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 Szanowni Państwo!
 Niebawem upływa kadencja Rady Gminy. Nadszedł więc 
czas na podsumowanie czteroletniej działalności. W październi-
ku 2002 roku objąłem stanowisko wójta gminy. Teraz chciałbym 
rozliczyć się ze swoich wszystkich działań oraz zobowiązań jakie 
zaciągnąłem wobec wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zapra-
szam Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem. Przez czte-
ry lata wydarzyło się wiele. Nie sposób o wszystkim napisać w tym 
sprawozdaniu. Wraz ze swoimi współpracownikami wybrałem, to, co 
wspólnie uznaliśmy za najważniejsze wydarzenia mijającej kadencji. 
Wszystkich, którzy zechcą poznać szczegóły działalności zapraszam 
do biura, gdzie moi współpracownicy udzielą wszelkich informacji. 
 Nim jednak przejdę do konkretów chciałbym podzielić się z Pań-
stwem pewnymi refleksjami nad tym, co minęło i nad tym co przed 
nami. Przy tej okazji pragnę wyrazić gorące podziękowania wszyst-
kim radnym i sołtysom, bez których wsparcia niemożliwe byłoby 
zrealizowanie postawionych celów. Słowa podziękowania kieruję 
także na ręce przedstawicieli jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiej-
skich, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, zespołu Szy-
cha. Wielkie wyrazy uznania i podziękowania kieruję do probosz-
czów wszystkich parafii i księży salezjanów w gminie za bardzo 
dobrą i efektywną współpracę. Chciałbym także podziękować swoim 
współpracownikom - bez Was nic by się nie wydarzyło. Wasza 
zapobiegliwość i odpowiedzialność pozwoliły osiągnąć tak wiele. 
Dziękuję dyrektorom szkół i pracownikom oświaty oraz Dyrektoro-
wi Gminnego Ośrodka Kultury wraz z pracownikami i Kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z pracownikami. Dziękuję 
za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania lep-
szego wizerunku naszej Gminy. 
 Drodzy Państwo - dzięki ofiarności i odpowiedzialności tych 
wszystkich, których wymieniłem udało nam się poprawić stan bazy 
oświatowej, a przede wszystkim zakończyć rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej w Lutomiersku, wybudować salę gimnastyczną przy Szkole 
Podstawowej w Kazimierzu, wykonać termomodernizację wszystkich 
budynków szkół, doposażyć szkoły w sprzęt komputerowy, Internet 
i inne pomoce dydaktyczne. Wiele osiągnęliśmy również w zakresie 
poprawy infrastruktury drogowej i to nie tylko na drogach gminnych, 
ale także przy drogach powiatowych i wojewódzkich przebiegają-
cych przez teren naszej Gminy. Szczególnie ważnym osiągnięciem 
jest przebudowa drogi gminnej w Mikołajewicach, zadania zrealizo-
wanego przy współudziale środków Unii Europejskiej. Gmina ubie-
gała się o pozyskanie środków UE także na dwie inne drogi gmin-
ne w Kazimierzu, niestety z powodu braku środków finansowych 
wnioski te zostały odrzucone. Podobnie stało się z wnioskiem na 
modernizację stacji uzdatniania wody w Kazimierzu. Ale to nas nie 
zniechęciło. Będziemy występowali o środki unijne nadal, w ramach 
nowego programu 2007 - 2013, i postawionej do dyspozycji kolejnej 
puli środków unijnych. Warto bowiem otrzymać takie wsparcie finan-
sowe i móc konsekwentnie poprawiać wizerunek Gminy. Ogromnym 
osiągnięciem, które zyskało aprobatę mieszkańców jest utrzyma-
nie działających w gminie trzech ośrodków zdrowia i poprawienie 
dostępności do usług medycznych. Zdecydowanie poprawiło się 
bezpieczeństwo publiczne. Doposażyliśmy jednostki OSP w sprzęt 
przeciwpożarowy, samochody ratowniczo – gaśnicze, co wpłynęło 
na większą aktywność jednostek OSP w ochronie przeciwpożaro-
wej. Zacieśniliśmy współpracę z policją, założyliśmy system monito-
ringu na Palcu Jana Pawła II w Lutomiersku.

 

Podejmując decyzje czyniliśmy to w sposób uczciwy i odpowiedzial-
ny, tak jak czynimy to w życiu prywatnym. Czy zawsze ku zadowo-
leniu wszystkich? Na to już wkrótce zyskamy odpowiedź. Ale nie to 
jest najważniejsze. Bardziej leżą nam na sercu sprawy pilne, te, które 
są do realizacji przed nami. A pomysłów na wprowadzanie korzyst-
nych, dobrych dla mieszkańców zmian nie brakuje. Zwłaszcza w tro-
sce o nasze środowisko myślimy o budowie oczyszczalni ścieków 
i budowie sieci kanalizacyjnej w gminie. W tym celu już poczyniliśmy 
starania o pozyskanie funduszy akcesyjnych. Wierzymy, że to się 
uda i przestaniemy żyć w okolicach brudnej, zanieczyszczonej rzeki. 
Zamierzamy zracjonalizować politykę podatków lokalnych. - to zna-
czy dostosować wysokość podatków do możliwości finansowych 
mieszkańców, nie powodując jednocześnie uszczerbku dla finan-
sów gminy i nie umniejszając zakresu realizowanych przedsięwzięć. 
Nie jesteśmy bezdusznymi urzędnikami. Jesteśmy wrażliwi na poje-
dyncze ludzkie problemy. Konsekwentnie winniśmy poprawiać bazę 
oświatową, by dzieci całej naszej społeczności mogły uczyć się 
w warunkach na miarę dzisiejszych czasów. Tę samą konsekwen-
cję chcielibyśmy zachować przy poprawianiu jakości naszych dróg. 
Tak by były one lepsze, dobrze utrzymane i spełniające oczekiwania 
mieszkańców.
 Ogromne znaczenie mają dla nas sprawy służby zdrowia. Jakość 
świadczonych usług medycznych i warunki w jakich się to odbywa. 
Nie zaprzestaniemy działań zmierzających do poprawienia funk-
cjonowania służby zdrowia w gminie. Nie ulegniemy trudnościom 
i przeciwnikom. Udowodniliśmy już, że potrafimy zarządzać ośrod-
kami, dzięki temu podnieśliśmy standard oraz poszerzyliśmy zakres 
świadczonych usług medycznych. I tego konsekwentnie będziemy 
strzec i pracować nad jeszcze lepszą jakością.
 Spokój, stabilizacja, to grunt na którym można tworzyć lepsze 
jutro i osiągać cele. Wierzymy, że wspólne działanie dla dobra 
Gminy i jej mieszkańców przyniesie rezultaty. W upływającej kaden-
cji nauczyliśmy się troski o wszystkich mieszkańców i podejmowania 
działań z myślą o całej Gminie. W jedności i zgodzie siła.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski
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 W latach 2003-2006 przygotowano szereg dokumentów i opra-
cowań koniecznych do kontynuowania inwestycji w gminie i pozy-
skiwania na nie środków unijnych
-  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LUTOMIERSK;
- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ;
- PLAN GOSPODARKI ODPADAMI;
-  KONCEPCJĘ KANALIZACJI GMINY LUTOMIERSK;
-  zaktualizowano i uzyskano pozwolenie na modernizację stacji 

wodociągowej w Kazimierzu.
2003r.

1.  W zakresie wodociągowania wsi wybudowano:
 -  wodociąg wiejski z przyłączami w Stanisławowie Starym 

o dł. 8,3 km i 46 szt. przyłączy wodociągowych z czego środ-
ki gminy stanowiły 51.834,90 zł, środki unijne z programu 
SAPARD 176.517 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 
150.000 zł;

2.  Środki w wys. 49.251,17 zł z umorzenia pożyczek z zadań Ter-
momodernizacja Szkoły Podstawowej w Kazimierzu i Termomo-
dernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku przeznaczono na 
wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kul-
tury polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrz-
nych.

3.  Wykonano odcinek ogrodzenia stadionu z paneli ocynkowa-
nych od ulicy Przełajowej w Lutomiersku na dł. 119 mb za kwotę 
12.973,95 zł.

2004r.
1. W zakresie wodociągowania wsi:
 -  wybudowano odcinek sieci wodociągowej o śr. 110 o dł. 66 mb 

na ul. Łaskiej w Lutomiersku za kwotę 4.270 zł;
 -  wybudowano odcinek sieci wodociągowej o śr.110 o dł. 200 mb 

w Babicach za kwotę 9.760 zł;
 -  wymieniono odcinek sieci wodociągowej z rur stalowych na 

PCV o śr.110 o dł. 65 mb na ul.Targowej w Lutomiersku za kwo-
tę 4.880 zł;

2.  Wykonano odcinek ogrodzenia stadionu z paneli ocynkowa-
nych od ulicy Kwiatowej w Lutomiersku na dł. 77,5 mb za kwotę 
6.996,70 zł. Zakupiono panele ocynkowane o dł. 290 mb za kwo-
tę 19.609,72 zł. 

3.  Zakupiono autobus szkolny za kwotę 360 tys. zł przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PERON sta-
nowiły kwotę 220 tys. zł.

4.  W Szkole Podstawowej w Lutomiersku wykonano 
 -  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku za kwotę 63.052,39 zł 

(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 20 tys. zł);
 -  obłożenie schodów wewnętrznych terakotą za kwotę 

20.624,98 zł (dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej MEN 17 tys. zł);

 -  dokonano rozbiórki drewnianego budynku na placu szkolnym 
za kwotę 4.800 zł;

 -  wymieniono rynny dachowe za kwotę 12.282,31 zł;
5. W Szkole Podstawowej w Kazimierzu wykonano:
 -  remont centralnego ogrzewania za kwotę 45.083,77 zł (dotacja 

z Urzędu Wojewódzkiego 21,4 tys. zł)

6.  Wykonano Termomodernizację budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lutomiersku polegającą na dociepleniu ścian 
i wymiany wrót garażowych za kwotę 21.706,65 zł i roboty 
wewnętrzne (podwieszenie sufitu, malowanie ścian) za kwotę 
6.741 zł.

INWESTYCJE I REMONTY w latach 2003 - 2006
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2005r.
1. W zakresie wodociągowania wsi:
 -  wybudowano odcinek sieci wodociągowej na dł. 0,8 km Kazi-

mierz - Babice za kwotę 39.071,39 zł (pożyczka z Wojewódz-
kiego Funduszu 29.212,32 zł);

 -  wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej o śr. 110 mm 
i dł. 75 mb w ul. Promyka w Kazimierzu za kwotę 3.731,81 zł;

 -  wykonano wymianę sieci wodociągowej o śr. 160 mm i ł. 120 mb 
w łączniku pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Hallera w Kazimie-
rzu za kwotę 9.586,31 zł;

2.  W Ośrodku Zdrowia w Kazimierzu wymieniono stolarkę 
okienną, drzwiową, parapety, rury i rynny spustowe za kwotę 
39.589,61 zł.

3.  Wykonano odcinek ogrodzenia stadionu sportowego z paneli 
ocynkowanych na dł. 212,5 mb od strony ul. Kwiatowej za kwotę 
23.332,50 zł.

4.  Za kwotę 96.648,77 zł wykonano malowanie ścian zewnętrz-
nych Gimnazjum w Lutomiersku.

5.  W Szkole Podstawowej w Szydłowie wykonano:
 -  przebudowę sanitariatów oraz budowę pochylni dla osób nie-

pełnosprawnych za kwotę 39.998,30 zł (dotacja z PERON 
15 tys. zł);

 -  termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian zewnętrz-
nych styropianem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz obróbek blacharskich za kwotę 189.605,75 zł (pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu 83.805 zł, dotacja z Urzędu Woje-
wódzkiego 40 tys. zł);

 -  w celu likwidacji barier architektonicznych dla dzieci niepeł-
nosprawnych zakupiono transporter schodowy za kwotę 
14.434,30 zł (dotacja z PERON 6.745 zł);

6.  Przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu wybudowano salę gim-
nastyczną za kwotę 1.329.787,53 zł (środki MEN 400 tys. zł), w któ-
rej zainstalowano trwały sprzęt sportowy za kwotę 20.460,62 zł 
i ruchomy za kwotę 7.022 zł.

7.  Do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego Działanie 2.3 Odnowa Wsi złożono wniosek na dotację 
w wys. 87.456 zł na Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury. 
Planowana wartość całkowita zadania wg kosztorysu inwestor-
skiego stanowi kwotę 133.370,20 zł.

 Rozpatrywanie wniosków nastąpi w II p. 2006r.
8.  Z PAOW (Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja) 

otrzymano środki na wyposażenie świetlic i klas „0”:
 - Szkoła Podstawowa w Szydłowie 5.921 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 1.686 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Lutomiersku 1.443 zł;

2006r.
1.  W Szkole Podstawowej w Kazimierzu wykonano:
-  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku za kwotę 107.868,39 zł. 

Kwota w wys. 45 tys. zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z umorzenia pożyczki 
na wodociąg Stanisławów Stary.

2.  Do Ministerstwa Edukacji i Nauki wystąpiono o przyznanie środ-
ków finansowych finansowych w wys. 27.482,94 zł na wyposa-
żenie nowowybudowanej sali gimnastycznej w Kazimierzu.

3.  Wykonano prace przy ociepleniu budynku garaży OSP w Szy-
dłowie za kwotę 54.970,88 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Fun-
duszu w wys.43 tys. zł).

4.  Rozpoczęto termomodernizację budynku OSP w Bechcicach 
za kwotę 80.128 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 
w wys. 55 tys. zł).

5.  W budynku OSP w Prusinowicach wymieniono część stolarki 
okiennej za kwotę 3.708,80 zł.

6.  Wykonano 2 bramy wjazdowe za kwotę 6.100 zł przy wjazdach 
na posesję gminna przy budynku biurowym Urzędu Gminy.

7.  Wykonano remont elewacji, dachu oraz schodów zewnętrznych 
budynku będącego własnością Gminy Lutomiersk położonego 
przy pl. Jana Pawła II nr. 12 w Lutomiersku (siedziba Ośrodka 
Zdrowia i Banku Spółdzielczego) za kwotę 21500 zł. Zamonto-
wano również poręcze rurowe

8.  Zamontowano telewizję dozorową obejmującą swym zasięgiem 
Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku za kwotę 11.949,90 zł.

9.  Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy nieodpłatnie 
autobus szkolny tzw. gimbus o wartości 328.668 zł.

Różne: 
1.  W centrum Lutomierska ustawiono planszę informacyjno - rekla-

mową zawierającą dane reklamujących się firm, dane dotyczące 
topografii oraz walorów gminy.

2.  W Kazimierzu i Lutomiersku ustawiono pojemniki metalowe PCK 
na odzież używaną.

 Poprzednie lata zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efek-
tami. Możemy stwierdzić, że nie był to czas stracony. Przedsta-
wione efekty są konkretnym dowodem aktywności i dobrej pracy 
samorządu gminy i jej mieszkańców. Powoli zaczynamy odrabiać 
wieloletnie zaległości.
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 W zakresie drogownictwa w latach 2003-2006 wykonano 
następujące zadania:

I. ROBOTY UTRZYMANIOWE:

1.  Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawy dróg grunto-
wych i szlakowych w latach:

 2003r.  - 675 ton za kwotę 16.250,63 zł na naprawy interwen-
cyjne dróg w Lutomiersku, Mirosławicach, Kazimierzu, 
Żurawieńcu;

 2004r.  - 931 ton za kwotę 33.473 zł na naprawy interwencyjne 
dróg w Albertowie, Madajach Nowych, Puczniewie, Pru-
sinowicach i w Lutomiersku;

 2005r.  - 525 ton za kwotę 23.332,50 zł na naprawy interwen-
cyjne dróg w Antoniewie, Żurawieńcu, Prusinowicach, 
we Wrzącej;

 2006r.  - 5.350 ton za kwotę 229.365,30 zł na naprawy inter-
wencyjne dróg w Lutomiersku osiedle na dł. ca 700 mb, 
we Wrzącej: ul. Miła, Wspólna i Parkowa na dł. ca 800 mb, 
Stanisławowie Starym na dł. ca 400 mb, Jeziorku na 
dł. ca 200 mb, Orzechowie na dł. ca 600 mb, Kazimie-
rzu ul. Polna, Szkolna i Wiśniowa na dł. ca 700 mb, 
Mirosławicach na dł. ca 250 mb, Stanisławowie Nowym 
na dł.ca 200 mb. Do dnia 16.10.2006r. planowane jest 
zakończenie dostaw kruszywa.

2.  Wykonano modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rol-
nych polegające:

 a./  na wykonaniu utwardzenia nawierzchni kruszywem cegla-
no-betonowym:

 -  we Wrzącej na dł.2.000 mb za kwotę 90.211,70 zł (dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego 45 tys. zł);

 -  w Babicach na dł.1200 mb za kwotę 51.009 zł (dotacja z Urzę-
du Marszałkowskiego 25 tys. zł);

 b./  na wykonaniu utwardzenia nawierzchni kruszywem drogo-
wym:

 -  we Wrzącej na dł. 800 mb, Babiczkach na dł. 1.089 mb 
i Malanowie na dł. 250 mb za kwotę 115.699,92 zł (dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego 60 tys. zł);

 -  Albertowie na dł. 1.195 mb za kwotę 61.195,20 zł (dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł);

3.  Zakończono utwardzenie nawierzchni kruszywem drogo-
wym drogi do Kol. Bechcice na odcinku 1.170 mb. Rozpo-
częto prace przy utwardzeniu nawierzchni we Florentynowie 
na dł. 2.500 mb. W dalszej kolejności planowana jest droga 
o dł. 600 mb w Mianowie. Do końca września br. prace zosta-
ną zakończone. Wartość robót wynosi 120.812,79 zł (dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego 61 tys. zł);

 Ogółem utwardzono drogi gruntowe na długości 17 km.
4.  Corocznie wykonywano remonty cząstkowe ulic o nawierzchni 

bitumicznej w Lutomiersku: na ulicy Dąbrowskiego, Moniuszki 
i Kopernika, w Kazimierzu na ulicy Sienkiewicza, Polnej i Pro-
myka oraz dróg gminnych Kazimierz - Babice i Kazimierz - Sta-
nisławów Nowy za kwotę łączną 83.072,40 zł.

5.  Wykonano nakładki bitumiczne:
 -  na ulicy Rzecznej i 3-go Maja, Pl.Kościuszki w Kazimierzu 

na pow. 442,0 m2 za kwotę 23.180 zł;
 -  na placu OSP w Lutomiersku na pow. 515,5 m2 za kwotę 

24.400 zł.
6.  Wykonano remonty chodników polegające na ułożeniu płyt 

chodnikowych pochodzących z odzysku:
 -  na ul. Kilińskiego w Lutomiersku na pow. 140,0 m2 za kwotę 

6.380 zł;
 -  na ul. Sikorskiego we Wrzącej na pow. 432,65 m2 za kwotę 

19.846,20 zł;
 -  na ul. Polnej w Kazimierzu na pow.16,5 m2 + ustawienie 60 

mb krawężników za kwotę 4.187 zł;

 -  na ul. Głowackiego w Lutomiersku (przy krzyżu) na pow. 4,0 m2 
za kwotę 1.932,48 zł;

7.  Wykonano remonty chodników polegających na wymianie 
zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonową:

 -  na ul.Targowej w Lutomiersku na pow. 336,88 m2 + remont 
nawierzchni na pow. 300,0 m2 za kwotę łączną 59.439 zł;

 -  na ul. Kopernika w Lutomiersku na pow. 609,0 m2 za kwotę 
79.819,77 zł;

 -  na ul. Sienkiewicza w Kazimierzu na pow. 348,0 m2 za kwotę 
59.544,28 zł;

 -  na ul. Paderewskiego w Kazimierzu na pow. 226,39 m2 
za kwotę 7.421,90 zł;

8.  Na placu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia ułożono kostkę 
betonową :

 - w Kazimierzu na pow.214,31 m2 za kwotę 16.369,41 zł;

 - w Lutomiersku na pow.106,5 m2 za kwotę 14.540,37 zł;
9.  We wrześniu br. wykonana została przebudowa odcinka 

nawierzchni Pl. Jana Pawła II i ul. Zielonej w Lutomiersku na 
pow. 1.119 m2 za kwotę 103.484,90 zł.

10.  W 2003 r. zakupiono spycharko - koparkę za kwotę 15.000 zł.
11.  W 2004 r. zakupiono równiarkę samojezdną za kwotę 27.184 zł.
  W porze wiosenno - jesiennej są profilowane drogi gruntowe 

(na dł.ca 100 km).
  W/w sprzęt gminny wykorzystywany jest do równania, profilo-

wania i odśnieżania dróg oraz do udrażniania rowów przydroż-
nych i konserwacji rowów melioracyjnych. W ostatnich latach 
ożywiła się działalność Gminnej Spółki Wodnej, na którą nie-

INWESTYCJE DROGOWE
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wątpliwy wpływ miały dotacje z budżetu gminy.
12.  W celu zapewnienia ciągłości ruchu drogowego na drogach 

i ulicach gminnych w okresie zimowym oraz usprawnienia 
robót związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi 
zimowej - utrzymanie dróg i ulic prowadzone jest od lat przez 
jednostki OSP w Szydłowie i Kazimierzu posiadające samo-
chody z zamontowanymi pługami lemieszowymi. Od dwóch lat 
zaangażowana jest koparko - spycharka i równiarka samojezd-
na - sprzęt będący własnością gminy. 

II. MOSTY, PRZEPUSTY, ROWY:

Mosty:
1.  Corocznie wykonujemy konserwację mostku w ciągu ul. Koper-

nika w Lutomiersku. Ze względu na zwiększony ruch w/w ulicą 
w przyszłości zostanie zaplanowana przebudowa obiektu.

2.  Naprawiono i wzmocniono przyczółki na moście na Zalewce 
na ulicy Kąpieliskowej w Lutomiersku za kwotę 2.196 zł.

3.  Wzmocniono przyczółek mostu na Lubczynie w Stanisławowie 
Nowym; naprawiono przełamanie nawierzchni przy moście 
za kwotę 493 zł.

4.  Naprawiono mostek i dojazdy do mostku w ciągu drogi Jezior-
ko - Małyń za kwotę 330 zł.

Przepusty:
1.  Corocznie gmina zabezpiecza rury betonowe z przeznacze-

niem na naprawy przejazdów drogowych na łączną kwotę 
9.980,14 zł. Naprawy przepustów i nawierzchni na przejaz-
dach dokonują mieszkańcy wsi własnym sprzętem na drodze 
w miejscowości: Stanisławów Stary, Prusinowice - Florenty-
nów, Dziechtarzew, Mirosławice, Czołczyn, Mikołajewice, Wola 
Puczniewska, Charbice Dolne, Kazimierz, Zalew, Albertów, 
Lutomiersk, Malanów.

2.  Sprzętem gminy i przy pomocy strażaków z jednostki OSP 
w Lutomiersku naprawiono przepust drogowy o śr 600 mm 
na ulicy Kwiatowej w Lutomiersku.

Rowy - odwodnienie dróg i ulic:
1.  Oczyszczono i udrożniono rowy odprowadzające wodę w Mia-

nowie, Kazimierzu, Babicach, Lutomiersku w ul. Mickiewicza 
i Łęgowej.

2.  Wykonano udrożnienie odcinka odwodnienia drogi dojazdowej 
w Mirosławicach za kwotę 14.637,58 zł.

3.   Wykonano tymczasowe odwodnienie gruntu i terenu przy Gim-
nazjum w Lutomiersku poprzez udrożnienie rowu na odcinku 
ulicy Kwiatowej i ułożono przepusty pod drogami: pomiędzy 
ulicą Przełajową i Szkolną we Wrzącej. 

III. OZNAKOWANIE ULIC:

1.  Dokonano uzupełnienia i wymiany tablic z nazwą ulicy w miej-
scowościach Kazimierz, Lutomiersk, Wrząca, Florentynów. 

Ze względu na dużą dewastację, zniszczone lub brakujące 
tablice są uzupełniane lub wymieniane.

2.  Zakupiono i zamontowano tablice z nazwą miejscowości: 
Albertów, Antoniew, Charbice Górne, Dziektarzew, Fran-
ciszków, Jeziorko, Kazimierz, Kolonia Mikołajewska, Madaje 
Nowe, Mianów, Mikołajewice, Orzechów, Stanisławów Nowy, 
Stanisławów Stary, Szydówek, Wola Puczniewska, Wrząca, 
Zdziechów Nowy, Żurawieniec.

3. Oznakowano:
 -  ul. Sienkiewicza w Kazimierzu znakiem o treści „10 ton” i T-27 

„przejście” przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu;
 -  ul. Kilińskiego w Lutomiersku i Kazimierzu znakami o treści 

„ograniczenie do 50 km”;
 -  ul. Kwiatową w Lutomiersku znakami o treści „ograniczenie 

prędkości do 30 km/h”; zamontowano również 2 tablice pro-
wadzące na niebezpiecznym łuku na skarpie rowu w/w ulicy;

 - ul.Głowackiego w Lutomiersku znakami o treści: 
 a) „zakaz wjazdu pojazdów powyżej 5 ton”
 b) „progi zwalniające”
 c) „ ograniczenie prędkości do 40 km”  zamontowano „poprzecz-

ne garby” 2 szt.
 -  ul.Targową w Lutomiersku znakiem o treści „zakaz zatrzymy-

wania i postoju”;
 -  odcinek drogi przy kościele parafialnym w Mikołajewicach 

tablicami „skrajnia pozioma drogi”
  Na oznakowanie wydatkowano łącznie kwotę w wys. 28.495,22 zł.

IV. PRACE RÓŻNE:

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

2.  W okresie wiosenno-jesiennym wykonywane są corocznie 
prace pielęgnacyjno - porządkowe w parkach Lutomierska 
i Kazimierza oraz na stadionie sportowym w Lutomiersku.

3.  Na Pl. Bartłomieja przy Głowackiego i Stodolnianej w Luto-
miersku dokonano uzupełnienia ubytków na działce gminnej 
poprzez nawiezienie i rozplanowanie gruntu oraz dokonano 
nowych nasadzeń na terenie i wokół placu.

4.  W celu poprawy estetyki otoczenia odnowiono i naprawiono 
część wiat przystankowych PKS i zakupiono 6 szt. koszy ulicz-
nych za kwotę 1.544,52 zł.

5.  W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się likwidację tar-
gowiska w ulicach Kopernika i Dąbrowskiego w Lutomiersku 
i w związku z tym przystąpiliśmy do remontu (etapowego) 
odcinka ul. Zielonej i uprzątnięcia działki po byłej targowicy.

Roboty wykonywane przy drodze wojewódzkiej:
1.  Na wniosek mieszkańców Antoniewa oznakowano poziomo 

odcinek drogi od Antoniewa do Lutomierska (namalowano linię 
segregacyjną).

2.  Corocznie przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach 
odnawiane jest oznakowanie poziome (w tym przejścia dla 
pieszych) na odcinku Lutomiersk - Mirosławice.

3.  Przez całą kadencję występowano (corocznie) do zarządcy 
drogi tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi o opracowanie 
koncepcji budowy odcinka chodnika w miejscowości Mirosła-
wice. ZDW planuje ubiegać się o środki unijne w latach 2007-
-2013.

4.  Na mocy porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi zakupiono materiały betonowe: krawężniki, obrzeża 
i kostkę na remont odcinka chodnika na ul. Kościuszki w Luto-
miersku na pow.871,0 m2. Cała wartość zadania wynosiła 
75.831,87 zł (środki gminy 36.060,76 zł).

5.  Wykonano przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę 
dojazdową w Mirosławicach za kwotę 28.467,78 zł.

6.  Podejmowane są skuteczne działania zmierzające do remontu 
odcinka chodnika na ul. 3-go Maja w Lutomiersku (od kościoła 
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do Pana Jarosława Baczyńskiego i od Moniuszki do kwiaciar-
ni). Projekt wykonawczy zadania jest opracowany przez ZDW 
w Łodzi. Trwa oczekiwanie na pozytywną odpowiedz od Dyrek-
tora Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącej terminu rozpo-
częcia robót.

7.  Z rozmów prowadzonych z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi przebudowa odcinka chodnika na ul. 3-go Maja 
w Lutomiersku (od kwiaciarni) przewidywana jest do realizacji 
ze środków unijnych w latach 2007 - 2013.

Roboty wykonywane przy drogach powiatowych:
 Na mocy porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym 
w Pabianicach zrealizowano:
1.  w części budowę chodnika i zatoczki autobusowej w miejsco-

wości Czołczyn na pow. 381,0 m2 i przebudowę nawierzchni 
drogi polegającą na ułożeniu ścieków betonowych, korytek 
żelbetowych i dwóch przepustów pod zjazdami. Inwestycja 
w toku. Wartość robót wykonanych:179.502,57 zł.

2.  I etap remontu odcinka chodnika na ul. Kilińskiego w Lutomier-
sku na pow. 558 m2 za kwotę 42.076,36 zł.

3.  II etap remontu odcinka chodnika na ul.Kilińskiego w Lutomier-
sku na pow. 547,60 m2 za kwotę 71.389,87 zł (50% gmina);

4.  remont chodnika na ul.Kościuszki w Lutomiersku na pow. 302,00 m2 
za kwotę 34.203,70 zł (50% gmina);

5.  remont chodnika na ul.3-go Maja i Paderewskiego w Kazimie-
rzu na pow. 465,89 m2 za kwotę 62.448,66 zł (50 % gmina);

6.  remont chodnika i nawierzchni na ulicy Mickiewicza w Luto-
miersku na pow.710 m2 za kwotę 83.336,19 zł (środki gminy 
42.336,19 zł).

INWESTYCJE DROGOWE w latach 2002 - 2006:

1.  Wybudowano most na rzece Ner w miejscowości Szydłów 
za kwotę 133.635 zł.

2.  Uzyskano pozwolenie na przebudowę przepustu drogowego 
na rzece Lubczyna w ciągu drogi Babice-Stanisławów Stary. 
Zadanie planowane do realizacji w 2007r.

3.  Wykonano przebudowę odcinka ulicy Głowackiego w Lutomier-
sku polegającą na okrawężnikowaniu, ułożeniu podbudowy 
i dywanika bitumicznego na dł. 257 mb za kwotę 89.777,79 zł 
(dotacja w wys. 50 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa 
na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków 
powodzi z roku 1997);

4.  Wykonano przebudowę drogi gminnej w Mikołajewicach 
za kwotę 877.777,78 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dota-
cji unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego Regionalnego (ZPORR) w wys. 540.843,22 zł.

  Na bieżąco u zarządców dróg czynimy starania o doprowadze-
nie do dobrego stanu nawierzchni bitumicznych dróg przebie-
gających przez naszą gminę oraz o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, kierowców, dzieci poprzez odpowiednie ozna-
kowania miejsc niebezpiecznych.
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Środki pozyskane
w latach

2003 - 2006
2004

1.  Budowa oświetlenia – Kol. Malanów 
– 900 mb przewodu /5 opraw/

2. Zakup opraw oświetleniowych 30 szt.

2005
1.  Dobudowa oświetlenia w Kazimierzu 

200 mb przewodu /3 oprawy/
2.  Dobudowa oświetlenia w Babicach 

1100 mb przewodu /14 opraw/

2006
1.  Budowa oświetlenia w Lutomiersku /pro-

jekt, mapa, pozwolenie na budowę, nad-
zór/ 501 mb przewodu /12 opraw/

2.  Remont oświetlenia w Kazimierzu ul. 
Polna 500 mb przewodu /11 opraw/

Oświetlenie
uliczne

2003
1.  Zakup i wymiana pompy głębinowej w 

studni Nr 1 na ujęcie wody w Szydłowie 

2004
1.  Zakup i wymiana pompy głębinowej na 

ujęciu wody Prusinowicach
2.  Wymiana pompy głębinowej w Studni 

Nr 2 na ujęciu wody w Szydłowie

2005
1.  Zakup i wymiana pompy głębinowej 

w studni Nr 1 na ujęciu w Lutomiersku 
2.  Przegląd zespołu pompowego w studni 

Nr 2 na ujęciu  w Kazimierzu 
3.  Wymiana złoża /piasków, które wytrąca-

ją mangan i żelazo z wody/ na filtrostacie 
w Lutomiersku

4.  Wykonywanie napraw sieci wodociągo-
wej we własnym zakresie.

2006
1.  Zakup i wymiana pompy głębinowej 

w studni Nr 2 w Lutomiersku 
2.  Wymiana rur w studni Nr 2 w Lutomier-

sku 
3.  Wymiana złoża  na ujęciu wody w Prusi-

nowicach
4.  Zamiana przyłącza wodociągowego 

w Lutomiersku z rury azbestowej na 
PCV 

5.  Wykonywanie napraw sieci wodociągo-
wej we własnym zakresie.

6.  Rozpoczęcie wymiany wodomierzy u 
odbiorców wody /na dzień 12 września 
wymieniono 100 szt. wodomierzy/

Wodociągi

L.p. Źródło finansowania Nazwa zadania Kwota

2003 rok 418.200

1 WFOŚ i GW  w Łodzi wodociąg Stanisławów Stary 150.000

2 SAPARD wodociąg Stanisławów Stary 176.518

3 Urząd Marszałkowski 
TFOGR wapnowanie gleb 832

4 Urząd Marszałkowski 
TFOGR

modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych - Wrząca 45.000

5 Powiat Pabianicki budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w  Czołczynie 40.000

6 ARiMR w Warszawie zakup komputerów dla SP w 
Kazimierzu 3.850

7 Inspektorat PZU w 
Pabianicach 

instalacja systemu telewizji 
dozorowej w budynku Gimnazjum 
w Lutomiersku

2.000

2004 rok 268.035

8 Ministerstwo Kultury zakup nowości wydawniczych do 
biblioteki gminnej w Lutomiersku 3.400

9 Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów

 usuwanie skutków powodzi – ul. 
Głowackiego w Lutomiersku 50.000

10 Kontrakt wojewódzki termomodernizacja SP w 
Kazimierzu i w Lutomiersku 41.478

11 Inspektorat PZU w 
Pabianicach

montaż bramy wjazdowej na teren 
Gimnazjum w Lutomiersku 1.500

12 Fundusz Pracy Gminne Centrum Informacji 50.000

13 Ministerstwo 
Finansów usuwanie skutków suszy 50.502

14 PFOŚ i GW 
Pabianice selektywna zbiórka odpadów 11.131

15 Urząd Marszałkowski 
TFOGR  wapnowanie gleb 5.024

16 Urząd Marszałkowski 
TFOGR

modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych - Babice 25.000

17 Powiat Pabianicki budowa chodnika w Czołczynie 30.000



8 PAŹDZIERNIK 2006Podsumowanie IV kadencji Samorządu Gminnego w Lutomiersku

2003
1 Kupno koparko-ładowarki
2 Czyszczenie rowów na dł. 8 km

2004
1  Naprawa burt rzeki Ner na długości 

400mb /od mostu tramwajowego do jazu/ 
po obu stronach rzeki.

2  Czyszczenie rowów koparką na dł. 25 
km

3  Program WODA ok. /25 km rowów/ 

2005
1  Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

na piętrzenie wody w rzece Ner w m. 
Kazimierz

2  Naprawa burt rzeki na długości 600 mb 
/od mostu w Kazimierzu/

3  Naprawa burt rzeki na długości 1 km /od 
jazu w Kazimierzu/.

4  Naprawa burt rzeki na długości 0,5 km 
/Charbice Dolne/

5 Czyszczenie rowów koparką ok. 18 km 

2006
1  Naprawa burty rzeki Ner 250 mb /zakole 

k. klasztoru/.
2  Naprawa burty rzeki Ner 300 mb /Charbi-

ce Górne/
3 Program WODA /8 ludzi/
4 Czyszczenie rowów koparką ok. 7 km.

Spółki wodne
- melioracje

 Gmina Lutomiersk z mocy prawa nie-
odpłatnie na podstawie ustawy z dnia 
10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i usta-
wę o pracownikach samorządowych /Dz. 
U. Nr 32, poz. 191 z póź. zm./ nabyła na 
własność nieruchomości gruntowe Skarbu 
Państwa, stanowiące 23 działki geodezyjne 
położone we wsiach: Zygmuntów, Albertów, 
Mirosławice, Zofiówka, Stanisławów Stary, 
Stanisławów Nowy, Szydłów, Wrząca, Kazi-
mierz i Lutomiersk na ogólną powierzchnię: 
7,10 ha.
 Na powierzchnię tą składają się między 
innymi:
·  nieruchomość zabudowana położona 

w Lutomiersku przy ul. Dąbrowskiego 

Gospodarka
ziemią

i mieniem 
komunalnym

2006 rok 1.381.461,22

30 Ministerstwo Kultury zakup sprzętu sportowego do sali 
gimnastycznej w Kazimierzu 27.483

31 Kontrakt wojewódzki Termomodernizacja SP Lutomiersk 15.000

32 WFOŚ i GW modernizacja ujęcia wody
w Kazimierzu 475.330

33 WFOŚ i GW Termomodernizacja OSP Bechcice 55.000

34 WFOŚ i GW Termomodernizacja SP Szydłów 83.805

35 WFOŚ i GW Termomodernizacja budynku 
garaży OSP Szydłów 43.000

36 ZPORR - UE Przebudowa drogi
w Mikołajewicach 540.843,22

37 Urząd Marszałkowski 
TFOGR

Modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych - Florentynów, 

Kol. Bechcice, Mianów
61.000

38 Powiat Pabianicki

Remont chodnika na ul. Kościuszki 
w Lutomiersku, na ul. Kilińskiego w 
Lutomiersku i na ul. Paderewskiego 

i 3-go Maja w Kazimierzu

80.000

O G Ó Ł E M    LATA     2003  -  2006 2.998.982,54

2005 rok 931.286,32

18 Ministerstwo Kultury zakup nowości wydawniczych do 
biblioteki gminnej w Lutomiersku 6.500

19 Urząd Marszałkowski 
TFOGR wapnowanie gleb 1.511

20 PFRON zakup autobusu 220.000

21 PFRON pochylnia dla niepełnosprawnych 
w SP Szydłów 6.614

22 PFRON zakup schodowłazu dla 
niepełnosprawnych SP Szydłów 6.745

23 Kontrakt wojewódzki termomodernizacja SP Szydłów 40.000

24 WFOŚ i GW termomodernizacja SP Szydłów 83.805

25 WFOŚ i GW sieć wodociągowa Kazimierz - 
Babice 29.212,32

26 PAOW wyposażenie do świetlic i kl. „0”
w szk. podstawowych gminy 9.050

27 Urząd Marszałkowski 
TFOGR

modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych - Babiczki, 
Wrząca, Malanów, Stanisławów 
Nowy - Albertów

87.849

28 Ministerstwo Kultury 
Fizycznej i Sportu sala gimnastyczna Kazimierz 400.000

29 Powiat Pabianicki remont chodnika 
na ul. Mickiewicza w Lutomiersku 40.000

L.p. Źródło finansowania Nazwa zadania Kwota
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nr 21, oznaczona działką geodezyjną nr 
524 o pow. 0,12 ha na której usytuowany 
jest stary Ośrodek Zdrowia

·  nieruchomość zabudowana położona w 
Lutomiersku przy ul. Kościuszki nr 13, 
oznaczona działką geodezyjną nr 581 o 
pow. 0,12 ha na której usytuowany jest 
były Posterunek Policji.

·  nieruchomość zabudowana położona w 
Kazimierzu, oznaczona działką geode-
zyjną nr 453 o pow. 0,09 ha stanowiąca 
stanowiącą Ośrodek Zdrowia z Punktem 
Aptecznym.

·  nieruchomość położona we wsi Mirosła-
wice, stanowiąca ujecie wody /studnia 
głębinowa Nr 3/ oznaczona następujący-
mi nr, nr działek:

- 114/1 o powierzchni 0,3400 ha,
- 115/1 o powierzchni 0,0600 ha,
- 116/1 o powierzchni 0,0300 ha,
- 117/1 o powierzchni 0,0400 ha,
- 118/4 o powierzchni 0,0400 ha,

- 118/5 o powierzchni 0,0400 ha,
- 118/6 o powierzchni 0,0400 ha,
 Ponadto Gmina Lutomiersk nabyła do 
gminnego zasobu nieruchomości na pod-
stawie innych tytułów prawnych 6 działek 
geodezyjnych na ogólną powierzchnię 
12,68 ha i zakupiła nieruchomość zabu-
dowaną położoną w Lutomiersku przy Pl. 
Jana Pawła II nr 12, oznaczoną działką nr, 
nr: 324/2 i 329/2 o pow. 0,07 ha /budynek 
Banku Spółdzielczego/. 
 Z gminnego zasobu nieruchomości doko-
nano sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lutomiersk, 
a sprzedaż ta przedstawia się następują-
co:
2002 r. –  20 działek geodezyjnych na pow. 

1,86 ha na kwotę: 152.350,00 zł
2003 r. –  13 działek geodezyjnych na pow. 

0,91 ha na kwotę: 111.950,00 zł
2004 r. –  2 działki geodezyjne na pow. 0,31 

ha na kwotę: 53.617,00 zł

2005 r. –  7 działek geodezyjnych na pow. 
0,75 ha na kwotę 111.261,00 zł 
w tym 22% podatku VAT tj. 
17.778,86 zł

2006 r. –  5 działek geodezyjnych na pow. 
0,46 ha na kwotę: 72.121,52 zł 
w tym 22% podatku VAT tj. 
13.005,00 zł

 Uregulowano stan prawny dróg na tere-
nie Gminy Lutomiersk w ilości 257 dzia-
łek geodezyjnych na ogólną powierzchnię 
92,13 ha w tym 6 działek geodezyjnych na 
ogólną powierzchnię 7,33 ha uznanych za 
drogi gminne /są to 3 działki geodezyjne w 
Kazimierzu, 2 działki geodezyjne w Mikoła-
jewicach i 1 działka geodezyjna w Wygo-
dzie/.
 Trwa regulowanie stanu prawnego 
pozostałych dróg gminnych na ogólną 
powierzchnię 38,68 ha na którą składają 
się działki geodezyjne w ilości 57 sztuk.

 GCI rozpoczęło działalność 15 grudnia 
2004 roku. Na zakup sprzętu i wyposaże-
nie Infocentrum Urząd Gminy Lutomiersk 
pozyskał środki z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi w ramach programu Aktywi-
zacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza 
Praca”. Do głównych zadań GCI należy 
przede wszystkim aktywizacja środowiska 
lokalnego w szczególności ludzi bezrobot-
nych i poszukujących pracy, udostępnianie 
możliwości korzystania z nowoczesnych 
technologii przekazu informacji – Internet, 
organizowanie spotkań, na których przed-
stawiane są informacje jak napisać dobre 
CV, jak zachować się podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz jak wyszukiwać ofer-
ty pracy w sieci Internetowej, szkolenia 
zainteresowanych osób z podstaw obsługi 
komputera oraz informowanie o dostęp-
nych Funduszach Unii Europejskiej.
 Ze sprzętu komputerowego i Interne-
tu od grudnia 2004 roku do sierpnia 2006 
roku, skorzystało ponad 7400 osób. W 
celu aktywizacji osób bezrobotnych zor-
ganizowano Targi Pracy z firmami tj. 
SONOCO oraz Gillette w których wzięło 
udział ponad 150 osób, przeprowadzono 
szkolenia i kursy indywidualne z podstaw 
obsługi komputera, udzielono pomocy przy 
wypełnianiu wniosków do Urzędu Pracy o 
środki finansowe na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej, udostępniono bezpłatnie 
codzienną  prasę zawierającą aktualne 
oferty pracy. Dzięki współpracy z PUP w 
Konstantynowie Łódzkim  na bieżąco prze-

syłane są do Centrum informacje o wolnych 
miejscach zatrudnienia zgłaszane przez 
pracodawców. Ponadto z zakresu poszuki-
wania ofert pracy i wysyłania listów moty-
wacyjnych oraz CV skorzystało około 600 
osób. GCI zorganizowano również spo-
tkania informacyjne dla przedsiębiorców z 
zakresu możliwości pozyskiwania środków 
pomocowych z UE. Osoby kierowane na 
staż do Infocentrum zdobyły umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe, pozwalające na 
łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy. 
Absolwenci, którzy ukończyli szkoły śred-

nie mieli możliwość elektronicznej rekrutacji 
na wybrane przez siebie kierunki studiów. 
Udzielono pomocy 250-ciu producentom 
rolnym przy wypełnianiu wniosków obsza-
rowych wraz z załącznikami graficznymi. 
Ze szkoleń i informacji dotyczących Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich skorzystało 
ponad 200-stu rolników, a elektronicznym 
wypełnianiu biznesplanów o pomoc finan-
sową dla gospodarstw niskotowarowych 
oraz dostosowania do standardów UE  
ponad 150 osób.

Gminne Centrum Informacji
w Lutomiersku
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 Do 31 grudnia 2003r. dla pozostałej czę-
ści Gminy Lutomiersk, obowiązywał Plan 
ogólny zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Lutomiersk, przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Lutomiersk nr XX/155/93 
z dnia 22.06.1993r, ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym woj. sieradzkiego nr 13 z dnia 
15.07.1993r. poz. 41. Na podstawie art. 87 
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszy-
mi zmianami/ z dniem 1 stycznia 2004r. 
powyższy plan utracił moc.
 30 grudnia 2002r. na wniosek Wójta 
Gminy, Rada Gminy Lutomiersk podjęła 
pięć uchwał, mających na celu objęcie pla-
nem całą Gminę Lutomiersk. Z uwagi na 
nader częste zmiany w aktach prawa pol-
skiego, regulujących zakres projektu planu 
miejscowego w części tekstowej i graficz-
nej i jego zgodności czy spójności z innymi 
dokumentami, wydłużył się proces tworze-
nia projektu planu miejscowego i oddalił 
termin jego uchwalenia.
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. 
/ Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ wymo-
gła zgodność zapisów „Planu” z zapisami 
„Studium”. W ten sposób spowodowała 
konieczność wstrzymania prac nad planem 
miejscowym i zmianę studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Lutomiersk, uchwalone-
go 30 grudnia 2002r. 
 Plan miejscowy, powstały w skutek przy-
chylenia się władz gminy do blisko tysiąca 
wniosków indywidualnych o zmiany prze-
znaczenia działek oraz woli realizacji kie-
runków rozwoju Gminy Lutomiersk wyni-
kających z polityki gminy, nie byłby zgodny 
z zapisami „Studium” z 30 grudnia 2002r. 
Nowe „Studium” uchwalone zostało celem 
zapewnienia zgodności „Planu” ze „Stu-
dium”.
 Temat nowego „Studium” rozpoczęto 
30 stycznia 2004r. i zakończono, zatwier-
dzając uchwałą nr XXXIII/241/20005 
na sesji Rady Gminy Lutomiersk w dniu 
21 czerwca 2005r. 
 Po uchwaleniu „Studium”, wznowione 
zostały prace nad projektem planu miej-
scowego Gminy Lutomiersk. Przygotowa-
nie projektu planu to proces bardzo pra-
cochłonny i długotrwały. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lutomiersk został uchwalony na Sesji Rady 
Gminy Lutomiersk w dn. 28 .09.2006r.
 Do 31 grudnia 2003r. gospodarowanie 
przestrzenią odbywało się na mocy decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu. 
 Wydano stepującą ilości decyzji:
 2002r. – 240 szt.
 2003r. – 284 szt. 

 Podczas braku planu miejscowego, 
gospodarowanie przestrzenią odbywało 
się w drodze decyzji o warunkach zabu-
dowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego,  podyktowanych przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. 
U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./, Rozdział 
5, „Lokalizacja inwestycji celu publicznego 
i ustalanie warunków zabudowy w odnie-
sieniu do innych inwestycji”. 
 Wydano następującą ilość decyzji:
 2004r. – 133 szt.
 2005r. – 183 szt.
 do 31.08.2006r. – 110 szt.
 Analizując powyższe liczby, można wnio-
skować, że ustawa z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, uchylając plan miejscowy 
z 1993r. w dużym stopniu sparaliżowała 
proces inwestycyjny na terenie Gminy Luto-
miersk. 
 Można też stwierdzić, że gospodaro-
wanie przestrzenią przy użyciu planu jest 
bardzo sprawne, szczególnie gdy zapisy 
tego dokumentu odzwierciedlają potrze-
by stałych, sezonowych i potencjalnych 
mieszkańców oraz kierunki rozwoju gospo-
darczego Gminy Lutomiersk wynikających 
z polityki władz.

data uchwalenia położenie nr działki

2001.01.23 Babice
Mirosławice

dz. nr 222÷224, 226, 227, 229, 230
dz. nr 118/2, 118/3, 118/12 wraz z przyległymi drogami

2001.07.17 Zalew dz. nr 176 wraz z przyległymi drogami

2002.06.12 Wrząca dz. nr 286 wraz z przyległymi drogami

2002.06.27 Florentynów dz. nr 91 wraz z przyległymi drogami

2003.09.15 Lutomiersk dz. nr 112 wraz z przyległymi drogami

2003.09.15 Babiczki dz. nr 216 wraz z przyległymi drogami

2003.09.15 Stanisławów Stary dz. nr 127, 130/1 wraz z przyległymi drogami

2003.09.15 Babice dz. nr 296/26÷296/40 wraz z przyległymi drogami

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
I GOSPODARKA PRZESTRZENNA w latach 2002-2006

 Planowanie przestrzeni dla obsza-
ru Gminy Lutomiersk (pow. 133,4 km2 - 
13 387 ha), projektowane jest według:
a)  potrzeb zgłaszanych przez właścicie-

li nieruchomości położonych w Gminie 
Lutomiersk, 

b)  polityki gminy oraz; 

c) ogólnych regulacji prawnych w Polsce. 
 Te trzy czynniki mają wpływ na zmiany 
w prawie lokalnym, które stanowią uchwa-
ły Rady Gminy dotyczące zatwierdzenia 
planów miejscowych. Gospodarowanie 
przestrzenią odbywa się za pomocą zapi-
sów w planach miejscowych dla danych 

obszarów. Aktualnie obowiązuje osiem pla-
nów miejscowych, łącznie dla powierzchni 
303583 m2 (30,4 ha) /co stanowi 0,002% 
powierzchni Gminy Lutomiersk/. 
Ich uchwalenia nastąpiły kolejno:
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W okresie tym realizowano następujące przedsięwzięcia:
1.   podjęto ścisłą współpracę z instytucjami obsługującymi rolnic-

two, co przyczyniło się do zorganizowania licznych spotkań i 
szkoleń dla rolników naszej Gminy. W miarę potrzeb były orga-
nizowane spotkania z przedstawicielami m.in.:

-  Agencji Rynku Rolnego, gdzie omawiano min. sprawy dotyczą-
ce kwotowania produkcji mleka, przyznawania indywidualnej 
kwoty mlecznej,

-  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – omawiano 
sprawy dotyczące dopłat bezpośrednich, obowiązków posiada-
czy zwierząt w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, pozy-
skiwania funduszy unijnych,

-  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - omawiano sprawy z 
zakresu wymagań dotyczących higieny pasz, zagrożenia ptasia 
grypą, zwalczania charób zakaźnych, badania zwierząt.

- Centrali Nasiennych i Łódzkiej „AGROMY”
- Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
-  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który prowadził 

szkolenia z zakresu „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”
2.  corocznym zwyczajem pracownicy Urzędu Gminy udzielali 

wszelkiej pomocy mieszkańcom Gminy w zakresie:
-  wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do 

gruntów rolnych,
- rent strukturalnych,
- ułatwianiu startu młodym rolnikom,
-  i innych programów unijnych, pozwalających uzyskać fundusze 

unijne w sektorze rolnictwa.
3.  w latach 2004-2005 zorganizowano kursy chemizacyjne dla 

osób stosujących środki ochrony roślin oraz nabywających środ-
ki zaliczane do bardzo toksycznych i toksycznych. W kursach 
uczestniczyło 150 rolników Naszej Gminy.

4.  w okresie tym pozyskiwano dotacje z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych z przeznaczeniem na użyźnianie gleb poprzez wap-
nowanie.  Z dotacji tej skorzystało 10 rolników z naszej Gminy.

5.  dla rolników tutejszej Gminy organizowane były wyjazdy min. na 
Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA” w Poznaniu, Jubi-
leuszowe Dni Pola „DuPont” w Walewicach,  Międzynarodowe 
Targi Bydła.

6.  w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Instytutem Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – udało się zakwa-
lifikować kilka obrębów geodezyjnych w naszej Gminie do 
Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania. Pod-
stawową funkcją działania ONW jest wsparcie gospodarstw na 
terenach zagrozonych  wyludnianiem oraz zapobieganie degra-
dacji krajobrazu w wyniku odłogowania gruntów najsłabszych. 
Zadaniem płatności ONW jest stworzenie warunków sprzyjają-
cych utrzymaniu produkcji rolniczej na obszarach marginalnych 
popd względem demograficznym oraz potencjału produkcyjnego 
wynikającego z naturalnych ograniczeń siedliskowych. Płatność 
ONW rekompensuje trudne warunki do produkcji rolnej.

Informacja o zadaniach
zrealizowanych

w rolnictwie
w latach 2002 – 2006

 W okresie tym kwota osiągnięta z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 343.828,09 zł
 W ramach tych środków udało się zrealizować wiele przedsię-
wzięć, do których należą w szczególności:
1.  Wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym. W ramach tego zada-
nia dofinansowano 800 uczniów korzystających zarówno 
z wypoczynku letniego, zimowego oraz „Zielonych Szkół”.                 
Uczniowie  Gimnazjum w Lutomiersku oraz  Szkół Podstawo-
wych z terenu Gminy poznali wiele ciekawych miejsc w naszym 
kraju począwszy od polskiego morza poprzez Polskę centralną 
a skończywszy na Naszych pięknych górach. Mile spędzili czas 
między innymi w Karkonoszach, Górach Świętokrzyskich, Sude-
tach, na Mazurach oraz w Trójmieście.

2.  Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla Ognisk Wychowa-
nia w Trzeźwości działających przy:

 Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Lutomiersku, Szkole Pod-
stawowej w Kazimierzu, Szkole Podstawowej w Szydłowie oraz 
przy Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy. Ogniska 
te zostały zaopatrzone w stoły do tenisa stołowego, piłki, zestawy 
do kometek, rakiety do tenisa ziemnego. W tych Ogniskach gdzie 
działają kluby sportowe zakupiono stroje sportowe.
 W Ogniskach działających przy Szkołach urządzono i zamonto-
wano place zabaw.
 Ponadto dla dwóch Ognisk działających przy OSP zakupiono 
sprzęt do siłowni oraz stoliki i krzesła. W wielu z nich przeprowa-
dzono remonty istniejących obiektów.
3.  Zakup pomocy naukowych dla Ognisk Wychowania w Trzeźwo-

ści działających przy szkołach. W ramach tego zadania zaku-
piono sprzęt komputerowy, dokonano naprawy już istniejącego 
sprzętu, zakupiono także kserokopiarkę, nagrywarkę, drukarkę,            
radiomagnetofon, sprzęt DVD oraz gry dydaktyczne. Ogniska te 
zostały zaopatrzone w wiele publikacji i książek do wykorzysta-
nia w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

4.  Dla uczniów Szkół Podstawowych i miejscowego Gimnazjum 
zostały zorganizowane spektakle i koncerty o tematyce wycho-
wania w trzeżwości.

5.  Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luto-
miersku corocznie organizowane są w Salezjańskim Ośrodku 
Młodzieżowym DON BOSCO w Lutomiersku  Mikołajki i spo-
tkania wigilijne dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin 
borykających się z problemem alkoholizmu.

Informacja o wykonanych
zadaniach z zakresu

rozwiązywania
problemów alkoholowych

w Gminie Lutomiersk
w latach 2002 - 2006

Redakcja: Zespół Redakcyjny Urzędu Gminy Lutomiersk.     95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11,     tel 043 677-50-11    mail: ug@lutomiersk.pl
 Informujemy wszystkich korespondentów, że przyjmujemy materiały do 20-go każdego miesiąca w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie 
zamówionych i zastrzega sobie prawo do skrótów.
Druk: Drukarnia offsetowa StarCo - Łódź, ul. Kopernika 62, tel. 042 630-51-30                                                  Wydanie zamknięto 3.10.2006 r.
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 Na terenie naszej gminy stowarzyszonych jest 19 jednostek 
OSP, które zrzeszają około 600 druhen i druhów.
 Utrzymanie finansowe jednostek OSP:
-  260.566 zł – to wynagrodzenia kierowców i pochodne od wyna-

grodzeń,
-  281.687 zł – to koszty utrzymania pojazdów pożarniczych, w skład 

których wchodzi paliwo, części samochodowe, remonty i napra-
wy, badania techniczne, ubezpieczenia pojazdów oraz członków 
OSP,

-  344.903 zł – to zakup sprzętu p.pożarowego, zakup sprzętu spor-
towego dla  ognisk młodzieżowych działających przy OSP, zakup 
umundurowania, prenumerata czasopism  oraz bieżące remonty 
strażnic.

 Wydatki poniesione w latach 2002 - 2006 na ochronę p. pożaro-
wą stanowią kwotę 1.334.156 zł.
 W latach 2002-2006 wyposażono jednostki OSP z terenu naszej 
gminy w 9 dodatkowych pojazdów pożarniczych (patrz tabelka).
 Na stanie jednostek OSP są 24 samochody pożarnicze z czego 
6 średnich 1 ciężki i 17 lekkich. 
 Samochody takie jak FORD TRANSIT w OSP Lutomiersk czy 
FIAT DUCATO w OSP Szydłów to samochody specjalistyczne 
przystosowane do ratownictwa drogowego wyposażone w zestawy 
ratownicze OSP R1. Jednostki te posiadają 7-osobowe Drużyny 
Ratownictwa Przedmedycznego, których członkowie na specjali-
stycznych szkoleniach pozyskali umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.
 Wyposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt  oraz środki 

indywidalnej ochrony strażaka pozwala na lepszą ochronę życia 
ludzkiego, mienia oraz ochrony środowiska. Nadmienić tutaj nale-
ży, iż w okresie lat 2001 - 2005 jednostki OSP naszej gminy uczest-
niczyły w około 500-set akcjach ratowniczo-pożarniczych i likwida-
cji miejscowych zagrożeń. Większość tych akcji to zdarzenia na 
terenie gminy.
 Druhowie naszych jednostek OSP uczestniczyli  w gminnych 
i powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się 
w roku 2003 i 2005, w których wykazali się dużymi umiejętnościami  
w zakresie sztafety i ćwiczeń bojowych.
 W okresie wymienionym wyżej tj. 2002 - 2006 wiele prac remon-
towych wykonano w remizach OSP. Prace te to wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, elewacje zewnętrzne budynków, naprawy 
dachów, wymiana podłóg, wykonywanie ogrodzeń obiektów stra-
żackich, instalowanie wodociągów i kanalizacji, wykonywanie 
pomieszczeń sanitarnych, malowanie pomieszczeń wewnątrz 
budynków strażackich, tynkowanie i wiele innych robót. 
 Ważniejsze z nich to:
  OSP Malanów - malowanie elewacji budynku oraz drzwi 

i okien,
  OSP Albertów - malowanie zewnętrzne budynku, malowanie 

drzwi i okien, wykonanie ogrodzenia obiektu strażackiego, poło-
żenie glazury i terakoty w pomieszczeniu kuchennym,

  OSP Mirosławice - wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej, 
remont dachu i elewacja budynku remizy,

  OSP Czołczyn - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamon-
towanie sanitariatów,

  OSP Lutomiersk - dokończenie termomodernizacji budynku, 
odnowienie sali głównej, wymiana instalacji elektrycznej odno-
wienie ścian i sufitu, wyposażenie dyżurki oraz położenie dywa-
niku z masy bitumicznej na placu przed remizą,

  OSP Zdziechów naprawa dachu na budynku remizy oraz wyko-
nanie elewacji zewnętrznej budynku,

  OSP Charbice - remont pomieszczeń kuchennych, malowanie, 
zakup pieca, rur kanalizacyjnych, instalacja sanitariatów,

  OSP Stanisławów - remont i malowanie pomieszczeń w budyn-
ku remizy, zakup blachy - 4.000 zł na zmianę pokrycia dachowe-
go,

  OSP Orzechów - wymiana stolarki  aluminiowej drzwi wejścio-
wych w budynku remizy,

 OSP Mianów - wymiana okien, malowanie sali głównej,
  OSP Kazimierz - wymiana okien, wykonanie elewacji budynku, 

malowanie pomieszczeń wewnątrz remizy i istalacja alarmu,
 OSP Szydłów - wymiana okien, wykonanie audytu energetycz-
nego termomodernizacja budynku garaży; wykonanie remontu 
pomieszczeń oraz robót elektrycznych, zakup materiałów malar-
skich i terakoty, wykonanie robót malarskich i położenie terakoty 

Sprawozdanie z wykonanych zadań
z zakresu ochrony przeciw pożarowej

Lp. Jednostka OSP MARKA
Rok

zakupu
Kwota całkowita

(zł)

Dotacje
z Wojewódzkiego 

Funduszu

Dotacje
z Zarządu 

Głównego OSP

Środki
gminy

(zł)

Środki
O S P

(zł)

1 Lutomiersk FORD TRANSIT 2,0 2003 99.900 49.950 40.000 - 9.950

2 Kazimierz FIAT DUKATO FURGON 2003 58.304,09 29.150 - 29.154 -

3 Puczniew MAGIRUS D170D11FA 2005 48.000 19.200 - 28.800 -

5 Mirosławice FORD TRANSIT 2005 119.994,08 47.997 50.000 21.997,08 -

4 Prusinowice FORD TRANSIT 2006 78.452,40 31.380 - 30.000 17.072,40

6 Bechcice MERCEDES -BENZ 2006 48.000,01 19.200 - 28.800,01 -
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 Podatki lokalne stanowią jedno ze źródeł dochodów własnych 
gmin, w naszej gminie stanowią około 20 % budżetu gminy. Naj-
ważniejsze kategorie podatków lokalnych to: podatek od nierucho-
mości, podatek rolny i podatek leśny. Ich wysokość co roku rada 
gminy ustala na podstawie rozporządzenia ministra finansów, które 
określa górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. 
Mimo, że wpływy z podatków to najważniejsze źródło dochodów 
własnych gminy, w latach 2002 – 2006 wzrost podatków w naszej 
gminie był nieznaczny, a nawet podatek rolny uległ obniżeniu. 
Intencją władz było, aby podatki były stabilne i utrzymywały się na 
tym samym poziomie, tak więc ich wzrost na przestrzeni 4 lat był 
kilkuprocentowy, co odpowiadało przyjętemu do ustawy budże-
towej wskaźnikowi inflacji. I tak na przestrzeni 4 lat podatek od 
budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej wzrósł o 
6 %, od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej również wzrost wynosił 6 %, nieco większy wzrost 
nastąpił w przypadku budynków letniskowych, około 10 %. Wzrost 
podatku od nieruchomości za tzw. pozostałe grunty zabudowane 
budynkami mieszkalnymi, domkami rekreacyjnymi czy garażami 
nastąpił po zmianie sposobu użytkowania danej nieruchomości 
przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w Pabianicach. Nieruchomość taka straciła prawo opo-
datkowywania podatkiem rolnym naliczanym z 1 ha fiz., podatek 
musi być naliczany z 1 m2. tawka podatku od gruntów pozosta-
łych ustalona w roku 2003 nie uległa zmianie, w dalszym ciągu 
wynosi 0,20 zł z 1m2. Jeśli chodzi o podatek rolny to na przestrzeni 
w latach 2002 - 2006 jego obniżka była znaczna, ponieważ został 
obniżony o 25 %. 

Referat Podatków i Opłat
Urzędu Gminy Lutomiersk

Informacja w sprawie
kształtowania się podatków

w latach 2002 - 2006

w sali remizy,
 OSP Babice - wymiana drzwi wejściowych,
  OSP Wygoda - naprawa dachu, wymiana podłogi, remont 

pomieszczeń kuchennych i instalacja sanitariatów,
  OSP Bechcice - przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 

budynku remizy, malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja sanitariatów,

 OSP Prusinowice - wymiana stolarki okiennej,
  OSP Franciszków - tynkowanie elewacji zewnętrznej budynku 

remizy.
 Nadmienić tutaj należy, że przy zakupie pojazdów strażackich,  
przeprowadzanych w remizach pracach termomodernizacyjnych 
oraz zakupie sprzętu specjalistycznego  pozyskiwano środki finan-
sowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi, Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
 Z budżetu gminy jednostkom OSP przyznano środki finansowe 
w kwocie 142.000 złotych. Środki powyższe jednostki przeznaczy-
ły na umundurowanie /zakupiono 60 kpl mundurów wyjściowych, 
40 kpl mundurów koszarowych i 35 kpl mundurów dla Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych/, sprzętu strażackiego oraz bieżące 
remonty strażnic.
 Wiele prac w jednostkach OSP strażacy wykonali we własnym 
zakresie, za co im składam podziękowanie.

 „Dobra edukacja stała się koniecznością, tylko ludzie odpowied-
nio wykształceni będą mogli w pełni uczestniczyć w kształtowa-
niu rzeczywistości społecznej i ekonomicznej naszego Państwa”.
To motto przyświeca władzom naszej gminy, które mają pełną świa-
domość ważności problematyki edukacji publicznej.
 O priorytetowości zadań oświatowych świadczą liczne remonty 
i inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach w szkołach naszej 
gminy a także wspieranie przez władze gminne działalności oświa-
towo - wychowawczej szkół.
 Od kilku lat szkoły zyskują co raz piękniejszy wygląd a ucznio-
wie uczący się w szkołach warunki do nauki niczym nie ustępujące 
standardom europejskim.
 Wszystkie szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. 
Łącznie uczniowie mają możliwość korzystania z 77 stanowisk 
komputerowych.
 W latach 2002 - 2006 do najważniejszych inwestycji i zadań 
oświatowych zaliczyć należy:
·  wybudowanie boiska i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Lutomiersku.
·  w okresie wakacji 2002 r. w SP Szydłów wymieniono drewniane okna 

w starej części budynku na energooszczędne okna plastikowe.

·  X 2002 r. oddano do użytku łącznik w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu, mający pełnić tymczasowo funkcję sali gimna-
stycznej.

·  X 2002 r. oddano do użytku i wyposażono nowe sale lekcyjne 
Gimnazjum w łączniku SP Lutomiersk i Gimnazjum w Lutomier-
sku, a w dwa miesiące później w XII 2002 r. przekazano do użyt-
ku bardzo potrzebny i oczekiwany obiekt - łącznik w części nale-
żącej do SP Lutomiersk, w której mieszczą się szatnie, świetlica, 
oddziały przedszkolne, sale nauczania początkowego, oraz sani-
tariaty. Sale dydaktyczne zostały wyposażone w nowe meble. 

·  VII – VIII 2004 r. – rozpoczęto malowanie elewacji budynku Gim-
nazjum i Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, 

·  XI 2004 r. – obłożono terakotą schody wewnętrzne w SP Luto-
miersk.

·  XI 2004 r. – oddano do użytku plac zabaw przy szkole SP w Luto-
miersku.

·  XI 2004 r.– zakończono remont instalacji C.O. w SP Kazimierz.
·  I 2005 r. – uruchomiono pomoc materialną dla uczniów,
·  III 2005 r. - w ramach aktywizacji obszarów wiejskich pozyskano 

środki na zakup mebli oraz gier i zabawek do świetlic i przed-
szkoli szkół podstawowych,.

OŚWIATA W GMINIE W LATACH 2002 - 2006



14 PAŹDZIERNIK 2006Podsumowanie IV kadencji Samorządu Gminnego w Lutomiersku

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania 
pomocy społecznej na terenie gminy Lutomiersk.
 Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy 
społecznej.
 Ośrodek jest jednostką budżetową gminy finansowaną;
1)  ze środków dotacji celowej ustalanej przez Wojewodę na reali-

zację 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 społecz-
nej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób 
w celu odzyskania  zdolności do prawidłowego funkcjonowania 
w środowisku.
 W celu rozwiazywania problemów społecznych i zapewnienia 
środków na działalność Ośrodek współpracuje z organami admi-
nistracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, 
stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy, 
ZUS i KRUS,kościołem katolickim i innymi kościołami.
 W roku 2002 Ośrodek wsparł finansowo i rzeczowo 284 rodziny-
-199 dzieci korzystało z bezpłatnego dożywiania w szkołach z tere-
nu naszej gminy i w 10 szkółach poza terenem gminy.
 Na dożywianie dzieci w szkołach pozyskaliśmy środki z budże-
tu Wojewody w kwocie 79.466 zł, kwota 4113 zł to środki własne 
gminy. 
 W 2003 roku Ośrodek wsparł finansowo i rzeczowo 260 rodzin 
a dożywianiem objęto 206 dzieci. Pozyskano również środki finan-
sowe z budżetu Wojewody na dożywianie w kwocie 64000 zł, 
kwota 19.211 zł to środki własne gminy.
 W 2003 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 25 rolnikom 
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski 
żywiołowej /susza/. 
 Dzięki współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Młodzieżowym 
„DON BOCKO” 20 dzieci z rodzin najbiedniejszych przebywało 
bezpłatnie na koloniach. Pozyskaliśmy również 4 skierowania dla 
dzieci na wyjazd 2 tygodniowy na kolonie w Białce Tatrzańskiej.

 W 2004 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 216 
rodzin. Dożywianiem objęto 205 dzieci.W tym roku pozyskano na 
dożywianie z budżetu Wojewody tylko kwotę 9.508 zł.
kwotę wydatków 34.231 zł  stanowiły środki własne gminy. 
 Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klę-
ski żywiołowej /susza/ pobrało 229 rolników.
 W 2004 roku od września Ośrodek przejął wypłatę świadczeń 
rodzinnych. Zadanie to zostało rozłożone na okres 3 lat /2004-
-2006/. Od września 2006 Ośrodek Pomocy będzie wypłacał 
świadczenia dla wszystkich osób uprawnionych do świadczeń 
rodzinnych. 
 W 2005 roku objęto pomocą społeczną 215 rodzin, dożywianiem 
154 dzieci. Pozyskano środki na ten cel w kwocie 18.444 zł, kwota 
36.736 zł to środki własne gminy.
 Trudna sytuacja zdrowotna osób starszych i samotnych spowo-
dowała rozwój  pomocy usługowej w formie usług opiekuńczych.
Zatrudniono 1 osobę bezrobotną jako opiekunke PCK.
 Do dnia 30 czerwca 2006 r z pomocy społecznej skorzystało 
168 rodzin. Dożywianiem objęto 155 dzieci. Pozyskano środki na 
dożywianie z Rządowego Programu”Pomoc Państwa w Zakresie 
Dożywiania” w kwocie 42.163 zł.
 Nawiązaliśmy współpracę w czerwcu ze Stowarzyszeniem 
Wzajemnej Pomocy „Szansa” w Pabianicach w ramach Programu 
PEAD 2006. Otrzymaliśmy i rozdysponowaliśmy 7 czerwca 2006r 
7 ton żywności. Tą forma pomocy objęto 180 rodzin.Następne 
dostawy żywnosci planowane są na miesiąc wrzesien i listopad 
2006r.
 Tradycją stały sie spotkania z Okazji Dnia Seniora, które odby-
wają sie co roku w miesiącu październiku. Od wielu lat współpracu-
jemy z Kołem Emerytów i Rencistów w Lutomiewrsku i Związkiem 
Kombatantów.
 Również od kilku lat organizowana jest Wigilia dla osób nie-
pełnosprawnych i samotnych, która rozpoczyna się mszą świętą 
w klasztorze Salezjanów.
 Po mszy goście i osoby zaproszone udają sie na wigilijną wie-
czerze. Potem następuje wręczanie upominków, które ufundowane 
są przez Pana Wójta Gminy w Lutomiersku.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lutomiersku w latach 2002 - 2006

·  V 2005 r. – oddano do użytku plac zabaw przy SP Szydłów.
·  V 2005 r. – zakupiono z udziałem środków PFRON nowy autobus 

szkolny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
·  VIII 2005 r. – zlikwidowano bariery architektoniczne w SP Szy-

dłów, do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni,
·  VIII 2005 r. - wykonano remont dachu w SP Szydłów, 
·  VIII 2005 r. – rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w SP Kazi-

mierz
·  II 2006 r. – po wielu latach ubiegania się pozyskano ze środków 

Ministerstwa Edukacji Narodowej kolejny nowy autobus szkolny.
·  II 2006 r. - wykonano malowanie i położenie nowej terakoty na 

dolnym korytarzu, w gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim 
w SP Szydłów.

·  II 2006 r. – otwarto nową salę gimnastyczną w SP Kazimierz
·  V 2006 r. – zakończono prace termomodernizacyjne budynku SP 

Kazimierz.
·  VI 2006 r. – wyjazd młodzieży ze Szkół Podstawowych i Gimna-

zjum na Węgry w ramach nawiązanej współpracy między Gminą 
Lutomiersk a Węgierską Gminą Romhany.

·  VII – VIII 2006 r. – wykonano prace malarskie w 3 salach SP 
Lutomiersk, zakupiono wykładziny do 3 sal lekcyjnych, w Gim-
nazjum w Lutomiersku wycyklinowano i polakierowano parkiet 
sali gimnastycznej, pomalowano 4 sale lekcyjne, w SP Szydłów 
pomalowano szatnię, do której zakupiona została nowa wykła-
dzina.

 W ramach poprawy bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym 
2005/2006 w szkołach przeprowadzone zostały pod nadzorem 
Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach badania i naprawy 
instalacji wentylacyjnej, kominowej, hydrantowej i odgromowej.
W związku z zakupem autobusu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych uruchomiony został dowóz uczniów nie-
pełnosprawnych z terenu gminy Lutomiersk do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Konstantynowie. 
 Od lutego 2006 r. wraz z otrzymaniem drugiego nowego autobu-
su szkolnego uruchomiona została trasa autobusu, pozwalająca na 
dowóz uczniów z Antoniewa. 
 Od kilku lat uczniowie naszych szkół są nieodpłatnie dowożeni 
są na basen do Konstantynowa i Aleksandrowa.
Nowe autobusy pozwalają również na wsparcie działalności Związ-
ku Emerytów i Rencistów, oraz wyjazdów organizowanych przez 
parafie.
 W ramach pomocy dzieciom i młodzieży pochodzących z rodzin 
z problemami alkoholowymi dofinansowano w latach 2002 - 2006 
wypoczynek 800 uczniów na łączną kwotę 118.931,000 zł.
 Tradycją stało się, że uczniowie szkół mogą w pierwszy dniu 
organizowanych corocznie Dni Lutomierska, bezpłatnie korzystać 
z przygotowanych atrakcji tj. wesołego miasteczka, quadów, strzel-
nic, karuzeli, uczniowie mogą także miło spędzić czas przy wspól-
nym grilowaniu.
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Odznaczenia państwowe przyznane mieszkańcom
Gminy Lutomiersk w latach 2002 - 2006

 Odznaczenie to honorowe wyróżnienie 
o określonym znaku (krzyż, medal, gwiaz-
da) nadawane za szczególne zasługi lub 
wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach 
pracy zawodowej lub społecznej, za akty 
odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnie-
nia wydarzeń, udziału w wojnie itp. Najwyż-
szym odznaczeniem jest order, najniższym 
odznaka. Odznaczenie państwowe to 
odznaczenie nadawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1992, sys-
tem obecnych odznaczeń państwowych, 
uregulowany jest w ustawie z dnia 16 paź-
dziernika 1992 o orderach i odznaczeniach. 
System ten tworzą jedynie: Order Orła Bia-
łego (najwyższe odznaczenie państwowe), 
Order Wojenny Virtuti Militari, Order Odro-
dzenia Polski, Order Zasługi Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Krzyż Walecznych, Krzyż 
Zasługi z Mieczami, Krzyż Zasługi, Krzyż 
Zasługi za Dzielność, Medal Za Ofiarność 
i Odwagę, Medal Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 
 W latach 2002-2006 Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej nadał, z inicjatywy Wójta 
Gminy Lutomiersk – Tadeusza Borkowskie-
go, następujące odznaczenia państwowe 
mieszkańcom Gminy Lutomiersk:
 Order Odrodzenia Polski, w tym:

-  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski – 1

 Order ten nadawany jest osobom, które 
zasłużyły się Polsce, zwłaszcza przez 
wybitne osiągnięcia w podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju działalności pań-
stwowej i publicznej, wybitne zasługi dla 
umocnienia suwerenności i obrony kraju, 
szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki 
narodowej, służby politycznej oraz wybitną 
twórczość naukową, literacką i artystycz-
ną.
 Krzyże Zasługi – razem 29, w tym:
- Złote Krzyże Zasługi – 23,
- Brązowe Krzyże Zasługi – 6
 Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, 
które położyły zasługi dla Państwa lub 
obywateli spełniając czyny przekraczające 
zakres ich zwykłych obowiązków, a przy-
noszące korzyść Państwu lub obywatelom. 
Może tez być nadany za wzorowe, wyjąt-
kowo sumienne wykonywani obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej, ofiarną 
działalność publiczną, ofiarne niesienie 
pomocy oraz działalność charytatywną.
 Medale Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie - 23
 Medal ten jest przyznawany w nagrodę 
dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
w Lutomiersku w latach 2002 - 2006

 Gminny Ośrodek Kultury w ostatnich czterech latach przeszedł 
szereg przeobrażeń. Dotyczyły one poprawy warunków lokalo-
wych, estetyki wewnątrz, elewacji i otoczenia budynku, a także 
animacji kultury na terenie naszej gminy - co jest głównym celem 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.
 Codzienna praca z dziećmi i młodzieżą przebiegła w różnych 
kołach zainteresowań. W ostatnich 4 latach koła te prężnie działały 
i przeobrażały się w inne formy działalności.
 Gminny Ośrodek Kultury skupia pod swoimi skrzydłami muzy-
ków, plastyków, tancerzy, dzieci oraz  młodzież. Instruktorzy zatrud-
nieni w GOK’ u inspirują różne formy spędzania wolnego czasu 
tworząc zespoły i grupy zainteresowań.
 W kwietniu 2003 roku rozpoczęto budowę Orkiestry Dętej, która 
swoją grą podnosiła rangę wszystkich uroczystości - zarówno 
świeckich jak i kościelnych. Orkiestra przy GOK’ u w Lutomiersku 
jest najmłodszą w Powiecie Pabianickim.
 Pod auspicjami Domu Kultury działa zespół folklorystyczny 
„Szycha”, który bierze udział w przeglądach zespołów ludowych 
i uświetnia gminne oraz powiatowe uroczystości. Ostatnio zespół 
gościł z występami na Węgrzech.
 Przy GOK’ u działa również Big Band, który dał już wiele wystę-
pów uświetniając okolicznościowe imprezy.
 Ponadto prowadzone są zajęcia tańca nowoczesnego break-
dance i hip-hop. Zespoły taneczne oprócz występów na gminnych 

scenach, brały udział w wielu turniejach tanecznych na szczeblu 
powiatu, województwa i kraju odnosząc duże sukcesy.
 Były prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z wie-
loma sukcesami na szczeblu powiatu, województwa i kraju.
 Ponadto prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach: na 
gitarze, keyboardzie i akordeonie.
 Okresowo organizowane są zajęcia aerobicu dla pań chcących 
poprawić swoją kondycję fizyczną.
 Gminny Ośrodek Kultury w ostatnich czterech latach był organi-
zatorem lub współorganizatorem następujących imprez i przedsię-
wzięć:
-  Coroczne Dni Lutomierska w obsadzie wielu wykonawców lokal-

nych i krajowych
-  Dożynek Gminnych i Powiatowych
-  Spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. Występowali aktorzy 

teatrów łódzkich Piccolo, Arlekin i Pinokio i nie tylko
- Zabaw i spotkań noworocznych dla dzieci i dorosłych itp.
-  Dnia Dziecka z konkursami i nagrodami (ostatnio w scenerii ple-

nerowej)
- Mikołajek
- Walentynek
- Jasełek Bożonarodzeniowych i okolicznościowych Akademii
-  Corocznego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Lutomiersk

związku małżeńskim.
 Ponadto, z inicjatywy Wójta Gminy Luto-
miersk, Wojewoda Łódzki wystąpił do Pre-
zydenta RP z wnioskiem o nadanie miesz-
kańcom Gminy Lutomiersk 12 odznaczeń 
– Krzyży Zasługi (w tym 4 Złotych, 1 Srebr-
nego i 7 Brązowych). Obecnie trwa etap 
rozpatrywania wniosków.
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 W Gmine Lutomiersk działają obecnie w formie stowarzyszeń dwa kluby sportowe:
 Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Lutomiersku, który po okresie przerwy reaktywował swoją działalność w drugim półroczu 2006 
r. oraz Mianowski Klub Sportowy z siedzibą w Mianowie powołany do życia w maju bieżącego roku. Obydwa kluby prowadzą drużyny 
piłkarskie. Działalność Klubu Sportowego „Sokół” jak i Mianowskiego Klubu Sportowego są wspierane przez samorząd gminny ponieważ 
sprawy kultury fizycznej należą do zadań własnych gminy.

-  Corocznych akcji zbierania pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

-  Współorganizowanie wraz z łódzkim oddziałem PTTK rajdów pie-
szych szlakami przyrodniczymi Gminy Lutomiersk.

 Współpracując z wieloma zorganizowanymi społecznościami 
gminnymi takimi jak: emeryci, renciści, nauczyciele, kombatan-
ci i niepełnosprawni organizowaliśmy wiele imprez o charakterze 
okolicznościowym - takimch: jak Dzień Seniora, Obchody 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, Dzień nauczyciela.
 W sali widowiskowej GOK’ u odbywało się również wiele innych 
spotkań, zebrań, pogadanek i kiermaszy, które służyły naszej 
gminnej społeczności.
 Pod skrzydłami GOK’ u w Lutomiersku działa również Gminna 
Biblioteka Publiczna. W której funkcjonuje program „IKONKA”, 
wzbogacając bibliotekę o stanowiska komputerowe umożliwiają-
ce dostęp do Internetu. Lokal uległ przeorganizowaniu, zyskując 

znaczną część powierzchni na czytelnię.
 Ważną gałęzią działalności działalności GOK’ u w Lutomiersku 
jest dbanie o należyty stan techniczny „Domu Kultury”.
 Najważniejszą inwestycją 2003 roku była wymiana w całym 
budynku stolarki drzwiowej i okiennej co w znacznym stopniu 
poprawiło estetykę i dociepliło obiekt.
 Inwestycją 2004 roku było uruchomienie Gminnego Centrum 
Informacji z pięcioma stanowiskami dostępu do internetu, a także 
czytelni przy bibliotece gminnej z trzema stanowiskami dostępu do 
internetu (program „IKONKA”). Dkonano również remontu sceny 
(jej górnej części konstrukcyjnej) oraz oświetlenia scenicznego, co 
można zauważyć przy imprezach i uroczystościach odbywających 
się na sali widowiskowej 
 W przyszłości ze środków gminnych i unijnych będą realizowane 
kolejne inwestycje poprawiające estetykę i funkcjonalność budyn-
ku.

Kluby sportowe 


