocy skutecznie przekazano  i przyswojono wie-
dzę.

Spotkanie z pisarzem młodego pokolenia p. Grzegorzem Kas-
depke, które przybrało formę ciekawego wywiadu. Postać pisarza 
znanych publikacji dla dzieci stała się im bliższa, co zaowocowało 
niesamowitym zainteresowaniem  czytelniczym, nie tylko książek 
jego autorstwa. Warto inwestować w młodego czytelnika! 

Uzyskano certyfikat w Ogólnopolskim Projekcie Przyrodniczym 
„Dziedzictwo przyrodnicze naszej Małej Ojczyzny”.

reaLizacja aUTorSkiego SzkoLnego PrograM 
zaPoBiegania zachowanioM ProBLeMowYM 

UczniÓw w giMnazjUM w LUToMierSkU

System funkcjonuje w gimnazjum od II semestru roku szkolnego 
2008/2009. Angażuje całą społeczność szkolną – uczniów i na-
uczycieli, psychologa, pedagoga, rodziców, pracowników niepeda-
gogicznych szkoły. Swoim działaniem objął 15% uczniów. Wykony-
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wanie zadań naprawczych przez uczniów wpływa na kształtowanie 
takich wartości jak: zdrowy tryb życia, otwartość na ludzi, kultura 
osobista, szacunek dla innych, szacunek dla cudzej wartości, rola 
kobiety i mężczyzny w życiu, godność drugiego człowieka, prawo, 
obowiązek szkolny, dobro wspólne.

Ważną rolę w funkcjonowaniu systemu odgrywają rodzice. Biorą 
udział w wyborze zadania, bądź są informowani o przyjętym przez 
ucznia zadaniu. Pomagają w jego wykonaniu. Rodzice pozytywnie 
oceniają tę formę działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły. 
System bardzo dobrze ocenił Ośrodek Rozwoju Edukacji w War-
szawie.

W dniu 18-19 maja 2010 r. odbyła się konferencja krajowa 
w Warszawie organizowana przez ORE nt. . „Szkoła - Poradnia. 
Razem na rzecz ucznia”. 

Przedstawiona tam przez szkołę i PP -P w Konstantynowie pre-
zentacja Systemu spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem or-
ganizatorów i uczestników konferencji.

Szkoła PodSTawowa w SzYdłowie

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-
2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szko-
ła  – doposażono szkołę w sprzęt i pomoce do zabaw  dla dzieci  
na kwotę 6000 zł.

Szkoła PodSTawowa w kaziMierzU

Projekt MEN „Radosna szkoła” – doposażono szkołę w sprzęt 
i pomoce do zabaw motoryczno – percepcyjno -  ruchowych dla 
dzieci klas młodszych na kwotę 6000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku w czasie kończącej się 
kadencji samorządu przeszedł szereg przeobrażeń  w sferze ani-
macji kultury jak i poprawy estetyki i funkcjonalności obiektu. 

Swoje zadania spełnia poprzez tworzenie warunków do rozwoju 
i upowszechniania kultury, edukację kulturalną i wychowanie przez 
sztukę, prezentację dorobku i sylwetek regionalnych i ogólnopol-
skich twórców, promocję gminnej kultury i sztuki, kształtowaniu 
wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, adreso-
waniu propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców, współ-
pracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi działającymi na 
terenie gminy oraz z innymi instytucjami i domami kultury w całym 
województwie oraz pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców 
oferowanych propozycji kulturalnych. 

Gminny Ośrodek Kultury stara się te zadania dobrze realizo-
wać poprzez adresowanie propozycji kulturalnych do rozmaitych 
grup odbiorców, organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów, 
koncertów, pokazów, tworzenie i upowszechnianie scenicznych 
programów artystycznych, organizowanie różnych form rozryw-
ki i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację i obsłu-
gę gminnych imprez o różnorodnym charakterze (integrujących 
wspólnotę gminną, patriotycznych, sportowych, turystycznych itp.), 
prowadzenie kół i grup zainteresowań oraz szeroko pojęta pomoc 
w  działaniach kulturalnych różnych jednostek społecznych działa-
jących w naszej gminie.

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku bardzo dobrze współ-
pracuje z innymi ośrodkami kultury w Powiecie i Województwie. 

Aktywnie uczestniczymy w wielu konkursach, imprezach i spo-
tkaniach na terenie każdej gminy i  powiatu. Służy to, między in-

nymi integracji całego regionu. Wielokrotnie gościliśmy u siebie 
artystów i zespoły spoza naszego regionu. 

Ośrodek uczestniczy w wymianie kulturalnej z gminą Romha-
ny w Republice Węgierskiej oraz działa w ramach porozumienia 
o współpracy kulturalnej między gminami Lutomiersk - Konstanty-
nów - Zgierz - Pabianice - Aleksandrów.

Gminny OśrOdek kultury był  
OrGanizatOrem lub 

współOrGanizatOrem:
-  Corocznych Dni Lutomierska , Dożynek  Gminnych gdzie 

oprócz występów  naszej młodzieży i zespołów zaprezentowa-
ło się  wielu artystów  o popularności regionalnej jak i ogólno-
polskiej.

-  Wielu spektakli dla dzieci i młodzieży. Występowali min. akto-
rzy scen łódzkich i krakowskich, teatry Piccolo, Króla, Arlekin i 
Pinokio

-  Corocznych Obchodów Dnia  Dziecka i Mikołajek z konkursami 
i nagrodami 

- Festynów dla dzieci i rodziców

- Wieczorów Sobótkowych z występami różnych zespołów

- Zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych

- Gminnych Turniejów Tenisa Stołowego

- Jasełek Bożonarodzeniowych i okolicznościowych akademii 

-  Letniego wypoczynku dla dzieci z terenu naszej Gminy 

-  Warsztatów muzycznych dla zespołów działających w Ośrodku 
Kultury w Szczawnicy, Zakopanem czy Wilnie

-  Akcji zbierania pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy
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-  Rajdów pieszych szlakami przyrodniczymi naszej Gminy 
(wspólnie z łódzkim oddziałem PTTK)

-  Z komisją zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii organizo-
waliśmy spektakle dla młodzieży gimnazjalnej uczulając mło-
dzież na zagrożenia jakie niesie ze sobą XXI wiek

Bardzo dobra współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczymi Strażami Pożarnymi, Klubem Seniora, Szkołami, Przed-
szkolem Sióstr Urszulanek zaowocowała wieloma wspólnymi im-
prezami, spotkaniami i wycieczkami (Dzień Seniora, Obchody lecia 
pożycia małżeńskiego, Spotkania noworoczne, Dzień Nauczyciela 
itp.)

W Gminnym Ośrodku Kultury działają bądź działały lub prze-
obrażały się w inne następujące grupy zainteresowań, zespoły lub 
formy zajęć: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespół folklorystyczny 
Szycha, zespół muzyki dixilendowej Dixie Lutek, Big Band GOK, 
Lutek Jazz, zespół Hit Machine, zespół Variath, taniec współcze-
sny (bardzo liczna grupa młodych tancerzy w kilku grupach wie-
kowych), nauka gry na gitarze, keyboardzie, akordeonie, pianinie 
oraz na instrumentach dętych, pracownia plastyczna, kursy języka 
angielskiego dla dzieci i młodzieży, sekcja tenisa stołowego. 

Dużo splendoru i coraz więcej pozytywnego rozgłosu dla Gmi-
ny Lutomiersk przynoszą działające w Gminnym Ośrodku Kultury 
zespoły muzyczne i folklorystyczne, które poprzez konsekwentną 
promocję i występy sprawiły, że Dom Kultury w Lutomiersku na 
mapie województwa, a nawet Polski postrzegany jest jako mocny 
ośrodek muzyczny. 

Nasze zespoły i sekcje uświetniały imprezy środowiskowe, gmin-
ne, powiatowe, wojewódzkie i inne. 

Wiele imprez oraz emitowane w telewizji regionalnej materiały 
filmowe z festynów oraz relacje radiowe i prasowe, były dużą i do-
brą promocją Gminy Lutomiersk.

W dobie ograniczania w szkołach lekcji muzyki czy plastyki, 
warto promować te zajęcia, ponieważ dzieci i młodzież z różnych 
środowisk chętnie się w nie angażuje, rozwija się manualnie i in-
telektualnie, a wychowanie poprzez sztukę i działania artystyczne  
nie tylko zajmują pożytecznie wolny czas, ale przede wszystkim 
kształtują pozytywnie osobowość młodego człowieka.

Świadectwem małej społecznej zmiany jest pozytywny odbiór 
pracy jednostki przez mieszkańców Gminy. Ta mała zmiana to dla 
instytucji duży sukces. Sukces, który w pierwszym półroczu 2010 r. 
pozwolił na przejście do kolejnego etapu konsekwentnie już wcze-
śniej prowadzonej modernizacji instytucji.

Po wcześniejszym remoncie holu i części socjalnej oraz wymia-
nie stolarki okiennej przystąpiono w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do przebudowy Gminnego 
Ośrodka Kultury wraz z przebudową otoczenia. Oddano do użytku 
piękną salę widowiskową, wyłożono kostką parkingi przy Ośrodku 
oraz docieplono cały budynek co pozwoliło na realizację kolejnego 
etapu modernizacji – wymiany instalacji centralnego ogrzewania 
oraz modernizacji kotłowni węglowej na gazową.

cd. na str. 18
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W strukturach Ośrodka Kultury znajduje się również Gminna Bi-
blioteka Publiczna, która zaspakaja i rozwija potrzeby czytelnicze 
mieszkańców Gminy, wspomaga system edukacji i wychowania 
oraz upowszechnia wiedzę i informację na temat kultury i nauki. 

Księgozbiór biblioteki jest corocznie wzbogacany o zakup nowo-
ści. Pozyskane środki z dotacji Ministerstwa Kultury oraz własne 
pozwoliły również uzupełnić księgozbiór podręczny w książki dla 
studentów, lektury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Biblioteka posiada trzy stanowiska z bezpłatnym dostępem do 
Internetu. Komputery pozyskano z programu „Ikonka „ którego ce-
lem było zapewnienie jak najszerszym grupom społecznym łatwe-
go dostępu do internetu oraz wyrównanie szans wszystkim miesz-
kańcom w dostępie do wiedzy. W lutym 2010 r. zakupiono  nowe 
regały i stoliki podnosząc estetykę i funkcjonalność biblioteki.

Podsumowując sprawozdanie z działalności Gminnego Domu 
Kultury z ostatnich czterech lat można stwierdzić, że kulturze w 
gminie sprzyja dobry klimat. Jest to zasługą władz jak i wielu osób, 
które działają lub działały w upowszechnianiu szeroko pojętej kul-
tury oraz tych, którym kultura leży na sercu. Jest to również wiele 
osób anonimowych, którym  chciałbym w tym miejscu bardzo ser-
decznie podziękować z nadzieją na przyszłą współpracę.

7 sierpnia 2009 r. w Gminnym Centum Informacji w Lutomiersku 
został uruchomiony multimedialny informator. Infokioski są jednym 
z punktów programu promocji i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Urządzenie zostało podłączone do Internetu i daje  możliwość 
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przeglądania witryn 
internetowych  dotyczących rynku pracy m. n.: dostęp do aktual-
nych ofert pracy, aktów prawnych, informacji o zawodach, obowią-
zujących wskaźnikach  i stawkach. 

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, dzięki zastosowa-
nemu ekranowi  dotykowemu. Nie jest wymagana specjalistyczna 
wiedza, aby korzystać z multimedialnego informatora, dlatego też 
mogą go obsługiwać osoby w każdym wieku. 

Dostarczenie i uruchomienie w/w urządzenia zapewnił Powia-
towy Urząd Pracy w Pabianicach w ramach posiadanych środków 
Funduszu Pracy.
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W okresie tym kwota osiągnięta z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów  alkoholowych wynosiła 357.889,93 zł.

W ramach tych środków udało się zrealizować wiele przedsię-
wzięć, do których należą w szczególności:

1.  Wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym. W ramach tego zada-
nia dofinansowano 1021 uczniów korzystających zarówno  
z wypoczynku letniego, zimowego oraz „Zielonych Szkół”.

Uczniowie z Gimnazjum oraz Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy Lutomiersk poznali wiele ciekawych miejsc w naszym kraju 
począwszy od polskiego morza: 

 Pomorze, Gdańsk, Trójmiasto, Kąty Rybackie, Kaszuby, Mazury, 
poprzez Polskę centralną: Warszawa, Łódź, Rogów, Łowicz a 
skończywszy na naszych pięknych górach Świętokrzyskich, Tar-
nowskich i Tatrach. 

Mile spędzili czas na wypoczynku letnim w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „DON BOSCO” w Lutomiersku.

2.  Zakupino sprzęt sportowy i wyposażenie dla Gimnazjum, 
Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, Szkoły Podstawowej w 
Szydłowie, Szkoły Podstawowej w Kazimierzu oraz wykonano 
remonty świetlic przy strażnicach OSP. 

Zakupiono między innymi: sprzęt sportowy, stół do ping-ponga, 
meble oraz wykonano modernizację bieżni lekkoatletycznej i zaku-
piono podkład na budowę boiska do piłki plażowej.

3.  Zakupiono pomoce naukowe dla szkół. W ramach tego zadania 
zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano doposażenia ist-
niejącego już sprzętu. Zakupiono także kserokopiarkę, sprzęt 
muzyczny i RTV oraz głośniki. Szkoły zostały zaopatrzone  w 
materiały dydaktyczne, publikacje i książki do wykorzystania 
w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

4.  Dla uczniów Szkół Podstawowych i miejscowego Gimnazjum 
zostały zorganizowane spektakle i koncerty o tematyce wy-
chowania w trzeźwości.

5.  W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii w Gminie Lutomiersk zatrudniono panią  psycholog, 
która świadczy pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków oraz  udziela pomocy  psychologicz-
nej rodzinom w których występują problemy uzależnień.

Pani psycholog przyjmuje dwa razy w miesiącu:
- w czwartki – w godz. 14.00-16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Lutomiersku, pok. nr 2.
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1. Po wieloletnich staraniach administracyjnych Gmina Luto-
miersk uzyskała korzystne  rozstrzygnięcie potwierdzające prawo 
własności nieruchomości – działki, na której znajdują się studnie 
głębinowe, z których pobierana jest woda przez Ujęcie Wody Igna-
cew – zaopatrujące w wodę Gminę Konstantynów. 

Została podpisana umowa, na mocy której Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Gminy Konstantynów Łódzki płaci comiesięczny czynsz 
dzierżawny za korzystanie z nieruchomości. 

Wielokrotne wystąpienia Wójta Gminy Lutomiersk w sprawie 
ustalenia ceny hurtowej na zakup wody przez Gminę Lutomiersk 
od PKGKŁ (konieczny do zaopatrzenia w wodę miejscowości: 
Bechcice oraz w sezonie letnim - Babiczki, Babice i Mirosławice) 
zakończyły się sukcesem i od miesiąca czerwca 2010r mieszkańcy 
wymienionych miejscowości płacą mniejszą cenę za wodę z zaku-
pu: 1,98 zł/m3 – zamiast dotychczasowej ceny 3,62 zł/m3.

2. Gmina Lutomiersk jest zaopatrywana w wodę głównie  z ujęć: 
Lutomiersk, Kazimierz i Prusinowice. W roku 2008 oddano do 
użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Kazimierzu, 
w bieżącym roku trwają prace projektowe dotyczące budowy Stacji 
Uzdatniania Wody na terenie ujęcia Szydłów.

3. Dla utrzymania niezawodności urządzeń pracujących w syste-
mie ciągłym przeprowadzono  modernizacje układów sterujących 
pompami a także  zainstalowano systemy monitoringu na stacjach 
Kazimierz i Prusinowice.

4. W bieżącym roku uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt 
prac geologicznych na wykonanie drugiej studni głębinowej na uję-
ciu wody Prusinowice. Druga studnia zwiększy wydajność ujęcia 
oraz przyczyni się do  znacznego podniesienia niezawodności Sta-
cji Uzdatniania Wody Prusinowice.

 

BUdYnki koMUnaLne

Gmina Lutomiersk dysponuje zasobem 70 lokali mieszkalnych 
usytuowanych w 23 budynkach komunalnych, w których  wykony-
wane są bieżące konserwacje i remonty. 

W ostatnich latach wykonywano głównie wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, konserwację dachów, wymianę pokrycia dachów, 
remonty obróbek blacharskich i kominów oraz remonty instalacji 
elektrycznej i centralnego ogrzewania. 

W ostatnich 3 latach  w budynkach komunalnych wymieniono: 
118 sztuk okien na okna PCV,  2 kotły  CO, 2 przyłącza energetycz-
ne do budynków oraz wybudowano 1 szczelne szambo. 

Koszty prac remontowych pokrywane są zarówno z czynszów 
najmu lokali jak również z uzyskanego dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – w przypadku prze-
prowadzanej termomodernizacji budynków.

oświeTLenie ULiczne

W budżecie Gminy Lutomiersk na każdy rok  przeznacza się 
kwotę na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy nowych odcin-
ków oraz dobudowy istniejących linii oświetlenia ulicznego. 

Ponadto  prowadzimy prace polegające na wymianie istnieją-
cych starych oraz zużytych lamp oświetleniowych  na nowe – ener-
gooszczędne oprawy, co znacznie wpływa na obniżenie kosztów 
energii elektrycznej niezbędnej do zasilania linii oświetleniowych.

zBiÓrka odPadÓw  
wieLkogaBarYTowYch

Przez trzy kolejne lata zorganizowano i sfinansowano z budże-
tu Gminy Lutomiersk akcję zbiórki „Wielkogabarytów” – czyli sta-
rych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek itp.  Dzięki takim 
działaniom znacznie poprawiła się estetyka oraz stan czystości i 
porządku na poboczach dróg oraz w lasach na terenie naszej gmi-
ny, a mieszkańcy uzyskali możliwość wygodnego pozbycia się ze 
swoich posesji i gospodarstw, zawadzających i kłopotliwych w uty-
lizacji przedmiotów lub starych i nieużywanych urządzeń mecha-
nicznych.

SPrzęT koMUnaLnY

Dla realizacji szerokiego zakresu prac w dziedzinie gospodarki 
komunalnej oraz eksploatacji i utrzymania w sprawności technicz-
nej rozległej sieci wodociągowej konieczne jest dysponowanie od-
powiednim wyposażeniem w maszyny i pojazdy.

W ostatnich latach Gmina Lutomiersk zakupiła: 

1. Ciągnik C-360 wraz z osprzętem(przyczepa, zamiatarka, ko-
siarka rotacyjna i bijakowa, pług do śniegu).

2. Rębak do gałęzi

3. Samochód VOLKSWAGEN T4

Wyposażenie w taki sprzęt pozwala na sprawne wykonywanie 
prac remontowych, oraz znacznie ułatwia utrzymanie porządku i 
czystości dróg, terenów zielonych, parków, boisk i placów gmin-
nych.



W dniu 24 września  2010 r. do Urzędu Gminy Lutomiersk wpłynął odpis wyroku Wojewódzkiego  
Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu 6 września 2010 r. skar-
gi Gminy Lutomiersk na decyzję Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2010 r. dotyczącej umorzenia  
postępowania i odmowy Gminie Lutomiersk przymiotu strony postępowania w sprawie dotyczącej zatwierdzenia 
projektu prac geologicznych pod kątem składowania dwutlenku węgla w strukturach geologicznych na terenie 
Gminy Lutomiersk.

Wojewódzki Sąd Admnistraycjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że uchylo-
na decyzja nie podlega wykonaniu oraz zasądził od Ministra Środowiska na rzecz skarżącej Gminy  
Lutomiersk kwotę 200 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wygrana Gminy Lutomiersk przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie była konsekwencją 
podejmowanych wczesniej przez Wójta czynności, na które złożyły się nastepujące działania: 

1.  Wójta - Gmina Lutomiersk  złożyła w dniu 25.02.2010 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego  w Warszawie na decyzję ostateczną  Ministra Środowiska  z dnia 01.02.2010 r.  
umarzającą postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją  
Ministra Środowiska z dnia 02.10.2010 r. zatwierdzającą „Projekt Prac geologicznych dla rozpoznania  
struktury Lutomiersk – Tuszyn pod kątem jej przydatności do składowania dwutlenku węgla”  -  odmawia-
jąca Gminie Lutomiersk przymiotu strony w toczącym się postępowaniu.

2.  Rady Gminy Lutomiersk, która w dniu 29 marca 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu 
wobec zamierzeń PGE Elektrownia Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie dotyczących zatłaczania i skła-
dowania w strukturach podziemnych dwutlenku węgla na terenie gminy Lutomiersk

3.  Mieszkańców gminy - zebrano w sołectwach gminy Lutomiersk około 1500 podpisów mieszkańców  pod 
protestem przeciwko powstaniu składowiska CO2 na terenie gminy Lutomiersk i zostały one przesłane do 
Ministerstwa Środowiska oraz Elektrowni Bełchatów S.A..

4.  Samorządowców Województwa Łódzkiego - stanowisko wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec 
zamierzeń Elektrowni Bełchatów podjęte podczas konferencji w dniu  29 kwietnia 2010 r. w Starostwie 
Powiatowym w Zgierzu  zostało skierowane do Andrzeja Kraszewskiego – Ministra Środowiska 

Dzięki wspólnym działaniom samorządowców Gminy Lutomiersk, społeczności naszej gminy oraz wsparciu 
innych zainteresowanych samorządów gminnych i powiatowych z województwa łódzkiego udało się po raz pierw-
szy w Polsce zablokować prace geologiczne, których celem było wskazanie najlepszej lokalizacji dla składowania 
CO2 w strukturach podziemnych.

Wobec przytoczonego na wstępie wyroku WSA procedura wydania przez Ministra Środowiska  
decyzji zatwierdzającej „Projekt prac geologicznych dla rozpozania struktury Lutomiersk  - Tuszyn pod kątem jej 
przydatności do składowania dwutlenku węgla” musi być przeprowadzona ponownie  z uwzględnieniem Gminy 
Lutomiersk jako strony tego postępowania. 

WIDMO SKłaDOWanIa cO2   pOD gMIną lutOMIerSK ODDalOne 
Wójt Wygrał z MInIStreM śrODOWISKa


