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Szanowni mieszkańcy Gminy Lutomiersk

Niebawem upływa kadencja Rady Gminy, mija też kolejna kadencja
piastowania przeze mnie stanowiska Wójta i gospodarza Gminy. Mam
obowiązek poinformować Państwa co zostało zrealizowane w okresie
czterech lat mojej pracy. Pracy na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców.
Pracy, którą nazywam służbą dla ludzi. Służenie mieszkańcom to reagowanie na ich problemy, sprawne kierowanie urzędem gminy i niewprowadzanie dystansu między urzędem a obywatelem.
Służenie mieszkańcom to przede wszystkim pozostawanie z nimi
w ciągłym kontakcie. Jestem wdzięczny za każde miłe słowo i gest, jakie wystosowano w moim kierunku jako aprobatę dla tego co robię.
Równie istotne w ciągu tych czterech lat były wszystkie konstruktywne
oceny krytyczne, które pomagały mi w trzeźwej ocenie sytuacji i kierowały uwagę moją i współpracowników na istotne problemy, nurtujące
lokalną społeczność. Wiele z nich dzięki wspólnym wysiłkom udało się
rozwiązać przez realizacje znaczących inwestycji. Bo oczywiście najbardziej widocznym przejawem działalności samorządu terytorialnego są
inwestycje. Kadencja 2010-2014 obfitowała w budowy, remonty, modernizacje, przebudowy, rewitalizacje.
Priorytetem było pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych i ich wykorzystanie w możliwie najefektywniejszy sposób, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Środki te skierowaliśmy na poprawę
bazy służby zdrowia, unowocześnienie bazy służącej edukacji, na infrastrukturę drogową, wodociągową, sportową. Zdaję sobie sprawę, że pracy jest
jeszcze wiele, jednak jestem głęboko przekonany o skuteczności naszych działań, których efekty mam nadzieję zostały przez Państwa dostrzeżone.
Ufam, że to nie koniec projektów inwestycyjnych, których realizacji nasza Gmina tak bardzo potrzebuje.
Starania samorządu dobiegającej kadencji kierowane były także na inne, ważne dla mieszkańców dziedziny życia, a mianowicie nie dopuściliśmy do
zamknięcia punktu pocztowego na terenie Gminy, utrzymaliśmy Policyjny Punkt Przyjęć Interesanta w Lutomiersku, funkcjonują wszystkie szkoły, w których utworzono oddziały przedszkolne i wydłużono godziny pracy świetlic, działają trzy ośrodki zdrowia, uruchomiliśmy komunikację busami w miejsce
zlikwidowanej PKS, opiekunki społeczne pomagają starszym, samotnym osobom.
W tym miejscu chciałbym wyrazić gorące podziękowania wszystkim radnym i sołtysom, bez których wsparcia niemożliwe byłoby zrealizowanie
postawionych celów. Wielkie wyrazy uznania i podziękowania kieruję do Księży Proboszczów Parafii: Lutomiersk, Kazimierz, Mikołajewice, Księży Salezjanów, Sióstr Urszulanek. Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów szkół i pracowników oświaty. Dziękuję druhom OSP, paniom z Kół Gospodyń
Wiejskich, zespołu Szycha, dziękuję orkiestrze dętej. Chciałbym także podziękować swoim współpracownikom - urzędnikom samorządowym. Dziękuję
pracownikom jednostek organizacyjnych gminy: Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury i Gminnego Ośrodka Oświaty. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do budowania dobrego 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 i jej mieszkańców przynosi wymierne efekty. Naszym zadaniem jest troska o wszystkich mieszkańców,
podejmowanie działań z myślą o całej Gminie i tworzenie warunków do godnego życia jej mieszkańców. Nadal będziemy czynili starania by Nasza
Gmina była nowoczesna, a standard życia jej mieszkańców coraz wyższy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z dokonaniami samorządu gminnego
w kadencji 2010-2014.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/Tadeusz Borkowski

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY LUTOMIERSK
Kadencja 2010-2014 do miesiąca sierpnia 2014r. (włącznie)

W kadencji 2010-2014 Rada Gminy Lutomiersk funkcjonowała w oparciu o aktualne ustawodawstwo, struktury prawne dotyczące samorządów
oraz prawo miejscowe uchwalone przez Radę Gminy.
W skład rady wchodzi 15 radnych:
- Pan Tadeusz Rychlik - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk,
-P
 ani Leokadia Bujnowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk,
- Pani Grażyna Paczkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk,
- Pan Mieczysław Augustyniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji,
- Pan Sławomir Barański - Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji, członek Komisji Spraw Lokalnych,
- Pan Marcin Błażejewski - członek Komisji Spraw Lokalnych,
- Pan Andrzej Jacek Fisiak - członek Komisji Spraw Lokalnych,
- Pan Piotr Kądziela - członek Komisji Rewizyjnej,
- Pani Elżbieta Kubik - Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Lokalnych,
członek Komisji Rewizyjnej,
- Pan Paweł Kręzel - członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów
i Inwestycji,
- Pan Zbigniew Stanisław Pęśko - Z-ca Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji, członek Komisji Rewizyjnej,

- Pani Ewa Rzetelska - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Spraw Lokalnych,
- Zdzisław Marek Sromecki - członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji,
- Pan Grzegorz Stefański - członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji, członek Komisji Spraw Lokalnych,
- Pani Agata Helena Wiśniewska - Przewodnicząca Komisji Spraw Lokalnych członek Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji.
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Dzięki zdyscyplinowaniu radnych i wysokiej frekwencji posiedzenia odbyły się w zaplanowanych terminach.
Rada pracowała w oparciu o uchwalane corocznie plany pracy, które zrealizowane zostały w całości. Radni pracowali w 3 komisjach stałych.
Działalność Komisji Rady Gminy Lutomiersk w kadencji 2010-2014 sprowadzała się przede wszystkim do opiniowania spraw przedkładanych
przez Wójta Gminy Lutomiersk oraz opiniowania przedkładanych prze
organ wykonawczy uchwał, sprawozdań i stanowisk.
W okresie sprawozdawczym odbyły one niżej wymienioną ilość posiedzeń:
- Komisja Spraw Lokalnych - 18 posiedzeń
- Komisja Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji - 14 posiedzeń
- Komisja Rewizyjna - 18 posiedzenia
Razem komisje odbyły 50 posiedzeń.
W kadencji 2010-2014 Rada Gminy odbyła 52 sesje, i podjęła, 359
uchwał. Uchwały dotyczyły spraw: gospodarczych, między innymi budżetu,
podatków, opłat lokalnych, ustalały zasady polityki czynszowej, wynajmu
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutomiersk,
realizacji prowadzonych inwestycji, zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Łódzkiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Tematami wiodącymi na Sesjach Rady Gminy były:
- informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- omawianie spraw dotyczących oświaty,
- analiza sytuacji służby zdrowia na terenie gminy,
- informacje o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy,
- informacje z działalności OSP w naszej gminie.
Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało
się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa.
W służbie zdrowia największą inwestycją było oddanie do użytku odremontowanego budynku, w którym obecnie mieści się NZOZ LUTMED.
W opiece społecznej uchwalono gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, przyjęto Program wspierania Rodziny dla Gminy
Lutomiersk, ustanowiono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła również 4 plany zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lutomiersk, łącznie mamy 13 Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje teren całej Gminy. Przyjęła
program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lutomiersk na lata 2011-2014 (z uwzględnieniem perspektyw do 2032 roku),
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ustalono zasady udzielania z budżetu Gminy dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pozostałe uchwały dotyczyły zadań Gminy z zakresu spraw organizacyjnych, wyrażały stanowisko Rady, regulowały działania podporządkowanych Radzie jednostek.
Większość uchwał, które Rada Gminy podjęła na sesjach była przygotowana przez Wójta Gminy. Poza tym ustalano plan wykonania budżetu,
kierunki polityki społeczno - gospodarczej naszej gminy a także Rada
Gminy zajmowała się rozstrzygnięciami bieżących spraw naszych mieszkańców.
W szczególnych chwilach dla społeczności lokalnej Rada Gminy obradowała na uroczystych sesjach, podczas których między innymi ustanowiono insygnia Gminy Lutomiersk: pieczęć, łańcuch Wójta Gminy
Lutomiersk oraz łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk,
nadano 5 Medali Honorowych
Zasłużony dla Gminy Lutomiersk:
Siostrze Rafale (Helenie Saar) dnia
21.03.2011r., Pani Barbarze Świstek
dnia 30.04.2012r., Panu Piotrowi
Podsiadłemu dnia 30.04.2012r.,
Siostrze Wacławie (Marii Kęska)
dnia 08.11.2013r. oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kazimierzu dnia
08.04.2014r.
Oprócz uchwał Rada podejmowała stanowiska w sprawach dotyczących istotnych kwestii życia
publicznego i spraw społecznych,
które kierowała do organów samorządowych wyższego szczebla,
organów administracji rządowej
i  parlamentarzystów, m.in. zostało
podjęte stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Lutomiersku.
W okresie kadencji pełnione były stałe dyżury przez Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących, podczas których mieszkańcy mieli
możliwość zwrócenia się z różnymi problemami.
Podsumowując kolejny czteroletni okres funkcjonowania rady, biorąc
pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności, z całą odpowiedzialnością można twierdzić, że ten samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet,
działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje.

GOSPODARKA DROGOWA w latach 2011-2014

I. Roboty utrzymaniowe:

2011r. Naprawiono kruszywem drogowym ok. 4,0 km dróg
Zakupiono i wywieziono łącznie 4.200 ton kruszywa drogowego o frakcji od 0 do 31,5 mm za kwotę łączną 231.750,45zł z przeznaczeniem :
(I etap 2000 ton) utwardzenia dalszego odcinka drogi Stanisławów
Nowy- Albertów i w Mikołajewicach i utwardzenie poboczy na ul. Kwiatowej w Lutomiersku, naprawy interwencyjne;
(II etap 1.350 ton) utwardzenia dalszego odcinka drogi w Mikołajewicach i  w Dziektarzewie (Zacisze), naprawy interwencyjne (wyboje, zjazdy);
(III etap 850 ton) utwardzenia odcinka ulicy Wrzosowej we Wrzącej,
odcinka drogi Mirosławice - Babice, naprawa wybojów i zadoleń na drogach w Prusinowicach,Zalewie i Żurawieńcu, naprawy interwencyjne;
Dla robót interwencyjnych przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej (Mianów, Kazimierz - Stanisławów Stary i ulice w Lutomiersku) zakupiono w celu wbudowania 5,3 tony masy „na zimno” za kwotę 3.578,94
zł.
Wykonano remont odcinka nawierzchni bitumicznej ulicy Kwiatowej
w Lutomiersku za kwotę 6.150,- zł.
Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg gruntowych na odcinku około 60 km.
2012r. Naprawiono kruszywem drogowym ok. 4,3 km dróg
Zakupiono i wywieziono łącznie 4.730 ton kruszywa drogowego o frakcji od 0 do 31,5 mm za kwotę łączną 313.932,90 zł z przeznaczeniem:
(I etap 2.000 ton) na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowościach: Zalew na odcinku ok.1,0 km, Prusinowice - Florentynów na odcinku
ok. 220,0 mb, Wrząca, ul. Parkowa na odcinku ok. 100 mb, Charbice Dolne
na odcinku ok. 0,5 km
(II etap 2.000 ton) na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowościach: - Malanów - Albertów na odcinku ok.700 mb, Zdziechów na

odcinku ok. 325 mb, Kazimierz, ul. Rekreacyjna na odcinku ok. 130 mb,
Lutomiersk, ul. Zielna na odcinku ok. 220 mb, Wrząca, ul Modrzewiowa na
odcinku ok. 50 mb, Babiczki, ul. Laurowa na odcinku ok. 250 mb, Franciszków na odcinku 60 mb, plac gminny na naprawy interwencyjne
(III etap 730 ton) na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowościach: Madaje Nowe na odcinku ok. 450 mb, Stanisławów Nowy na
odcinku ok. 100mb (na zaklinowanie), Wrząca, ul. Wrzosowa na odcinku
ok. 70 mb, Antoniew na odcinku ok. 120 mb, + 1 zest. do rozwiezienia,
Na drogach: Kazimierz - Stanisławów Nowy i Kazimierz - Babice wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej” polegające na rozłożeniu warstwy lepiszcza i warstwy grysów na
pow. szacunkowej 3.000 m2 za kwotę 30.000,- zł.
Zakupiono masę bitumiczną w ilości 6,36 tony służącą do naprawy
nawierzchni bitumicznych „na zimno” na drodze Kazimierz - Zdziechów
Nowy i Puczniew - Mianów.
Sprzętem gminnym wykonano równanie dróg gruntowych na odcinku
około 50 km.
2013r. naprawiono kruszywem drogowym ok. 4,5 km dróg
Zrealizowano 3 etapy zakupu i dowozu 6.000 ton kruszywa drogowego
o frakcji od 0 do 31,5 mm z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych
dróg gminnych za kwotę 362.854,-zł. Utwardzono drogi na odcinkach
o łącznej dł. 4,5 km i załataliśmy newralgiczne miejsca i skrzyżowania dróg
na terenie gminy. Utwardzono odcinki dróg w miejscowościach Madaje
Nowe, Florentynów w kierunku Pana Gałganka, Zalew + droga w kierunku
Pana Gruszczyńskiego, Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, Babiczki,
ulice w Kazimierzu, targowica.
Wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie istniejących nawierzchni bitumicznych na pow. 4.027 m2 w miejscowościach Bechcice,
Kazimierz i Wrząca za kwotę 49.532,10 zł.
Naprawiono nawierzchnię bitumiczną w obrębie torowiska tramwajo-
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wego w   Lutomiersku - masą podlewową na pow. 303,24 m2 za kwotę
24.169,44 zł.
Sprzętem gminnym wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych na odcinku około 50 km.
2014r. Zrealizowano 3 etapy dostawy kruszywa dolomitowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 6.500,0 ton za kwotę łączną 343.515,- zł
z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych:
(I etap 500 ton na dł. ok. 0,5 km) za kwotę w wys. 27.495,- zł, utwardzono odcinki dróg na dł. ok. 0,3 km w Stanisławowie Nowym i na dł. 0,25
km w Zdziechowie;
(II etap 3.000 ton na dł. 2,6 km) za kwotę w wys.161.700,- zł, utwardzono odcinek ulicy Polnej i Norwida w Kazimierzu, drogę o dł. 0,7 km do
Kolonii Zdziechów i odcinek drogi Jerwonice - Wandzin na odcinku 0,8 km.
(III etap 3.000 ton) wywozu kruszywa drogowego z przeznaczeniem
na naprawy dróg gruntowych za kwotę 154.320,- zł; utwardzono odcinek
drogi w Lutomiersku ul. Paszkowskiego, we Wrzącej ul. Komunalna i zjazd
na ul. Długą przy Śródleśnej, odcinek drogi Babice-Mirosławice w kierunku Pana Jabłońskiego, dokończenie ul. Leśnej we Florentynowie
Na naprawy interwencyjne nawierzchni asfaltowych zakupiono 3,08
ton masy asfaltowej „ na zimno” za kwotę 2.458,67zł.
Sprzętem gminnym wykonano wiosenno-letnie równanie dróg o nawierzchni gruntowej i naw. z kruszywa na dł. ok. 15 km.
Na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wys. 5.846,24
zł (zakup soli, odśnieżanie przez firmę WŁODAN).

Droga gminna Albertów
Remont nawierzchni ulic :Dąbrowskiego i Moniuszki w Lutomiersku” na pow. ok. 2.000 m2. Wartość robót budowlanych stanowi kwota
w wys.127.515,92 zł.

II. Inwestycje drogowe:
2011r. wybudowano nawierzchni bitumicznych o dł. 1,533 km
Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Babice o dł. 1,2km
o wartości 294.683,40 zł (roboty budowlane) na którą gmina otrzymała
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wys. 108 tys. zł.
Nakładka bitumiczna na drodze w Orzechowiena długości około 90
mb za kwotę 26.740,82 zł.
Remont odcinka nawierzchni bitumicznej ulicy Kwiatowej w Lutomiersku za kwotę 6.150,- zł.
Nakładka bitumiczna na ulicy Promyka w Kazimierzu za kwotę
65.799,77 zł.
Chodniki
Przebudowa centrum Kazimierza : II etap przebudowa nawierzchni
chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka i Pl.
Kościuszki” II etap przebudowa chodników na ulicach : Rzecznej, Polnej,
Promyka i Pl. Kościuszki w Kazimierzu za kwotę 249.864,80 zł (wartość
robót budowlanych).

Droga gminna Kazimerz ul. Słowackiego
2012r. wybudowano nawierzchni bitumicznych o dł. 4,903 km
Przebudowa ulicy Rzecznej w Kazimierzu; na powierzchni ok.600 m 2
położono nakładkę bitumiczną za kwotę 31.986,75 zł.
Przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie
na odcinku o dł. 1, 5 km o wartości robót budowlanych w wys.
365.771,25 zł, na które Gmina Lutomiersk pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w  wys. 90,-tys. zł.
Przebudowa odcinka drogi Wygoda - Mikołajewice na odcinku o dł. ok.
1,5 km o wartości robót budowlanych w wys. 290.612,10zł.
Przebudowa odcinka drogi w Albertowie na dł. 1,3 km. Wartość robót
budowlanych stanowi kwota w wys. 278.385,90zł.

ul. Dąbrowskiego Lutomiersk
Chodniki i wjazdy
Wykonano nowe chodniki i wjazdy do posesji na zadaniu „Przebudowa
centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników” etap i ulice
Dąbrowskiego na pow. ok. 1.038,37 m2 (wraz z wykonaniem 3 zatoczek
postojowych) i Moniuszki na pow. ok. 132, 53 m2, na które przyznano
Gminie dotację w wys. 90.593,28 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Wartość robót budowlanych stanowi kwota w wys. 143.386,54 zł.
Wykonano wjazd do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kazimierzu za kwotę 43.296,- zł z kostki betonowej grub. 8 cm na pow.
ok. 400m2.
W miejscowości Malanów na pow. 120,0 m2 wykonano remont chodnika i wjazdu do posesji, polegający na wymianie zniszczonych krawężników
na nowe i wymianie zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonową.
Wartość robót to kwota 13.246,51zł.
2013r. wybudowano nawierzchni bitumicznych o dł. 3,46 km
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej Antoniew-Lutomiersk na dł.
1,002 km o wartości robót budowlanych brutto: 252.273,06 zł, Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wys. 70.700,-zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ;
Przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym na dł. 0,5 km
o wartości robót budowlanych brutto 119.994,35zł;
Przebudowa ulic we Wrzącej: Ogrodowej, Spółdzielczej, Świerkowej,
Modrzewiowej i Sienkiewicza o dł. 1,3 km o wartości robót budowlanych
brutto 348.734,89zł;
Przebudowa ulicy Kopernika i Klasztornej w Lutomiersku na dł. 0,244
km o wartości robót budowlanych brutto 124.107,73 zł (w tym przebudowa chodników z kostki betonowej na pow. 178,40m2 + wjazdy 25,65 m2;
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Przebudowa ulicy Leśnej i odcinka ul. Nadrzecznej we Wrzącejna dł.
ok.0,765 km (wartość robót budowlanych 286.673,52 zł);
Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Kazimierzu”na dł. 0,243 km (wartość robót budowlanych 121.494,92zł);
Przebudowa ulicy Łęgowej w Lutomiersku” na dł. 0,17 km (wartość robót budowlanych 77.732,37zł);
Powyższe przebudowy ulic wykonała firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego.

Pl. Bartłomieja Lutomiersk
Przebudowa ulicy Kwiatowej, Południowej i Wspólnej w Lutomiersku
na dł. 0,4 km (na pow. 1.580,0m2) wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej na pow. 778,60m2 wraz z wjazdami na pow. 232,56 m2 o wartości robót budowlanych brutto 336.082,90 zł;
Chodniki
Wykonano II etap przebudowy centrum Lutomierska, który obejmował
przebudowę nawierzchni chodników na ulicach: Pl. Jana Pawła II, ul. Zielona, Kopernika i Głowackiego na pow. 1.408,16 m2 za kwotę 168.302,07 zł
(wartość robót budowlanych).
Gminie Lutomiersk przyznano dotację w wys. 95.082,-zł z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Wykonano nawierzchnię prawostronnego chodnika z kostki betonowej na pow. 210,0m2 za kwotę 60.879,64 zł w Malanowie.
2014r. wybudowano nawierzchni bitumicznych o dł. 5,19 km
Przebudowa ulicy Krzywej, Krótkiej i Południowej w Kazimierzu
I etap ul. Krzywa na dł. ok. 0,3 km. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo LAMBDAR z Łodzi za kwotę w wys. 154.585,55 zł (wartość robót
budowlanych).
Remont nawierzchni placu na działce o nr ewid. 318/1 w Czołczynie
przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonawcą była firma WŁODAN za
kwotę w wys. 20.000,-zł (wartość robót budowlanych).
Przebudowa drogi Kol. Bechcice - Bechcice” na odcinku ok. 1,3 km;
wykonawcą była firma WŁODAN za kwotę w wys.279.103,48 zł (wartość
robót budowlanych).
Przebudowa drogi dojazdowej w Lutomiersku o nr ewid. 674
W ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Słoneczna na dł. ok. 0,4 km; realizacja zadania przez firmę WŁODAN za kwotę
134.081,44 zł (wartość robót budowlanych).
Na w/w zadanie gminie przyznano z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wys. 54.320,- zł.Przebudowa drogi w Mirosławicach na dł. ok.
0,8 km (wartość robót budowlanych - 277.444,48 zł);
Przebudowa odcinka drogi Prusinowice - Zalew na dł. ok. 0,72 km
(wartość robót budowlanych - 208.543,35 zł);

Chodniki i wjazdy
Przebudowa odcinka chodnika w Malanowie ” (II etap) przez firmę
STACH- BRUK z Piorunówka na dł.376,0 mb i pow. ok.700,0 m2. Wartość
wykonanych robót budowlanych stanowi kwota 92.500,-zł
Dokonano naprawy chodników i wymieniono płyty chodnikowe na
kostkę brukową na n/w zadaniach:
Remont odcinka chodnika na ul. Piłsudskiego we Wrzącej na pow.
280,0m2 za kwotę 40.184,10zł; przy drodze powiatowej przy kompleksie
szkół;
Remont odcinka chodnika na ulicy Sikorskiego i działce gminnej nr 242
we Wrzącej na pow. 193,0 m2 za kwotę 28.323,70 zł; Ustawiono również
nowe ławki i  kosze na śmieci. Prace wykonała firma STACH- BRUK z Piorunówka.
Remont wjazdu na działkę gminną nr 189 w Kazimierzu (wjazd na teren
szkoły)na pow. 98,0 m2 za kwotę 9.780,96zł polegający na ułożeniu nowej
kostki brukowej.

W latach 2011-2014 wykonano łącznie
15,086 km nawierzchni bitumicznych
III. Różne
2011r. W ramach zadania pn: „ Zagospodarowanie działki gminnej
w Kazimierzu na plac zabaw” wykonano :
• ogrodzenie działki z paneli kolorowych za kwotę 7.845,49 zł;
• wyposażenie placu zabaw za kwotę 21.395,85zł.
Dokonano doposażenia istniejącego placu zabaw dla dzieci przy ul.
Głowackiego w Lutomiersku w urządzenia zabawowe za kwotę 9.858,45 zł.
W celu poprawy estetyki otoczenia zakupiono 10 szt. drewnianych
donic (749,93 zł) i 2 szt. donic betonowych (400,- zł) na kwiaty do parku
w Lutomiersku i Pl. Kościuszki w Kazimierzu.
Zakupiono kwiaty doniczkowe do parków w Kazimierzu i Lutomiersku
za kwotę 3.346,-zł. Odnowiono ławki i kosze w parkach w Lutomiersku
i Kazimierzu.
W miejscach poprawiających estetykę (place, pobocza dróg) i bezpieczeństwo ruchu drogowego wycięto zakrzaczenia.

Plac zabaw na pl. Kościuszki w Kazimierzu

Droga gminna Prusinowice-Zalew
Przebudowa Pl. Bartłomieja i odcinka ulicy Polnej w Lutomierskuna dł.
ok. 0,384 km (wartość robót budowlanych - 206.355,66 zł);

5.09. 2011r. w Lutomiersku, pomiędzy Rzymsko - Katolicką Parafią Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku a Gminą Lutomiersk została zawarta
umowa użyczenia części nieruchomości (przy Kościele Parafialnym w Lutomiersku) o nr ewid. 565/1 położonej we wsi Lutomiersk o powierzchni
1.500 m2 z przeznaczeniem na parking dla samochodów.
2012r. Do robót pielęgnacyjnych na placach, boiskach i stadionie
sportowym w Lutomiersku zakupiono samojezdną kosiarkę do trawy za
kwotę 15.750,-zł.
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Zakupiono 10 szt. donic betonowych na kwiaty za kwotę w wys.
2.348,32 zł, którymi udekorowano odcinek ulicy Kopernika w Lutomiersku. Ustawiono również konstrukcję kwietnikową o wys. 1,20mb na ul.
Kościuszki w Lutomiersku, którą zakupiono za kwotę 4.120,50 zł.
Dokonano nasadzeń kwiatowych w parkach i w ich otoczeniu w Lutomiersku i Kazimierzu za łączna kwotę 6.030,- zł. Do parku w Lutomiersku zakupiono ławki (2 szt.)za kwotę 1.660,50 zł. w celu wymiany zniszczonych koszy na śmieci, zakupiono 10 szt. koszy za kwotę 3.567,- zł.
Zakupiono i zamontowano blaszane wrota garażowe do pomieszczenia w  budynku gospodarczego na placu przy UG za kwotę 1.871,-zł.
Pomieszczenie przeznaczone na warsztat.
Zakupiono 500 kg soli drogowej za kwotę 446,24 zł na interwencyjne likwidowanie śliskości dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach, łukach (pionowych, poziomych) i podjazdach.
2013r.
Dla prac naprawczych i porządkowych zakupiono:
• kosiarkę STHIL za kwotę 2.949,-zł
• przyczepkę o ład. do 700 kg za kwotę 1.799,- zł
• zakup odkurzacza do liści i trawy za kwotę 16.359,- zł.
Zakup dodatkowych donic na ul. Kopernika w Lutomiersku za kwotę
2.599,97 zł, zakup kwietnika do centrum Kazimierza za kwotę 4.097,13zł.
Zakup sadzonek pelargonii za kwotę 8.450,-zł.
Wykonanie rabat i nasadzeń kwiatowych przy wejściu do budynku
Urzędu Gminy, na skarpie przy Domu Kultury, przy 3-ech krzyżach na ul.
Szadkowskiej i na ul. Mickiewicza (przy stadionie) w Lutomiersku oraz
w parku i na ul. Kilińskiego w Kazimierzu za kwotę 18.000,-zł.
2014r.
Do prac porządkowych i utrzymaniowych na drogach gminnych zakupiono:
• łyżkę trapezową do koparki TEREX;
• szybkozłącze do koparki (w/w poz. za łączną kwotę 9.840,-zł);
• podkaszarkę do trawy za kwotę 3.199,-zł;
• piłę do cięcia gałęzi marki STHIL za kwotę 1.479,- zł;
W celu poprawy estetyki miejscowości gminnych zakupiono:
• stojaki na rowery szt. 2 za kwotę 776,-zł;
• ławki parkowe szt.2 za kwotę 1.709,70 zł;
donice kwiatowe 10 szt. za kwotę 3.628,50zł + 14 szt. za kwotę
3.430,05zł,uzupełnienie o dodatkowe donice na Pl. Kościuszki w Kazimierzu, wymiana donic w parku w Kazimierzu, ustawienie na ul. 3-go
Maja w Lutomiersku.
W centralnych miejscach Lutomierska i Kazimierza dokonano wiosennych nasadzeń kwiatowych w donice i na istniejące rabaty za kwotę
10.827,50zł.
Corocznie dokonujemy zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów przy
drogach i placach gminnych.
W okresie wiosenno - jesiennym dokonujemy prac pielęgnacyjno - porządkowych w pasach drogowych dróg i ulic, parkach i placach
gminnych, stadionie sportowym w Lutomiersku, boiskach w Kazimierzu
i Szydłowie, na placach zabaw na terenie gminy.
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nawierzchni działki przed budynkiem komunalnym na działce 306/6
w Szydłowie.
Wykonawcą była firma WŁODAN z Porszewic; wartość robót budowlanych stanowi kwota w wys. 47.700,-zł.
Wykonano remont nawierzchni na pow. 513,5m2 polegający na ustawieniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nakładki bitumicznej i ułożeniu chodnika z kostki betonowej przy budynku; zagospodarowano
klomb dokonując nasadzeń kwiatowych przez gminę za kwotę 1.136,50
zł.

SP Szydłów

SP Kazimierz

POPRAWA OTOCZENIA
PRZY OBIEKTACH GMINNCH
Przebudowa nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Lutomiersku za kwotę w wys. 92.250,- (roboty budowlane)
wykonana przez firmę STACH- BRUK z Piorunówka; dokonano wymiany
nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową, ustawiono nowe
ławki i kosze na śmieci;
Wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącego zieleńca na placu przy
kompleksie szkół w Lutomiersku za kwotę w wys. 4.000,-zł (niwelacja
terenu i skwerku o łącznej pow. ok. 200,0 m2,wywózka nadmiaru gruntu,
dowóz i plantowanie ziemi urodzajnej, wałowanie, ręczny siew trawy,
dosadzenie roślin iglastych, przycinka drzewek i roślin na klombie)
Przebudowa nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową w Kazimierzu za kwotę w wys. 23.000,-zł (roboty budowlane) wykonana przez
firmę STACH- BRUK z Piorunówka; dokonano ułożenia kostki brukowej
i ustawienia stojaków na rowery.
Zmieniono otoczenie placu przed budynkiem komunalnym w Szydłowie i wykonano roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa

SP i Gimnazjum w Lutomiersku

Zaspokajanie potrzeb z zakresu
lokalnego transportu zbiorowego
W zakresie komunikacji zbiorowej gminę Lutomiersk obsługują autobusy PKS i prywatni przewoźnicy świadczący busowe przewozy; miej-
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scowość Lutomiersk obsługuje linia tramwajowa do Łodzi przez Konstantynów Łódzki.
W trosce o trwałe zaspokajanie potrzeb w zakresie transportu zbiorowego postanowiono w grudniu 2011r. podpisać porozumienie między-gminne (Gmina Miasto Łódź, Gmina Miasto Konstantynów Ł., Gmina Lutomiersk) mające na celu wspólną realizację zadania z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego tj. świadczenie usługi przewozu osób i rzeczy linią
tramwajową nr 43.
Roczna kwota udziału Gminy Lutomiersk wynosi 234.985,90zł w dofinansowaniu kursowania tramwaju 43.
Linie autobusowe prowadzone są przez n/w przewoźników:
- PKS Zd. Wola, 98-220 Zd. Wola, ul. Łaska 36
- PKS Łódź Sp. z o.o., 91-729 Łódź, ul. Smutna 28
na trasach : Łódź - Brzeg, Łódź - Pęczniew, Łódź - Poddębice, Łódź
- Kazimierz - Lutomiersk, Łódź - Lutomiersk - Szydłów, Łódź - Zd. Wola Sieradz, Łódź - Turek, Łódź - Szadek - Warta.
W ostatnich latach podejmowano nieustanne działania w celu poprawy komunikacji zbiorowej na terenie gminy. Obecnie komunikacja w kierunku Pabianic czy Mianowa zlecana jest prywatnym firmom. Prywatni
przewoźnicy obsługują :
• linię Lutomiersk - Zalew - Lutomiersk (Pabianice), firma „ PHU OLA Tomasz Trzeszczak” 95-200 Pabianice, ul. Wiśniowa 11; liczba kursów
5; roczne utrzymanie komunikacji stanowi kwota 46.656-zł;
• linię Lutomiersk - Puczniew -Mianów - Lutomiersk (Łódź) firma pn.
Krajowy Drogowy Transport Osób Paweł Grzelak 95-050 Konstantynów Ł. ul. Słodowa 7; liczba kursów 5; roczne utrzymanie komunikacji
stanowi kwota 36.750,-zł.
Przedstawione efekty są konkretnym dowodem aktywności i dobrej
pracy samorządu gminy i jej mieszkańców.
Na bieżąco u zarządców dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej
czynimy starania o doprowadzenie do dobrego stanu nawierzchni bitumicznych dróg przebiegających przez naszą gminę oraz o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, kierowców, dzieci poprzez odpowiednie oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Tramwaj liniii nr 43

DROGI POWIATOWE
NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK
Bardzo dobra współpraca Wójta Gminy Lutomiersk i Rady Gminy Lutomiersk ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach, spowodowała że na
terenie Gminy Lutomiersk udało się przeprowadzić inwestycje i remonty
na wielu drogach powiatowych.
Na remonty i inwestycje (nie licząc bieżącego utrzymania) wydatkowano około: 8.267.303,90 zł
W dużej części inwestycje i remonty na drogach powiatowych były
współfinansowane przez Gminę Lutomiersk. Łączne nakłady finansowe na
drogi powiatowe z budżetu Gminy Lutomiersk wyniosły: 1.201.403,06 zł
Łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe z budżetu Powiatu Pabianickiego wyniosły: 4.048.411,66 zł
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Środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”: 3.017.489,18 zł
Do najważniejszych inwestycji i remontów na terenie Gminy Lutomiersk zrealizowanych przez Powiat Pabianicki ze środków własnych oraz
przy udziale środków finansowych Gminy Lutomiersk i pozyskanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” należą:
• Przebudowa drogi 3709 E na długości 9,5 km Kazimierz - Zdziechów Szydłów - Puczniew. Całkowita wartość zadania: 3.385.612,27 zł w tym
środki Powiatu Pabianickiego 846.403,08 zł, środki Gminy Lutomiersk
846.403,06 zł, dotacja z budżetu Państwa pozyskana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1.692.806, 13 zł

Droga powiatowa Puczniew-Kazimierz
• Przebudowano drogę powiatową nr 3314 E na odcinku 1350 mb
w kierunku miejscowości Prusinowice. Łączne nakłady na przebudowę w/w odcinka 741.303,27 zł (środki powiatu - w tej kwocie zawarte
są środki dotyczące przebudowy drogi znajdującej się w Porszewicach
gm. Pabianice na długości 1030 mb).
• Przebudowa drogi powiatowej 3709 E ul. Kilińskiego w Kazimierzu od
drogi wojewódzkiej 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu na długości 768,44 mb. Łączne nakłady 2.658.798,39 zł w tym 1.324.683,05 zł
dotacja z budżetu Państwa tzw. „schetynówka”, wkład Powiatu Pabianickiego 1.329.115,34 zł
• Wykonanie nakładki bitumicznej (pow. 3400 m2, dlugość 630 mb) na
drodze powiatowej nr 3300 E w miejscowości Dziektarzew za kwotę
185.308,11 zł środki powiatu
• Wykonanie nakładki bitumicznej (pow. 2500m2, długość 500 mb, odcinek od ul. Śródleśnej w kierunku miejscowości Prusinowiczki, od ul.
Polnej w kierunku miejscowości Prusinowiczki) na drodze powiatowej
nr 3314 E w miejscowości Wrząca kwota 151.720,50 zł środki powiatu
• Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej 5166 E odcinek od drogi wojewódzkiej 710 w kierunku miejscowości Babice na
powierzchni 1.925,00 m2 kwota 117.959,46 zł środki powiatu
• Wykonano remont drogi powiatowej nr 3314 E Prusinowice - Wrząca położono nakładkę bitumiczna na powierzchni 2.600,00 m2, kwota
167.471,88 zł środki powiatu
•W
 ykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3314 E
Wrząca gm. Lutomiersk (odcinek od Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w kierunku miejscowości Prusinowice, powierzchnia 3.080 m2) środki
powiatu 159.130,02 zł
• Wykonano remont drogi powiatowej nr 5166 E od miejscowości Babice do granic powiatu pabianickiego w kierunku miejscowości Aleksandrów Łódzki. Całkowity koszt remontu 700.000,00 zł w tym środki
z budżetu Gminy Lutomiersk 350.000,00 zł, środki powiatu pabianickiego 350.000,00 zł

Prace wykonane na drodze wojewódzkiej
710 Mirosławice-Kwiatkowice
Droga Wojewódzka nr 710 w granicach administracyjnych Gminy Lutomiersk modernizowana była dwuetapowo.
W ramach remontów wykonano nakładkę na długości ponad 3 km, wyprofilowano pobocza i utwardzono je kruszywem oraz oczyszczono rowy
w ramach konserwacji.
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SŁUŻBA ZDROWIA
NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Dąbrowskiego nr 21 w Lutomiersku

Zmodernizowany Ośrodek Zdrowia w Lutomiersku
Inwestycja obejmowała remont i rozbudowę
istniejącego budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia „LUTMED”.
W ramach prac remontowych wykonano
termomodernizację całego obiektu oraz dobudowano nowe pomieszczenia. Wymieniono
stolarkę okienną i drzwiową.
Dach pokryto blachodachówką. Wykonano nowe instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i c.o. Na posadzkach położono płytki ceramiczne. Przed
budynkiem utworzono parkingi dla samochodów i ułożono nowe chodniki wzdłuż całej ulicy
Dąbrowskiego.
Wejścia do przychodni i pomieszczenia wewnątrz zostały dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Ośrodek Zdrowia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Rejestracja odbywa się w godzinach pracy
poradni.
Koszt remontu i rozbudowy wyniósł:
644 525,29 zł.

Wnętrze Ośrodka Zdrowia Lutmed

październik 2014
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OŚRODEK ZDROWIA w KAZIMIERZU

Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu został również gruntownie wyremontowany. Prace wykonane w budynku znajdującym się przy Placu Kościuszki
w Kazimierzu: ocieplenie stropodachu budynku płytą styropianową w technologii Five Smart Protection, ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych
i piwnic budynku płytami styropianowymi metodą bezspoinową, wykonano obróbki blacharskie. W  ramach remontu dokonano malowania pomieszczeń korytarza, gabinetów lekarskich. Wymieniono instalację c.o. oraz instalację elektryczną i oświetlenie na parterze budynku.
Łączne koszty remontu w/w obiektu wyniosły 194.864,33 zł

Odnowiony Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu

Wnętrze Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu

Wnętrze Ośrodka Zdrowia w Kazimierzu

OŚRODEK ZDROWIA w SZYDŁOWIE

W Ośrodku Zdrowia w Szydłowie wykonano termomodernizację całego budynku. Ocieplono stropodach budynku płytą styropianową. Ocieplenie
ścian zewnętrznych podłużnych i piwnic budynku płytami styropianowymi metodą bezspoinową, wykonano obróbki blacharskie, a także poprawiono estetykę wokół Budynku Ośrodka Zdrowia. Na działce przed budynkiem ułożono nowe krawężniki, wykonano nakładkę bitumiczną oraz chodnik
z kostki betonowej.
Łączne koszty remontu w/w obiektu wyniosły 114.910, 11 zł
Łącznie na terenie gminy do wszystkich przychodni zdrowia deklaracje złożyło około 6.200 osób.

Wyremontowany Ośrodek Zdrowia w Szydłowie

Wnętrze Ośrodka Zdrowia w Szydłowie
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Gmina Lutomiersk pozyskuje środki
z Unii Europejskiej i wnioskuje o dotacje
Łączna kwota wydatkowanych środków finansowych na niżej wymienione zadania 3.722.885, 44 zł w tym środki pozyskane 2.609.255,07 zł
z następujących instytucji:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 2.274.206,07 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
- 25.000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
- 284.105,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
- 2444,00 zł
PZU
- 4.000,00 zł
Ministerstwo Gospodarki
- 19.500,00 zł
Dotacje
W roku 2011 Gmina Lutomiersk otrzymała dotację Ministra Gospodarki na realizację zadania: „Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Lutomiersk”
Wartość zadania - 26.000,00 zł.
Kwota dotacji - 19.500,00 zł.
W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Lutomiersk.
W roku 2013 Gmina Lutomiersk otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacje na
realizacje zadania:
„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne”

październik 2014

W ramach zadania wykonano nawodnienie, trawniki na powierzchni
770 m, położono kostkę na powierzchni 90 m zakupiono rośliny (byliny,
krzewy, cebulki, nasiona roślin) do nasadzeń. Zakupiono pomoce dydaktyczne, ławki, stoły kosze na śmieci. Zadanie zrealizowano w roku
2013.

Ogródek dydaktyczny SP Kazimierz
3. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastruktura towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu
- ciągnika z beczką asenizacyjną”.
Kwota dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 201.098,00 zł.
Realizacja zadania 2013 - 2015r.
W roku 2012 została podpisana umowa z Województwem Łódzkim
na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na zakup osprzętu niezbędnego do funkcjonowania
pompy hydraulicznej zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki
OSP w Lutomiersku.
Wartość zadania - 7.000,00 zł.
Kwota dotacji - 7.000,00 zł.
W roku 2013 została zakupiona motopompa pływająca dla OSP
w Szydłowie w ramach zadania „Zakup motopompy pożarniczej dla
OSP w Szydłowie”.
Koszt całkowity zadania - 30.888,00zł.

OSP Charbice Dolne
Wartość całkowita zadania - 8640 zł.
Kwota dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 4507,00 zł.
Kwota dotacji NFOŚiGW - 2444,00 zł.
Zadanie polegało na usunięciu płyt eternitowych z dachu budynku
OSP w Charbicach Dolnych, transporcie i zeskładowaniu na składowisku
odpadów.
Również w roku 2013 Gmina Lutomiersk otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
realizację zadań:
1. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Lutomiersku”
Wartość całkowita zadania - 48.470,50 zł.
kwota dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 40.500 zł.
W ramach zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni - biurko, stoliki uczniowskie, krzesła uczniowskie, stojak na mapy, krzesła, sprzęt multimedialny - drukarka, laptop, projektor,
ekran, tablica multimedialna, aparata fotograficzny, rośliny mięsożerne.
Została również wykonana instalacja elektryczna oraz zamontowano
lampy. Zadanie zrealizowano w roku 2013.
2. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Kazimierzu”
Wartość całkowita zadania - 48.748,00 zł.
Kwota dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 38.000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Lutomiersk otrzymała środki prewencyjne z PZU w wysokości 4 000,00 zł. oraz dotację z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego
ochronie zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 17 000,00 zł.
Zadanie zrealizowano w roku 2013.
W roku 2014 została podpisana umowa z Województwem Łódzkim
na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na realizację zadania „Zakup rozpieraka ramieniowego dla OSP w Lutomiersku”.
Wartość zadania - 16.950,00 zł.
Kwota dotacji - 8.000,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2014r.

Zadania zrealizowane w latach 2011 - 2014
w ramach PROW na lata 2007- 2013r.
1. „Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebudowa nawierzchni chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej,
Promyka, Plac Kościuszki” - II etap Rzeczna, Polna, Promyka, Plac
Kościuszki
W wyniku realizacji II etapu operacji zostały przebudowane chodniki
na ulicach Plac Kościuszki, Rzeczna, Polna, Promyka. Na ulicy Rzecznej
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wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono krawężniki na ławie betonowej na długości 196,00 mb, ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na powierzchni 358,70m2 oraz ułożono wjazdy do
posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 93,30 m2.
Na ulicy Polnej wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono krawężniki
na ławie betonowej na długości 386,80 mb, ułożono chodnik z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm na powierzchni 493,60m2 oraz ułożono
wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni
191,40 m2.
Na ulicy Promyka wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono krawężniki na ławie betonowej na długości 543,80 mb, ułożono chodnik
z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na powierzchni 716,10m2 oraz
ułożono wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
powierzchni 198,80m2.
Natomiast na ulicy Plac Kościuszki wykonano roboty rozbiórkowe,
ustawiono krawężniki na ławie betonowej na długości 67,00 mb, ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na powierzchni
117,60 m2 oraz ułożono wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm na powierzchni 10,56 m2
Wartość całkowita II etapu - 253.864,80 zł
Kwota dotacji PROW - 153.251,00 zł.
Zadanie zrealizowano w roku 2011.

październik 2014

Siłownia plenerowa Kazimierz

2. „Przebudowa centrum Lutomierska: Przebudowa nawierzchni
chodników”
W ramach zadania wymieniono wszystkich elementów ulicznych krawężników i płyt chodnikowych na kostkę betonową na ulicach: Dąbrowskiego na powierzchni około 1039 m,, Kopernika na powierzchni
około 634 m,, Plac Jana Pawła II na powierzchni około 127 m,, Zielona
i Plac Jana Pawła II na powierzchni około 444 m,, Głowackiego+ łącznik
na powierzchni około 204 m,, Moniuszki na powierzchni około 133 m..
Projektowane chodniki mają szerokość zmienną to jest od 1 m do
2,5 m.
Inwestycja była realizowana II etapowo w 2012 (ul. Dąbrowskiego
i Moniuszki) i 2013 (Plac Jana Pawła II, Kopernika Zielona Głowackiego
+ łącznik).
Wartość całkowita zadania: 319.716,61 zł.
Kwota dotacji PROW na lata 2007 - 2013 - 186.042,00 zł.
Zadanie zrealizowane w roku 2012 - 2013.

Plac zabaw w Bechcicach
4. R
 emont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Malanów
W ramach projektu zostały wykonane posadzi z płytek, pomalowane ściany wewnętrzne i zewnętrzne świetlicy, wymieniowi drzew oraz
pomalowano stolarkę drzwiową, wyremontowano sanitariaty - wymieniono umywalki, baterie umywalkowe, miski ustępowe oraz rury kanalizacyjne.
Wartość całkowita zadania - 44.410,00 zł.
Kwota dotacji PROW na lata 2007-2013 - 24.883,00 zł.
Zadanie zrealizowano w roku 2013r.

Lutomiersk Pl. Jana Pawła II
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk w urządzenia zabawowo - sportowe z przeznaczeniem dla
mieszkańców wsi”
W ramach zadania wykonano 9 placów zabaw w miejscowościach
Bechcice, Czołczyn, Mianów, Mirosławice, Orzechów, Szydłów, Stanisławów Stary, Prusinowice, Wrząca oraz 1 siłownię plenerową w miejscowości Wrząca.
W ramach projektu wykonano dokumentacje projektową, ogrodzenia placów zabaw, wyplantowano teren, została zasiana trawa, wykonano roboty pomiarowe, nadzór inwestorski.
Na każdym z placów zabaw i siłowni plenerowej zamontowano urządzenia zabawowe, kosze na śmieci, ławki, regulaminy placu zabaw.
Wartość całkowita zadania - 332.303,95 zł.
Kwota dotacji PROW na lata 2007-2013 - 216.132,00 zł.

5. R
 emont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice
Dolne.
W ramach projektu zostało wykonane nowe pokrycie dachowe
z blachy dachówko podobnej, wymieniono rynny oraz ocieplono wełną
mineralną strop.
Wartość całkowita zadania - 37.808,65 zł.
Kwota dotacji PROW na lata 2007-2013 -20.708,07 zł.
Zadanie zrealizowano w roku 2013r.
6. „ Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem
sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną”
W ramach zadania zostanie przebudowana i rozbudowana stacja
wodociągowa w Szydłowie. Został zakupiony ciągnik wraz z beczką
asenizacyjną.
Wartość całkowita zadania - 2.521.011,18 zł.
Wysokość dotacji UE - 1.537.384,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca stycznia 2015r.

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

Strona 11

WIADOMOŚCI
LUTOMIERSKIE

październik 2014

310/1 i 311/3". w ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową.
Planowana realizacja zadania do 31.03.2015 r.
Wartość całkowita zadania - 267.854,98 zł.
Wysokość dotacji UE - 174.214,00 zł.
W ramach działania „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi został złożony wniosek na realizację zadania:
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr 242".
Planowana realizacja zadania do 31.03.2015 r.
Wartość całkowita zadania - 44.999,80 zł.
Wysokość dotacji UE - 29.268,16 zł.

Stacja uzdatniania wody Szydłów (w budowie)
7. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk - budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577”.
W ramach zadania na stadionie w Lutomiersku powstanie ogólnodostępny kort tenisowy
Realizacja zadania planowana jest do końca 2014r.
Wartość całkowita zadania - 213.770,25 zł.
Wysokość dotacji UE - 135.806,00 zł.
Realizacja zadania planowana jest do końca 2014r.

Siłownia plenerowa Wrząca
TROSZCZYMY SIĘ O ŚRODOWISKO POPRZEZ UDZIELANIE
DOTACJI NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Od roku 2013 Gmina Lutomiersk udziela dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Uchwalony regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk. Dotacja udzielana może być:

Kort tenisowy w Lutomiersku
W miesiącu sierpniu 2014r. Gmina Lutomiersk złożyła za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań:
„Odnowa i rozwój wsi” oraz „ Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały złożone wnioski na
realizację zadań:
1. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz - budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr ewid.
188". w ramach zdania powstanie boisko z nawierzchnią naturalną
gotową (trawa w rolkach) wraz z nawodnieniem.
Planowana realizacja zadania do 31.03.2015r.
Wartość całkowita zadania - 133876,43 zł.
Wysokość dotacji UE - 87074,00 zł.
2. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów
- budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działek o nr ewid.

1. p
 odmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
w szczególności:
a) osobom fizycznym, b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym, d) przedsiębiorcom;
2. jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych będącym
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym.
Przydomowa oczyszczalnia musi spełniać następujące warunki:
1. posiadać przepustowość do 7,5 m3 /d;
2. d
 otyczyć nieruchomości położonej na terenie Gminy Lutomiersk;
3. z ostać zrealizowana przez wnioskodawcę w okresie do 31 października roku budżetowego;
4. s łużyć poprawie stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nie oczyszczonych ścieków socjalno bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie
procesu ich degradacji.
Wysokość dotacji wynosi 3 000,00 zł, jednak nie więcej niż 70% całkowitych kosztów inwestycji. Wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane do 31 sierpnia danego roku budżetowego, do Urzędu Gminy w Lutomiersku.
Wnioski są rozpatrywane w sposób ciągły, według daty ich wpływu,
do wyczerpania środków określonych w uchwale budżetowej na dany rok
budżetowy.
W roku 2013 była to kwota 100.000zł. Zostało udzielone 10 dotacji
na łączną kwotę 29. 247 zł. W roku 2014r. kwota określona w uchwale
budżetowej to 200.000,00 zł. wpłynęło 29 wniosków o udzielenie dotacji.
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ZADANIA z ZAKRESU SPRZYJANIA
ROZWOJOWI SPORTU

Gmina Lutomiersk realizując zadanie własne w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji wyżej wymienionego zadania, przyznała w  latach 2013 - 2014 dotacje w wysokości 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) dla klubu sportowego
„MKS Mianów” na wsparcie projektów sportowych „Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego”.
Gmina Lutomiersk została zakwalifikowana do programu „Moje Boisko Orlik”.
W dniu 27-04-2012r. została zawarta umowa z Województwem Łódzkim, dotycząca udzielenia dotacji na realizację inwestycji w wysokości
333.334zł, natomiast w dn. 18-09-2012r. została zawarta umowa z Ministrem Sportu i Turystyki, w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania ze
środków budżetu państwa, w wysokości 500.000zł.
W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny, bezpieczny, ogólnodostępny obiekt sportowy, obejmujący boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjne boisko poliuretanowe, budynki zaplecza
sanitarno - szatniowego dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, zbiornik
do gromadzenia nieczystości płynnych oraz przyłącze wody i energii
elektrycznej. Znacznej poprawie uległa estetyka terenu, gdyż w wyniku
realizacji inwestycji usunięto zniszczone budynki garaży oraz zagospodarowano działkę, która dotychczas była nieuporządkowana, porośnięta
dziko rosnącymi drzewami i krzewami.
Z kompleksu sportowego korzystają dzieci, młodzież i dorośli. Obiekt
zlokalizowany jest przy szkole podstawowej, w pobliżu największego
osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutomiersk.

Członkostwo Gminy Lutomiersk
w stowarzyszeniach
15 kwietnia 2014 roku w Łodzi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa
powołano Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.
W projekcie bierze udział 31 gmin: miasto Łódź, powiaty łódzki
wschodni, pabianicki i zgierski, większość gmin i miast wchodzących w ich
skład, a także Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Gmina Lutomiersk również wchodzi w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.
Przyjęto Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, która będzie podstawą pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Samorządy będą podejmować wspólne przedsięwzięcia,
inwestycje, starać się o dofinansowanie unijne. W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014-2020 na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przeznaczonych będzie ok. 800 mln zł.
Gmina Lutomiersk zgłosiła 3 projekty:
1. kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie gminy Lutomiersk (w
ramach projektu przewidziano termomodernizację następujących
budynków: obiekty szkolne, obiekty użyteczności publicznej w tym
budynki komunalne, budynki będące własnością Gminy Lutomiersk
wynajmowane na potrzeby mieszkańców gminy);
2. budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Łódź - Konstantynów Łódzki - Lutomiersk (przez Mirosławice do
Klasztoru Księży Salezjanów);
3. w ramach projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny - kompleksowa
modernizacja infrastruktury linii tramwajowej 43 obejmuje następujący zakres prac: wyremontowanie torowisk Lutomiersk - Konstantynów Łódzki, Konstantynów Łódzki - Łódź (pętla na Zdrowiu),
modernizację ciągów drogowo-tramwajowych, remont sieci trakcyjnych, remont podstacji oraz urządzeń zabezpieczających ruch,
zakup taboru.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM z ISTNIEJĄCĄ
SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ w LUTOMIERSKU”

W dniu 09-09-2014r. została podpisana umowa na wykonanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku. Inwestycja jest drugim etapem zadania pn. „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ w LUTOMIERSKU”. w pierwszym etapie (w latach 2013-2014)
wybudowano łącznik szkoły z salą gimnastyczną. Korzystają już z niego
uczniowie i nauczyciele.
Budowa sali gimnastycznej będzie trwała 12 miesięcy. Jej zakończenie
planowane jest na wrzesień 2015r. Sala widowiskowo-sportowa wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym niezbędnym do jej obsługi zostanie wybudowana przez firmę wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego - tj. "Korporacja Budowlana Darco" z Radomia. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4.146.000zł.
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie ciągów pieszych
i jezdnych, obszernego parkingu dla samochodów osobowych oraz autobusów - służącego jednocześnie jako przeciwpożarowy plac manewrowy,
montaż oświetlenia, wykonanie przyłącza energetycznego, przebudowa
linii telefonicznej oraz wodociągu.
Obiekt składa się z hali jednonawowej o wysokości 7,5m, konstrukcji
ramowej z żelbetowymi słupami i ryglami w postaci łukowych dźwigarów
z drewna klejonego oraz parterowego zaplecza o konstrukcji murowanej.
Zewnętrzne wymiary hali wraz z zapleczem to 33,3m x 37,13m, natomiast wewnętrzne wymiary hali sportowej wynoszą 22,43 x 36,40m.
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz z funduszy Unii Europejskiej.

Łącznik przy SP w Lutomiersku
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BUDOWA PRZEDSZKOLA
Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM
Gmina rozpoczęła prace związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do budowy przedszkola z odziałem żłobkowym.
Planowana liczba miejsc to 150 w przedszkolu oraz 50 miejsc w żłobku.
Na realizacje zadania Gmina planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej.
Wykonanie projektu ma nastąpić na przełomie lat 2015-2016.

Spółki wodne
Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku istnieje od 1975 r. Jest zarejestrowana w Katastrze Wodnym prowadzonym przez RZGW w Poznaniu.
Działalnością spółki kieruje pięcioosobowy Zarząd w składzie:
Sławomir Prencel - Przewodniczący,
Marian Beda - Zastępca przewodniczącego i członkowie
Tadeusz Wojtunik,
Kazimierz Czołczyński,
Paweł Kozłowski.
Przewodniczący jego zastępca i członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za swoja prace.
Spółka w swojej działalności współpracuje z Gminą, Starostwem Powiatowym i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
Najważniejsza dla spółki jest współpraca z gminą, gdyż tu spółka uzyskuje pomoc w postaci obsługi biurowej itp.

REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i LOKALOWEJ

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej realizuje szeroki zakres
zadań z zakresu utrzymania w  sprawności oraz wymaganego stanu technicznego obiektów, budynków i urządzeń technicznych będących w posiadaniu Gminy Lutomiersk. Można wyodrębnić 3 główne zadania - obszary działań referatu :
1. Zapewnienie dostarczania wody dla mieszkańców Gminy Lutomiersk.
2. Gospodarka mieszkaniowym zasobem Gminy i budynkami komunalnymi.
3. Wprowadzenie, obsługa „Systemu Odbioru i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych od Mieszkańców Gminy Lutomiersk”.
Dla realizacji szerokiego zakresu zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz eksploatacji i utrzymania w sprawności technicznej rozległej
sieci wodociągowej oraz budynków komunalnych niezbędne jest dysponowanie i utrzymywanie w sprawności infrastruktury technicznej oraz wyposażenia w sprzęt, maszyny i  pojazdy. Referat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej wyposażony jest między innymi w pojazdy, maszyny i sprzęt:
• Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN T4 2,5 TDI
• Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN T4 1,9 TD, który jest wykorzystywany głównie do przewozu narzędzi i materiałów do napraw wodociągów a także w celu dojazdu konserwatorów na miejsce zgłoszenia
awarii.
• Koparko Ładowarka TEREX 820
• Skoczek DORKAT - niezbędny do zagęszczania gruntu po wykonanych
naprawach wodociągów
• Ciągnik New Holland TD5.85 o mocy 82 KM
• Odkurzacz do liści i trawy PERRUZO montowany na burcie osiatkowanej przyczepy ciągnikowej.
• Ciągnik C- 360

Dzięki takiej współpracy działalność spółek została ożywiona, zwiększyły się wpływy ze składek i stało się możliwe pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych.
Na prowadzenie swojej działalności spółka pozyskuje środki finansowe
od swoich członków w postaci składek na konserwację urządzeń.
Fundusze pozyskiwane są także ze źródeł zewnętrznych takich jak budżet województwa i budżet Wojewody.
Spółka wykorzystuje do swojej działalności sprzęt będący w posiadaniu gminy, ale zleca również roboty podmiotom zewnętrznym.
W 2014r. do 1 września zebrano środków w gotówce 21313 zł w tym
dotacji otrzymano 2466,00 zł, po wykonaniu prac, które zaplanowano
spółka otrzyma dotację w kwocie 11500,00 zł.
W bieżącym roku spółka odnawia pozwolenie wodnoprawne na pobór
wód z rzeki Ner do nawodnień łąk w Kazimierzu
Teren działalności spółki to powierzchnia ok. 3500 ha gruntów rolnych
i łąk i jest to równoznaczne z powierzchnią, na którą powinny być wnoszone składki.
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Ciągnik New Holland TD5.85 z beczką

Na tej powierzchni spółka dokłada starań aby wykonywać konserwację
i naprawy urządzeń melioracyjnych. Kwota składki rocznej wynosi 10 zł na
1 ha i w latach 2011-2014 nie ulegała zmianie. Kwoty pieniężne będące
w posiadaniu spółki każdego roku są przeznaczane w całości na wykonywanie prac statutowych zaspokajając minimum potrzeb.
W ramach działalności spółki wodnej w Kazimierzu obsługiwane jest
urządzenie do piętrzenia wody. Jest to działanie potrzebne i bardzo odpowiedzialne.
Rolnicy i osoby z terenów wsi takich jak Wrząca, Stanisławów Stary,
Zdziechów, Albertów, Mirosławice, Mikołajewice a także części wsi Bechcice, Babice a także innych terenów (np. zabudowanych) zgłaszają konieczność wykonania odbudowy ich urządzeń melioracyjnych, ale spółka
w swej działalności nie obejmuje tych terenów.
W 2012r. do spółki przystąpiła wieś Dziektarzew, która wcześniej nie
była objęta działalnością. w obrębie tej wsi w ciągu 2 lat wykonano konserwację rowów na długości ponad 2 km.
Istnieje możliwość zgłoszenia gruntów do wykonania melioracji na
koszt Państwa (15% płaci rolnik).
Spółka pomaga w składaniu dokumentów - wniosków do budżetu
województwa na wykonanie tych melioracji. w ramach działalności spółki
zachęcamy skorzystania z tej oferty.
Dotychczas zgłoszono powierzchnię ok. 10 ha we Wrzącej i Prusinowicach.

Koparko Ładowarka Terex 820
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Budynki Komunalne

Gmina Lutomiersk dysponuje zasobem 73 lokali mieszkalnych usytuowanych w 23 budynkach komunalnych, w których wykonywane są bieżące konserwacje i remonty.
Ważniejsze zadania remontowe wykonane w gminnych budynkach komunalnych:
• Remont pomieszczeń na i piętrze budynku komunalnego przy Pl. Jana
Pawła II nr 12 w Lutomiersku, do których przeniesiono RGKiL, GOOśw.
i GOPS.
• Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy
wraz z wydzieleniem osobnego pomieszczenia dla KASY.
• Remont pomieszczeń na parterze bud. Komun. Przy Pl. Kościuszki nr 1
w Kazimierzu, który podniósł znacznie standardy i estetykę przychodni zdrowia w Kazimierzu.
• Termomodernizacje budynków komunalnych: Kazimierz - Pl. Kościuszki nr 1, Szydłów 98, Szydłów 99.
• Podłączenie wody do budynku komunalnego położonego w miejscowości Malanów nr 26.
• Wykonanie przyłączy energetycznych do lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz instalowanie liczników przedpłatowych
dla najemców, którzy nieterminowo dokonują opłat za zużytą energię
elektryczną
• Bieżące naprawy i obróbki kominów, pokrycia dachów, instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wodociągowej, tynkowanie i malowanie
elewacji budynków komunalnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Koszty wykonania remontów budynków komunalnych zaplanowane
są w uchwalonym ” Wieloletnim Programie Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lutomiersk na lata 2013 - 2018”, zgodnie z którym
bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych finansowane będzie z opłat czynszowych.
W 2013 roku wpływy z opłat czynszowych wyniosły około 171,- tys. zł.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

W czasie mijającej kadencji Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła nowy
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk
oraz komplet obowiązkowych uchwał, stanowiących podstawy prawne
oraz szczegółowo określających wprowadzony z dniem 01.07.2013 r nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu
przez gminę odpowiedzialności za odpady i wprowadzeniu obowiązkowych opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie.
Opłaty te są pobierane w trybie ordynacji podatkowej.
Uchwalone stawki opłat wynoszą:
• 7 zł od osoby/ miesiąc - przy selektywnym gromadzeniu odpadów w nieruchomości
• 10 zł od osoby/ miesiąc - przy nie prowadzeniu selektywnego gromadzenia odpadów w nieruchomości.
Obecnie system obejmuje mieszkańców 2377 nieruchomości - stale
zamieszkujących w naszej Gminie, którzy do dnia 12.09.2014 r złożyli 2658
deklaracji, w których wykazano 7740 osób zamieszkujących, z których:
4713 - osób objęto odbieraniem odpadów niesegregowanych
3027 - osób objęto selektywną zbiórką odpadów - stanowi to 39,1 %
ogółu mieszkańców i udział selektywnej zbiórki odpadów ciągle się zwiększa.
Gmina Lutomiersk przejęła i realizuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli tych nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
Zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych nowym systemem realizuje Gmina, która w kolejnym
już przetargu wyłoniła firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W dniu 10.06.2014 r podpisano drugą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów - na kolejny okres roczny (od 01.07.2014r do 30.06.2015
r) z firmą:
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW
STRACH
42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94 - Oddział Zelów, ul. Kościuszki 11
Wartość wykonania tego zadania za okres jednego roku wynosi:
844.560,00 zł. brutto.
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W ramach obowiązującej umowy Firma Wywozowa realizuje następujące zadania dla mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami:
• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz
z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia
odpadów;		
• 1-krotną objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas
której mieszkańcy objęci gminnym systemem corocznie w wygodny
sposób wystawiają przed swoje posesje i pozbywają się kłopotliwych
w utylizacji przedmiotów, starych i nieużywanych urządzeń mechanicznych, sprzętu RTV i   AGD, lodówek, zdemontowanej stolarki
okiennej, itp. Dzięki takim zbiórkom corocznie z terenu naszej gminy
jest usuwane około 50 - 60 ton odpadów wielkogabarytowych, co
wpływa także na poprawę stanu czystości i porządku w lasach i na
poboczach naszych dróg. 		
• Wyposażenie w pojemniki, utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przeznaczonego tylko do selektywnej zbiórki
frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lutomiersk - a nieobjętych w pozostałych zadaniach oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
selektywnie zgromadzonych w Punkcie, który został utworzony na
placu wewnętrznym za budynkiem Urzędu Gminy Lutomiersk.
• Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów
i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk.
Gmina wprowadziła 3 - pojemnikowy system selektywnego zbierania
odpadów w nieruchomościach:
a) Odpady zmieszane, które są zbierane co 2 tygodnie, oraz zbierane raz na
miesiąc:
b) O
 dpady opakowaniowe lekkie (w tym PET) wykonane z plastiku, papieru, metalu, aluminium, oraz opakowania wielomateriałowe.
c) Szkło		
W naszej gminie wprowadzono obowiązek kompostowania na terenie
nieruchomości odpadów zielonych oraz ulegających biodegradacji i nie są
one odbierane selektywnie jako kolejna frakcja, którą należałoby wywozić
do RIPOK- u dla odpadów zielonych, co znacznie zwiększa koszty gospodarki odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Lutomiersk nadal utrzymywane jest 14 tzw. WYSEPEK
EKOLOGICZNYCH, w których prowadzona jest selektywna zbiórka dwóch
frakcji odpadów:
- szkło i opakowania szklane,
- odpady opakowaniowe lekkie (plastik, PET, papier, opakowania wielomateriałowe).
W wysepkach mogą prowadzić selektywną zbiórkę tych frakcji odpadów
wszyscy mieszkańcy i wpływa to korzystnie na osiąganie przez Gminę wymaganego poziomu recyklingu.
Całkowita roczna suma opłat wynikająca z deklaracji złożonych przez
mieszkańców naszej Gminy za okres od 01.07.2014 r do 30.06.2015 r osiągnie kwotę : 816 664,- zł.
Przewidywany poziom wpłat mieszkańców w ciągu kolejnego roku
będzie więc niższy od kwoty podpisanej ostatniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów: 844.560,00 zł - jednak Wójt Gminy Lutomiersk
deklaruje, że:

STAWKI OPŁAT
w okresie od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.
NIE ULEGNĄ ZMIANIE
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne mają obowiązek zawrzeć odpłatną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, określającą ilość odpadów komunalnych usuwanych z danej nieruchomości oraz częstotliwość usuwania odpadów przy
uwzględnieniu zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Lutomiersk oraz wyposażyć nieruchomość w  odpowiednie
pojemniki.

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

WIADOMOŚCI
LUTOMIERSKIE

Strona 15

OŚWIATA
2010-2014
Oświata jest jednym z najważniejszych zadań naszej gminy, ale i jednym z najbardziej kosztownych elementów budżetu. Jej finansowanie
to koszt zbliżony do 33% wydatków budżetu Gminy Lutomiersk. Gmina
Lutomiersk jest organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych i 1
gimnazjum. Do szkół uczęszcza ponad 730 uczniów, w tym dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. W szkołach zatrudnionych jest 86
nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi.
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Roczny przebieg jednego autobusu to 32 000 km. Autobusy szkolne
zużywają w trakcie roku szkolnego 21 000 litrów paliwa.
Sieć tras autobusów szkolnych jest na bieżąco modyfikowana i wraz
ze zmianą struktury naszych dróg dostosowywana do potrzeb uczniów
dowożonych.
Do szkół dowożonych jest łącznie ponad 420 uczniów, czyli ok. 60%
uczniów ogółem. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane
z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych. w roku szkolnym
2012/2013 Gmina Lutomiersk zawarła z rodzicami trzy umowy na dowóz
uczniów niepełnosprawnych do szkół.
W marcu 2011r Gmina w celu zapewnienia realizacji i poprawy bezpieczeństwa dowozu uczniów do szkół zakupiła francuski gimbus marki
Ponticelli za kwotę 56 580 zł. Autobus posiada 58 miejsc siedzących.

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
S.PLutom iersk

S.P. Kazim ierz

S.P. Szydłów

Gim nazjum

Liczba uczniów w szkołach w latach 2009-2014
Zarówno prognozy demograficzne jak i dynamiczny rozwój naszej
gminy wskazują, że naszym szkołom nie grożą problemy związane z niżem demograficznym, a co za tym idzie - likwidacją szkół. Z każdym rokiem do szkół podstawowych trafia coraz młodsza grupa dzieci. W Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku od nowego roku szkolnego funkcjonują cztery oddziały przedszkolne. W Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza od 2013r., liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła
z 1 do 2 oddziałów.
Nasze placówki są systematycznie remontowane i doposażone. W latach 2010-2014 w szkołach przeprowadzono szereg inwestycji i prac remontowo-budowlanych. Do najważniejszych należy wybudowanie nowej
części szkoły przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku, wykonanie licznych
prac remontowo-budowlanych w budynkach szkół m.in.:
- pomalowanie wszystkich korytarzy, stolarki drzwiowej i barierek, oraz
pomieszczenia łączącego stara cześć szkoły z nowo wybudowaną
częścią szkoły, montaż balustrad na półpiętrze w Szkole Podstawowej
w Lutomiersku na łączną kwotę ponad 46.300 zł.
- wykonanie prac malarsko remontowych w budynku Gimnazjum
w tym pomalowanie klatek schodowych, korytarzy i pietra i piwnic,
pomalowanie świetlicy, malowanie pokoju nauczycielskiego i biblioteki szkolnej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi Sali gimnastycznej,
malowanie korytarzy przy sali gimnastycznej na kwotę ponad 36.400
zł.
- wyremontowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kazimierzu
w tym malowanie klasy edukacji wczesnoszkolnej, wyremontowanie
pokoju nauczycielskiego, wykonanie kapitalnego remontu łazienki
na parterze budynku, pomalowanie świetlicy, wyremontowanie oddziału przedszkolnego (remont obejmował wykonanie nowej wylewki podłogi i położenie nowej wykładziny), przebudowano jadalnię
i klaso-pracownię (wybudowanie ściany działowej), pomalowano oba
pomieszczenia. w roku 2014 przebudowano dwie sale lekcyjne, wykonano wylewkę i zakupiono nową wykładzinę do jednej sali lekcyjnej.
Doposażono szatnię szkolną i wymieniono drzwi do pomieszczeń na
parterze budynku, wykonano nową nawierzchnię brukową wzdłuż budynku biblioteki szkolnej oraz chodnika do łącznika sali gimnastyczne.
Łącznie koszt prac remontowo - malarskich wyniósł ponad 23.000 zł.
- w Szkole Podstawowej w Szydłowie wycyklinowano i pomalowano
podłogi korytarzy i piętra na kwotę 2.000 zł.
W roku 2014 Gmina Lutomiersk pozyskała dodatkowe środki z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo
wybudowanej części Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku
w kwocie 47.625 zł., oraz w wysokości 19.981zł. na wyposażenie w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne dwóch świetlic szkolnych w  Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie oraz Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Kazimierzu.
Dowóz uczniów do szkół
Dowóz dzieci do szkół realizowany jest 3 autobusami własnymi i 1 autobusem wynajętym. Dzienna długość trasy jednego autobusu szkolnego
wynosi ok.130 km.

Autobus szkolny
Wydłużony czas pracy świetlic szkolnych
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, decyzją Wójta Gminy Lutomiersk, jako organu prowadzącego szkoły Gminy Lutomiersk, od dnia 1
września 2014r. praca świetlic szkolnych została wydłużona we wszystkich
szkołach do godziny 17– ej. Wydłużony czas pracy jest wsparciem dla pracujących rodziców.
Polsko-węgierska wymiana młodzieży
Podczas mijającej kadencji intensywnie rozwijała się wymiana młodzieży w ramach umowy partnerskiej z węgierską Gminą Romany.
W ramach wymiany młodzieży w roku 2012 w dniach 21-25 maja 39
osobowa grupa naszej młodzieży gościła w miejscowości Romany. Młodzież spędziła tam 5 niezapomnianych i pełnych wrażeń dni. Plan był
bardzo różnorodny i obfitował w mnóstwo atrakcji. Uczniowie zwiedzili
Skansen w Szentendre, mieli okazję wypróbować swych sił w parku linowym w miejscowości Bank, odwiedzili Burmistrza Romhany i zapoznali się
z historią miasta. Nie brakowało również imprez integracyjnych: wspólnego pieczenia ciasteczek, wykonania plecionek na rękę, zabaw w zapamiętywanie imion węgierskich kolegów i koleżanek oraz spaceru po Romany.
Młodzież z żalem żegnała gościnne Węgry.
W dniach 4-8 czerwca 2012r. gościliśmy w naszej Gminie 38 osobową grupę młodzieży z Węgier. Podczas pobytu w Polsce młodzi Węgrzy
uczestniczyli w lekcji w łódzkim Ogrodzie Botanicznym, zwiedzali także
łódzkie ZOO, uczestniczyli w procesji Bożego Ciała w Łowiczu.
W roku 2013 w dniach 20-24 maja na zaproszenie władz Gminy Lutomiersk, gościła u nas 32 osobowa grupa dzieci z Węgier. Byli to uczniowie
klas V-VIII szkoły w Romany wraz z nauczycielami. Goście z Węgier zakwaterowani byli w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Uczniowie naszych
szkół odwiedzili z rewizytą Gminę Romany w dniach 3-7 czerwca 2013r.
W roku 2014 w wyniku zmian centralizacyjnych, obejmujących m.in.
sposób finansowania oświaty na Węgrzech, wymiana młodzieży została
czasowo zawieszona.
Projekty realizowane w szkołach w latach 2011-2014
z udziałem środków pozyskanych z Funduszy Europejskich
Minione cztery lata w oświacie to wiele działań ludzi z nią związanych:
dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników oświaty, Rady i Wójta Gminy
Lutomiersk i mające na celu pozyskanie dodatkowych środków dla szkół.
Finanse te pozwoliły na zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych,
zakupiono pomoce dydaktyczne, powstały nowe pracownie, częściowo
wymieniono stare zużyte komputery. Dzięki staraniom pozyskano dla
szkół z EFS środki o łącznej wartości ponad 900,000zł.
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PROJEKT „MAŁY CZŁOWIEK DUŻE MOŻLIWOŚCI”
W okresie od IX 2012 do VI 2013 szkoły podstawowe realizowały projekt
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Mały człowiek - duże możliwości”
W projekcie uczestniczyli uczniowie kl. I - III łącznie 99 uczniów. W ramach
projektu szkoły prowadziły zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania. Nauczyciele prowadzący zajęcia realizowali je
w ramach tzw. godzin karcianych. Szkoły zostały doposażone w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.
W Szkole Podstawowej w Kazimierzu zakupiono pomoce na kwotę 15.400 zł.
W Szkole Podstawowej w Szydłowie za kwotę 14.000 zł.
W Szkole Podstawowej w Lutomiersku doposażono bazę dydaktyczną na
kwotę 35.000 zł. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 64.700 zł.
Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w ramach projektu „Mały człowiek - duże możliwości”
PROJEKT „KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”
Realizatorem projektu jest Gimnazjum w Lutomiersku. Realizacja projektu przewidziana jest na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015. w projekcie uczestniczyć będzie ok. 120 uczniów.
W ramach projektu realizowane są zajęcia pozwalające zmniejszyć
dysproporcje edukacyjne, wpływające na wzrost kompetencji kluczowych
z języka polskiego, angielskiego, matematyki, informatyki, oraz kompetencji naukowo-technicznych, a także umiejętności planowania kariery
edukacyjno-zawodowej.
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne na kwotę
ponad 50,000 zł. Zakupiono między innymi 10 zestawów komputerowych,
mikroskopy, oprogramowanie, oraz pomoce dydaktyczne. Budżet projektu to prawie 360,000 zł.

PROJEKT „ZOSTAĆ PRZEDSIEBIORCZYM”
Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku w latach 2011– 2014
realizowało projekt „Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny
z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” - projekt
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt.
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, oraz przedsiębiorczości. Liderem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Partnerami Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design
z Warszawy.
Zadaniem programu było przygotowanie uczniów gimnazjum do planowania i realizacji projektów uczniowskich. Nauczyciele realizowali zajęcia w ramach godzin karcianych.
PROJEKT „UCZEŃ ONLINE”
Gimnazjum realizuje również projekt pod nazwa „Uczeń online” współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL. Projekt realizowany
jest w okresie od V 2010 do IX 2014r. w ramach projektu uczniowie mają
dostęp do cyfrowych narzędzi w serwisie edukacyjny. w serwisie publikowane są materiały e-lerningowe tworzone przez uczniów, które recenzowane są przez nauczyciela.
Najlepsze prace są nagradzane w konkursach. Uczniowie biorą udział
w zajęciach dodatkowych, uczestniczą także w zajęciach wyjazdowych na
najlepszych uczelniach w całej Polsce. Podczas wakacji dla uczniów uczestniczących w zajęciach organizowane są obozy naukowe.
PROJEKT „WIDEOROZMÓWKI POLSKO-ANGIELSKIE”
W roku 2013 w Gimnazjum zrealizowany został projekt w ramach Programu English Teaching finansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Realizatorem Programu była Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Łączna wartość projektu wynosi 8.191 zł.
PROJEKT „TU i TERAZ TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ”
Kolejny projektem realizowanym przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jest projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im Orła Białego w Lutomiersku.
Projekt skierowany do uczniów kl. IV-VI w ramach projektu zaplanowane są zajęcia dodatkowe z języka polskiego, angielskiego, matematyki,
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doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia umuzykalniające i psychoedukacyjne. w ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły.
Łączna wartość projektu to ponad 270.000 zł.
PROJEKT „PÓJDŹMY RAZEM”
Projekt „Pójdźmy Razem!” realizowany w ramach konkursu zamkniętego Nr POKL/II/9.1.1/14, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja
projektu przewidziana jest w okresie od 1.09.2014r do 30.06.2015r.
W ramach projektu w szkole powstanie dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat. w ramach projektu dzieci w oddziale przedszkolnym objęte zostaną indywidualna terapią logopedyczną,
realizowane będą także zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia ruchowo-grafo-motoryczne. w ramach projektu oddział przedszkolny zostanie
doposażony w pomoce dydaktyczne.
Łączna wartość projektu wynosi ponad 211.000 zł.
Projekty realizowane w szkołach w latach 2010-2014
z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
EKOPRACOWNIA w SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ORŁA BIAŁEGO w LUTOMIERSKU
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt
audio, video, sprzęt komputerowy, fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne, rośliny mięsożerne.
Zostało również zakupione wyposażenie pracowni - stoły, ławki. Wymieniono instalacje elektryczną oraz zakupiono oświetlenie energooszczędne. Ekopracownia została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.500 zł. Wartość zadania - 48.470,50zł.

Pracownia językowa w SP Lutomiersk
Doposażenie pracowni komputerowych
i pracowni językowej w szkołach
Edukacja, jak każda inna sfera działalności człowieka w społeczeństwie,
ulega przeobrażeniom związanym ze zmianami warunków, w których się
odbywa. Mając świadomość jak ważny element wykształcenia stanowią
technologie informacyjne, szkołom naszej gminy, przekazano środki na
doposażenie pracowni komputerowych.
Przekazane szkołom środki pochodzą z dochodów własnych gminy
Lutomiersk. W miesiącu październiku 2013 we wszystkich szkołach dokonano zakupów sprzętu komputerowego. Do Szkoły Podstawowej w Lutomiersku zakupiono 22 komputery o łącznej wartości 51. 500 zł. Szkoły
Podstawowe w Kazimierzu i Szydłowie wzbogaciły się o 20 komputerów
stacjonarnych i po 2 laptopy - kwota zakupu komputerów wyniosła
47.197,48zł.
W Gimnazjum w Lutomiersku dokonano zakupu 4 stanowisk komputerowych i 2 laptopów na kwotę 13. 876, 84 zł. Do Gimnazjum zakupiono
również osprzęt do pracowni językowej o wartości 28.445,50 zł.
Nowe komputery znacząco poprawiły warunki nauki, każdy uczeń
uczestniczący w zajęciach informatyki ma dostęp do własnego stanowiska
komputerowego.
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POMOC SPOŁECZNA
Informacja z działalności za lata 2010-2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania pomocy
społecznej na ter nie 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 realizację zadań zleconych
2) ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych i zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny które znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
Prowadzi pracę socjalną w celu pobudzenia aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób w celu odzyskania
zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.
W 2010r. Ośrodek Pomocy wsparł finansowo i rzeczowo 306 rodzin. z bezpłatnego dożywiania w szkołach skorzystało 106 uczniów ze szkół z terenu
gminy i w 7 szkołach poza terenem gminy.
Na dożywianie dzieci w szkołach pozyskano środki z budżetu państwa
w ramach programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”‚ w kwocie 38.381
zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel to kwota 41. 611 zł
W 2010 roku 3 rolników otrzymało pomoc w formie zasiłków w związku ze
stratami powstałymi w wyniku powodzi na kwotę 6. 000 zł.
Z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób samotnych przewlekle chorych.
Środki gminy wydane na ten cel to kwota 41. 522 zł.
Zasiłki rodzinne pobierało 679 dzieci wraz z dodatkami. Na świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano kwotę 1. 859. 613,00 zł /środki z budżetu państwa.
W 2011 roku udzielono pomocy celowej i rzeczowej 297 rodzinom. Środki
własne gminy przeznaczone na pomoc społeczną o kwota 693.077 zł. Dożywianiem objęto 128 dzieci. Pozyskano na ten cel środki z budżetu państwa
w kwocie 43.904 zł. Środki własne gminy przeznaczone na ten cel to kwota 60.088 zł.Z usług opiekuńczych skorzystało 12 podopiecznych przewlekle
chorych. Środki własne gminy na ten cel wyniosły kwotę 41.237 zł. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 1. 822. 579,00 zł.
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 666 dzieci.
W 2012r. udzielono pomocy finansowej i rzeczowej 310 rodzinom.Środki
gminy przeznaczone na pomoc społeczną to kwota 768. 853 zł. z bezpłatnego
dożywiania skorzystało 130 dzieci. Pozyskano na ten cel kwotę 29. 997 zł ze
środków budżetu państwa. Wkład budżetu Gminy to kwota 22. 703 zł.Z usług
opiekuńczych opieką objętych było 8 osób przewlekle chorych. Kwota którą
przeznaczyła gmina na to zadanie to jest 31. 493 zł. Świadczenia rodzinne
wypłacono dla 641dzieci.Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i fundusz
alimentacyjny wydatkowano kwotę 1 .854 .198,00.zł.
W 2013r. z pomocy społecznej skorzystało 303 rodziny Na zadania pomocy
społecznej gmina przeznaczyła kwotę 826 .414 zł. z bezpłatnego dożywiania
korzystało 147 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 120. 696 zł w tym środki
własne gminy to kwota 51. 064 zł. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wydano kwotę 1. 837.270,00 zł. 613 dzieci otrzymało zasiłki rodzinne.
Zatrudniono 3 opiekunki do opieki nad 3osobami samotnymi chorymi. Koszt
usług wyniósł kwotę 11. 662 zł. Do dnia 30.08.2014r. z pomocy społecznej
skorzystało 216 rodzin Środki gminy przeznaczone na pomoc społeczną to
kwota 966. 491 zł. z bezpłatnego dożywiania korzysta 122 uczniów. Wydaliśmy
na ten cel kwotę 61. 462 zł. Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach
programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania ‚’to kwota 35. 790 zł a kwota
25. 672 zł to środki własne gminy. Na świadczenia rodzinne wydano kwotę
962 .278 zł. Świadczenia wypłacono dla 525 dzieci.
W 2010r. GOPS rozpoczął realizację projektu systemowego,,Krok w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany
jest do osób bezrobotnych korzystających że świadczeń pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów. Na realizację projektu w 2010 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze
środków europejskich w kwocie 137. 744,08 zł. Wkład własny gminy to kwota
16.059,92 zł. w projekcie brało udział 14 osób bezrobotnych i wszyscy ukończyli kurs sprzedawcy. W 2011 roku w projekcie udział wzieło18 bezrobotnych.
Budżet projektu wyniósł kwotę 237.119 zł w tym środki gminy 25. 560 zł. Kurs
sprzedawcy ukończyło 10 osób a 7 osób kurs opiekuna osób starszych.
W 2012 roku budżet projektu wyniósł kwotę 321.290 zł w tym 38.760 zł to
środki własne gminy.W projekcie udział wzięły 22 osoby bezrobotne. Szkolenia ukończyło; sprzedawca – 5, opiekunka nad osobami starszymi -2, bukieciarstwo -2, opiekunka dziecięca i w żłobku – 2, murarz-1, operator koparko-ładowarki- 1, kurs prawa jazdy kat. B- 4 osoby.
W 2013 roku budżet projektu wyniósł kwotę 104.336 zł w tym środki wła-
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sne gminy 11 .045 zł. w rok 2013r. nie organizowaliśmy szkoleń zawodowych.
22 beneficjentów korzystało z porad psychologa i doradcy zawodowego oraz
specjalistów /urolog, stomatolog/.Na rok 2014 otrzymaliśmy dofinansowanie
do realizacji projektu w kwocie 112.397 zł. 2014 r wydaliśmy kwotę 43.903,14
zł. zł. Beneficjenci zakończyli spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Obecnie realizujemy spotkania specjalistyczne. Beneficjenci biorący
udział w projekcie korzystają również z innych działań o charakterze środowiskowym są to wycieczki. wyjazdy do teatru,pikniki oraz uroczyste zakończenia
projektu wraz z drobnymi upominkami.
Tradycją stały się spotkania z Okazji Dnia 8 Marca i Dnia Seniora. Wspólnie
z Kołem Emerytów i Rencistów organizujemy spotkania przy kawie i słodkościach. Seniorzy śpiewają,organizują konkursy i recytują wiersze. Spotkania
przebiegają w bardzo miłej atmosferze.
Również od wielu lat organizujemy 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 wigilijną.
Po wieczerzy podopieczni GOPS zostają obdarowani paczkami świątecznymi.
Spotkania kończą się śpiewaniem kolęd.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem nr 49/11 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia
14 lipca 2011r.
Od 2011 roku odbyło się 16 posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wpłynęło 38 wniosków
do rozpatrzenia. Procedura „Niebieskie Karty” została zakończona w 29 rodzinach. Obecnie 9 grup roboczych kontynuuje swoje prace nad rozwiązaniem
zaistniałych problemów w pozostałych rodzinach.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lutomiersku.				
Opr. DP.

8Wnętrze
marca -budynku
Święto Kobiet
OSP Zdziechów

Szkolenie
Wnętrze budynku
z doradzcą
OSP
zawodowym
Zdziechów

Wigilia
Wnętrzewbudynku
Klasztorze
OSP
Salezjanów
Zdziechów
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INFORMACJA
o środkach finansowych przeznaczonych
na ochronę przeciwpożarową za lata 2011-2014
Działalność OSP jest warunkiem naszego bezpieczeństwa

Dlatego Wójt i Rada Gminy dostrzegając i doceniając służbę strażaków w miarę
możliwości pomagali w realizacji ich zadań bojowych, gospodarczych i szeroko pojętej działalności dla dobra całego społeczeństwa.
Na terenie naszej gminy stowarzyszonych jest 19 jednostek OSP, 4 Kobiece Drużyny Pożarnicze i 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ogółem zrzeszonych jest
815 druhen i druhów, czynnych, wspierających i honorowych. Członkowie czynni stanowią grupę 528 strażaków, z których 300 po przeszkoleniach może bezpośrednio
uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Wyjazdowość jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych przedstawia poniższa
tabelka wg rodzajów zagrożeń:
2011-2014
Poż.

Wyp. drog.

Akcje pow.

Wich.

Inne

Alar.fał.

373

44

35

72

186

36
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- udział WFOŚ i GW		
6.951,00
- udział Gminy 		
26.609,58
2. O
 SP Malanów - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej polegający na założeniu płytek podłogowych, elewacji zewnętrznej, malowaniu ścian, wymianie
stolarki drzwiowej o remoncie wc. którego całkowity koszt wyniósł: 44.910,00
- udział środków unijnych
19.527,00
- udział Gminy
25.383,00
783.966 zł - to koszty związane z wykonywaniem prac modernizacyjnych i remontowych w obiektach strażackich.
Ważniejsze z nich to :
OSP K
 azimierz - położenie kostki brukowej na palcu przed remizą, elewacja zewnętrzna budynku remizy, remont i malowanie klatki schodowej i pomieszczenia kuchennego, remont podpiwniczenia.
OSP O
 rzechów - budowa sanitariatów, budowa garażu samochodowego, remont
pomieszczeń socjalnych, zakup stolarki drzwiowej.
OSP W
 ygoda Mikołajewska- położenie papy termozgrzewalnej, orynnowanie i obróbki
dekarskie, ocieplenie zewnętrzne budynku, położenie tynku i założenie parapetów.
OSP Lutomiersk - modernizacja sanitariatów, elewacja zewnętrzna budynku remizy.

Z powyższych akcji jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego uczestniczyły w niżej wymienionych działaniach ratowniczych:
2011-2014
Jednostki

Poż.

Wyp.
drog.

Akcje
pow.

Wich.

Inne

Alar.fał.

Kazimierz

42

3

8

3

9

8

Lutomiersk

176

29

19

55

157

14

Szydłów

37

3

2

7

3

7

Jednostki wyposażone są w 25 samochodów pożarniczych w tym 2 ciężkie, 8
średnich i 15 lekkich. w latach 2011-2014 zakupiono 2 samochody pożarnicze oraz
motopompę, i defibrylator wymienione w poniższej tabelce. Środki gminy przeznaczone na ten cel stanowią kwotę 81.144 zł

MARKA

Rok
zakupu

Kwota
całkowita

Urząd
Marszałkowski
w Łodzi

Udział
PZU

Środki
gminy

Środki
OSP

Babice

MERCEDES

2011

37.000

-------

--------

37.000

-----

2

Stanisławów
Stary

RENAULT

2012

34.256

-------

--------

34.256

-----

3

Szydłów

TOHATSU

2013

30.888

17.000

4.000

9.888

------

4

Kazimierz

Defibrylator

2014

5.437

------

2400

3.037

------

Lp.

Jednostka
OSP

1

Budynek OSP Lutomiersk
OSP Bechcice - remont sali głównej, remont pomieszczenia kuchennego.
OSP Czołczyn - naprawa pokrycia dachowego, częściowe zewnętrzne ocieplenie budynku remizy, położenie kostki na placu przed remizą.
OSP Mianów - wymiana pokrycia dachowego, zakup działki na powiększenie placu
ćwiczeniowego, malowanie pomieszczeń w budynku remizy strażackiej.
OSP Zdziechów - budowa sanitariatów, termoizolacja dachu, uszczelnienie szczytu
budynku, obróbka kominów, remont sali głównej i położenie wykładziny podłogowej.

Wnętrze budynku OSP Zdziechów

Samochód OSP Babice
Wydatki poniesione w latach 2011 do 30.06.2014 na ochronę p. pożarową stanowią kwotę 1.618.833 zł i przedstawiają się następująco:
392.245 zł - to wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia strażaków, PFRON, 13-ta pensja, odpisy na Zakładowy Fundusz
Socjalny, prenumerata czasopism, badania lekarskie kierowców OSP,
strażaków ratowników i inne wydatki związane z ochroną p. pożarową.
289.376 zł - t o koszty utrzymania pojazdów pożarniczych, w skład, których wchodzi paliwo, części samochodowe, remonty i naprawy, badania techniczne pojazdów, przeglądy sprzętu i ubezpieczenia pojazdów.
72.102 zł - t o zakup sprzętu p. pożarowego, środków ochrony indywidualnej
strażaka, zakup umundurowania, prenumerata czasopism, renowacja
sztandaru Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku.
Przy udziale środków unijnych oraz WFOŚ i GW wykonano remonty w niżej wymienionych jednostkach:
1. OSP Charbice Dolne - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu, którego całkowity koszt wyniósł: 54.268,65 		
- udział środków unijnych
20.708,07

OSP Charbice Dolne - ocieplenie tylnej ściany remizy, malowanie sali i położenie
parapetów oraz inne bieżące prace remontowe.
OSP F ranciszków - remont dachu, wymiana okien, remont pomieszczenia kuchennego, montaż instalacji elektrycznej.
OSP Stanisławów - wymiana pokrycia dachowego, remont pomieszczeń w budynku remizy.
OSP Prusinowice - wymiana pokrycia dachowego, remont pomieszczeń w budynku
remizy, remont chłodni.
OSP P
 uczniew - remont pomieszczenia kuchennego, zewnętrzne ocieplenie budynku garażowego.
OSP M
 alanów - wymiana pokrycia dachowego i bieżące remonty.
OSP M
 irosławice - bieżące prace remontowe, wykonanie i wymiana wrót garażowych,
remont chłodni.
OSP Szydłów - bieżące remonty pomieszczeń strażackich, renowacja sztandaru.
OSP Albertów- wymiana pokrycia dachowego, remont pomieszczenia kuchennego,
dobudowa pomieszczenia wejściowego.
OSP Babice - remont komina i inne bieżące remonty i prace malarskie.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

W okresie 2011-2014 dzięki intensywnej współpracy w Powiatowym Urzędem
Pracy w Pabianicach oraz Filią Urzędu w Konstantynowie udało nam się wspomóc
bezrobotnych okresowymi umowami o pracę trwającymi od 5 do 9 m-cy w roku.
Ogółem zatrudniliśmy 27 osób co w poszczególnych latach wyglądało następująco:
2011r. - 8 osób, 2012r. - 5 osób, 2013r. - 8 osób, 2014r. - 6 osób
Pomagaliśmy także absolwentom i uczącej się młodzieży poprzez umożliwienie odbywania staży w tut. urzędzie z tej możliwości w latach 2011-2014 skorzystało 15 osób.
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Dane demograficzne dotyczące liczBy
ludności na terenie Gminy Lutomiersk
okres od 01.01. 2011 do 30.06.2014
2011

2012

2013

30.06.2014

Liczba ludności
ogółem

7313

7415

7547

7576

Małżeństwa

41

38

42

14

Urodzenia

78

83

78

40

Zgony

98

84

88

46

Promocja Gminy Lutomiersk

W kadencji 2011 - 2014 w ramach promocji Gminy Lutomiersk Urząd
Gminy przygotował wiele materiałów promocyjnych zachęcających do odwiedzania naszej Gminy: mapki i foldery turystyczne naszej Gminy, breloki
i długopisy z herbem Gminy, kalendarzyki z Gminą Lutomiersk, koszulki
oraz torby z herbem Gminy. Zakupiono i zamontowano Tablice informacyjne na terenie Gminy Lutomiersk w miejscowościach: Lutomiersk, Kazimierz, Szydłów, Babiczki, które zawierają krótki opis historyczny oraz mapy
miejscowości z nazwami ulic, a także tablice pamiątkowe.
Wspieramy młodzieżowy klub sportowy: MKS Mianów, który promuje
Gminę Lutomiersk podczas rozgrywanych meczy piłki nożnej. Ufundowaliśmy stroje ludowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Kazimierzu i Szydłowie.
Organizowaliśmy wiele imprez kulturalnych promujących gminę Lutomiersk, min.: Jarmark Wojewódzki, Plener Malarski, festyny, zawody wędkarskie.
W ramach realizacji umowy współpracy polsko – węgierskiej między
Gminą Lutomiersk, a węgierską Gminą Romhany w latach 2011 – 2014
wielokrotnie spotkali się mieszkańcy naszej gminy z mieszkańcami Gminy
Romhany.
Przy okazji uroczystości gminnych gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej Gminy podczas Dożynek Gminnych, Dni Lutomierska oraz innych
imprez sportowych i kulturalnych.
Mieszkańcy Gminy Lutomiersk uczestniczyli w imprezach na Węgrzech
o podobnym charakterze, np. Święto Wina, czy też Dzień Św. Stefana.
Najważniejszym elementem naszej współpracy w minionym czteroleciu była wymiana młodzieży. Co roku kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży wypoczywała i uczyła się wspólnie w   okresie przedwakacyjnym
w Polsce i na Węgrzech.
Gościliśmy dzieci i młodzież z Węgier w naszej Gminie, jak i również organizowaliśmy wspólne pobyty w Zakopanem, Szczawnicy, Wiśle, a także
wycieczki do wielu polskich historycznych miast. Strona węgierska również
gościła nasze dzieci i młodzież, pokazując wiele ciekawych miejsc na Węgrzech, np. okolice Balatonu, Budapeszt, Wyszehrad, Szentendre.
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Informacja o wykonanych zadaniach
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Lutomiersk w latach 2011 - 2014
W okresie tym kwota osiągnięta z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych wynosiła 234.502,69 zł.
W ramach tych środków udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, do
których należą w szczególności:
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. w ramach tego zadania uczestniczyło 813
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: Kołobrzeg, Ustka, Dźwirzyno, Jarosławiec, Toruń,
Ciechocinek, Skorzęcin, Jeziorsko, Kąty Rybackie, Warmia, Mazury, poprzez Polskę centralną: Warszawa, Łódź, Rogów, Łowicz, a skończywszy
na naszych pięknych górach Świętokrzyskich, Tarnowskich i Tatrach. Mile
spędzili czas na wypoczynku letnim w Ośrodku Wypoczynkowym „DON
BOSCO” w Lutomiersku.
Zakup strojów sportowych dla Szkół Podstawowych w Kazimierzu
i Szydłowie oraz sprzętu sportowego do siłowni w Gimnazjum. Doposażenie Szkół Podstawowych w Lutomiersku, Szydłowie, Kazimierzu w meble
oraz zakup stołów i krzeseł dla strażnic OSP.
Zakupiono między innymi: sprzęt sportowy, bramki, siatki, rolety, karuzele, huśtawki, pomoce naukowe dla szkół. w ramach tego zadania zakupiono pakiet multimedialny do zajęć profilaktycznych, laptop, zestaw
sprzętu do instalacji radiowęzłowej. Dokonano także doposażenia istniejącego już sprzętu. Szkoły zostały zaopatrzone w materiały dydaktyczne,
publikacje i książki do wykorzystania w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Utworzono również pracownię językową.
Dla uczniów Szkół Podstawowych i miejscowego Gimnazjum zostały
zorganizowane spektakle i koncerty o tematyce wychowania w trzeźwości.
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Lutomiersk zatrudniono panią psycholog, która świadczy pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz udziela
pomocy psychologicznej 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.

Zwrot podatku akcyzowego
zawartegow cenie oleju napędowego
wykorzystywanego przez producentów
rolnych.

Od 2006 r. prowadzone jest zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom podatku 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:

Jarmark wojewódzki

2010r. złożono 365 wniosków na kwotę 197.934,87 zł.
2011r. złożono 416 wniosków na kwotę 220.584,12 zł.
2012r. złożono 442 wniosków na kwotę 252.066,74 zł.
2013r. złożono 470 wniosków na kwotę 288.514,18 zł.
2014r. złożono 455 wniosków na kwotę 296.171,27 zł.

BUDOWNICTWO NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK

Delegacja z Węgier - Dożynki 2013

Ruch budowlany w gminie najlepiej ilustruje liczba uzyskanych przez
inwestorów decyzji o pozwoleniu na budowę. Mogą one być wydawane
na podstawie obowiązującego planu miejscowego, a w przypadku jego
braku na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy ustalają warunki zmiany sposobu użytkowania terenu, ich celem
jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego w danym rejonie. Decyzja może zostać wydana niezależnie
od posiadania przez wnioskującego prawa do nieruchomości, dlatego ich
rozmieszczenie wskazuje bardziej na zainteresowanie inwestorów danymi
lokalizacjami, a nie jest wiernym odzwierciedleniem zmian w zagospoda-
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rowaniu przestrzennym obszaru gminy. Nie wszystkie uzyskane decyzje
o warunkach zabudowy skutkują wystąpieniem przez inwestora o wydanie
pozwolenia na budowę.
Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w latach 2010-2013.
rok
2010
2011
2012
2013
suma

liczba decyzji
174
214
195
189
772
Źródło: opracowanie własne.

Przedszkola niepubliczne

Na terenie gminy Lutomiersk działa jedno Przedszkole Niepubliczne
ZG SS. Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, któremu udzielana
jest z budżetu gminy co miesiąc dotacja w wysokości 258,50 zł/dziecko
miesięcznie. Do przedszkola uczęszcza 79 dzieci. Łączna wysokość udzielanej co miesiąc dotacji to kwota 20.421,50 zł.

KLUB DZIECIĘCY

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do trzeciego roku życia), którego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy
zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Realizuje te same funkcje, które
pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na krótszy czas przebywania w nim dzieci.
Na terenie naszej Gminy działa klub dziecięcy „U Cioci Czesi”, który
przeznaczony jest dla 20 dzieci. Klub ten wpisany został do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Lutomiersk.
Dnia 16 grudnia 2013 r. Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Lutomiersk. Dotacja na jedno dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego wynosi 150,00
zł miesięcznie.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Gmina Lutomiersk nabyła na własność z mocy praw, w trybie art. 13ust.
2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.)
nieruchomości: w 2011r.: działki gruntu położone w miejscowości Stanisławów Stary - nr 5 o pow. 0,3708 ha oraz nr 6 o pow. 0,16 ha, działki
gruntu położone w miejscowości Stanisławów Nowy nr 62/3 o pow. 0,49
ha oraz dz. nr 60 o pow. 0,31 ha, działki gruntu położone w miejscowości
Lutomiersk nr 491 o pow. 0,12 ha, 323 o pow. 0,02 ha, nr 388 o pow.0,02
ha oraz nr 364 o pow. 0,42 ha, działkę gruntu położoną w miejscowości Kolonia Bechcice nr 369 o pow. 0,0498 ha, działkę gruntu położoną
w miejscowości Florentynów nr 144 o pow.0,27 ha. w 2013r.: działkę gruntu położoną w miejscowości Mirosławice nr 99/2 – o pow. 1,62 ha, działki
gruntu położone w miejscowości Zalew nr 86/2 – o pow. 0,72 ha oraz dz.
nr 86/4 – o pow. 0,47 ha. w 2014r.: działkę gruntu położoną w miejscowości Lutomiersk nr 897/1 o pow. 0,6545 ha.
Aktem Notarialnym Reperytorium A nr 3560/2012 z dnia 30.05.2012r.
na stan Gminy Lutomiersk przybyła działka położona w miejscowości Szydłów oznaczona nr 306/6 o pow. 0,2700 ha, na której znajduje się Ośrodek
Zdrowia.
Z gminnego zasobu nieruchomości dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk, a sprzedaż ta
przedstawia się następująco:
2010r. -sprzedano 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6679
ha za kwotę: 348.849,00 zł brutto (285.941,80 zł netto plus
62.907,20 zł VAT);
2011r. - s przedano jedną nieruchomości o powierzchni 0,1161 ha za
kwotę: 44.630,55 zł brutto (36.285,00 zł netto plus 8.345,55
zł VAT);
2012r. - s przedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3201
ha za kwotę: 88.412,40 zł brutto (71.880,00 zł netto plus
16.532,40 zł VAT);
2013r. - s przedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2473
ha za kwotę: 120.822,90 zł brutto (98.230,00 zł netto plus
22.592,90 zł VAT);
2014r. - s przedano jedną nieruchomości o powierzchni 0,0135 ha za
kwotę: 12.792,00 zł brutto (10.400,00 zł netto plus 2.392,00
zł VAT).
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Urząd Gminy Lutomiersk w zakresie spraw dotyczących rolnictwa
współpracował z następującymi instytucjami: Agencją Rynku Rolnego,
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 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. Organizowano wiele spotkań i szkoleń dla producentów rolnych. Kurs chemizacyjny w w/w okresie ukończyło łącznie 168 osób.
Szacowano straty w gospodarstwach rolnych spowodowane m.in.
deszczami nawalnymi i wymarznięciami. Zawierane były umowy z firmą
„Hetman” na bezpłatny odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Lutomiersk stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 przeznaczonych do utylizacji. Przy współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego udzielano informacji o możliwościach pozyskiwania środków
pochodzących z Unii Europejskiej na wsparcie gospodarstw rolnych.

GMINNY OŚRODEK KULTURY w LUTOMIERSKU

W latach 2011-2014 Gminny Ośrodek Kultury zrealizował około 150
przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym
i społecznym, (koncerty, spektakle, festyny, wystawy, spotkania autorskie,
wernisaże, pokazy artystyczne i warsztaty).
Wszelkie fotorelacje i informacje z tych wydarzeń można znaleźć na
prowadzonej przez Ośrodek stronie www.gok.lutomiersk.pl Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem, corocznych Dni
Lutomierska, Dożynek Gminnych gdzie oprócz występów naszej młodzieży i zespołów zaprezentowało się wielu artystów o popularności regionalnej jak i ogólnopolskiej, biegów ulicznych promujących zdrowy styl życia,
cyklów imprez letnich – m. in. kino na leżakach, wioska indiańska, zespoły
muzyczne i taneczne, kapele podwórkowe oraz wielu spektakli dla dzieci
i młodzieży.
Występowali min. aktorzy scen łódzkich i krakowskich, teatry Muza,
Art-Re, Piccolo, Króla, Arlekin, Atma i Pinokio. Ośrodek Kultury organizował warsztaty muzyczne i taneczne dla zespołów działających w Ośrodku
Kultury - w Wiśle dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, w Krościenku dla zespołu Szycha i nad Zalewem Sulejowskim dla Dziecięcego Zespołu Pieśni
i Tańca Lutomierzaczki. Corocznie organizowano również Dzień Dziecka
i Mikołajki z konkursami i nagrodami. Odbywały się również festyny dla
dzieci i rodziców.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również Wieczory Sobótkowe
z występami różnych zespołów. Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku
przygotowywał m.in.: wernisaże, Dni Otwarte Domu Kultury, zajęcia dla
dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, Gminne Turnieje Tenisa Stołowego, warsztaty różnych form i technik plastycznych, rajdy piesze szlakami
przyrodniczymi naszej Gminy (wspólnie z łódzkim oddziałem PTTK). z komisją zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii organizowaliśmy spektakle dla młodzieży gimnazjalnej uczulając młodzież na zagrożenia jakie
niesie ze sobą XXI wiek.
W stałych zajęciach (sekcje i warsztaty prowadzone w Domu Kultury) w sposób systematyczny, każdego tygodnia, bierze udział 200 osób
(dzieci i młodzież, dorośli). Bardzo dobra współpraca z Kołami Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Seniora, Szkołami Podstawowymi i Gimnazjum,
Przedszkolem Sióstr Urszulanek, zaowocowało to wieloma wspólnymi imprezami, spotkaniami i wycieczkami (Dzień Seniora, Obchody lecia pożycia
małżeńskiego, Spotkania noworoczne, Jasełka Bożonarodzeniowe, itp.)
Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem
stu kilkudziesięciu imprez. Przygotowaliśmy bardzo bogatą propozycję działań kulturalnych kierowanych do mieszkańców reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Ilość i jakość realizowanych przedsięwzięć
pozwala instytucji aspirować do miana „lokalnego centrum aktywności
społecznej” i lidera działalności kulturalnej w regionie.

MODERNIZACJA w GMINNYM OŚRODKU KULTURY

Ośrodek Kultury jest konsekwentnie modernizowany: Po wcześniejszym remoncie holu i części socjalnej, wymianie stolarki okiennej, oddaniu
do użytku pięknej sali widowiskowej, wyłożeniu kostką parkingów przy
Ośrodku, dociepleniu całego budynku wymianie instalacji centralnego
ogrzewania i zmodernizowania kotłowni z węglowej na gazową zaadoptowano pomieszczenia kawiarni Hades na piękną przestronną pracownię
plastyczną i grafiki komputerowej dla dzieci i  młodzieży.
Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje środki z zewnątrz. W 2012r. złożył
trzy wnioski aplikacyjne o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
z Funduszu Unii Europejskiej na rozwój i podniesienie parametrów działalności edukacyjno - kulturalnej.
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Dwa wnioski złożone poprzez fundację PRYM jeden na doposażenie
Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne, drugi na zakup stroi łęczyckich
dla zespołu folklorystycznego Szycha oraz jeden do Ministerstwa Kultury
i  Dziedzictwa Narodowego na zakup sprzętu audiowizualnego.
Dwa z projektów zostały zrealizowane na sumę 76.000 zł. w 2014r Ośrodek Kultury aplikował o środki unijne na zakup stroi ludowych dla nowo
powstałego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Lutomierzaczki i uzyskał
akceptację projektu, który obecnie jest w końcowej fazie realizacji.

DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W strukturach Ośrodka Kultury znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, która zaspakaja i rozwija potrzeby czytelnicze mieszkańców
Gminy, wspomaga system edukacji i wychowania oraz upowszechnia wiedzę i informację na temat kultury i nauki.
Działalność Biblioteki w Lutomiersku opiera się na gromadzeniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Księgozbiór Biblioteki w ostatnich czterech latach powiększył się o 1436 woluminów.
Szczególnie bogaty jest księgozbiór podręczny z literaturą fachową, z której chętnie korzystają studenci oraz uczniowie innych szkół.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zbiory dotyczące naszego regionu,
tradycji oraz kultury, które na tle innych gmin wyróżniają się różnorodnością i bogactwem. w roku 2013 z biblioteki korzystało 447 czytelników.
Ogółem bibliotekę odwiedziło 11146 osób, natomiast podczas organizowanych zajęć, spotkań i konkursów gościliśmy 442 osoby.
KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI w INTERNECIE
W 2013 roku z dotacji celowych z Urzędu Gminy zostały zakupione
cztery nowe komputery. Od początku 2013 roku trwa budowanie katalogu
księgozbioru dostępnego dla wszystkich użytkowników internetu. Katalog
jest dostępny na stronie www. lutomiersk-gok.sowwwa.pl. Aktualnie zostało skatalogowane około 50 % zbiorów bibliotecznych.
Praca na rzecz środowiska:
Wielu użytkowników biblioteki przychodzi, aby uczyć się i doskonalić
swoje umiejętności, znajduje materiały i informacje przydatne w nauce.
Dowiadują się jak napisać CV, list motywacyjny czy podanie o pracę.
Czytelnicy nabierają umiejętności korzystania z komputera i internetu.
w ostatnich latach biblioteka organizowała wiele imprez propagujących
czytelnictwo, były to między innymi: spotkania autorskie z pisarzami dla
dzieci i młodzieży, warsztaty z ilustratorem, spotkania propagujące zdrowy
styl życia, prowadzone w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Łasku. Biblioteka prowadzi wielokierunkową
działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby edukacyjne i kulturalne
mieszkańców.
Dla dzieci uczęszczających do szkół w gminie Lutomiersk są organizowane lekcje biblioteczne w celu zapoznania dzieci z biblioteką.
Odbywają się również spotkania bibliotekarzy z przedszkolakami zarówno na terenie biblioteki jak i poza nią. Dla dzieci i  młodzieży są organizowane konkursy recytatorskie.
We współpracy z pracownią plastyczną Gminnego Ośrodka Kultury
prowadzone są warsztaty artystyczne oraz konkursy literacko-plastyczne.
W czasie ferii zimowych oraz wakacji są prowadzone różnego rodzaju zajęcia z myślą o dzieciach, takie jak: konkursy, zajęcia plastyczne, manualne, teatrzyki, turnieje gier planszowych, głośne czytania, wystawki, oraz
warsztaty z decoupage i quillingu organizowanie wspólnie z Pracownią
Plastyczną. Biblioteka prowadzi również regularne zajęcia z głośnego czytania dwa razy w miesiącu.
Od początku 2014 roku działa przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki,
który skupia wokół siebie młodzież gimnazjalną. Jest on organizowany
z Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach współpracy
Instytutu Książki i British Council.
Ma on na celu rozpowszechnianie czytelnictwa dzięki regularnym spotkaniom młodzieży podczas, których omawiane są przeczytane książki. Od
2013 roku bierzemy udział w akcji patronowanej przez Prezydenta RP pod
hasłem: „Narodowe czytanie”.
W BIBLIOTECE w KOLEJNYCH LATACH
Zadaniem na przyszłe lata jest całkowite skomputeryzowanie zbiorów
bibliotecznych, a co za tym idzie uruchomienie internetowej wypożyczalni
książek, zapisów czytelników oraz wprowadzenie stałych, laminowanych
kart czytelniczych.
Rozszerzenie oferty biblioteki o audiobooki, oraz zakup większej ilości
książek z dużą czcionką ułatwiających czytanie osobom starszym. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Lutomierzaczki”

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY działają
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Młodzieżowa Orkiestra Dęta (10-lecie istnienia),
Zespół folklorystyczny „Szycha” (15-lecie działalności),
Zespół muzyki dixielandowej „Dixie Lutek”,
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Lutomierzaczki”,
Zespół „Lutek Jazz”,
Pracownia plastyczna i grafiki komputerowej,
Sekcja tenisa stołowego,
Zomba - taneczne zajęcia rekreacyjne
Nauka gry na keyboardzie, akordeonie, pianinie, gitarze oraz na
instrumentach dętych.
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