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I. Wstęp 
 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 130) dodała do ustawy o samorządzie gminnym 

m.in. art. 28aa. Zgodnie z ww. artykułem, począwszy od nowej kadencji (czyli kadencji  

2018-2023), Burmistrz zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia organowi 

stanowiącemu raportu o stanie gminy w terminie do 31 maja każdego roku.  

Rada Miejska w Krośniewicach jest zobowiązana rozpatrzeć Raport o Stanie Gminy 

na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Burmistrzowi. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos radni a także 

mieszkańcy Gminy. 

Raport ma stanowić podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu 

obywatelskiego. W związku z tym, że jesienią 2018 roku odbyły się wybory do samorządów 

lokalnych, ocena dokonana przez radnych Rady Miejskiej i mieszkańców Gminy  

Krośniewice dotyczyć będzie Burmistrza Krośniewic Pani Julianny Barbary Herman za okres 

od 01 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku oraz Burmistrza Krośniewic Pani 

Katarzyny Erdman za okres od 21 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 

Miejskiego w Krośniewicach i innych jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg 

dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu. 

Celem raportu, jak czytamy w literaturze przedmiotu, jest przedstawienie  

w obiektywny sposób, jak dana jednostka samorządu terytorialnego rozwijała się  

w poprzednim roku, co z kolei ma pomóc w opracowywaniu zrównoważonych planów 

rozwoju Gminy. 

Jest to pierwszy raport przygotowany przez Burmistrza Krośniewic w oparciu o zapisy 

art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Krośniewicach nie określiła 

w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu. 

Niniejszy raport składa się z XIX działów, w których omówiono realizację 

podstawowych zadań gminy. Ostatni rozdział, podsumowujący, zawiera opis realizowanych 

polityk, programów i strategii. Raport zawiera również informacje  

o realizacji podejmowanych przez Radę Miejską uchwał.  

Raport będzie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Krośniewicach w dniu 31 maja 2019 roku. 

 

II. Informacje ogólne o Gminie Krośniewice 
 

Gmina Krośniewice położona jest w zachodniej części powiatu kutnowskiego 

w województwie łódzkim. Graniczy: od zachodu z gminą Chodów w województwie  

wielkopolskim, od północy z gminami Dąbrowice i Nowe Ostrowy, od wschodu z gminą 

Kutno, a od południa z gminą Daszyna położoną w powiecie łęczyckim. Siedzibą gminy jest 

miasto Krośniewice, oddalone od stolicy powiatu – Kutna o 15 km. 
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Gmina Krośniewice zajmuje powierzchnię 94,69 km², z czego powierzchnia miasta 

wynosi 4,175 km², a obszaru wiejskiego 90,515 km2. Teren gminy podzielony jest 

na 22 sołectwa, w granicach których znajduje się 45 wsi, natomiast miasto Krośniewice 

na 6 osiedli. 

Miasto Krośniewice położone jest na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych 

o znaczeniu krajowym: w kierunku północ - południe biegnie droga krajowa nr 91 relacji 

Gdańsk – Łódź - Katowice, w kierunku wschód – zachód – droga krajowa nr 92 relacji 

Poznań – Warszawa. Obecnie drogi te tworzą obwodnicę miasta i biegną po jego północnej 

i zachodniej stronie. W ciągu obwodnicy znajdują się cztery węzły komunikacyjne, z czego 

dwa umożliwiają zjazd do miasta. Na jednym z węzłów ma początek droga wojewódzka 

nr 581 do Gostynina, a dalej w kierunku Płocka. W mieście ma również początek droga 

powiatowa w kierunku miejscowości Dąbrowice. Z pozostałymi sąsiednimi miejscowościami 

gmina połączona jest przez drogi gminne. W odległości około 40 km od miasta 

(w miejscowości Emilia, położonej przy drodze krajowej nr 91) znajduje się wjazd 

na autostradę A-2 docelowo łączącą zachodnią i wschodnią granicę kraju. Duże znaczenie dla 

powiązań międzyregionalnych ma prowadząca w kierunku wschód-zachód magistrala 

kolejowa relacji Poznań – Kutno – Warszawa. Dwa przystanki kolejowe (Krzewie i Nowe 

Kutnowskie) znajdujące się w granicach gminy umożliwiają podróż m. in. do Kutna, gdzie 

znajduje się dworzec kolejowy oraz dworzec komunikacji autobusowej międzymiastowej. 

W północno-wschodniej części gminy przebiega linia kolejowa relacji Włocławek – Kutno – 

Łódź. Przez teren gminy przebiega również kolejka wąskotorowa, która jest fragmentem 

Kujawskich Kolei Dojazdowych, prowadzących przez trzy województwa i dwadzieścia gmin, 

posiadających łącznie prawie 160 kilometrów torów. Kolejka obecnie jest nieczynna. 

Grunty stanowiące własność Gminy Krośniewice 

Lp Grunty Gminy Krośniewice 
Na dzień  

31.12.2017 R.  

Na dzień  

31.12.2018 r.  

OGÓŁEM 246,03 ha 247,69 ha 

I 

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 15,78 ha 15,04 ha 

1 Osobom fizycznym pod budownictwo 

mieszkaniowe 
3,79 ha 3,05 ha 

2 Osobom fizycznym pod budowę garaży 0,14 ha 0,14 ha 

3 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 0,43 ha 0,43 ha 

4 Ochotniczej Straży Pożarnej 0,20 ha 0,20 ha 

5 Spółdzielni Kółek Rolniczych 0,38 ha 0,38 ha 

6 
Pracowniczym Ogrodom Działkowym 6,84 ha 6,84 ha 

7 Przedsiębiorstwu Handlu Sprzętem Rolniczym 

„AGROMA” 
0,18 ha 0,18 ha 

8 Zakładowi Energetycznemu w Płocku 0,01 ha 0,01 ha 

9 Innym użytkownikom pod działalność handlową 3,81 ha 3,81 ha 

II Przekazane w trwały zarząd: 12,44 ha 12,44 ha 

1 Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej  

8,97 ha 8,97 ha 

2 Szkołom podstawowym i ponadpodstawowym 3,47 ha 3,47 ha 

III Przekazane w dzierżawę 24,03 ha 24,19 ha 

IV W użytkowaniu własnym gminy: 193,78 ha 196,02 ha 
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Gmina Krośniewice jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 

na podstawie Uchwały Nr 201/XXIX/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 

25.04.2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. 

Należy również do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ”CENTRUM” w Kutnie 

na podstawie Uchwały Nr XXXIV/202/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 

2008r w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do stowarzyszenia Rozwoju Gmin 

”CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu oraz Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu na podstawie Uchwały Nr X/52/15 Rady 

Miejskiej w Krośniewicach z dnia 17 lipca 2015r w sprawie przystąpienia Gminy 

Krośniewice do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

Gmina Krośniewice na tle województwa łódzkiego 

 

 

Władze samorządowe Gminy Krośniewice w 2018 r. 
 

Burmistrz Krośniewic 

 Julianna Barbara Herman do dnia 20.11.2018r. 

 Katarzyna Erdman od dnia 21.11.2018r. 

Zastępca Burmistrza 

 Jakub Krygier do dnia 04.12.2018r. 

 Cezary Jankowski od dnia 10.12.2018r. 

Skarbnik Gminy  

 Beata Mitlas  

Sekretarz Gminy 

 Kinga Pawłowska-Tarka 
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Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach w latach 2014 – 2018 
 

 Kępisty Sławomir – Przewodniczący Rady 

 Chmielecka Anna  

 Czerwińska Beata  

 Górnik Paweł 

 Kacprowicz Jan  

 Koczaski Wojciech 

 Konwerski Andrzej  

 Król Mieczysław  

 Krysiak Marek  

 Piotrowska Jadwiga 

 Smolczewski Marek  

 Stolarczyk Ewa  

 Walczewski Tomasz  

 Wiśniewski Gracjan  

 Wolniewski Wojciech  

 

Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach w latach 2018 – 2023 

 
 Kępisty Sławomir – Przewodniczący Rady 

 Bonawenturczak Andrzej 

 Chmielecka Anna 

 Czerwińska Beata 

 Koczaski Wojciech 

 Konwerski Andrzej 

 Krysiak Marek 

 Łukomska Mariola 

 Nowicki  Adam 

 Piotrowska Jadwiga 

 Smolczewski Marek 

 Stolarczyk Ewa  

 Suska Magdalena 

 Trzeciak Krzysztof 

 

III. Mieszkańcy gminy 
 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 90 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła  8 294 osób, w tym  4 310 kobiet 

i 3 984 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 363osób, 

a liczba mieszkańców – 386,  
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 2 280 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła  2 663,  
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 313, a liczba mieszkańców: 

598. 
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Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 4 296 osób, a na terenach wiejskich 

4 088 osób. Na koniec 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: 4 225 i 4 069. 
 

W 2018 r. narodziło się w gminie 76 osób, w tym 34 dziewczynek i 42 chłopców, a zmarło 

121 osób, w tym 58 kobiet i 63 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł - 

45.  

 

 

Liczba Mieszkańców z podziałem na sołectwa 
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Lp. Sołectwo Liczba ludności w sołectwie 

1. Bielice 180 

2. Franki 51 

3. Jankowice 363 

4. Kajew 434 

5. Kopy 180 

6. Luboradz 135 

7. Morawce 267 

8. Nowe 380 

9. Ostałów 89 

10. Pawlikowice 135 

11. Pomarzany 300 

12. Suchodoły 48 

13. Szubina 169 

14. Szubsk Duży 131 

15. Szubsk - Towarzystwo 58 

16. Teresin 226 

17. Witów 147 

18. Wola Nowska 200 

19. Wychny 109 

20. Wymysłów 193 

21. Zalesie 199 

22. Zieleniew 75 

RAZEM (obszar wiejski) 4069 

miasto Krośniewice 4 225 

RAZEM (obszar miejsko-wiejski) 8 294 

 

  Dane: Urząd Miejski w Krośniewicach (stan z dnia 31.12.2018 r.).  
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Bezrobocie w Gminie w 2018 r. 
Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie 

 STYCZEŃ 

2018 

LUTY 

2018 

MARZEC 

2018 

KWIECIEŃ 

2018 

MAJ 

2018 

CZERWIEC 

2018 

LIPIEC 

2018 

SIERPIEŃ 

2018 

WRZESIEŃ 

2018 

PAŹDZIERNIK 

2018 

LISTOPAD 

2018 

GRUDZIEŃ 

2018 

Ogółem osób bezrobotnych  

w mieście i gminie 

Krośniewice 

519 528 502 490 483 453 444 422 426 405 406 434 

Bezrobotni z prawem 

do zasiłku 
47 51 56 45 45 33 30 29 30 27 25 29 

Kobiety ogółem w mieście 

i gminie Krośniewice 
311 302 282 283 286 282 270 271 271 253 251 260 

Kobiety z prawem do 

zasiłku 
22 17 19 18 21 19 16 18 18 14 14 13 

Bezrobotni wg struktury 

wieku: 
O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

18-24  69 50 64 44 55 36 59 37 55 40 51 36 51 36 45 35 45 32 39 26 40 27 40 25 

25-34  156 99 162 100 155 96 153 95 148 94 148 99 137 93 133 93 134 91 131 88 129 87 130 87 

35-44 109 72 108 70 103 66 95 68 100 71 96 71 95 68 96 73 100 75 90 67 93 67 106 74 

45-54 114 65 116 63 113 60 111 61 110 61 93 56 93 52 84 51 84 54 83 51 83 52 93 57 

55-59 53 25 57 25 57 24 54 22 53 20 49 20 49 21 47 19 44 19 45 21 42 18 45 17 

60 lat i więcej 18 0 21 0 19 0 18 0 17 0 16 0 19 0 17 0 19 0 17 0 19 0 20 0 

Bezrobotni wg struktury 

wykształcenia: 
O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

wyższe 31 23 32 22 30 23 31 24 29 23 27 22 29 23 27 22 28 22 28 21 29 21 31 22 

policealne i śr. zawodowe 80 57 87 59 32 55 84 58 79 57 78 57 68 51 66 51 67 51 60 46 57 44 63 46 

śr. ogólnokształcące 62 50 60 47 54 41 56 43 58 45 61 48 58 48 56 48 58 48 52 42 54 41 54 42 

zasadnicze zawodowe 120 67 123 63 115 57 103 54 100 53 87 49 91 49 85 50 84 49 82 44 82 44 88 44 
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Gimnazjalne i poniżej 226 114 226 111 221 106 216 104 217 108 200 106 198 99 188 100 189 101 183 100 184 101 198 106 

Bezrobotni wg stażu pracy O  K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

do 1 roku 133 94 138 96 128 87 133 89 132 90 125 87 117 82 108 80 106 79 99 73 101 72 113 78 

1-5  129 80 121 71 114 64 109 67 110 71 102 69 103 68 103 69 100 64 97 60 96 62 98 64 

5-10 65 31 71 30 73 33 64 31 60 30 60 31 60 30 54 31 57 33 56 32 56 29 59 29 

10-20 54 25 62 29 60 27 58 27 58 27 52 28 51 25 44 23 48 24 45 23 50 25 58 29 

20-30 31 13 30 11 32 13 31 10 28 9 21 7 21 7 20 9 20 10 22 10 19 7 24 6 

30 i więcej 12 2 14 2 12 2 12 2 13 2 12 2 12 2 13 2 12 2 10 2 9 2 8 2 

bez stażu pracy 95 66 92 63 83 56 83 57 82 57 81 58 80 56 80 57 83 59 76 53 75 54 74 52 

Bezrobotni wg czasu 

pozostawania bez pracy: 
O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

do 1 roku 62 33 53 24 28 13 48 26 24 12 30 20 30 12 29 20 41 23 17 5 40 18 44 18 

1-3 80 42 91 50 97 50 62 30 57 32 43 24 38 22 38 23 38 23 50 30 39 20 51 21 

3-6 70 38 78 35 72 30 71 39 85 50 74 50 54 33 38 25 38 24 30 18 32 20 42 24 

6-12 62 32 59 28 72 35 67 33 76 34 67 32 86 52 89 55 79 54 74 47 67 44 66 47 

12-24 89 54 85 49 74 41 79 41 82 43 80 43 80 43 79 44 78 42 76 43 74 41 76 41 

powyżej 24  156 112 162 116 159 113 163 114 159 115 159 113 156 108 149 104 152 105 158 110 154 108 155 109 

Niepełnosprawni w mieście              

i gminie Krośniewice 

O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

18 7 16 6 17 7 15 6 15 7 14 6 18 8 19 9 21 12 22 12 17 11 18 12 

Niepełnosprawni z prawem 

do zasiłku 

O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

5 1 4 1 4 1 3 1 4 2 4 2 3 2 3 3 6 6 7 6 4 4 3 3 

Poszukujący pracy 
O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K 

5 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 8 4 8 4 7 3 6 2 6 2 

O – ogółem, K – kobiety 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy  w Kutnie
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IV. Finanse Gminy 
 

Budżet  Gminy na 2018r. 

 

Wykonanie dochodów ( w tym PIT,CIT) 100,51 % 

Plan dochodów 38 589 315,13 

Wykonanie  dochodów ogółem w 

tym: 
38 785 567,68 

PIT( udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych) 
4 513 965,00 

CIT( udziały w podatku 

dochodowym od osób prawnych) 
145 181,14 

 

Wykonanie wydatków  94,48% 

Plan wydatków 43 522 297,11 

Wykonanie wydatków ogółem    41 118 574,28 

Wynik budżetu 

Planowany wynik deficyt - 4 932 981,98 

Wykonanie  deficyt - 2 333 006,60 

Nadwyżka operacyjna  3 213 455,28 zł 

Wykonanie dochodów bieżących 36 863 764,16 

Wykonanie wydatków bieżących 33 650 308,88 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  36,44 % 

Wykonanie dochodów ogółem 38 785 567,68 

Wykonanie dochodów własnych 

ogółem 
14 131 531,80 

Dochody ze sprzedaży majątku  93,13 % 

Plan 440 000,00 

Wykonanie  409 780,00 

Udział  wydatków majątkowych w dochodach  ogółem 19,26 %  

Wykonanie dochodów ogółem 38 785 567,68 

Wykonanie wydatków majątkowych 7 468 265,40 

Udział  wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 18,16 % 

Wykonanie  wydatków ogółem 41 118 574,28 

Wykonanie wydatków majątkowych 7 468 265,40 

 



11 

 

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich  93,56% 

Plan    1 932 372,01 

Wykonanie 1 807 930,23 

 

Podstawowe wskaźniki:  
 

 zadłużenie ogółem na 31.12.2018 r. wyniosło 10.395.154,44 zł, czyli 28,80% 

dochodów. 

 poziom wolnych środków  wprowadzonych do budżetu 2018 r. wynosił 

1.437.363,63 zł,  

 obsługa  zadłużenia – 166.754,90 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 

4.676,34 zł 

 
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 

 

4.957,63  zł. 

Fundusz solecki 

W 2018 r nie został wyodrębniony  fundusz sołecki. 

Wydatki na promocję Gminy  

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 30.583,45  zł. Wydatki te pokrywały koszty gazety 

„Krośniewice extra”, ogłoszenia w prasie  lokalnej oraz innych środkach masowego przekazu. 

Dokonywano również zakupu pucharów oraz słodyczy dla uczestników zawodów 

organizowanych pod patronatem Burmistrza. 

 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte były przedsięwzięcia (czyli zadania 

wieloletnie), których stopień realizacji przedstawia  poniższa tabela. Zadania te były 

realizowane zgodnie   z założonym planem ,  z wyjątkiem dwóch zadań: ,, Przebudowa drogi 

gminnej nr 102117E na odcinku Wola – Nowska – Godzięby” oraz ,,Budowa sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. 

Krośniewice”, których realizacja była niższa ze względu na niesprzyjające warunki 

atmosferyczne. Zadania te zostaną zakończone w 2019 r. 

Lp Nazwa zadania 

Łączne  

nakłady 

finansowe 

Poniesione 

przed 

2018r. 

Plan  

2018 r. 

Wykonanie 

2018 r 

Wskaźnik . 

wykonania  

w % 

 2018r. 

1. Budowa targowiska ,,Mój rynek” 

w Krośniewicach 
1.704.680,00 19.680,00 65.000,00 65.000,00 100,00 
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V. Budżet  obywatelski 
 

 W 2018 roku nie realizowano Budżetu Obywatelskiego. 

 

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK Z WYJĄTKIEM ZUK SP. Z.O.O. 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku 

Na 01.01.2018 r. 

Wartość 

początkowa majątku 

Na 31.12.2018 r. 

Umorzenia w zł 
Wartość netto na 

31.12.2018 r. 
%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

249 428,86 257 463,95 256 328,25 1 135,70 99,56 

II Środki trwałe 129 498 340,54 136 995 026,01 46 014 150,67 90 980 875,34 33,59 

1 Grunty 25 708 151,24 26 236 755,82 0,00 26 236 755,82 0,00 

2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

81 041 056,23 87 792 885,58 30 565 951,29 57 226 934,29 34,82 

2. Przebudowa drogi gminnej 

G102106E relacji Nowe – 

Cygany w miejscowości Nowe, 

Szubsk Duży i Szubsk 

Towarzystwo gm. Krośniewice 

2.023.380,86 1.253.279,20 770.101,66 770.101,66 100,00 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 

102117E na odcinku Wola 

Nowska - Godzięby 

1.502.459,59 0,00 670.539,26 445.252,78 66,40 

4. Wykonanie projektów: zmian 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Krośniewice a także zmiany 

planów zagospodarowania 

przestrzennego w części 

dotyczącej Miasta i Gminy 

Krośniewice 

221.400,00 186.468,00 20.910,00 20.910,00 100.00 

5. Budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej im. gen. 

Władysława Andersa w Nowem, 

gm. Krośniewice 

2.670.000,00 59.040,00 1.275.000,00 926.331,06 72,65 

6. Rozwój edukacji szansą na sukces 

uczniów z gminy Krośniewice 
1.062.305,87 622.628,67 439.677,20 436.354,27 99,24 

7. Przebudowa rowu melioracyjnego 

R-G na terenie osiedla nad rzeką 

w Krośniewicach 

690.087,54 266.344,50 50.000,00 49.959,75 99,92 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej na 

osiedlu przy ulicy Kolejowej w 

miejscowości Krośniewice 

1.310.565,00 923.520,93 387.044,07 381.656,19 98,61 
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3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

14 750 239,19 15 116 664,89 10 220 961,51 4 895 703,38 67,61 

4 Środki transportu 1 683 014,93 1 812 136,43 1 253 512,58 558 623,85 69,17 

5 Inne środki trwałe 313 550,47 313 550,47 169 870,86 143 679,61 54,18 

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
3 531 505,42 3 803 854,43 3 803 854,43 0,00 100,00 

7 
Środki trwałe w 

budowie 
2 470 823,06 1 919 178,39 0,00 1 919 178,39 0,00 

III 

Akcje i udziały 2 639 500,00 2 639 500,00 0,00 2 639 500,00 0,00 

IV Zbiory 

biblioteczne 
569 491,41 601 113,62 601 113,62 0,00  100,00 

 

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych 

majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku 

Na 01.01.2018 r. 

Wartośc 

poczatkowa 

majątku 

Na 31.12.2018 r. 

Umorzenia  

w zł 

Wartość netto na 

31.12.2018 r. 
%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

110 758,26 110 758,26 109 622,56     1 135,70 98,97 

II Środki trwałe 89 242 392,71 87 848 160,81  23 026 344,20 64 821 816,61 26,21 

1 Grunty  24 104 298,67  24 632 903,25 0,00  24 632 903,25 0,00 

2 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

48 807 120,54  47 329 950,79 13 740 334,09   33 589 616,70 29,03 

3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

12 319 042,23 12 397 506,18  7 934 277,42 4 463 228,76 64,00 

4 Środki 

transportu 
995 926,83 995 926,83 736 470,74  259 456,09  73,95 

5 Inne środki 

trwałe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
581 204,31 615 261,95 615 261,95 0,00  100,00 

7 Środki trwałe 

w budowie 2 434 800,13 1 876 611,81 0,00  1 876 611,81   0,00 

III Akcje i 

udziały 2 639 500,00 2 639 500,00 0,00 2 639 500,00 0,00 

IV Zbiory 

biblioteczne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MAJĄTEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku 

Na 01.01.2018 r. 

Wartośc 

poczatkowa 

majątku 

Na 31.12.2018 r. 

Umorzenia  

w zł 

Wartośc netto na 

31.12.2018 r. 
%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne i 

prawne 

102 070,18 109 308,52 109 308,52 0,00  100,00 

II Środki trwałe        13 618 609,38 13 809 984,13 4 902 347,20 8 907 636,93 35,50 

1 Grunty 431 653,57     431 653,57  0,00  431 653,57 0,00 

2 Budynki, lokale 

i obiekty 

inżynierii lądowej 

i wodnej 

       10 892 680,90 10 892 680,90  2 424 824,53     8 467 856,37 22,26 

3 Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

127 868,23 127 868,23     119 741,24     8 126,99     93,64 

4 Środki transportu 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

5 Inne środki trwałe 5 978,00 5 978,00 5 978,00  0,00  100,00 

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
2 160 428,68 2 351 803,43 2 351 803,43  0,00  100,00 

7 
Środki trwałe w 

budowie 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

III Zbiory 

biblioteczne 
257 958,80 268 413,14  268 413,14 0,00  0,00 

 

MAJĄTEK JEDNOSTEK KULTURY – GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku 

Na 01.01.2018 r. 

Wartośc 

poczatkowa 

majątku 

Na 31.12.2018 r. 

Umorzenia w zł 
Wartość netto na 

31.12.2018 r. 
%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

3 927,66     3 927,66     3 927,66     0,00  100,00 

II Środki trwałe 6 163 971,73       6 215 373,76      2 683 602,51        3 531 771,25     43,18 

1 Grunty 74 454,00     74 454,00     0,00  74 454,00     0,00 

2 Budynki, lokale 

i obiekty 

inżynierii lądowej 

i wodnej 

  4 894 483,06       4 927 558,06      1 623 559,98        3 303 998,08     32,95 

3 Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

326 818,07          332 322,02         327 932,46               4 389,56     98,68 

4 Środki transportu 30 000,00           30 000,00           24 750,00               5 250,00     82,50 

5 Inne środki trwałe 289 070,47          289 070,47         145 390,86           143 679,61     50,30 

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
549 146,13          561 969,21         561 969,21     0,00  100,00 

7 Środki trwałe w 

budowie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

III Zbiory 

biblioteczne 
311 532,61     332 700,48         332 700,48     0,00  100,00 
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MAJĄTEK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku 

Na 01.01.2018 r. 

Wartośc 

poczatkowa 

majątku 

Na 31.12.2018 r. 

Umorzenia w zł 
Wartość netto na 

31.12.2018 r. 
%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne i 

prawne 

            14 422,76            14 422,76          14 422,76     0,00  100,00 

II Środki trwałe           468 961,25           175 318,42        175 318,42     0,00  100,00 

1 Grunty 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

          320 850,19     0,00  0,00  0,00  0,00 

3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4 Środki transportu 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

5 Inne środki trwałe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
          148 111,06           175 318,42        175 318,42     0,00  100,00 

7 Środki trwałe w 

budowie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

III Zbiory 

biblioteczne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAJĄTEK ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KROŚNIEWICE – MIEJSKIEGO ZAKŁADU 

GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku 

Na 01.01.2018 r. 

Wartośc 

poczatkowa 

majątku 

Na 31.12.2018 r. 

Umorzenia w zł 
Wartość netto na 

31.12.2018 r. 
%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne i 

prawne 

              18 250,00                     19 046,75                    19 046,75     0,00  100,00 

II Środki trwałe         20 004 405,47               28 946 188,89              15 226 538,34        13 719 650,55     52,60 

1 Grunty           1 097 745,00                1 097 745,00     0,00       1 097 745,00     0,00 

2 Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

        16 125 921,54               24 642 695,83              12 777 232,69        11 865 463,14     51,85 

3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

          1 976 510,66                2 258 968,46                1 839 010,39            419 958,07     81,41 

4 Środki transportu              657 088,10                   786 209,60                   492 291,84            293 917,76     62,62 

5 Inne środki trwałe               18 502,00                     18 502,00                    18 502,00     0,00  100,00 

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
              92 615,24                     99 501,42                    99 501,42     0,00  100,00 

7 Środki trwałe w 

budowie               36 022,93                     42 566,58     0,00           42 566,58     0,00 

III Zbiory 

biblioteczne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KROŚNIEWICE  

LP GRUNTY GMINY KROŚNIEWICE NA DZIEŃ  

31.12.2017 R.  

NA DZIEŃ  

31.12.2018 R.  

OGÓŁEM 246,03 ha  247,69 ha 

I Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 15,78 ha 15,04 ha 

1 Osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe 3,79 ha 3,05 ha 

2 Osobom fizycznym pod budowę garaży 0,14 ha 0,14 ha 

3 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 0,43 ha 0,43 ha 

4 Ochotniczej Straży Pożarnej 0,20 ha 0,20 ha 

5 Spółdzielni Kółek Rolniczych 0,38 ha 0,38 ha 

6 Pracowniczym Ogrodom Działkowym 6,84 ha 6,84 ha 

7 Przedsiębiorstwu Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” 0,18 ha 0,18 ha 

8 Zakładowi Energetycznemu w Płocku 0,01 ha 0,01 ha 

9 Innym użytkownikom pod działalność handlową 3,81 ha 3,81 ha 

II Przekazane w trwały zarząd: 12,44 ha 12,44 ha 

1 Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej  

8,97 ha 8,97 ha 

2 Szkołom podstawowym  

i ponadpodstawowym 

3,47 ha  3,47 ha  

III Przekazane w dzierżawę 24,03 ha 24,19 ha 

IV W użytkowaniu własnym gminy: 193,78 ha 196,02 ha 

 

MAJĄTEK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH – SPÓŁKI ZE 100% UDZIAŁEM GMINY 

KROŚNIEWICE  

Lp. Wyszczególnienie 

Elementów 

składowych 

majątku 

Wartość 

początkowa 

majątku  

Na 01.01.2018 r. 

Wartośc 

poczatkowa 

majatku  na 

31.12.2018 r. 

Umorzenia w zł Wartośc netto na 

31.12.2018 r. 

%Umorzenia 

I Wartości 

niematerialne 

i prawne 

21 809,29  21 809,29  21 809,29 0,00 

 

 

100,00 

II Środki trwałe    9 344 167,02          9 351 139,02            3 985 051,94        5 366 087,08                42,62     

1 Grunty    1 288 995,33          1 288 995,33     0,00     1 288 995,33     0,00  

2 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

   6 313 667,61          6 313 667,61            2 548 778,61        3 764 889,00                40,37     

3 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

      774 533,49             785 003,49               590 131,82           194 871,67                75,18     

4 Środki 

transportu 
      745 783,38             745 783,38               642 918,38           102 865,00                86,21     

5 Inne środki 

trwałe 
      137 269,63             137 269,63               122 803,55            14 466,08                89,46     

6 Wyposażenie 

(konto 013) 
        83 917,58               80 419,58                 80 419,58     0,00           100,00     

7 Środki trwałe 

w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Zbiory 

biblioteczne 
0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 
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Gmina Krośniewice posiada 100% udział w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Krośniewicach, o kapitale zakładowym 2 639 500,00 zł, tj. 5279 udziałów po 500,00 zł 

każdy. 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własność i innych praw 

majątkowych oraz wykonywania posiadania: 

LP DOCHÓD Z TYTUŁU ZA 2017 R.  ZA 2018 R.  

1 Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 

opłaty roczne 
6 381,67 PLN  7 022,12 PLN 

2 Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne 9 208,38 PLN 9 208,38 PLN 

3 Za grunty przekazane w dzierżawę  

– czynsz dzierżawny 
5 710,06 PLN 5 940,26 PLN 

4 Za wynajem mieszkań – czynsz najmu 37 258,06 PLN 33 649,60 PLN 

5 Ze sprzedaży mieszkań 85 527,70 PLN 32 740,00 PLN 

6 Ze sprzedaży działek i budynków 69 341,15 PLN 377 040,00 PLN 

7 Ogółem: 213 427,02 PLN 465 600,36 PLN 

 

VII. Infrastruktura drogowa w Gminie 
 

Infrastruktura drogowa w Gminie  obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r.: 

 

a) dróg pozamiejskich 119,366 km, w tym: 

 o nawierzchni ulepszonej: 

- 86,24 km o nawierzchni bitumicznej, 

- 0,376 km o nawierzchni betonowej, 

 o nawierzchni nieulepszonej: 

- 1,55 km o nawierzchni brukowej, 

- 12,45 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

- 19,08 km o nawierzchni gruntowej. 

b) dróg miejskich 16,738 km 

 o nawierzchni ulepszonej: 

- 10,326 km o nawierzchni bitumicznej, 

- 2,162 km o nawierzchni betonowej, 

- 0,501 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk” 

 o nawierzchni nieulepszonej: 

- 1,322 km o nawierzchni brukowej, 

- 0,707 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

- 1,72 km o nawierzchni gruntowej. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w Gminie wynosiła:  

a) dróg pozamiejskich 119,366 km, w tym: 

 o nawierzchni ulepszonej: 

- 92,55 km o nawierzchni bitumicznej, 

- 0,376 km o nawierzchni betonowej, 
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 o nawierzchni nieulepszonej: 

- 1,55 km o nawierzchni brukowej, 

- 8,75 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

- 16,49 km o nawierzchni gruntowej. 

b) dróg miejskich 16,738 km 

 o nawierzchni ulepszonej: 

- 10,52 km o nawierzchni bitumicznej, 

- 2,162 km o nawierzchni betonowej, 

- 0,721 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk” 

 o nawierzchni nieulepszonej: 

- 1,132 km o nawierzchni brukowej, 

- 0,899 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

- 1,304 km o nawierzchni gruntowej. 

 

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 70,95% wszystkich dróg w tym drogi 

pozamiejskie – 72,25%  a drogi miejskie – 62,85%, a pod koniec poprzedniego roku 75,73 % 

w tym drogi pozamiejskie – 77,53%  a drogi miejskie – 61,69%,.  

Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 73,17% na dzień 1 stycznia 

2018 r. i 78,12% na dzień 31 grudnia 2018 r. 
 
 
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0,4 km, natomiast 

na 31 grudnia 2018 r. 0,4 km. 
 
Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0,00 km, natomiast na 31 grudnia 

2018 r. – 0,00 km. 
 
Długość czynnej sieci wodociągowej (rozdzielczej) wg stanu na 01.01.2018 r. wynosiła 

143,2367 kmb i nie uległa zmianie na dzień 31.12.2018 r. 

W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 

 wg stanu na   01.01.2018 r. długość sieci wynosiła 16,421 kmb 

 wg stanu na   31.12.2018 r. długość sieci wynosiła 16,718 kmb 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada  ok. 92 % mieszkańców 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie posiada  około 53,6 % mieszkańców 

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy, o długościach podanych wyżej, znajduje się w zarządzie 

MZGKiM w Krośniewicach. 

Wg stanu na 01.01.2018 r. istniało 637 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a wg stanu 

na 31.12.2018 r.  liczba przyłączy wynosiła 655 szt. 

W 2018 r. nie zanotowano awarii sieci kanalizacyjnej. 
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VIII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Łącznie w zasobie Gminy znajdowało się, na dzień 31 grudnia 2018 r. – 275 mieszkań., 

w tym 29 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 10 723,48 m
2
. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,00 m
2
, a ogółem, w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy – 16,00 m
2
. 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach samodzielnie 

administruje 11 budynkami wielorodzinnymi o powierzchni 2014,35 m
2
,będącymi 100% 

własnością Gminy Krośniewice, z czego  na terenie miasta znajduje się 10 budynków, 

a na terenie gminy 1 budynek. Ponadto w zasobach lokalowych znajduje się również 5 lokali 

użytkowych. Pozostałe lokale mieszkaniowe to lokale znajdujące się w administrowaniu 

18 Wspólnot Mieszkaniowych funkcjonujących na terenie  Gminy. 

 Źródłem finansowania zasobów są opłaty wnoszone przez lokatorów oraz dotacja 

z budżetu Gminy w wysokości 134.778,21 zł. Przedmiotowa dotacja pozwoliła 

na przeprowadzenie koniecznych remontów na budynkach zarządzanych przez MZGKiM 

oraz partycypację w kosztach remontów działających Wspólnot odpowiednio do udziałów 

gminy.  

 

W 2018 r. oddano do użytkowania 6 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. 

 Zasady przyznawania mieszkań określa Uchwała Nr VI/33/15 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez 

Zespół ds. Mieszkaniowych. 

W 2018 r. dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy, znajdujących 

się wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę 32.280 zł. : 

1. Lokal mieszkalny Nr 49, ul. Kolejowa 25 bl. 6, 99-340 Krośniewice za cenę 21.960,00 zł 

2. Lokal mieszkalny Nr 2, Witów 8, 99-340 Krośniewice  za cenę 3.240,00 zł 

3. Lokal mieszkalny Nr 9, Morawce 16, 99-340 Krośniewice za cenę 3.520,00 zł  

4. Lokal mieszkalny Nr 5, Morawce 16, 99-340 za cenę 3.560,00 zł  

 

W 2018r. windykacja zaległości czynszowych prowadzona była przez MZGKiM 

w Krośniewicach poprzez wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty w ilości 63. 

W wyniku podjętych działań podpisano: 

 2 porozumienia o rozłożeniu zaległości na raty 

 2 porozumienia dotyczące umorzenia zaległości czynszowych  

 1 porozumienie na okoliczność odwołania eksmisji 

Kwota zadłużenia najemców na dzień 31.12.2018r. wynosiła 96 285,80 zł. 

W związku z należnościami z tytułu opłat czynszowych na drogę postepowania sądowego 

skierowano 9 pozwów o nakaz zapłaty.  

W 2018 r. wszczęto 2 postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. Zakończyło się 1 takie postępowanie, w wyniku 

którego  wyeksmitowano 1 osobę. Powodem wszczęcia tych postępowań był brak 

zamieszkiwania w lokalu oraz zaległości czynszowe. 
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W roku 2018 na budynkach znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym 

oprócz bieżących napraw Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Krośniewicach przeprowadził  następujące prace remontowe: 

1. Konserwacja i zabezpieczenie dachów  w ilości 2 szt.- Pomarzany 17  i Krośniewice 

Toruńska 28; 

2. Naprawa elewacji budynku mieszkalnego w Krośniewicach  przy ul Kutnowskiej 13; 

3. Pokrycie papą termozgrzewalną dachu budynków w ilości 3 szt. Krośniewice  ul Błonie 

9 , ul. Poznańska 6a ul. Kutnowska 13; 

4. Docieplenie części budynków w ilości 2 szt. – Krośniewice ul. Toruńska 1 (szczyt), 

ul. Kutnowska 13 (dach); 

5. Montaż instalacji domofonowej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych   przy ul. Plac 

Wolności 18 w Krośniewicach; 

6. Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 9 szt.  oraz okiennej – 7 szt. (częściowo 

zrealizowane); 

7. Wykonanie posadzek podłogowych w ilości 3 szt.- Szubina 1, Krośniewice Plac 

Wolności 18,  ul. Toruńska 1.;  

8. Naprawa dachów wraz z pokryciem papa termozgrzewalną pomieszczeń gospodarczych 

w ilości 4 szt. – Krośniewice ul. Toruńska 19 – 2 szt. , Poznańska 6a – 1 szt., Plac 

Wolności 23 – 1 szt.; 

9. Zakup pieców  i wymiana kuchni węglowych w ilości 4 szt. – Krośniewice 

ul. Poznańska 3a, ul Błonie 9, ul. Plac Wolności 23 – 2 szt. 
 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w 5 mieszkaniach, będących w zasobie gminy, nie było toalet. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 302 986,70 zł których 

beneficjentami było 358 osób. Podstawą ich przyznania było: posiadanie tytułu prawnego 

do lokalu; nie przekroczenie średnich miesięcznych dochodów na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

nie przekroczenie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu 

na liczbę członków gospodarstwa domowego. Kwota najniższego dodatku wynosiła 28,56 zł, 

zaś kwota najwyższego dodatku – 362,39 zł. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 21 osób, zaś pod koniec 

2018 r. było to 15 osób.  

 

Działalność MZGKiM w zakresie wodociągów i kanalizacji z eksploatacją stacji 

uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

oraz związana z wywozem ze zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych. 

 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną  

do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania. 

Zobligowany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej właściwości 

oraz niezawodnego odprowadzania ścieków i ich oczyszczenia, mając na uwadze ochronę 

środowiska, zadowolenia klientobiorców, a także optymalizację kosztów. 

 Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 

 pobór i uzdatnianie wody, 

 rozprowadzanie wody po sieci, 
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 odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, 

 oczyszczanie ścieków. 

Dział Wodno–Kanalizacyjny i Oczyszczalni Ścieków obsługuje następujące obiekty: 

1. Stację Uzdatniania Wody Krośniewice 

2. Stację Uzdatniania Wody Nowe 

3. Oczyszczalnię Ścieków Pawlikowice 

4. Sieć wodociągową z przyłączeniami – cała Gmina 

5. Sieć kanalizacyjną sanitarną w Krośniewicach i Głaznowie. 

6. Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Godzięby. 

7. Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Głogowa. 

8. Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Morawce. 

W skład SUW Krośniewice wchodzą: 

 cztery studnie głębinowe zlokalizowane na terenie parku miejskiego  

z których pobór wody (łącznie) nie może przekraczać 150 m
3
/h 

 i 696.011,0 m
3
/rok 

 zespół odżelaziaczy i hydroforów, pompownie II
o
 tłoczącą wodę do sieci 

wodociągowej oraz zbiornik wody czystej o pojemności całkowitej 2.000 m
3
 (roboczo 

1.500 m
3
), 

 obiekty pomocnicze i towarzyszące. 

Ujęcie posiada Decyzję Starosty Kutnowskiego na pobór wody ważną do 2032r. 

Ujęcie posiada Decyzję Starosty Kutnowskiego na wprowadzanie wód popłucznych 

ważną do 2022r. 

 

W skład SUW Nowe wchodzą: 

 trzy studnie głębinowe zlokalizowane na terenie wydzielonej działki  

z których pobór wody (łącznie) nie może przekraczać 70,0 m
3
/h 

 i 198.125,0 m
3
/rok; 

 obiekty pomocnicze i towarzyszące. 

Ujęcie posiada Decyzję na pobór wód podziemnych ważną do 2032 r. 

Ujęcie posiada Decyzję Starosty Kutnowskiego na wprowadzanie wód popłucznych ważną 

do 2022r. 

Mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach  

po modernizacji przystosowana jest do przyjęcia 2000 m
3
 ścieków na dobę,  

a parametry ścieków oczyszczonych są dostosowane do wymagań określonych przez 

obowiązujące prawo. 

Aktualnie zgodnie z obowiązującą decyzją Starosty wydaną na okres 10 lat, średnia ilość 

odprowadzanych do rzeki Miłonki oczyszczonych ścieków nie może przekraczać 1.069 m
3
 

ścieków na dobę. 

Główne elementy oczyszczalni to: 

 pompownia ścieków surowych 

 sitopiaskownik 

 komora osadu czynnego 

 osadniki wtórne 
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 pompownia osadów 

 prasa do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego 

 stacja zlewna. 

 W budynku, w pomieszczeniu sterowni układ automatyki umożliwia sterowanie 

ręczne i automatyczne ww. urządzeń oczyszczalni ścieków. Sterownik jest połączony  

z komputerem, na którym wizualizowany jest proces oczyszczania ścieków. 

W roku 2018 dostarczono do odbiorców 388.852 m
3
 wody 

 i przyjęto 259.526 m³ ścieków. 

Struktura sprzedaży przedstawia się następująco: 

Sprzedaż wody:  

- indywidualni: 304.184 m
3
 

- przemysł: 84.668 m
3 

Razem = 388.852 m
3 

Oczyszczanie ścieków: 

- indywidualni: 134.512 m
3 

    

- przemysł: 125.014 m
3  

           

Razem = 259.526 m
3 

             

 

Zadłużenie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzania ścieków wynosiło na dzień 

31.12.2018r. – 74.733,40 zł. W roku 2018 wysłano łącznie 1015 wezwań do zapłaty.  

Na drogę postępowania sądowego skierowano 10 pozwów oraz złożono 6 wniosków 

o wszczęcie egzekucji komorniczej. 

 

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.188.3.2018 

z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośniewice. 

Nowa Taryfa weszła w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r. i obowiązywać będzie 

przez najbliższe 3 lata. 

 

Działalność MZGKiM w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych oraz budowy, przebudowy i utrzymania dróg gminnych. 

 

Zestawienie prac zleconych wykonanych w 2018 roku 

Nazwa usługi Wartość  

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków: Kolejowa 17, Toruńska 

18B, Toruńska 18A, Toruńska 18 i Toruńska 16 objętych projektem pn. 

"Przebudowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kolejowej do ul. Toruńskiej w 

Krośniewicach" 

49.816,63 zł 

(netto) 

Wykonanie podłączeń budynku Toruńska 18B w Krośniewicach do kanalizacji 

deszczowej. 

1.626,00 zł 

(netto) 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie w Krośniewicach (Andersówka) 20.000,00 zł 

Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w 

Krośniewicach poprzez zabudowę rurociągiem kanalizacji deszczowej - etap II 
           49.959,75 zł 
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Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Mazowieckiej w Krośniewicach 18.000,00 zł 

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Targowej w Krośniewicach 59.804,57 zł 

Wykonanie rowu z przepustem w m. Pomarzany w Krośniewicach 2.000,00 zł 

Roboty budowlane zlecenia pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej Etap I ul. ks. J. Popiełuszki" - nota częściowa 

231.472,97 zł 

12.300,00 zł 

Przesunięcie hydrantu p. poż poza pobocze drogi dot. zadania "Przebudowa 

odcinka drogi Nr 102116E w m. Miłosna gm. Krośniewice" 
3.300,00 zł 

RAZEM: 448.279,92 zł 

IX. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne Gminy 

 
W 2018 r w Gminie Krośniewice funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne i spółka 

komunalna : 

 

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach – 

zakład budżetowy  

Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice  

           Dyrektor: Marek Rosiak 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest zakładem 

budżetowym gminy, powstałym w wyniku likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na mocy uchwały Nr 114/XVII/92 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach z dnia 25 maja 1992 r. 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach jest 

zakładem budżetowym gminy. Prowadzi działalność w zakresie: 

 Gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z wywozem nieczystości płynnych 

ze zbiorników bezodpływowych. 

 Budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz poprawy i rozbudowy 

infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Krośniewice.  

 Zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi. 

 Obsługi targowiska miejskiego. 

 

 W Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2018 zatrudnionych 

na dzień 31.12.2018 r. było 31 osób, etatów 30 (2 osoby na ½ etatu). 

 Struktura zatrudnienia:  

1. pracownicy umysłowi -10 osób (2 osoby na ½ etatu); 

2. pracownicy na stanowiskach robotniczych - 21 osób: 

 oczyszczalnia - 5 osób, 

 wodociągi -11 osób, 

 DGM + ZOM - 5 osób. 

 

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w 2018r. - 30,08 osób. 
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Zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez MZGKiM w roku 2018. 

 

Przychody ze sprzedaży  - 4.118.499,23 zł 

Wynik finansowy   -      18.652,75 zł 

Podatek dochodowy           -        1.132,00 zł 

 

Zestawienie zakupów środków trwałych w 2018 roku 

 

 

 

 Nazwa  Wartość netto   
 

Dyfuzory rurowe TD 65/2100 do oczyszczania ścieków 70.000,00 zł  

 Ruszt napowietrzający w OŚ Pawlikowice 58.500,00 zł  

 Dmuchawa typu KAESER KOMPRESSOREN 128.000,00 zł  
 

Ciągnik rolniczy Kubota 129.000,00 zł  
 

Podsumowanie  385.500,00 zł   

  

2. Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach spółka z o.o.  

Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice 

Prezes  Krzysztof Janiak 

99-340 Krośniewice ul. Łęczycka 34 Składowisko Odpadów 

Zakład Usług Komunalnych posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi  Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS nr 0000286804. Wpisu dokonano w dniu 22.08.2007 roku. Dnia 02.01.2008 roku aktem 

notarialnym Repertorium A 3/2008 dokonano zmian w akcie założycielskim spółki: dokonane 

zmiany podniosły kapitał zakładowy spółki na 2.639.500,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset 

trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100), które dzieli się na 5 279 równych 

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy. Udziałowcem w  stu 

procentach jest Gmina Krośniewice REGON 100380844. 

Podstawową działalnością spółki jest składowanie odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętnych oraz transport. Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 rok wynosiło 31 osób (etatów 

29). 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 9.496.963,36 zł w tym koszty wynagrodzenia  

dla pracowników 1.295.597,67 zł. W 2018 roku spółka nie wydatkowała nakładów 

na inwestycje. 

Majątek trwały: wartość brutto na dzień 31.12.2018 roku wynosi 9.270.719,44 zł 

w tym między innymi: 

 grunty 1.288.995,33 zł 

 budynki lokale 305.782,36 zł 

 budowle i obiekty inżynierii 5.868.293,77 zł 

 środki transportu 745.783,38 zł 

Wykazany majątek jest własnością spółki. 

Komunalna spółka z o.o. została powołana do realizacji zadań własnych gminy, 

szczegółowo określonych w ustawie o samorządzie gminnym, a dotyczących prowadzenia 

działalności mającej na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – tzw. zadania 
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własnego gminy. Zakres działalności obejmuje składowanie i unieszkodliwianie odpadów 

oraz transport tych odpadów na własne składowisko.  

 

Podstawowe dane dotyczące gminnego składowiska odpadów znajdującego  

się w miejscowości Franki: 

Grunty łącznie 14 ha 13a, które zostały przekazane aportem od Gminy Krośniewice.  

Kwatera na odpady nr I i II o pojemności 554600 m3 przekazane aportem od Gminy 

Krośniewice.  

Pas zieleni ochronnej biegnący wzdłuż jego zachodniej granicy oraz wzdłuż części granic 

północnej i wschodniej przekazany aportem od Gminy Krośniewice. Działka 56/4 o obszarze 

0,16 ha obręb Suchodoły spółka zakupiła aktem notarialnym 11.08.2008 roku. Działka nr 75 

o pow. 0,72 ha położonej w miesiącowości Suchodoły zakupiona 07.11.2008 roku.  

Kwatera nr III na odpady pow. całkowita 1,53 ha o pojemności około 221500 m3. Kwatera 

na odpady nr 4 pow. całkowita 1,20 ha pojemność kwatery 139620 m3. Działka nr 60 o pow. 

2,21 ha Franki obręb Suchodoły zakupiona aktem notarialnym z dnia 11.06.2014 rok. Działka 

nr 81 o obszarze 2,04 położonej w obrębie Suchodoły zakupionej aktem notarialnym 

12.11.2015 roku.  

Zasięg działania w zakresie zbiórki i transportu i odpadów na składowisko: Dąbrowice, 

Miasto i gmina Krośniewice, Ostrowy, Kutno, Daszyna. 

3. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 

Adres: ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice 

           Dyrektor: Jadwiga Jóźwiak, od  listopada 2018r  zastępstwo w okresie      

nieobecności  Dyrektora -  Iwona Szczygieł 

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 

             Adres: ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice 

              Dyrektor szkoły - Anna Banasiak 

              Wicedyrektor - Zbigniew Kacprowicz 

5. Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach 

             Adres: ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice 

             Dyrektor szkoły: Waldemar Pietrzak 

6. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

Adres: Nowe 36, 99-340 Krośniewice 

            Dyrektor szkoły: Grażyna Sochacka 

7. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach 

Adres: ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice 

Kierownik : Monika Kaźmierska 

 

8. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

Adres: ul. Łęczycka 19 a, 99-340 Krośniewice 

Dyrektor : Małgorzata Przygodzka  
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X. Realizacja zadań inwestycyjnych  
 
W Gminie  w 2018r zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

 

Lp. Nazwa zadania Plan wydatków Kwota wydatków 
1 Budowa targowiska ,,Mój rynek" w 

Krośniewicach 
65.000,00 zł 65.000,00 zł, 

2 Przebudowa drogi gminnej nr 102106E relacji 

Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk 

Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice 

770.101,66 zł 770.101,66 zł, 

3 Przebudowa  ulic wraz z infrastrukturą  na 

terenie Osiedla nad Rzeką ( Kasztanowa, 

Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) 

- etap I 

450.000,00 zł, 
449.745,67 zł, 

 

4 Przebudowa ulicy Mazowieckiej 
197.467,00 zł, 

197.466,21 zł, 

 
5 Przebudowa odcinka drogi nr 102116E w 

Miłosnej 
1.155.128,00 zł 

1.155.127,31 zł, 

 

6 Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Stare Morawce 
76.300,00 zł, 

76.220,12 zł, 

 

7 Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w 

miejscowości Ostałów 
343.151,00 zł 

343.150,46 zł, 

 

8 Przebudowa drogi gminnej nr 102117 E na 

odcinku Wola Nowska – Godzięby 
670.539,26 zł, 

445.252,78 zł, 

 

9 Przebudowa drogi gminnej Nr 102120 E w 

miejscowości Godzięby 
731.017,00 zł 730.871,64 zł, 

10 Przebudowa dróg nr 102109E i nr 102113E na 

odcinku Suchodoły - Wychny – Jankowice - 

etap I Jankowice – Wychny 

720.000,00 zł, 
617.276,68 zł, 

 

11 Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 

102109 E w miejscowości Suchodoły 
25.000,00 zł, 

24.806,89 zł, 

 

12 Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej 

Gminy Krośniewice na Osiedlu im. gen. 

Władysława Andersa w Krośniewicach 

11.275,00 zł 

 

11.274,93 zł, 

 

13 Przebudowa poboczy wraz z wykonaniem 

przepustu pod drogą gminną Nr 102830E w 

Głaznowie 

40.000,00 zł, 
39.987,30 zł, 

 

14 Przebudowa drogi Szubina - Pomarzany 

102104E - etap I 
39.000,00 zł, 

37.769,43 zł, 

 

15 Przebudowa chodnika w ul. Toruńskiej i 

Zakątnej na odcinku od Placu Wolności 
25.011,00 zł, 

25.010,85 zł, 

 

16 Zakup nieruchomości dla realizacji zadań 

własnych Gminy 
261.283,00 zł 

261.282,49 zł, 

 

17 Zakup i wdrożenie systemu transmisji i 

archiwizacji obrad sesji Rady Miejskiej   
16.677,00 zł 

12.177,00 zł, 

 

18 Wdrożenie zabezpieczenia systemu 

informatycznego w związku z RODO 
18.867,00 zł 18.866,13 zł, 
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19 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w 

Nowem, gm. Krośniewice 

1.275.000,00 zł 
926.331,06 zł, 

 

20 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy 

ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice 
387.044,07 zł, 

381.656,19 zł, 

 

21 Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na 

terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach   
50.000,00 zł 

49.959,75 zł, 

 

22 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej na Placach Południowych  Etap 

I:Przebudowa ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej  i 

przebudową kanalizacji deszczowej- 

249.999,64 zł, 

 

249.307,97 zł, 

 

23 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 

Targowej w Krośniewicach 
60.000,00 zł 59.804,57 zł, 

24 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 

w Pawlikowicach - etap I 
50.000,00 zł, 

50.000,00 zł, 

 

25 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie w 

Krośniewicach( Andersówka)   
22.000,00 zł, 20.000,00 zł, 

26 Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych 
34.842,00 zł, 

34.842,00 zł, 

 
27 Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem 

na świetlicę w Pomarzanach 
35.000,00 zł 34.993,50 zł. 

 

Łącznie kwota zabezpieczona w budżecie na zadania inwestycyjne wynosiła 7.779.702,63 zł, 

zrealizowane zostały za kwotę 7.088.282,59 zł co stanowi 91,11%. 

 
W związku z realizacją zadań Gmina otrzymała następujące dofinansowania: 

 

 ,,Budowa targowiska ,, Mój Rynek” w Krośniewicach” – kwota zewnętrznego 

finansowania, które otrzymamy w postaci refundacji : 41.359,50 zł, zaś wkład własny 

wynosił 23.640,50 zł,  
 ,, Przebudowa drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości 

Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice" – kwota zewnętrznego 

finansowania: 398.432,83 zł, zaś wkład własny wynosił 371.668,83 zł, 

 Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice” – kwota 

zewnętrznego finansowania z środków europejskich: 398.832,90 zł, zaś wkład 

z dotacji krajowej wynosił 37.521,37 zł, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości 

Krośniewice” – kwota zewnętrznego finansowania: 228.338,86 zł, zaś wkład własny 

wynosił 153.317,33 zł, 
 
W ramach realizacji  zadań inwestycyjnych wykonano następujące prace: 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 102106 e relacji Nowe – Cygany w miejscowości Nowe, 

Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice 

1. Długość odcinka 2+470 m, szerokość 5,50 m, powierzchnia 13.585,00 m
2
, warstwa 

wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna grubości 5 cm nad podbudowie z kruszywa o grub. 

od 8 cm do 38 cm po zagęszczeniu, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m, zjazdy 

50 szt., o wartości 2 023 380,86 zł 
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Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, 

Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap I 

1. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Krośniewicach – dwustronne okrawężnikowanie 

krawężnikiem długości 222,0 m, obustronny chodnik z kostki betonowej, zjazdy z posesji 

z kostki betonowej grubości 8 cm, jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm 

na podbudowie z tłucznia, o wartości 449 745,67 zł. 

Przebudowa ulicy Mazowieckiej 

1. Dwustronne okrawężnikowanie krawężnikiem długości 388,0 m, chodnik z kostki 

betonowej szarej grubości 6 cm o powierzchni 464,4 m2, obrzeża betonowe 6x20x100 – 

564 mb, zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm o powierzchni 

259,2 m2, podbudowa z tłucznia. Nakładka bitumiczna na podbudowie z tłucznia pow. 

1 240 m2, odwodnienie – kanalizacja deszczowa – 7 kratek ściekowych w jezdni, 

1 kratka na wjeździe do posesji nr 9, o wartości 197 466,21 zł. 

Przebudowa odcinka drogi nr 102116 e w Miłosnej 

1. Długość odcinka 1+202 m, szerokość 3,50 m, warstwa wiążąca 4 cm, warstwa 

ścieralna grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa o grubości 20 cm 

po zagęszczeniu, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m, zjazdy 38 szt., o wartości 

1 192 877,31 zł 

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Morawce 

1. Długość odcinka 284 m, szerokość 3,50 m, powierzchnia 994,00 m
2
, warstwa 

ścieralna grubości 4  m nad podbudowie z kruszywa o grub. od 8 po zagęszczeniu, 

o wartości 76 220,12 zł. 

Przebudowa drogi gminnej nr 102102 e w miejscowości Ostałów 

1. Wykonanie robót budowlanych na długości 1133 mb, w zakresie wyprofilowania 

i zagęszczenia istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy z kruszywa łamanego, 

wykonanie warstwy z mieszanki asfaltowej, wyprofilowanie poboczy, o wartości 

343 150,46 zł. 

Przebudowa drogi gminnej nr 102120 e w miejscowości Godzięby 

1. Długość odcinka 1-226,6 m, szerokość 3,50 m, warstwa wiążąca 4 cm, warstwa 

ścieralna grubości 3 cm, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m, zjazdy 12 szt. 

oznakowane 11 szt., urządzenia bezpieczeństwa 32 mb barier energochłonnych, 

o wartości 708 026,92 zł + wykup gruntów wraz z kosztami aktu 22 844,72 zł. 

Razem 730 871,64 zł. 
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Przebudowa dróg nr 102109 e i 102113 e na odcinku Suchodoły – Wychny – Jankowice – 

etap i Jankowice - Wychny 

1. Długość odcinka 1+592 m, szerokość 4,00 m, powierzchnia 6 422,00 m
2
, warstwa 

wiążąca 3 cm, warstwa ścieralna grubości 4 cm nad podbudowie z kruszywa o grub. 

od 8 po zagęszczeniu na powierzchni 411,60 m
2
, obustronne pobocza o szerokości 

0,75 m, o wartości 546 983,90 zł + wykup gruntów, koszty aktu oraz dokumentacja 

techniczna 91 482,78 zł. Razem 638 466,68 zł. 

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 102109 e w miejscowości Suchodoły 

1. Długość odcinka 130,0 m, szerokość 3,50 m, powierzchnia ok. 455,00 m
2
, 

warstwa ścieralna grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej, o wartości 

24 806,89 zł. 

Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice na osiedlu 

im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach 

1. Długość odcinka 51,0 m, szerokość 2,85 m, powierzchnia 145,60 m
2
, warstwa 

ścieralna grubości 4 cm na podbudowie betonowej, o wartości 11 274,93 zł. 

Przebudowa pobocza wraz z wykonaniem przepustu pod drogą gminną nr 102830 e 

w Głaznowie 

1. Długość odcinka 500,0 m dwustronnie (od km 2+520 do km 3+020), szerokość 

1,00 m, o  powierzchni 1 000,00 m
2
, warstwa ze żwiru grubości 10 cm, o wartości 

39 987,30 zł. 

Przebudowa chodnika w ul. Toruńskiej i Zakątnej na odcinku od Placu Wolności 

1. Chodnik z kostki betonowej szarej grubości 6 cm o powierzchni 205,2 m
2
, 

obrzeża betonowe 6x20x100 – 192 mb, o wartości 25 010,85 zł. 

Zakup i wdrożenie systemu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miejskiej 

1. Instalacja i konfiguracja systemu do obsługi streamingu i archiwizacji nagrań 

z obrad Rady Miejskiej w Krośniewicach, o wartości 12 177,00 zł. 

Wdrożenie zabezpieczenia systemu informacyjnego w związku z RODO 

1. Usługa wdrożenia, UTM wraz z licencją – 12 miesięcy oraz DESLOCK++ 

z licencja 12 miesięcy, o wartości 18 866,13 zł. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości 

Krośniewice 

1. Zakres wykonanych robót: kanały z rur PCV ø 200 mm – 615,61 mb, kanały 

z rur PCV ø 160 mm – 198,98 mb, rurociąg ciśnieniowy PCW 110 mm – 1,0 mb, 

studnie żelbetowe ø 1200 mm – 2 szt., studzienki ø 425 mm – 27 szt., studzienki 

ø 315 mm – 34 szt., zamulenie kanału – 711,09 mb, o wartości 1 305 177,12 zł. 

Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach 

1. Budowa kanału deszczowego z rur dwuściennych SN4 o średnicy 800 mm 

o długości 30,00 mb, o wartości 49 959,75 zł. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach 

1. Budowa kanału deszczowego z rur dwuściennych SN4 o średnicy 400 mm 

o długości 39,4 mb, dwa wpusty deszczowe, o wartości 59 804,57 zł. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie w Krośniewicach 

1. Budowa przykanalika o średnicy PVC 200 mm, długości 29,4 mb oraz o średnicy 

PVC 160 mm o długości 38,15 mb wraz ze studnią o średnicy 425 mm – 1 szt. 

i studniami o średnicy 315 mm – 2 szt., o wartości 20 000,00 zł. 

Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych 

1. Zakup zabawek na plac zabaw na Osiedlu Błonie w Krośniewicach, Osiedlu 

mieszkaniowym w Skłótach, Osiedlu mieszkaniowym w Głaznowie, Osiedlu 

ul. Kolejowa w Krośniewicach i Osiedlu mieszkaniowym w Głogowej, o wartości 

34 842,00 zł. 

Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę w Pomarzanach 

1. Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Pomarzanach 

wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego, o wartości 34 993,50 zł. 
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Przebudowa drogi Szubina – Pomarzany 102104 e –etap I 

1. Podział nieruchomości, odpisy z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy 

oraz pełnomocnictwa i zaświadczenia o lasach, o wartości 11 962,00 zł + wykup 

gruntów wraz z kosztami aktu 23 937,43 zł. Razem 35 899,43 zł 

Naprawy wykonywane przez MZGKiM w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych  

Nazwa usługi Wartość 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Szubina 5.347,00 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Raszynek – Głaznów 3.788,20 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Pawlikowice 3.831,30 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Krzewie 893,42 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Szubina 6.368,95 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Pomarzany  3.059,81 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Ostałów  3.699,80 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Cudniki  1.534,55 zł 

Naprawa nawierzchni drogi na odcinku Godzięby - Luboradz  2.611,96 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Pniewko 1.009,12 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Pomarzany  481,54 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Jankowice Nowe 733,82 zł 

Wałowanie drogi pod asfalt ul. Mazowieckiej  341,45 zł 

Naprawa nawierzchni drogi w m. Kopy  903,86 zł 

Naprawa nawierzchni drogi na odcinku Wychny – Jankowice 4.000,00 zł 

RAZEM:  38.604,78 zł  
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XI. Pomoc społeczna 

Nazwa zadania Środki własne gminy Dotacja z budżetu państwa 
Razem PLAN              

w zł 
Wykonanie 

Niewykorzystane 

środki z budżetu 

gminy 

Niewykorzystane 

środki z budżetu 

państwa 

  w zł  w % w zł w %   w zł  w %     

85195 - bezpłatne 

świadczenia zdrowotne 
0,00 0,00 241,00 100,00 241,00 170,20 70,62 0,00 70,80 

85205 - przeciwdziałanie 

przemocy 
7000,00 100,00 0,00 0,00 7000,00 2756,01 39,37 4243,99 0,00 

85213 - składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, 

w tym od zasiłków stałych - 

od świadczeń 

pielęgnacyjnych 

0,00 0,00 70334,00 100,00 70334,00 65527,10 93,17 0,00 4806,90 

0,00 0,00 46971,00 100,00 46971,00 42773,51 91,06 0,00 4197,49 

0,00 0,00 23363,00 100,00 23363,00 22753,59 97,39 0,00 609,41 

85214  - zasiłki z pomocy 

społecznej, w tym: 

- zasiłki okresowe 

- zasiłki celowe 

- zasiłki celowe specjalne 

(wraz ze zdarzeniem 

losowym) 

47000,00 4,79 933200,00 95,21 980200,00 980047,62 99,98 17,95 134,43 

0,00 0,00 933200,00 100,00 933200,00 933065,57 99,99 0,00 134,43 

33670,00 100,00 0,00 0,00 33670,00 33661,50 99,97 8,50 0,00 

13330,00 100,00 0,00 0,00 13330,00 13320,55 99,93 9,45 0,00 

85216 - zasiłki stałe 0,00 0,00 547864,00 100,00 547864,00 533515,19 97,38 0,00 14348,81 

85219 - działalność Ośrodka 681682,00 78,08 191342,00 21,92 873024,00 785416,53 89,97 87605,87 1,60 
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85228 - wydatki na usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

416020,00 90,61 43108,00 9,39 459128,00 435690,78 94,90 23437,22 0,00 

85501 - świadczenie 

wychowawcze 
0,00 0,00 5249164,00 100,00 5249164,00 5249164,00 100,00 0,00 0,00 

85502 - świadczenia rodzinne 

i alimentacyjne  
10270,00 0,30 3395612,00 99,70 3405882,00 3403225,85 99,92 2524,45 131,70 

85503 – Karta Dużej 

Rodziny 
0,00 0,00 151,00 100,00 151,00 135,89 89,99 0,00 15,11 

85504 - Dobry start 300+ 0,00 0,00 290470,00 100,00 290470,00 290470,00 100,00 0,00 0,00 

85504 - asystent 

rodziny/piecza zastępcza 
95176,00 89,98 10596,00 10,02 105772,00 90949,91 85,99 14822,09 0,00 

85295 - pozostała działalność 

Ośrodka, w tym  - 

schronienie  - opłata za pobyt 

w DPS - opłata za pobyt 

w ŚDS 

110000,00 100,00 0,00 0,00 110000,00 70705,89 64,28 39294,11 0,00 

27000,00 100,00 0,00 0,00 27000,00 22507,00 83,36 4493,00 0,00 

77000,00 100,00 0,00 0,00 77000,00 43350,89 56,30 33649,11 0,00 

6000,00 100,00 0,00 0,00 6000,00 4848,00 80,80 1152,00 0,00 

85230 – dożywianie 80000,00 22,86 270000,00 77,14 350000,00 350000,00 100,00 0,00 0,00 

RAZEM: 1447148,00 11,62 11002082,00 88,38 12449230,00 12257774,97 98,46 171945,68 19509,35 



34 

 

Wykonanie budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018r. 

Plan na wydatki budżetowe Ośrodka w 2018 roku wynosił 12 449 230 zł, z czego: 

- 11 002 082,00 zł pochodziło z budżetu państwa (88,38%) 

- 1 447 148,00zł pochodziło z budżetu gminy (11,62%) 

Do budżetu państwa zwrócono kwotę -    19 509,35 zł 

Do budżetu gminy zwrócono kwotę - 171 945,68 zł 

Wydatki budżetowe Ośrodka w 2018 roku wyniosły 12 257 774,97zł  z czego: 

- 10 982 572,65zł pochodziło z budżetu państwa (89,60%) 

- 1  275 202,32zł pochodziło z budżetu gminy (10,40%) 

 Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb 

ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej, oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej: 

 Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.  

W 2018 roku schronienia udzielono 4 osobom. W związku z tym poniesiono wydatki 

w wysokości 22.507,00zł. 

 Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci. 

Realizacja tego zadania opisana została w punkcie 5 niniejszego sprawozdania.  

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.  

W roku 2018 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 289 osobom 

(w ich rodzinach żyło łącznie  688 osób), wydając 2244 świadczenia na kwotę 921 525,07zł, 

w tym z powodu: 

1) bezrobocia:  263 osobom na kwotę 886 453,54 zł (2068 świadczeń); 

2) niepełnosprawności: 15 osobom na kwotę 14 491,85 zł (101 świadczeń); 

3) długotrwałej choroby: 5 osobom na kwotę 4 734,65 zł (17 świadczeń); 

4) innych przyczyn: 18 osobom na kwotę 15 845,03zł (58 świadczenia) . 

 Ponadto ośrodek zrefundował zasiłki okresowe przyznane decyzją w innych gminach 

dla 3 osób, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, bądź zamieszkania 

była gmina Krośniewice. Zrefundowano 30 świadczeń na kwotę 11 540,50zł. 

Łączne wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 933 065,57zł i w całości pochodziły z dotacji 

celowej z budżetu państwa. 
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 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.  

W roku 2018 Ośrodek przyznał zasiłek celowy 198 osobom na łączną kwotę 33 661,50zł 

(245 świadczeń).  

Zasiłki przeznaczone były między innymi na: pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, 

opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne remonty. 

 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Uchwałą Nr XXXI/221/13 ze zm. Rady Miejskiej w Krośniewicach  z dnia 28 marca 

2013 roku określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie 

z Załącznikiem do ww. Uchwały wynosi 16,80zł. 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r. 

 

Rodzaj usług 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba świadczeń 
Kwota świadczeń  

w zł 

Usługi opiekuńcze świadczone przez 

opiekunki zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę 

32 9 588 135 492,89 

Usługi opiekuńcze świadczone przez 

osoby zatrudnione na podstawie 

umowy zlecenie w ramach pomocy 

sąsiedzkiej 

6 2 157 32 981,01 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 756 10 896,47 

Ogółem 45 12 501 179 370,37 

 

 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu. 

W roku 2018 Ośrodek skierował 3 osoby do domu pomocy społecznej, z czego jedna nadal 

oczekuje na przyjęcie. W domu pomocy społecznej przebywała ponadto 1 skierowana 

w latach poprzednich. Łącznie w 2018 roku w domach pomocy społecznej przebywały 

3 osoby. Odpłatność gminy za pobyt skierowanych osób w domu pomocy społecznej 

wyniosła  w 2018 roku 43 350,89zł. 
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 Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników.  

W 2018 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zatrudniał 

25 pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym: 

- kierownik  

- główny księgowy  

- w dziale pomocy środowiskowej: 

- 5 specjalistów pracy socjalnej  

- 1 pracownik socjalny  

- 1 asystent rodziny  

- w dziale usług opiekuńczych i osób niepełnosprawnych: 

- 1 specjalista pracy socjalnej  

- 8 opiekunek 

- 2 pielęgniarki psychiatryczne  

- w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) : 

- 2 referentów  

- 2 inspektorów 

Poniesione w 2018 roku wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne za rok ubiegły, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 

oraz ekwiwalent za  używanie odzieży prywatnej do celów służbowych pracowników zatrudnionych 

na umowę o pracę. 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Poniesione wydatki 

Wydatki 

łącznie 
Uwagi Środki 

własne 

gminy  

Środki z 

budżetu 

państwa 

Fundus

z pracy 

85219 397 226,01 168 000,00 0,00 565 226,01 

w tym: 

-nagroda jubileuszowa 

6 404,00 

85228 348 005,72 42 134,38 0,00 390 140,01 

w tym: 

-nagroda jubileuszowa 

2 520,00 

- odprawa emerytalno-

rentowa 15 120,00 

-ekwiwalent 

za niewykorzystany urlop 

5 421,60 

85501 0,00 72 997,63 0,00 72 997,63  

85502 7 745,55 92 861,66 0,00 100 607,21  

85504 20 364,87 10 596,00 4 167,00 35 127,87 
zatrudnienie asystenta 

rodziny 
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85504 0,00 7 611,04 0,00 7 611,04 

dodatek specjalny 

za realizację zadania 

dla osób zatrudnionych 

w dziale świadczeń 

rodzinnych 

i alimentacyjnych 

a dodatkowo 

realizujących program 

„Dobry start” 
 

Ponadto w Ośrodku w 2018 roku zatrudnionych było 6 osób w ramach umowy zlecenie 

celem świadczenia usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej), 1 osoba do obsługi 

informatycznej ośrodka, 1 osoba do obsługi kotłowni, 1 osoba do ochrony i transportu 

środków płatniczych, 1 osoba do bieżącej konserwacji i drobnych remontów i 2 osoby 

sprzątające  

Łącznie z tego tytułu w 2018 roku Ośrodek poniósł wydatek w wysokości 51 991,88zł 

(klasyfikacja budżetowa 85219), oraz 33 410,54zł – klasyfikacja budżetowa 85228 . 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 

W roku 2018 Ośrodek wypłacał zasiłek stały 99 osobom na kwotę 531 807,19zł. 

Ponadto ośrodek zrefundował zasiłek stały przyznany decyzją w innej gminie 

dla 1 bezdomnej osoby, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była gmina 

Krośniewice. Zrefundowano 5 świadczeń  na kwotę 2 286,00zł. 

Wydatki na zasiłki stałe wyniosły w 2018 roku 534 633,19zł jednakże zostały pomniejszone 

o zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1 118,00zł. W związku z powyższym 

łączna kwota wydatkowanych w 2018 roku środków na zasiłki stałe wyniosła 533 515,19zł. 

W roku 2018 zasiłki stałe finansowane były w 100% z budżetu państwa.  

 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

W roku 2018 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 85 osobom pobierającym 

zasiłek stały. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 42 773,51zł i w 100% pochodziła 

z dotacji celowej z budżetu państwa. 

Zadania własne gminy (nieobowiązkowe), określone w art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej: 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.  

W roku 2018 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki specjalne celowe z przeznaczeniem 

na pokrycie głównie kosztów leków, leczenia, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego 

i zakupu żywności 57 osobom na kwotę 13 320,55 zł.  

W większości przypadków powodem udzielenia ww. pomocy była długotrwała - ciężka 

choroba jednego z członków rodziny. 
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 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia  o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających 

opieki. 

Gmina w 2018 roku nie prowadziła domów pomocy społecznej ani też ośrodków wsparcia 

o zasięgu gminnym. Ośrodek w tym zakresie współpracował z placówkami o zasięgu 

ponadgminnym.  W 2018 roku 4 osób uzyskało wsparcie w postaci pobytu 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie. Gmina Krośniewice wnosiła za te osoby 

opłatę zgodną z Porozumieniem zawartym w dniu 03 marca 2013 roku w sprawie 

współdziałania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie 

zawartym pomiędzy Miastem Kutno a Gminą Krośniewice (Uchwała Nr XXXI/222/13 Rady 

Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie współdziałania z Miastem 

Kutno w zakresie prowadzenia Środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi).  

Miesięczna opłata za 1 osobę to 101,00zł. Łącznie poniesiono na ten cel wydatek 

w wysokości 4848,00 zł. 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, określone 

w art. 18 ustawy o pomocy społecznej: 

 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. 

 W roku 2018 Ośrodek organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób 

z zaburzeniami psychicznym (w ich rodzinach żyło łącznie 15 osób).Udzielono 1 803 

świadczeń na kwotę 39 375,60zł. 

W 2018 roku koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi wynosił 22,00zł. 

 Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane 

przez sąd. 

W 2018 roku wynagrodzenie to wypłacono jednemu opiekunowi wypłacając 12 świadczeń 

na łączną kwotę 2 562,00zł. Zadanie to w całości finansowane jest  z dotacji z budżetu 

państwa. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach realizując zadania ustawy 

o pomocy społecznej w 2018 roku pomocy udzielił:  475 rodzinom,  w tym 211 rodzinom 

na wsi. W  rodzinach tych żyło łącznie 1 090 osób. 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: 

  bezrobocie (na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 348 rodzinom) 

i w dalszej kolejności:  

 ubóstwo (172 rodziny) 

 długotrwała lub ciężka choroba (84 rodziny) 

 niepełnosprawność (74 rodziny) 

 potrzeba ochrony macierzyństwa (38 rodzin) 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (10 rodzin) 
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 alkoholizm (6 rodzin)  

 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (6 osób) 

 bezdomność (2 osoby) 

 przemoc w rodzinie (2 rodziny) 

 zdarzenie losowe (brak) 

 

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równoczesne wystąpienie 

kilku przesłanek. Zadania wynikające z wieloletniego programu "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".  

Od 2014 roku zadanie to realizowane jest zgodnie z: 

- Uchwałą NR XXXIX/278/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 

11 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

- Uchwałą Nr XXXIX/279/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 lutego 2014 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

na lata 2014-2020, 

- Uchwałą Nr XXXIX/280/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 lutego 2014 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia 

pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych 

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 

wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, 

bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.   

Jeśli dochód osoby bądź rodziny przekracza 150% kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub rodziny świadczenia mogą być przyznane pod warunkiem 

częściowej odpłatności.  

W ramach Programu Ośrodek zapewnił posiłek 262 osobom (w tym 130 na wsi), 

z czego: 

- 69 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w tym 29 na wsi) 

- 204 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w tym 105 na wsi) 

- 8 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej ( w tym 3 na wsi). 

Posiłki były realizowane przez stołówki znajdujące się na terenie placówek. 
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Ponadto 264 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup 

żywności (w tym 100 na wsi). W rodzinach tych żyło 626 osób (w tym 237 na wsi). 

W ciągu 2018 roku: 

- wydano 33 303 posiłki na kwotę 158 485,11zł 

- udzielono 264 zasiłków celowych na kwotę 191 514,89zł 

Na realizację Programu zgodnie z Umową nr 161 z dnia 2 marca 2018r. zawartą pomiędzy 

Wojewodą Łódzkim a Gminą Krośniewice - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 

w wysokości 270 000,00 zł.  

Zadanie finansowano również ze środków własnych gminy w wysokości 80 000,00zł 

Łączne wydatki w 2018 roku wyniosły 350 000,00zł. 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 

z późn. zm.). 

 W 2018 r. wydano ogółem 9 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej 

wymienionych świadczeń. Poniesiono z tego tytułu wydatki na obsługę w wysokości 

170,20 zł w całości finansowane z budżetu państwa. 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.) 

Od 1 maja 2004 roku MGOPS realizuje zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

W 2018 roku wypłacono 7 236 zasiłków rodzinnych na kwotę 851 507,00 zł.  

Do zasiłku rodzinnego przysługiwały następujące dodatki: 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000,00 zł. MGOPS w 2018 roku 

wypłacił 26 świadczeń z tego tytułu na kwotę 26 000,00 zł. 

 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego.  

Dodatek jest wypłacany przez okres 24 miesięcy w wysokości 400,00 zł.  

W 2018 roku 12 osobom przyznano ww. świadczenie i wypłacono kwotę 42 814,00 zł. 

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.  

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak 

niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę 

dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie 

dzieci. 

W 2018 roku dodatek ten przyznano 36 osobom i wypłacono 79 130,00 zł z tego tytułu. 

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na dziecko. 

W  2018 roku świadczenie przyznano 114 osobom i wypłacono kwotę 119 510,00zł. 
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5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 

- 90,00 zł miesięcznie na dziecko. 

- 110,00 zł miesięcznie na dziecko. 

W 2018 roku do powyższego dodatku uprawnionych było 35 osób i z tego tytułu wypłacono 

43 040,00 zł. 

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje na częściowe pokrycie 

wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Jest to dodatek 

jednorazowy w wysokości 100,00 zł. na dziecko, wypłacany raz w roku. Dodatek z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje również dzieciom, które rozpoczęły roczne 

przygotowanie przedszkolne.  

W 2018 roku  MGOPS wypłacił 444 osobom ten dodatek na kwotę 44 211,00 zł. 

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Dodatek ten jest zróżnicowany i przysługuje w wysokości 113,00 zł. Miesięcznie 

na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, 

w której znajduje się siedziba szkoły. Z kolei dodatek w wysokości 69,00 zł. miesięcznie 

przysługuje na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu 

z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.  

W 2018 roku wypłacono dodatek 75 osobom na kwotę 43 047,00 zł. 

Łącznie na wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczono w 2018 roku kwotę 

397 752,00 zł. 

Zasada „złotówka za złotówkę”. 

W 2018 r. wypłacono 1073 świadczenia na łączną kwotę 44 025,60 zł. 

Świadczenia opiekuńcze 

Świadczenia opiekuńcze nie są uzależnione od dochodu osób i rodzin i są nimi: 

1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie od 01.11.2018r. 

w wysokości 184,42zł. miesięcznie. 

MGOPS w 2018 roku wypłacił zasiłek pielęgnacyjny 214 osobom na łączną kwotę 

413 299,00 zł. Wypłacono 2 613 świadczenia. 

2. Świadczenie pielęgnacyjne  Świadczenie to w 2018 roku przysługiwało w wysokości 

1477,00 zł miesięcznie, bez względu na dochód rodziny.  

W 2018 roku 38 świadczeniobiorców (rodziców) skorzystało z tej formy pomocy. 

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 645 362,90 zł.  

3. Specjalny zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 

zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w wysokości 520,00 zł., od 01.11.2018r. 

w wysokości 620,00zł. miesięcznie. 
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W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 świadczeniobiorców. 

Wypłacono świadczenia na kwotę 86 858,00 zł. 

1. Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek dla opiekuna przysługiwał osobom, jeżeli decyzja o przyznaniu im prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa. Zasiłek ten przysługiwał 

w wysokości 520,00 zł miesięcznie, od 01.11.2018r. w wysokości 620,00zł. miesięcznie. 

W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 świadczeniobiorców. 

Wypłacono 34 świadczenia na łączną kwotę 17 217,80 zł. 

W 2018 roku odprowadzono: 

- składkę zdrowotną za 20 osób na kwotę 22 753,59 zł. 

- składkę na ubezpieczenie społeczne za 28 osób na kwotę 105 764,06 zł.  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w wysokości 1.000,00 zł 

na jedno dziecko, i przysługuje ojcu lub matce, albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty 1 922,00zł.  

W 2018 roku wypłacono zapomogę 61 osobom na łączną kwotę 61 000,00 zł. 

Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. 

W 2018 roku wypłacono świadczenia 24 osobom na łączną kwotę 253 660,00 zł. 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2018 poz. 2134 z późn. zm.). 

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00zł miesięcznie, na dziecko 

w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli miesięczny 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł, 

a gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, gdy dochód ten nie przekracza kwoty 

1 200,00zł. 

W 2018 roku wypłacono 10 375 świadczeń na kwotę 5 173 760,60 zł. 

Uprawnionych do pobierania świadczenia było 596 rodzin, 955 dzieci.  

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 554 z późn. zm.). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

W 2018 roku przyznano decyzją świadczenie 87 osobom na kwotę 425 770,00 zł. 
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Zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „ Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860) 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; przysługuje 

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka 

bez względu na dochód w wysokości 4 000,00zł. 

W 2018r. wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00zł. 

 Rządowy program „ Dobry start” 

W 2018r. wypłacono 937 świadczeń na kwotę 281 100,00zł. 

Prowadzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Uchwała nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 października 

2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Krośniewicach oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania, oraz Porozumienie nr 1/OKS/P/2013 w sprawie działania 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zawarte w dniu 31 grudnia 2013r. pomiędzy Gminą 

Krośniewice a Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośniewicach 

przekazały funkcjonowanie Zespołu do MGOPS w Krośniewicach, który również zapewnia 

jego obsługę organizacyjno - techniczną. Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany został 

natomiast Zarządzeniem Nr 135/2016 Burmistrza Krośniewic  z dnia 30 grudnia 2016r.  

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny 

i dziecka. Są to przedstawiciele: 

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach 

- Komisariatu Policji w Krośniewicach 

- Pedagodzy szkolni (Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Krośniewicach) 

- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Krośniewicach 

- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w  Sadzie Rejonowym w Łęczycy 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Krośniewicach prowadzi swoje działania na podstawie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 

1390 z późn. zm.). 

 Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działaniami 

podmiotów, o których mowa w art.  9a  ust. 3-5 ww. ustawy oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W roku 2018 zrealizowano następujące działania: 

1. w ramach swojej działalności w roku 2018 Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwołał 

4 posiedzenia; 

2. na posiedzeniach rozpatrzono 15 spraw z 2018 roku dotyczących przemocy psychicznej 

i fizycznej oraz nadużywania alkoholu przez członków rodzin; 
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3. rozpatrzono i monitorowano 14 „Niebieskich Kart” z 2018 roku;  

4. nadal monitorowane są  „Niebieskie Karty” z lat poprzednich; 

5. koordynowano współpracę pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz ofiar przemocy; 

6. powołano 14 grup roboczych w skład, których wchodzili: pracownicy socjalni, 

dzielnicowi/policjanci; 

7. grupy robocze powołały 17 posiedzeń; 

8. ofiary oraz sprawcy przemocy uczestniczyli w zalecanych spotkaniach z psychologiem 

oraz prawnikiem; 

9. objęto wsparciem specjalistycznym asystenta rodziny 1 rodzinę; 

10. skierowano 1 wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w celu podjęcia stosownych działań; 

11. przekazano informację organom ścigania i wymiarom sprawiedliwości o ponownym 

stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc 

o 2 rodzinach; 

12. na pisemny wniosek grup roboczych zakończono 16 procedury „Niebieska Karta”. 

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018r. poniesiono wydatki 

w wysokości 2.756,41 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy. 

 

 Karta Dużej Rodziny  

W 2018 roku zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny członkom rodziny 

wielodzietnej regulowała ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1832  z późn. zm.). 

W 2018 roku 8 rodzin z terenu gminy Krośniewice uzyskało uprawnienia 

do korzystania z Karty Dużej Rodziny. 

Na obsługę postępowania o jej przyznanie wydano 135,89 zł a kwota ta w całości 

pochodziła z budżetu państwa. 

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach uchwałą nr XLI/281/18 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2018-2020., przyjęli Program 

a wykonanie powierzyli Burmistrz Krośniewic. Program określa kierunki pracy z dziećmi 

w rodzinach dysfunkcyjnych oraz szeroko rozumianą pomoc dla rodzin przeżywających 

trudności.  

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1) pracy z rodziną; 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zatrudniał w 2018 

roku 1 asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę.  
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W 2018r. wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi przedstawiały 

się następująco: 

 Wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z 

pochodnymi 

w złotych  w % 

Ogółem 33 028,92 100 

Finansowane w ramach 

„Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2018” 

14763,00 45 

Finansowane z budżetu gminy 18265,92 55 

 

W roku 2018 do asystentury zostało skierowanych 12 rodzin.  

Priorytetem w działaniach było zabezpieczenie małoletnich dzieci, jak również pomoc 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i opiekuńczo-wychowawczych.  

Asystent rodziny pracował z rodziną w miejscu jej zamieszkania, 

lub przez nią wskazanym. Towarzyszył na prośbę w różnych instytucjach, takich jak: 

komisariat policji, przychodnie specjalistyczne, szkoły, urzędy, PCPR, MZGKiM, sądy. 

Wspierał w spotkaniach z psychologami  i prawnikami, lekarzami specjalistami, terapeutami 

uzależnień. 

W rodzinach objętych asystenturą spektrum problemów koniecznych 

do rozwiązywania i pracy było bardzo szerokie, rodziny dotknięte były problemami 

zdrowotnymi, uzależnieniami, kłopotami finansowymi. Problemy w sferze emocjonalnej 

dotyczyły wzajemnych relacji między członkami rodziny, rodzice mieli kłopoty w relacjach 

z dojrzewającymi dziećmi, kłopoty we wzajemnym porozumiewaniu się, ale również 

problemy w respektowaniu poleceń i zasad obowiązujących w domu. Bardzo liczna grupa 

problemów z jakimi musiał się zmierzyć asystent to przede wszystkim problem uzależnienia 

rodziców od alkoholu. Praca w tym zakresie jest trudna, budzi niezadowolenie i agresję 

ze strony uzależnionych, generuje konflikty w rodzinach i destrukcyjnie wpływa na dzieci.   

Podstawowymi problemami rodzin były kłopoty zdrowotne jej członków, 

w tym sprzężone niepełnosprawności dzieci, autyzm, upośledzenia w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym, choroby psychiczne, choroby związane z higieną, 

takie jak wszawica. Niezbędna była współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarkami 

środowiskowymi.  W kilku rodzinach konieczne było wsparcie i motywowanie w podjęciu 

leczenia odwykowego przez któregoś z rodziców. Asystent konsultował się  z terapeutą 

leczenia uzależnień i pod jego wskazówkami pracował z uzależnionymi klientami. 

Praca w rodzinach z problemem alkoholowym wiązała się z koniecznością współpracy 

z policjantem dzielnicowym oraz kuratorem dla uzyskania właściwego efektu. 

Asystent na bieżąco informował GKRPA w Krośniewicach o sytuacji w rodzinach 

dotkniętych alkoholizmem. Wszystkie rodziny potrzebowały pomocy w rozwiązywaniu 

problemów opiekuńczo-wychowawczych.  
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Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zasady odpłatności 

jakie organ samorządowy musi ponieść jeżeli dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.  

W 2018 roku 14 dzieci z terenu gminy Krośniewice przebywało w pieczy zastępczej. 

Wydatki poniesione przez Gminę Krośniewice w 2018 roku na pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej wyniosły – 58 764,94 zł. 

Dochody Ośrodka: 

 z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej  – łączna kwota zwrócona z tytułu 

pobranej zaliczki alimentacyjnej wyniosła 21 842,28 zł z czego 50% - 10 921,13 zł 

stanowi dochód własny gminy  i 50% - 10 921,15 zł stanowi dochód budżetu państwa. 

 zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota 

zwrócona z tego tytułu wynosiła 213 764,32 zł, z czego: 

- 161 009,80 zł – przekazano na dochód budżetu państwa (w tym  81 878,05 zł 

należne odsetki), 

- 52 754,52 zł – stanowi dochód własny gminy jako dochód gminy właściwej 

dłużnika i wierzyciela. 

 z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 

uzyskano kwotę 33 653,32zł (w tym 49,12zł odsetki od nieterminowej wpłaty), 

z czego 300,96zł stanowiło dochód budżetu państwa a  33 352,36zł dochód budżetu 

gminy. 

Łącznie uzyskany dochód stanowiący dochód własny gminy w 2018 roku wyniósł 

97 028,01zł. 

XII. Sprawy obywatelskie 
 

W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

 

W sprawozdawanym roku nie wpłynęła żadna petycja.  

 

XIII. Edukacja 
 

W gminie Krośniewice istnieje sieć placówek edukacyjnych, począwszy od poziomu 

edukacji przedszkolnej, poprzez szkoły podstawowe, gimnazjum oraz liceum 

ogólnokształcące. Gmina jest organem prowadzącym dla następujących placówek 

oświatowych: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach,  

 Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

(z oddziałami przedszkolnymi), 

 Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach, w skład którego wchodzą Gimnazjum 

im. Rodziny Rembielińskich i Liceum Ogólnokształcące 

 Miejskie Przedszkole w Krośniewicach. 
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Ponadto w 2018 r. w gminie działalność edukacyjną prowadziły również dwie 

niepubliczne szkoły podstawowe, w których funkcjonowały oddziały przedszkolne: 

1) Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. św. Jana 

Pawła II w Zalesiu, szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2018 

roku; 

2) Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz z Oddziałem Przedszkolnym 

w Jankowicach. 

Gmina Krośniewice dla tych szkół jest organem dotującym. 

 

Baza lokalowa placówek oświatowych 

 

Infrastruktura szkolna oraz dostępne na terenie gminy obiekty sportowe służą 

potrzebom uczniów. Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół nr 1 w Krośniewicach 

współużytkują budynek hali sportowej przy ul. Łęczyckiej 19a do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej. Do czerwca 2018 r. w budynku 

przy ul. Łęczyckiej 17 prowadzone były zajęcia z uczniami szkoły podstawowej i zajęcia 

w pracowniach przedmiotowych z uczniami gimnazjum, a w budynku byłego Liceum 

pozostałe zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum. Obecnie wszystkie zajęcia dla uczniów 

gimnazjum i uczniów liceum prowadzone są w budynku byłego Liceum. Miejskie 

Przedszkole  

w Krośniewicach prowadziło zajęcia w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2 

w Krośniewicach. Ze względu na liczbę zrekrutowanych dzieci (169) zaistniała konieczność 

podzielenia jednej sali  przedszkolnej na dwie mniejsze, co pozwoliło na realizację 

obowiązkowego zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego. W Szkole Podstawowej  

im. gen. Władysława Andersa w Nowem prowadzono zajęcia wychowania przedszkolnego 

dla dzieci 3-4 letnich w budynku po byłym ośrodku zdrowia, który przekazano szkole 

w użyczenie. W celu zapewnienia realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego 

dla dzieci zrekrutowanych do oddziałów przedszkolnych dodatkowo zaadaptowano  

pomieszczenie filii biblioteki publicznej. Dokonano również adaptacji sali rekreacyjnej 

na salę lekcyjną w związku z przekształceniem szkoły sześcioletniej na szkołę ośmioletnią. 

Obecnie trwa budowa sali gimnastycznej przy tej szkole. 
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W każdej ze szkół znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne: w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Krośniewicach i w Zespole Szkół nr 1 boisko do gry w piłkę ręczną, 

w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem plac zabaw dla dzieci 

i boiska do gry w piłkę: nożną, siatkową, plażową, koszykową. Tereny boisk szkolnych 

i placów zabaw wraz z urządzeniami udostępniane są społeczności lokalnej. 

 

Uczniowie w placówkach oświatowych 

 

 Liczba uczniów w poszczególnych szkołach uzależniona jest od procesów demograficznych 

i przedstawia się następująco: 
 

Lp. Szkoła 

r. szk. 2017/2018 r. szk. 2018/2019 

Liczba oddziałów  Liczba uczniów  Liczba oddziałów  Liczba uczniów  

1. 
Szkoła Podstawowa nr 1  

w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 
18 351 21 411 

2. 
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa 

w Nowem, Nowe 36 
7 105 8 148 

3. 
Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich 

w Krośniewicach,  

ul. Łęczycka 17 
6 122 3 55 

4. 
Liceum Ogólnokształcące  

w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 
3 60 3 68 

ogółem 34 638 35 682 

 
  

Placówka 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale lekcyjne/ 

przedszkolne 

Pracownie 
Sale gimna- 

styczne 

Gabinet 

pielęgniarki 
Świetlice Stołówki 

Komputerowe Językowe 

1. 
Miejskie 

Przedszkole      
w Krośniewicach 

7 1 gabinet nauczyciela specjalisty 

2. 
Szkoła Podstawowa 

nr 1 

w Krośniewicach 

21 1 2 - 1 1 - 

3. 
Szkoła Podstawowa 

im. gen. Wł. 

Andersa w Nowem 

10 1 1 - 1 1 1 

4. 
Zespół Szkół nr 1 

w Krośniewicach 
12 1 2 1 1 1 1 
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Liczba wychowanków w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco: 

Lp. Placówka 

r. szk. 2017/2018 r. szk. 2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

Liczba wychowanków 

Liczba 

oddziałów 

Liczba wychowanków 

razem 

w tym: 

razem 

w tym: 

poza oddziałem 

„0” 

w oddziale 

„0” 

poza oddziałem 

„0” 

w oddziale 

„0” 

1. 

Miejskie Przedszkole  

w Krośniewicach  
ul. Adama 

Mickiewicza 2 

7 148 98 50 8 166 108 58 

2. 

Szkoła Podstawowa 
im. gen. Wł. Andersa 

w Nowem 

Nowe 36 

2 45 32 13 3 57 31 26 

ogółem 9 193 130 63 11 223 139 84 

 
 
Liczebność uczniów w klasach: 

 
 

 Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i w przedszkolu 

w roku szkolnym 2018/2019.   

Stan zatrudnienia nauczycieli jest ściśle związany z liczbą oddziałów na każdym 

poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy (dotyczy zajęć 

wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki), zależny od liczebności oddziałów 

klasowych oraz liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania, 

określonych w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania. Stan zatrudnienia 

pracowników administracji i obsługi wynika ze specyfiki działalności poszczególnych szkół 

i przedszkola, w tym: obowiązek prowadzenia bloku żywieniowego w przedszkolu, 

prowadzenie odrębnej księgowości w każdej szkole. 

 
Szkoła kl.I 

oddz

iały 
kl.II 

oddz

iały 
kl.III 

oddz

iały 

kl.I

V 

oddz

iały 
kl.V 

oddz

iały 

kl.V

I 

oddz

iały 

kl. 

VII 

oddz

iały 

kl. 

VII

I 

oddzi

ały 

1. 
Szkoła Podstawowa  

nr 1 w Krośniewicach  
53 3 59 3 20 1 60 3 64 3 57 2 39 3 59 3 

2. 
Szkoła Podstawowa  

im. gen. Wł. Andersa 
w Nowem 

14 1 15 1 13 1 26 1 26 1 17 1 25 1 12 1 

3. 

Gimnazjum im. 

Rodziny 
Rembielińskich 

w Krośniewicach 

- - - - 55 3 

 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

w Krośniewicach 
30 1 15 1 23 1 
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Placówka 

nauczyciele 
Pracownicy administracji  

i obsługi 

etaty osoby etaty osoby 

1. Miejskie Przedszkole  

w Krośniewicach 10,39 12 12 12 

2. Szkoła Podstawowa nr 1  

w Krośniewicach 
37,56 39 13 13 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. 

Andersa w Nowem 
14,02 18 5,5 6 

4. Zespół Szkół nr 1 

w Krośniewicach 
18,48 22 7 7 

 
 

Stan zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego 
 

Placówka 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

Miejskie Przedszkole 

w Krośniewicach 2 1 3 6 12 

Szkoła Podstawowa  

nr 1 w Krośniewicach 1 4 11 23 39 

Szkoła Podstawowa  

im. gen. Wł. Andersa  

w Nowem 

- 2 8 8 18 

Zespół Szkół nr 1 

w Krośniewicach 
- 1 3 18 22 

Razem 3 8 25 55 91 

 

 Wszyscy nauczyciele posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich, 

bądź zawodowych i przygotowanie pedagogiczne. Większość nauczycieli posiada 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.  

 

Poziom nauczania. 

 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą 

od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych 

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W wyniku reformy oświaty zlikwidowano 

sprawdzian szóstoklasisty. Nadal obowiązuje egzamin gimnazjalny (do czasu wygaśnięcia 

gimnazjum) i matura dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

W gimnazjum miernikiem poziomu nauczania jest egzamin gimnazjalny, 

a także ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu 

gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego 

uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, 

uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego, wpływu 

grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak: kwalifikacje i zaangażowanie 

nauczycieli, metody nauczania oraz warunki nauczania. Egzamin gimnazjalny pisało 
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62 uczniów. Na podstawie wyników można uznać egzamin za trudny, choć wyniki 

w stosunku do poprzedniego roku są wyższe.  

 

W maju 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono egzaminy maturalne. 

Do obowiązkowego pisemnego egzaminu przystąpiło tegorocznych absolwentów: 

- z języka polskiego - 18,  

- z matematyki - 18,  

- z języka angielskiego - 16, 

- z języka rosyjskiego – 1, 

- z języka niemieckiego - 1. 

Uczniowie zdawali także egzamin pisemny w zakresie rozszerzonym z: matematyki, biologii, 

chemii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka 

polskiego, fizyki, geografii, informatyki. 

Do egzaminu ustnego przystąpiło: 

- z języka polskiego – 18 uczniów, 

- z języka angielskiego – 16 uczniów, 

- z języka rosyjskiego – 1 uczeń, 

- z języka niemieckiego – 1 uczeń. 

Wszyscy absolwenci LO w Krośniewicach z 2018 roku zdali egzaminy maturalne 

obowiązkowe i z większości przedmiotów obowiązkowych uzyskali wyższą średnią 

niż w roku ubiegłym oraz osiągnęli lub zbliżają się do średnich wojewódzkich i krajowych. 

 

Finansowanie gminnej oświaty 

Wydatki gminy na oświatę (wyłączając projekty realizowane przy współudziale środków 

unijnych w wysokości 436.354,27 zł) wynosiły 11.994.483,55 zł, z czego 7.785.538,00 zł 

 (64,91%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

 

Nazwa jednostki Plan Wydatki 

Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach 2 542 150,75 2 349 457,32 

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 1 596 988,00 1 424 025,03 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława 

Andersa w Nowem 
1 613 359,50 1 480 007,71 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 3 666 568,40 3 627 603,29 

Ogółem 9 419 066,65 8 881 093,35 

 

 

W 2018 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonało zwiększenie subwencji na: 

- dofinansowanie wyposażenia pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku 

adaptacji  w sprzęt szkolny  i pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej 

im. gen. Władysława Andersa w Nowem. Otrzymane dofinansowanie to kwota 10 000 

zł. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych nastąpi do końca grudnia tego roku,  
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- dofinansowanie wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Krośniewicach. Otrzymane dofinansowanie to kwota 75 000 zł. Zakup pomocy 

dydaktycznych nastąpi do końca grudnia tego roku.  
 

W roku 2018, na podstawie opracowanego zapotrzebowania przez dyrektora szkoły 

i dyrektora przedszkola, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja 

przedszkolna priorytetem w gminie Krośniewice” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, XI.1.1 Edukacja przedszkolna i znalazł się na liście projektów, które przeszły 

pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach 

Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 550 914,95 PLN. Ogólna wartość projektu: 648 135,25 

PLN. Głównym celem projektu jest zwiększenie upowszechniania wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej w Gminie Krośniewice w okresie od 01.08.2018 roku do 31.08.2020 r., 

poprzez stworzenie 49 miejsc wychowania przedszkolnego, zapewnienie bieżącego 

funkcjonowania 24 miejsc w okresie od 01.09.2018 do 30.08.2019 i 25 miejsc w okresie 

od 01.09.2019 do 31.08.2020, dostosowanie pracy Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty oddziału wychowania 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem i Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach 

o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci, zwiększające ich szanse edukacyjne 

w zakresie stwierdzonych deficytów i kształtowanie kompetencji kluczowych 

oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

Podpisanie umowy nastąpiło w 2019 roku. 

 

W roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach i Zespole Szkół 

nr 1w Krośniewicach (gimnazjum i liceum ogólnokształcące) realizowany był projekt 

pn. „Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice” w ramach konkursu 

o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: XI Edukacja 

Kwalifikacje Umiejętności Działanie: XI.1.Wysoka jakość edukacji Poddziałanie: 

XI.1.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Projekt 

skierowany jest do uczniów i nauczycieli, którego celem głównym jest wzmocnienie oferty 

edukacyjnej w szkołach kształcenia ogólnego, które przyczyni się do rozwoju kompetencji 

kluczowych, umiejętności i postaw potrzebnych na rynku pracy. W ramach projektu 

doposażono szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia Technologii 

Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) oraz wyposażono pracownię gimnazjum 

w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Wartość projektu: 1 142 305,87 

PLN. Wnioskowane dofinansowanie: 1 062 305,87 PLN. Wkład własny (niepieniężny): 

80 000,00 PLN.  

  



53 

 

W ww. szkołach prowadzone były następujące zajęcia: 

 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach:  

- zajęcia rozwijające umiejętności z jęz. angielskiego kl. I-III, 

- zajęcia wyrównawcze z  matematyki kl. I-III,  

- zajęcia rozwijające zainteresowania z  matematyki kl.  I-III, 

- zajęcia rozwijające umiejętności z jęz. angielskiego kl. IV-VI, 

- zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego kl. I-III, 

- zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego kl. IV-VI, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. IV-VI, 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-VI, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze z eksperymentem kl. I-III,  

- zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze z eksperymentem kl. IV-VI, 

- zajęcia komputerowe rozwijające umiejętności korzystania z technologii 

informatycznej, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania technologiami informatycznymi, 

- zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne – indywidualne dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 w Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach: 

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - język angielski – specjalistyczny,  

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe społeczne - szkolenia 

z prowadzenia negocjacji,  

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uspołeczniające - szkolenia 

z wystąpień publicznych i prezentacji,  

- doradztwo zawodowe - sprawdzenie predyspozycji zawodowych uczniów,  

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - dodatkowe zajęcia z matematyki,  

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - dodatkowe wyrównawcze 

z języka anielskiego, 

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - umiejętność efektywnego uczenia 

się, 

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -  Koło Młody Przedsiębiorca,  

- koło zainteresowań - zajęcia z fizyki z zastosowaniem eksperymentu, 

- koło mechatroniczne - obsługa, prowadzenie, kierowanie robot., omijanie 

przeszkód,  

- koło mechatroniczne - obsługa i wykorzystywanie robotów w celu zbierania 

informacji fotograficznej i filmowej,  

- koło zainteresowań- wykorzystanie nowoczesnych sprzętów TIC w praktyce, 

- koło zainteresowań - koło Grafiki Komputerowej, 

- koło zainteresowań -obróbka cyfrowa dźwięku, 

- koło zainteresowań - obróbka cyfrowa obrazu; 

 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach: 

- koło zainteresowań - Koło Młody Przedsiębiorca,  

- język angielski - specjalistyczny – techniczny, 

- język angielski - specjalistyczny – medialny, 

- doradztwo edukacyjno – zawodowe - wparcie uczniów w wyborze ścieżki 

zawodowo-edukacyjnej, 

- dodatkowe zajęcia z matematyki, 

- dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, 

- zajęcia rozwijające umiejętność efektywnego uczenia się, 

- szkolenia z prowadzenia negocjacji,  

- szkolenia z wystąpień publicznych i prezentacji, 
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- koło mechatroniczne - programowanie i budowa robotów,  

- koło mechatroniczne - obsługa i wykorzystanie robotów w celu zbierania 

i przetwarzana informacji fotograficznej i filmowej, 

- koło Grafiki Komputerowej. 

 dla nauczycieli przeprowadzono następujące szkolenia: 

- w szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach: szkolenia doskonalące 

w zakresie motywowania uczniów – techniki motywujące, przedmiotów 

przyrodniczych, rozwoju nauczycieli w cyfrowej szkole, wykorzystania 

urządzeń multimedialnych, 

- w Gimnazjum szkolenia doskonalące język angielski inżynieryjny 

oraz informatyczne w zakresie wykorzystania urządzeń cyfrowych 

w tym obróbka cyfrowa zdjęć i fotografii, 

- w Liceum szkolenie informatyczne w zakresie wykorzystania urządzeń 

cyfrowych w tym obróbka cyfrowa zdjęć i fotografii. 

 

 Dowożenie uczniów do szkół.  

Liczbę uczniów dowożonych do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola 

oraz dzieci niepełnosprawne do ośrodków szkolno wychowawczych w Kutnie, środkami 

transportu, będącymi w dyspozycji gminy przedstawia poniższa tabela:  
Wyszczególnienie Liczba uczniów 

dowożonych 

r.sz.2017/2018 

Liczba uczniów 

dowożonych 

r.sz.2018/2019 
  

Uczniowie dowożeni: 

1. do przedszkola 33 42 

2.  do oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych 
26 31 

3. do szkół podstawowych 182 205 

4. do gimnazjum  53 24 

5. do ośrodków szkolno-wychowawczych 20 20 

 

Pomoc publiczna  

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice z dyspozycją art. 122 ustawy 

Prawo oświatowe rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe  

i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych. Na realizacje powyższego zadania pozyskano środki od Wojewody Łódzkiego.  

Poniższa tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, 

oraz poniesione wydatki z tego tytułu. 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli 
naukę zawodu: Liczba decyzji 

odmawiających 
przyznania 

dofinansowania 

Kwota wypłacona 
pracodawcom  

w ramach 
dofinansowania 

ogółem 
w tym w 36 
mies. cyklu 
kształcenia: 

w tym 
przyuczenie do 
wykonywania 

określonej 
pracy: 

3 3 2 1 0 20 629,61 PLN 
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Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów w roku 2018 r. 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami), udzielano pomoc materialną 

uczniom o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej 

formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy Krośniewice. Dochód 

uprawniający do otrzymywania stypendium przez ucznia  nie może być większy od kwoty 

tzw. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy 

społecznej), która wynosi 528 zł. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 99,20 zł 

do 186,00 zł miesięcznie. Zasiłki szkolne przyznawane są niezależnie od kryterium 

dochodowego. Warunkiem jego przyznania jest wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie 

ucznia. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa – stanowi 

80% wydatków, 20% gmina zapewniła z własnych środków. Tabela przedstawia liczbę 

przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz wysokość wypłaconych 

środków finansowych na ten cel. 

stypendia szkolne i zasiłki szkolne: 

 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu 

podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka 

szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe pochodzące o z budżetu państwa. 

Tabela obrazuje realizację zadania. 

 „Wyprawka szkolna 2018”  

wysokość 

otrzymanych 

środków 

finansowych 

z budżetu 

państwa 

Wysokość 

wypłaconych 

środków  

Liczba szkół uczestniczących w programie 

"Wyprawka szkolna" 

Liczba uczniów objętych programem                                     

" Wyprawka szkolna" 

III 

SP  

Kl. I-II 

branżowej 

szkoły LO, Technikum 

III 

SP  

Kl. I-II branżowej 

szkoły LO, Technikum 

849,10 849,10 0 0 1 0 0 4 

 

  

Całkowita 

wysokość 

wypłaconych 

środków 
(dotacja + 

środki własne) 

wysokość 

wypłaconych 

środków 

własnych  

 

20% 

z tego:   
wysokość 

wypłaconych 

środków 

 z otrzymanej 

dotacji 

 

80% 

z tego:   liczba 

uczniów, 

którzy 

otrzymali 

stypendium 

szkolne  

w okresie:                           

I-XII 2018 r.   

liczba 

uczniów, 

którzy 

otrzymali 

zasiłek 

szkolny  

w okresie:                

I-XII 2018 r.  

środki 

wypłacone na 

stypendia 

szkolne 

środki 

wypłacone na 

zasiłek 

szkolny  

środki wypłacone 
na stypendia 

szkolne 

środki 
wypłacone na 

zasiłek szkolny  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

199 968,44 39 993,69 39 993,69 0,00 159 974,75 159 974,75 0,00 207 0 
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XIV. Biblioteki (GCKSiR) 
 

W Gminie w 2018 r. funkcjonowała Biblioteka Publiczna w Krośniewicach. W 2018 r. 
zawieszono działalność filii  w Nowem. Do potrzeb osób z niepełno sprawnościami 
nie dostosowano żadnych budynków bibliotecznych. Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych jest prowadzona w formie  dostarczania książek dla osób chorych 
i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania. W 2018r powyższa forma pomocy 
przedstawiała się następująco: 
 

Nazwa biblioteki, 

filii 
Ilość osób 

Wypożyczenia 
Liczba wizyt 

Książki Czasopisma 

BP Krośniewice 4 64 60 10 

OGÓŁEM  4 64 60 10 
 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 35 714 woluminów, zaś na koniec roku – 

36 091 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 

4,2 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 4,25 na dzień 31 stycznia 2018 r. 

Biblioteka nie posiada zbiorów audiowizualnych. 
 

Na początku roku zarejestrowano 989 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby 

te wynosiły 2 164. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 2 164 

czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 43 724 woluminów. 
 

 Struktura zakupów książek w 2018 r. 
 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura piękna 

dla dzieci 

Literatura piękna 

dla dorosłych 

Literatura z innych 

działów 
Razem 

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN  

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN 

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN 

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN 

Biblioteka Publiczna w 

Krośniewicach 
330 203 492 220 84 26 906 449 

w tym: Oddział dla Dzieci 330 203 - - 33 14 363 217 
Filia Nowe 45 - 23 - 3 - 71 - 
RAZEM  375 203 515 220 87 26 977 449 
Ogółem struktura 

procentowa 
38,4% 20,8% 52,7% 22,5% 8,9% 2,7% 100% 46% 

 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 4 pracownice. W ciągu roku struktura zatrudnienia 

zmniejszyła  o 1 etat. 
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Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich) 

 

Nazwa 

biblioteki, filii 

Liczba pracowników 

działalności podstawowej 
Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich 

Liczba etatów 

przeliczeniowych 

na stanowiskach 

bibliotekarskich 

Średnia płaca 

brutto 

pracowników 

na stanowiskach 

bibliotekarskich 

Liczba pracowników 

na stanowiskach 

instruktorskich 

w bibliotekach 

powiatowych 

lub pełniących zadania 

powiatowe 

ogółem 
na stanowiskach 

bibliotekarskich 

z 

wykształceniem 

wyższym 

bibliotekarskim 

z 

wykształceniem 

średnim 

bibliotekarskim 

bez 

wykształcenia 

bibliotekarskiego 

ogółem 
w tym etaty 

przeliczeniowe 

BP Krośniewice 

 
2 2 2 - 1 2,5 2894,03 - - 

Filia Nowe 

 
1 1 - - 1 0,5 2166,67 - - 

Ogółem 

 
3 3 2 - 2 3 2530,35 - - 

 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 5 komputerów, w tym 5 komputerów 

z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki: 

Biblioteka Publiczna w Krośniewicach i Filia Nowe. W 2018 r. Biblioteka Publiczna  

prowadziła prace nad uzupełnianiem katalogu komputerowego o zakupione nowości 

wydawnicze w oparciu o program MAK+. Z katalogu biblioteki można korzystać wchodząc 

na stronę www.krosniewice.net. 
 

 

W 2018 r. biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową w następujących formach: 

 

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja 

 Wystawy 

- książek – duże (ze scenariuszem) 

- książek – małe, nowości wydawnicze 

- plastyczne (w tym galerie: „jednego 

obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.)  

- inne (np. kolekcjonerskie) 

 

 

 

39 

 

 

X 

 Spotkania autorskie 3 220 

 Spotkania inne: 

- z ciekawymi ludźmi 

- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień 

Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, 

Pasowanie na czytelnika) 

 

 

6 

 

 

183 

 Prelekcje, odczyty - - 

 Pogadanki - - 

 Lekcje biblioteczne 

- z przysposobienia bibliotecznego 

- tematyczne 

 

3 

 

 

89 

 Zajęcia komputerowe - - 

 Warsztaty: 

- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, 
papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe) 

- literackie (np. dziennikarskie) 

- różnotematyczne (np. pedagogiczne, 

psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia) 

12 168 

 Przeglądy nowości - - 

 Dyskusje - - 

 Konkursy 33 227 

 Zgaduj- zgadule 73 292 
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 Głośne czytanie  

- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki 
33 122 

 Głośne czytanie – książka mówiona - - 

 Spotkania z baśnią - - 

 Imprezy artystyczno-literackie:  

- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory 

poezji 

1 20 

 Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny 

przegląd nowości wydawniczych z udziałem 

mediów, czat z pisarzem) 

- X 

 Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, 

DVD) 
- - 

 Przedstawienia teatralne, kukiełkowe - - 

 Gry i zabawy 42 164 

 Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów 

rękodzielniczych, loteria fantowa 
- X 

 Wycieczki: 

- do innych bibliotek 

- inne (do muzeum, teatru itp.) 

 

- 

- 

 

 Przyjęcia wycieczek w bibliotece - - 

 Imprezy poza biblioteką 

- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) 

- na terenie innych instytucji (szkoły, domy 

kultury, kina, urzędy) 

 

1 

 

50 

 Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół 

Miłośników Książki 

- - 

 Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła 

Haftu Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu 

Historycznego, próby Kółka Teatralnego) 

- - 

 Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, 

gry zespołowe na wolnym powietrzu) 
1 20 

 Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota 

PCK) – proszę podać jakich? 

 

- 

 

X 

 Inne wydarzenia – jakie?”Ferie w Bibliotece 

konkurs recytat., Konkurs Pięknie być 

człowiekiem” 

16 219 

RAZEM  263 1774 
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Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika 

 

Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy 
Data (miesiąc),  

inne uwagi  

BP Krośniewice Narodowe czytanie 
8.09.2018 r. – 50 osób 

 
OGÓŁEM  1  

 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży 

 
Nazwa biblioteki, filii, 

oddziału dla dzieci i 

młodzieży 

Nazwa imprezy 
Data (miesiąc), 

inne uwagi 

Oddział dla dzieci BP. 

Krośniewice 

 

Międzynarodowy dzień Kubusia Puchatka 18.01.2018 r., 21 osób 

Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 22-23.03.2018 r., 31 osób 

Pasowanie na czytelnika kl. I 16.05.2018 r., 60 osób  

Konkurs „Z książką łatwiej poznajesz świat” 01.10-31.05.2018 r., 6 osób 

Konkurs „Piękne czytanie” 11.04.2018 r., 20 osób 

Spotkanie autorskie z p. Jakubem Skworzem 05.06.2018r., 80 os. 

Spotkanie autorskie z p. Jakubem Skworzem 05.06.2018 r., 70 osób 

Spotkanie autorskie  z p. Kazimierzem 

Szymeczko 
10.05.2018 r., 70 osób 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 01.10.2018 r., 25 osób 

 Dzień Pluszowego Misia, 26.11.2018 r., 25 osób 

 Andrzejki 29.11.2018 r., 28 osób 

OGÓŁEM 11  

 

W roku 2018 r. Biblioteka Publiczna na zadania bieżące otrzymała 192 657 zł. 

W tym na zakup : 

 książek   -  12000,00   

 prasy   -  4693,89 (Nowe- 794,11, Oddział dla dzieci – 560,30, 

Oddział dla dorosłych- 3339,48).    

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

183 157 zł. 
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W roku sprawozdawczym biblioteka otrzymała również dotację w kwocie 9500,00 zł., 

na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 

 

XV. Centra, domy i ośrodki kultury 
 

1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki  

 

Organizatorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

jest Rada Miejska, która Uchwałą nr XII/73/07 z 17 sierpnia 2007r. w sprawie przekształcenia 

gminnej instytucji kultury powołała do życia Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach. Podstawą prawną funkcjonowania instytucji jest Statut. 

 

2. Wielkość zatrudnienia  

Na dzień 31 grudnia 2018r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnionych 

było15 pracowników, w tym dwie osoby na ½ etatu. 

  

3. Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia  

 

Koszty działalności instytucji w 2018r. wyniosły 1.261.249,21 zł (w tym amortyzacja liniowa 

od środków trwałych: 164.720,43 zł). 

 

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wyniosły w 2018r. 

534.797,86 zł. Wynagrodzenia będące wynikiem umów o dzieło zawartych z artystami 

i pisarzami to kwota 36.278,00 zł. Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę- zlecenie 

(np. instruktorzy prowadzący sekcje, akompaniatorzy, prowadzenie warsztatów, 

obsługa akustyczna imprez, sędziowie i opieka medyczne w czasie zawodów sportowych, 

obsługa boiska wielofunkcyjnego, obsługa kotłowni) to kwota 53.184,31 zł. 

Od powyższych wynagrodzeń odprowadzono składki ZUS w wysokości 107.766,81 zł. 

Łączny koszt wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018r. 

wyniósł 732.026,98 zł. 

 

4. Informacja o realizowanych programach 

1) Umowa 138/N/2018/BPN z 14.06.2018 r. z Biurem Programu Niepodległa  

w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu 

,,Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021- dofinansowanie w kwocie 14.000,00 zł; 

całość zadania to koszt 16.560,00zł, 

 

2) Umowa BN/1456/2018 z 03.07.2018 r. z Biblioteką Narodową w Warszawie 

dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego 

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych – kwota dofinansowania 9.500,00 zł, 

 

3) Umowa nr 549 z 01.08.2018 r. z Łódzkim Domem Kultury -  

współorganizacja  projektu kulturalnego pn. ,,Co nam w duszach gra, czyli 

odkryjmy swój talent jesienią” – dofinansowanie 4000,00 zł, całość zadania 

9086,80 zł, 
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4) ,,Łódzkie pełne kultury – II edycja” (projekt edukacyjny upowszechniający 

kulturę w regionie) realizacja wydarzeń w ramach programu w Krośniewicach  

i w Łodzi – w całości finansowany ze środków ŁDK, 

 

5) Realizacja projektu ,,Łódzkie dla Aktywnych Seniorów” – realizacja zajęć 

systematycznych zajęć rekreacyjno- sportowych dla osób w wieku 60+; 

program w całości finansowany przez Łódzką Federację Sportu, 

 

6) Dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

realizacja projektów profilaktycznych: 

 

 37.000,00 zł-  wsparcie działań profilaktycznych polegających 

na organizowaniu imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, 

sportowym, konkursów, szkoleń, itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 17.000,00 zł-  sfinansowanie form pomocy dzieciom z rodzin patologicznych 

poprzez organizowanie zajęć sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży 

w czasie całego roku z hasłem negującym picie alkoholu. 

 

 Umowa nr 1/FN/2018 z Gminą Krośniewice – wymiana sufitu w sali 

widowiskowej Ośrodka Kultury; dotacja celowa wysokości 33.075,00 zł 

(w ramach szerszych działań) 

Poniżej zaprezentowana została krótka charakterystyka zrealizowanych trzech projektów  

i związanych z nimi wydarzeń, w których uczestniczyli krośniewiczanie. 

A) Łódzkie pełne kultury – projekt realizowany wspólnie z Łódzkim Domem 

Kultury; II edycja programu mającego na celu upowszechnianie kultury 

w regionie, przybliżanie oferty dużych instytucji kultury zlokalizowanych 

w stolicy naszego województwa oraz wspieranie ośrodków kultury i szkół 

w prowadzeniu edukacji kulturalnej młodych mieszkańców. W ramach programu 

30 dzieci oraz 15 instruktorów i nauczycieli (stała grupa odbiorców) uczestniczyło 

w zajęciach warsztatowych, które odbywały się w Krośniewicach, a poprowadzili 

je edukatorzy trzech instytucji partnerskich – Filharmonii Łódzkiej im. Artura 

Rubinsteina, Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Centralnego Muzeum 

Włókiennictwa.  

W harmonogramie projektu znalazły się nie tylko warsztaty, ale także nieodpłatne  

dla uczestników wycieczki (dla dzieci – do wszystkich jednostek, z których 

oddelegowani byli prowadzący warsztaty, a dla dorosłych – do Teatru Wielkiego 

i Centralnego Muzeum Włókiennictwa). 

Projekt realizowany był w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

B) Co nam w duszach gra, czyli odkryjmy swój talent jesienią, 

realizowany w ramach konkursu dotacyjnego Współorganizacja projektów 

kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018r., zorganizowanego 
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przez Łódzki Dom Kultury. W związku z realizacją projektu w Krośniewicach 

odbyły się następujące wydarzenia skierowane do seniorów: 

 V Przegląd Chórów Seniora, Kapel Ludowych i Podwórkowych 

Muzykowanie u schyłku lata – wydarzenie adresowane do osób 

zainteresowanych działalnością sceniczną, zrzeszonych w zespołach 

i kapelach lub występujących solo. W przeglądzie wzięło 19 podmiotów 

(15 zespołów, 3 solistyki i gawędziarz). Po zakończeniu prezentacji 

ponad dwustuosobowa grupa wykonawców spotkała się przy wspólnym stole. 

Połączone Kapele Lipkowianka (z Niesułkowa) i Okowita (z Leszczynka) 

przygrywały do wspólnego śpiewu i do tańca.  

 Warsztaty teatralno-kabaretowe – uczestniczyło w nich 20 seniorów. 

Celem spotkań była praca nad umiejętnościami aktorskimi. Podsumowanie 

spotkań miało formę krótkiego spektaklu pt. Zielona Gęś – o miłości i innych 

demonach – z wykorzystaniem skeczów Teatrzyku Zielona Gęś 

K. I. Gałczyńskiego.  

 Warsztaty plastyczne – zajęcia propagujące wśród seniorów trzy formy 

artystyczne – malarstwo olejne, rzeźbę w drewnie i rękodzieło artystyczne 

(technika powertex). Zajęcia poprowadzili profesjonalni artyści. 

Wzięło w nich udział 30 osób (rekrutacja na każdy rodzaj warsztatów 

była prowadzona oddzielnie). Dla niemal wszystkich był to pierwszy kontakt 

z wymienionymi technikami artystycznymi, pierwsze poszukiwanie talentów 

twórczych.   

,,Wieczór z uśmiechem” – koncert finałowy, stanowiący podsumowanie spotkań  

w ramach warsztatów. Odbyła się wówczas wystawa prac będących dziełem 

osób uczestniczących w zajęciach – obrazów, rzeźb i aniołów wykonanych 

techniką powertex. Swój spektakl zaprezentowała również warsztatowa grupa 

kabaretowa. Publiczność – w każdym wieku – była zachwycona i owacjami 

nagrodziła wszystkich artystów wieczoru, również autorów prezentowanych prac. 

W części koncertowej wystąpiła grupa Bi- Ba- Bo – najstarszy łódzki kabaret. 

Projekt ten miał trudny początek, ponieważ seniorzy bardzo sceptycznie 

podchodzili do odkrywania swoich talentów plastycznych i aktorskich. Uczestnicy 

zajęć wykonali przepiękne prace (często po raz pierwszy w życiu), a grupa 

teatralna prezentuje spektakl opracowany w ramach warsztatów w okolicznych 

instytucja kultury i uczestniczy w konkursach. W koncercie finałowym 

uczestniczyło ok.160 osób. 

 

C) Urodziny Niepodległej – Finał  

Projekt zrealizowany był przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Krośniewicach wraz z partnerami – Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego  

w Krośniewicach i Zespołem Szkół nr 1 w Krośniewicach. Środki na ten cel zostały 

pozyskane z Programu Wieloletniego Niepodległa. Zaplanowane wydarzenia 

odbywały się z aktywnym udziałem mieszkańców (całych rodzin) i miały na celu 

nie tylko edukowanie uczestników i odbiorców, ale też integrację społeczności 
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lokalnej wokół jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

 Rekonstrukcja historyczna „Był taki dzień...” – na ulicy Poznańskiej (dawniej 

noszącej nazwę Kłodawska) odtwarzano wydarzenia, które miały miejsce  

w Krośniewicach 11 listopada 1918r. Była to bardzo udana realizacja żywej 

lekcji historii dla każdego. W przygotowaniu wydarzenia uczestniczyło 

bezpośrednio ponad 100 osób, 700 obejrzało rekonstrukcję w roli widzów. 

 ,,Jesteśmy stąd... – krośniewicki wieczór wspomnień” – w programie spotkania 

znalazła się projekcja filmów sprzed lat o Krośniewicach oraz ,,Quiz o naszym 

mieście”. Filmy pochodziły z minionego ćwierćwiecza,  a związane 

były z miejscowym biznesem, kulturą, oświatą. Nagrania pozyskano 

od TVP Łódź. Były to reportaże zrealizowane do łódzkich programów 

lokalnych, pokazano też dwuczęściowy odcinek ,,Filmowej encyklopedii 

Łodzi i okolic” poświęcony Krośniewicom. Natomiast quiz to sentymentalna 

wyprawa w przeszłość, dzięki której mieszkańcy przypomnieli sobie miejsca 

znane z dzieciństwa czy młodości, usłyszeli anegdoty dotyczące wydarzeń 

sprzed lat, wspomnieli lokalne osobowości, zwrócili uwagę na osobliwości, 

czyli spojrzeli na swoje miasto z dystansem i sympatią, dostrzegając unikalny 

koloryt tego miejsca. Projekcja odbywała się na telebimie. 

 ,,Krośniewice. Jesteśmy stąd…” – wydanie broszury poświęconej 

krośniewiczanom, którzy wpłynęli na losy regionu i kraju. W publikacji 

zawarto biogramy osób,  które urodziły się tutaj lub przybyły przygnane 

przez los i odcisnęły swój wyraźny ślad w historii Krośniewic lub osiągnęły 

w swojej dziedzinie sukces ponadlokalny. W broszurze znalazły się informacje 

o dwóch generałach – Władysławie Andersie i Mieczysławie ,,Rysiu” 

Trojanowskim, o członkach rodu Rembielińskich – Rajmundzie, Pelagii 

i Konstantym, o ludziach nauki i kultury – prof. Zbigniewie Szweykowskim, 

Zdzisławie Arentowiczu, Andrzeju Hundziaku, kolekcjonerze Jerzym Dunin- 

Borkowskim czy działaczu społecznym i politycznym Stanisławie Rapalskim, 

który sprawował funkcję wiceprezydenta Łodzi. Nakład broszury – 5000 

egzemplarzy.  

 ,,Wolność...” – koncert amatorski poprzedzony warsztatami dla mieszkańców.  

Od początku września trwały przygotowania do koncertu pod takim właśnie 

tytułem. W czasie warsztatów odbywających się w weekendy spotykali 

się muzycy i wokaliści zachęceni ogłoszeniem o możliwości udziału 

w finalnym wydarzeniu przygotowywanym z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości. Koncert w całości był dziełem mieszkańców Krośniewic 

lub osób związanych z naszym miastem – od scenariusza, poprzez aranżacje, 

po wykonanie muzyczne i wokalne. W programie znalazły się najpiękniejsze 

utwory o Polsce, Polakach i o tym, co cenią najbardziej. 

Koncert był opowieścią o wolności złożoną z muzycznych wypowiedzi 

powstałych w różnych epokach, z wykorzystaniem różnej stylistyki – 

od klasycznych pieśni Fryderyka Chopina po piosenki poetyckie czy rockowe. 
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Nie zabrakło pieśni legionowych, które zostały wykonane przez wszystkich 

zgromadzonych w sali. W warsztatach uczestniczyło 37 osób, na widowni 

zasiadło ponad 180 osób. 

Ośrodek Kultury w minionym roku przygotował także dwa wielopokoleniowe 

projekty edukacyjne zrealizowanych ze środków własnych instytucji: 

 

 Edukacyjny koncert amatorski pt. Kolęda z historią w tle, czyli ludzkie kłopoty 

małego Boga, zorganizowany w oparciu o miejscowe zasoby artystyczne, 

na podstawie autorskiego scenariusza, z udziałem utalentowanych 

krośniewiczan w różnym wieku – solistów i zespołów, aktorów, wokalistów 

i muzyków (ponad 50 osób w obsadzie); od dziecka po seniora na scenie 

i na widowni; widowisko z wykorzystaniem pięknych tekstów i bliskich sercu 

melodii utworów bożonarodzeniowych powstałych w różnych czasach –  

od średniowiecza po współczesność, a przez to utrwalających różne aspekty 

tychże czasów – społeczne, polityczne, gospodarcze. Program o tym, 

jak polska historia odbija się w tekstach kolęd i o kolędach, 

które mają ciekawą historię. Koncert zainaugurował obchody 

Roku Niepodległości w Krośniewicach. Na widowni zasiadło ok. 360 osób 

(łącznie; dwukrotnie wykonano koncert).  

 Edukacyjny koncert Wdzięk, szyk, szarm, styl… o kulturze i modzie okresu 

międzywojennego, według autorskiego scenariusza, z wykorzystaniem 

piosenek i skeczów kabaretowych, połączony z pokazem mody tamtego okresu 

zaprezentowanym przez dorosłych krośniewiczan na wybiegu – 50 osób 

na scenie, 320 na widowni (łącznie; dwukrotnie wykonano koncert). 

 

5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

 

W 2018r. wydatki majątkowe instytucji wyniosły 70.502, 003 zł. 

 

6. Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystania 

 

W 2007r. przekształcono dotychczas działającą gminną instytucję kultury,  

czyli Gminne Centrum Kultury, w Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Krośniewicach (Uchwała nr XXII/73/07 Rady Miejskiej z 17 sierpnia 2007r.). 

W skład GCKSiR weszły wówczas Ośrodek Kultury, Bibliotek Publiczna, Stadion 

Miejski, Hala Sportowa i Gminne Centrum Informacji. Na podstawie Uchwały 

nr XVI/108/07 z 7 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu 

gminnej instytucji kultury GCKSiR wyposażono w majątek stanowiący dotychczas 

mienie Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Stadionu Miejskiego, Hali Sportowej 

oraz Gminnego Centrum Informacji, po czym Uchwałą nr XIV/85/11 z 29 września 

2011r. zmieniono wyposażenie GCKSiR, określając majątek instytucji w następujący 

sposób: ,,Wyposaża się Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach w majątek stanowiący dotychczas mienie Stadionu Miejskiego, Hali 
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Sportowej i Gminnego Centrum Informacji, a także w mienie ruchome Ośrodka 

Kultury i Biblioteki Publicznej”. W uchwale określono również, że siedziba instytucji 

mieści się w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 19a. 

 

7. Informacja o współpracy z innymi społecznościami samorządowymi  

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych w 2018r. przygotowanych przez Ośrodek Kultury 

OSPa działający w strukturze GCKSiR przedstawia się następująco (zestawienie 

nie zawiera wszystkich imprez, ale wybrane wydarzenia): 

 8 koncertów profesjonalnych artystów (m.in., Artura Andrusa, Dance of Fire 

Quartet w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory 

Polski), 1200 odbiorców; 

 14 koncertów amatorskich (m.in. Kolęda z historią w tle, Wolność), 

1300 odbiorców; 

 3 wydarzenia plenerowe (m.in. Przebojowy Wieczór Majowy, Dożynki 

Gminno- Parafialne), 

 10 wyjazdów na spektakle i koncerty dla dorosłych (m.in. Step by Step, Hity 

Buffo), 400 uczestników; 

 8 wyjazdów dla dzieci – m.in. do instytucji kultury oraz realizujących cele 

poznawcze (m.in. Czarnoksiężnik Oz – w ramach programu HaloKultura, 

wycieczka do Doliny Skrzatów), 320 uczestników; 

 7 wydarzeń będącymi obchodami rocznic i świąt państwowych (m.in. rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, urodziny generała Andersa, rocznica wybuchu 

II wojny światowej, Święto Niepodległości), 900 uczestników; 

 2 konkursy plastyczne dla dzieci, 196 uczestników; 

 warsztaty wakacyjne i feryjne dla dzieci – grupa 40 dzieci w czasie ferii 

i wakacji.  

 

W sumie w 2018 roku Ośrodek Kultury zorganizował samodzielnie 

lub uczestniczył we współorganizacji 96 wydarzeń. Realizacja imprez zorganizowanych 

przez instytucję w minionym roku wiązała się z poniesieniem kosztów w wysokości 

228.931,08 zł.  

 

W Ośrodku Kultury w 2018r. działało 12 sekcji, których celem był rozwój pasji, 

zainteresowań i uzdolnień uczestników zajęć, a także zachęcenie do czynnego udziału  

w życiu kulturalnym. Działalność stałych sekcji to dla uczestników spędzanie czasu wolnego 

w sposób przyjemny i pożyteczny zarazem.  

 

 

 

 

 

 



66 

 

Zajęcia stałe prowadzone w Ośrodku Kultury OSPa w 2018 r. oraz liczebność 

poszczególnych sekcji przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. NAZWA 
LICZBA UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ (bez instruktora) 

1.  Chór A`cappella 16 

2.  Chór Seniorów Młodzi Duchem 17 

3.  Kapela Krośniewiacy 6 

4.  Rękodzieło artystyczne (sekcja dla dzieci) 6 

5.  Grupa teatralna Na przekór 17 

6.  Młodzieżowa Orkiestra Dęta 17 

7.  Zajęcia taneczne grupy No Name Kids 4 (do czerwca) 

8.  Ognisko muzyczne 10 

9.  Taniec towarzyski dla dzieci 10 

10.  Taniec towarzyski dla dorosłych 7 

11.  Dziecięca Grupa Wokalna 8 

12.  Teatr Nie-Za-Wielki 13 

 

W 2018 roku sekcje działające w Ośrodku Kultury zaprezentowały  

swój dorobek artystyczny podczas 52 wydarzeń mających zasięg gminny, powiatowy, 

wojewódzki i ogólnopolski. Były to m.in. następujące imprezy: Ekumeniczne Kolędowanie  

w Sobótce, udział cyklu koncertów Pójdźmy wszyscy do Tumu w tumskiej kolegiacie,  

XIX Zawody Gimnastyczno-Taneczne, XIV Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego  

w Piotrkowie Trybunalskim, III Święto Truskawki, Miodu i Twórców Ludowych w Chodczu, 

IV Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych w Świeciu. Najczęściej podróżującą 

sekcją był Chór Seniorów ,,Młodzi Duchem”. 

 

Rok 2018 był bardzo pracowity także dla Chóru A`cappella. Zespół brał udział  

w trzech dużych przedsięwzięciach – Kolęda z historią w tle (program zagrany dwa razy), 

Wdzięk, szyk, szarm, styl (program zagrany dwa razy), Wolność (program zgrany raz). 

Nie udało się tego zrobić ze względu na remont Sali w Ośrodku Kultury, a także z powodu 

kalendarza – wszystkie koncerty były przygotowane we współpracy z profesjonalnym 

muzykami, co zwiększało walor artystyczny występu, ale utrudniało pracę, 

gdyż instrumentaliści, choć wywodzą się z Krośniewic, na co dzień związani są z innymi 

miastami i tam wypełniają swoje obowiązki zawodowe. 

W minionym roku nie mogło także zabraknąć przedsięwzięć, które przygotowały  

lub w których uczestniczyły sekcje teatralne GCKSiR. Grupa dziecięca „Na przekór” 

przygotowała pantomimę pt. Jestem człowiekiem, dwie opowieści z morałem  Białe ziele  

i Biały kwiat, które zostały zaprezentowane podczas Świadectwa z paskiem, najmłodsi aktorzy 

uczestniczyli w konkursie recytatorskim Zwierzątkowo – z sukcesem. Teatr Nie- Za- Wielki 
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swój aktorski kunszt zaprezentował podczas programów Kolęda z historią w tle oraz Wdzięk, 

szyk, szarm, styl. W uznaniu zasług dla popularyzowania kultury w lokalnym środowisku,  

na terenie powiatu i poza nim, zespół otrzymał nominację do Nagrody Starosty Kutnowskiego 

w dziedzinie kultury. Nawet seniorzy w minionym roku po raz pierwszy odważyli się wziąć 

udział w działaniach teatralnych – przygotowali minispektakl pt. O miłości i innych demonach 

– program z wykorzystaniem tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pisanych 

dla Teatrzyku Zielona Gęś.  

Dorobek uczestników zajęć wszystkich sekcji prezentowano przy okazji specjalnie 

przygotowywanych spektakli i koncertów, dzięki czemu postępy osiągnięte przez dzieci  

i młodzież mogli podziwiać członkowie ich rodzin i społeczność lokalna. Podczas koncertów 

organizowanych jako podsumowanie roku kulturalnego prezentowali się uczniowie Ogniska 

Muzycznego, Dziecięca Grupa Wokalna, grupa teatralna Na przekór, młodzi tancerze  

i Orkiestra Dęta z Krośniewic. W 2018r. również odbyła się impreza, dzięki której wszyscy 

uczniowie sekcji kulturalnych GCKSiR stanęli na scenie, podsumowując rok swoje pracy. 

W „Andersówce” również nie brakowało atrakcji dla tych, którzy wolą czynne 

spędzanie wolnego czasu i przedkładają aktywność nad statyczny wypoczynek. 

W świetlicy tradycyjnie można było pograć w tenisa stołowego czy „piłkarzyki”, ale również 

rozwijać swoje umiejętności gry w szachy czy przenieść się do świata wirtualnego. 

Dzięki staraniom instruktor Julity Szczepankiewicz firma Polfarmex przekazała do świetlicy 

używane laptopy, które zastąpiły wysłużone komputery stacjonarne. W Andersówce odbyły 

się także zajęcia podczas ferii i wakacji. W roku 2018 w świetlicy zwiedzający, 

dzięki uprzejmości władz gminy Władysławów, mieli możliwość obejrzenia munduru 

żołnierza 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Ważnym wydarzeniem dla miejscowej społeczności 

była także wystawa Pozdrowienia z Krośniewic, na której zaprezentowano kolekcję 

widokówek przedstawiających nasze miasto, którą przygotowała instruktor świetlicy, 

a zarazem miłośniczka regionalnej historii. Bardzo dobrze został oceniony turystyczny 

wyjazd do Warszawy zorganizowany przez Julitę Szczepankiewicz, w którym uczestniczyło 

50 osób. Wyjazd odbył się na początku sierpnia, a w programie znalazło się zwiedzanie 

Łazienek Królewskich, Zamku Królewskiego, Starówki i Muzeum Powstania 

Warszawskiego.  

 

Oprócz wymienionych powyżej wydarzeń, w 2018 roku w „Andersówce” 

zorganizowane zostały także inne imprezy, w tym m.in.: 

 3 turnieje sportowe (np. Wiosenne Turniej Tenisa Stołowego, II Memoriał Henryka 

Leszczyńskiego),  

 7 spotkań z turystami, 

 2 konkursy (plastyczny – projekt pocztówki patriotycznej, wiedzy – konkurs wiedzy  

o symbolach narodowych) 

 2 spotkania kultywujące tradycję (tłusty czwartek, Dzień Kobiet) 

 akcja społeczna – wiosenne sprzątanie terenu osiedla wraz z jego mieszkańcami. 
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GCKSiR zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi w minionym roku animowało 

także życie sportowe miejscowej społeczności. W hali sportowej w 2018r. 

również zorganizowano imprezy sportowo-rekreacyjne dla odbiorców w różnym wieku, 

a ich statystyka przedstawia się następująco: 

 4 rajdy rowerowe, 

 3 turnieje siatkówki, w tym 1 turniej siatkówki plażowej, 

 1 bieg rekreacyjny, 

 2 turnieje tenisa ziemnego i rozgrywki krośniewickiej ligi tenisa, 

 1 turniej tenisa stołowego, 

 2 turnieje bilardu, 

 4 turnieje futsalu (dla różnych grup wiekowych), 

 3 rodzinne imprezy sportowo – rekreacyjne (m.in. XXIII Olimpiada Przedszkolaków, 

Dzień Dziecka, Majówka). 

Od września do grudnia 2018 r. w ramach realizacji wniosku złożonego  

do GKRPA w Krośniewicach prowadzone były zajęcia halowej piłki nożnej  

dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej (uczęszczało na nie 15 chłopców) i tenisa ziemnego 

(uczęszczało 6 osób).  

W miesiącach wrzesień- grudzień odbywały się zajęcia gimnastyki usprawniającej  

dla seniorów w ramach programu Łódzkiej Federacji Sportu. Uczestniczyło w nich 20 pań.  

W 2019r. zajęcia są kontynuowane, gdyż zainteresowanie nimi wciąż wzrasta.  

W dniach 3-5 marca 2018r. w hali Gminnego Centrum Kultury Sportu  

i Rekreacji w Krośniewicach zorganizowano turniej softballa, podczas którego odbyły 

się konsultacje szkoleniowe reprezentacji Polski juniorek młodszych w softballu, 

zorganizowane w wyniku współpracy z klubem MKS Stal BiS Kutno. W wyniku obserwacji 

poczynionych w czasie rozgrywek do reprezentacji kraju dołączyły (oprócz powołanej 

wcześniej Darii Stokwiszewskiej) dwie kolejne zawodniczki z Krośniewic – Natalia Migała 

i Karolina Szałkowska. Ogólnie w rozgrywkach udział wzięły cztery drużyny, które rozegrały 

6 spotkań. Dzięki współpracy miasta z klubem MKS Stal BiS Kutno dziewczęta miały 

możliwość trenowania softballu w swoim mieście, bez konieczności dojazdu na treningi 

do Kutna. Grupa trenujących w Krośniewicach zawodniczek softballa wyniosła w 2018r. 

ok. 20 osób. 

We wrześniu (23-30 września) dział sportu i rekreacji GCKSiR zorganizował zajęcia 

sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Celem przedsięwzięcia 

było promowanie aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym 

i europejskim. W ramach tej akcji zorganizowano finał turnieju tenisa ziemnego w kategorii 

open dla mieszkańców gminy. Następnie zaplanowano wyjazd do lasu w Pernie połączony  

ze spacerem z kijkami nordig walking. Niestety, deszczowa i wietrzna pogoda uniemożliwiła 

realizację wydarzenia w plenerze, natomiast wszyscy, którzy pojawili się na stracie imprezy, 

mogli wziąć udział w zajęciach gimnastyki usprawniającej zorganizowanych w hali sportowej 

GCKSiR. Kolejna inicjatywa w ramach ETS-u to turniej halowej piłki nożnej zorganizowany 

przez GCKSiR we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Krośniewicach. Uczestniczyły 

w nim drużyny mieszane wyłonione z klas IV-VIII. Natomiast w niedzielę, 30 września 

2018r. odbył się 8. Krośniewicki Bieg Rekreacyjny, który był zwieńczeniem Europejskiego 
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Tygodnia Sportu w gminie Krośniewice oraz upamiętnił patriotyczne święto – 100. rocznicę 

odzyskania niepodległości. Trasa biegu wiodła ulicami miasta, a biegacze pokonali dystans  

3 km.  

Zajęcia proponowane przez dział sportu i rekreacji odbywały się zarówno 

w hali sportowej, jak i w plenerze. W październiku GCKSiR zorganizowało dwa wyjazdy 

do lasu w Pernie. Celem wycieczek był ruch na świeżym powietrzu – marsz 

z wykorzystaniem kijków. W lesie odbył się zaplanowany spacer z kijkami – marszruta 

na trasie o długości 5 km.  

W 2018 roku nie mogło zabraknąć cieszących się dużym zainteresowaniem rajdów 

rowerowych, które odbyły się w maju, czerwcu i lipcu. Łącznie wzięło w nich udział  

ponad 260 osób. Ze względu na brzydką pogodę (najpierw deszczowe i zimne dni, 

a potem falę upałów, które również nie sprzyjały rowerzystom) w okresie letnim udało 

się zorganizować tylko cztery rajdy rowerowe. Trasy przejazdu zostały zaplanowane 

tak, aby oprócz ruchu na świeżym powietrzu stworzyć uczestnikom możliwość poznania 

ciekawych miejsc w okolicy (także na terenie sąsiednich gmin), ale w planie tras 

uwzględniono też cel turystyczny. Rozpiętość wiekowa uczestników wahała się w przedziale 

od 10 do 86 lat. Założenia programowe rajdów, czyli propagowanie zdrowego trybu życia, 

aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej to oferta dla każdego, niezależnie od wieku  

i płci. Najdłuższy w minionym roku był Powiatowy Rajd Niepodległości Pod Flagą Biało - 

Czerwoną Śladami gen. Władysława Andersa, który odbył się 1 maja. Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach zorganizowało wydarzenie we współpracy  

ze Starostwem Powiatowym w Kutnie, Urzędem Miejskim w Krośniewicach i Muzeum  

im. Jerzego Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach. Uczestnicy pokonali wówczas blisko  

43 kilometry. W rajdzie wzięło udział ponad 60 osób. Trasa najkrótszego to 8 kilometrów  

(12. Gwiaździsty Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Andersa; trasa Nowe – Krośniewice - 

Błonie). W rajdzie wzięło udział 106 rowerzystów. 9 czerwca 2018 r. odbyła się I Rowerowa 

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna, zorganizowana  

we współpracy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach  

oraz miejscowej parafii. Wzięło w niej udział 58 rowerzystów, a kilka osób przybyło innymi 

środkami lokomocji. Wyjazd był bardzo udany – spełniony został cel religijny i sportowy, 

zgodnie z misją obu podmiotów, które przygotowały wyjazd. Z kolei rajd lipcowy 

to przede wszystkim udział grupy miłośników rowerowych wycieczek w IX Zlocie Grup 

Rekonstrukcji Historycznych „Odyseja Historyczna”. Ponieważ zainteresowanie turystyką 

rowerową  i historią w niecodziennym wydaniu jest duże, lipcowy rajd do Leszczynka 

na stałe wpisał się w harmonogram imprez rowerowych organizowanych przez GCKSiR.  

W listopadzie w hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach na zaproszenie nauczycieli 

wychowania fizycznego ZS Nr 1 w Krośniewicach gościł instruktor tańca towarzyskiego 

Robert Drobiński tancerz klasy „S” – mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich, 

instruktor GCKSiR w Krośniewicach. Uczniowie nauczyli się walca angielskiego, cha-chy  

i tańców dyskotekowych. Zajęcia zostały pozytywnie odebrane przez młodzież i rozbudziły 

zainteresowanie tańcem.  

W grudniu Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach  

we współpracy z kutnowskim oddziałem Ligi Obrony Kraju zorganizowało Otwarte Zawody 

w Strzelectwie Sportowym. W rywalizacji wzięło udział 12 osób – dorosłych i młodzieży. 
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Turniej zakończył obchody jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę, 

zorganizowane przez GCKSiR dla mieszkańców gminy.  

GCKSiR propagowało sport indywidualny i drużynowy. W kwietniu w hali sportowej 

w Krośniewicach odbyły się II Mistrzostwa Krośniewic w Piłce Siatkowej drużyn 

6-osobowych w kategorii open. W turnieju wystąpiło 5 zespołów. Dla młodzieży 

w wieku szkolnym zorganizowano turnieje międzyszkolne, np. wewnątrzszkolny turniej piłki 

siatkowej dla liceum czy Mikołajkowy Turniej w Futsalu dla szkół podstawowych. 

Natomiast 11 grudnia 2018r. odbył się mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej 

dla najmłodszych piłkarzy. W zawodach wzięły udział reprezentacje Szkoły Podstawowej 

im. gen. W. Andersa  w Nowem, Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach oraz gospodarze, 

czyli reprezentacja tutejszej Szkoły Podstawowej nr 1. Krośniewiczanie byli inicjatorami 

spotkania – zapragnęli uczcić szkolne mikołajki właśnie poprzez sport, a GCKSiR chętnie 

przystało na propozycję. Kolejną imprezą propagującą halową piłkę nożną 

był XV Mistrzostwa Krośniewic w Futsalu o Puchar Burmistrza Krośniewic. W turnieju 

wzięło udział 5 drużyn, w tym 3 zespoły gości – z Krzesina, Wojszyc i Kutna 

oraz dwa złożone z miejscowych graczy. W grudniu odbył się jeszcze memoriał Krzysztofa 

Hyzopskiego, pasjonata piłki nożnej, byłego zawodnika Miejskiego Klubu Sportowego 

EXPOM Krośniewianka.  

Turnieje i inne wydarzenia sportowe organizowane przez GCKSiR popularyzowały 

następujące dyscypliny sportowe: 

 halowa piłka nożna, 

 piłka siatkowa, 

 siatkówka plażowa, 

 piłka nożna plażowa, 

 tenis ziemny, 

 tenis stołowy, 

 szachy, 

 brydż, 

 strzelectwo, 

 bieg, 

 ćwiczenia usprawniające, 

 nordig walking, 

 rekreacja ruchowa z wykorzystaniem rowerów. 

 

W hali sportowej odbywały się także liczne imprezy i zawody szkolne. Pracownicy 

hali sportowej GCKSiR starali się aktywnie uczestniczyć i pomagać w ich organizacji. 

Wspólnym przedsięwzięciem był VIII Krośniewicki Bieg Rekreacyjny (pobiegło  

60 uczestników), przeprowadzenie XXIII Olimpiady Przedszkolaków oraz Mikołajkowy 

Szkolny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Dyrektora ZS Nr 1  

w Krośniewicach. Zadania statutowe w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji 

były realizowane w ścisłej współpracy ze szkołami (ZS Nr 1, SP Nr 1, ZS w Dąbrowicach,  

SP w Nowem).  
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GCKSiR w 2018r. współpracowało nie tylko ze szkołami i przedszkolem, 

ale również z Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego, z Komisariatem Policji 

w Krośniewicach,  z klubami sportowymi, z podmiotami gospodarczymi, z organizacjami 

pozarządowymi, z miejscową parafią. Dzięki temu instytucja wyraźnie zaznaczała 

swoją obecność w życiu miejscowej społeczności. 

 

XVI. Przedsiębiorcy 
 

W 2018 roku w Urzędzie Miejskim zarejestrowano w rejestrze REGON 25 nowych 

działalności gospodarczych. Najczęściej przedmiotem działalności był handel. 

Działalność zakładały osoby fizyczne. 

W 2018 roku:  

 zamknięto  23 działalności gospodarcze. 

 zawieszono 36 działalności gospodarczych. 

 wznowiono 19 działalności gospodarczych. 

 

XVII. Gospodarka odpadami 
 

System gospodarki odpadami w Gminie Krośniewice uregulowany jest w następujących 

aktach prawa miejscowego: 
 

1. Uchwała  nr  XXI/131/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 maja 2016 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Uchwała nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie gminy Krośniewice 

3. Uchwała nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Uchwała nr XXXVIII/264/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia  3 listopada 

2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie 

Gminy Krośniewice 

5. Uchwała nr IV/16/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. 
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Informacja o odpadach komunalnych w Gminie Krośniewice za 2018r. 

 

1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Krośniewice 

a) zmieszane odpady komunalne – 2 427,220Mg 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne – 374,464Mg 

 

2. Ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca: 

a) zebranych w sposób zmieszany - na 1 stycznia - 280kg/os. 

zebranych w sposób zmieszany - na 31grudnia - 290 kg/os. 

b) zebrane selektywnie - na 1 stycznia - 10kg/os. 

zebrane selektywnie - na 31 grudnia -  40kg/os. 

3. W 2018r  na terenie Gminy Krośniewice istniało 1 legalnie działające wysypisko 

odpadów komunalnych- Franki. 

4. Na terenie Gminy Krośniewice w 2018 r. nie zanotowano żadnych dzikich wysypisk 

odpadów komunalnych, które wymagałoby  interwencji Urzędu Miejskiego, 

nie stwierdzono także żadnych większych pożarów związanych z odpadami 

komunalnymi. 

Duży pożar odnotowano w dniu 22 kwietnia 2018r.  na ul. Paderewskiego 14 w firmie 

P.P.H.  Eko-Plast, gdzie spaleniu uległy  zmagazynowane tam opakowania z tworzyw 

sztucznych w ilości ok 30t.  

5. Na terenie Gminy Krośniewice opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych Rada Gminy ustaliła od osoby w gospodarstwie domowym 

w następującej wysokości: 

a) odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny – 6zł/os. 

b) odbiór odpadów komunalnych  w sposób zmieszany – 10zł/os. 

6. W Gminie Krośniewice prowadzona jest zbiórka odpadów w sposób selektywny 

oraz zmieszany, i tak: 

a. selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 6 414 osób –  planowany roczny 

dochód  461 808 zł 

b. nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych – 292 osoby –  planowany roczny 

dochód  35 040 zł 

Razem roczny  dochód wynikający ze złożonych deklaracji winien wynosić 496 848 zł, 

przy czym ilość złożonych deklaracji z terenu miasta Krośniewice wyniosła 3 381 

(liczba mieszkańców – 4 225), z terenów wiejskich 3 600 (liczba mieszkańców – 4 069). 

W 2018r w budżecie Gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 535 862 zł. Wykonanie budżetu 

przedstawia się następująco: DOCHODY  wyniosły: 516 664,47 zł, zaś WYDATKI 

wyniosły:  663 408,33 zł. 
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XVIII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii   

 
  W Gminie Krośniewice  w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

1. Uchwała nr XVIII/42/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. – w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 – 2022. (zm. Uchwała Nr XXV/155/16 Rady 

Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014-2022) 

2. Uchwała nr XLIII/307/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Krośniewice na lata 2018 – 2022. 

3. Uchwała Nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 8 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 

2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 

4. Uchwała nr XVIII/43/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. – w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Krośniewice na lata 2014 – 2022. 

5. Uchwała nr XXII/143/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego  

Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 2016 – 2019. 

6. Uchwała nr XV/82/15 z dnia 30 listopada 2015 r. – w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016 – 2019. 

7. Uchwała nr XLI/281/18 z dnia 27 lutego 2018 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2018 – 2020. 

8. Uchwała Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXIX/267/17 z dnia 28 listopada 

2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krośniewice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  

9. Uchwała nr XLI/286/18 z dnia 27 lutego 2018 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 

10. Uchwała nr XLI/287/18 z dnia 27 lutego 2018 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. 

11. Uchwała nr XLIV/312/18 z dnia 7 maja 2018 r. – w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Krośniewice w 2018 r. 

12. Uchwała nr XXVIII/179/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. – zmieniająca uchwałę 

Nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Krośniewice na lata 2012 – 2032”. 

13. Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 12 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta i Gminy Krośniewice” 

14. Uchwała Nr XXXV/235/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 lipca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krośniewice. 
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Gmina Krośniewice posiada pełne pokrycie swoich obszarów obowiązującymi planami 

miejscowymi i Studium. Realizacja planów była podyktowana złożonymi przez społeczność 

lokalną wnioskami, jak również bieżącymi potrzebami Gminy. Na terenie Gminy 

Krośniewice  w 2018 r. obowiązywały następujące plany miejscowe:  

 

 Uchwała Nr 20/IV/98 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 1998 r. 

w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu 

usługowo -handlowego w Pomarzanach, gm. Krośniewice, 

 Uchwała Nr 95/XV/99 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20.10.1999r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krośniewice ustalającej trasę rurociągu paliwowego relacji 

Płock -Ostrów Wielkopolski na terenie gminy Krośniewice, 

 Uchwała     Nr 230/XXXII/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z   dnia 31.07.2001 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krośniewice, dotyczącej rozbudowy składowiska odpadów komunalnych 

we wsi Franki, 

 Uchwała   Nr 69/XII/03 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia  27 sierpnia 2003r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krośniewice, 

 Uchwała   Nr 256/XLVII/06 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 30 czerwca 

2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krośniewice dla działki nr ewid. 60/1 w miejscowości Skłóty, 

 Uchwała   Nr XXXII/231/13 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 23 maja 

2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Krośniewice, 

 Uchwała Nr XXXVII/257/13 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 6 listopada 

2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, 

obręb geodezyjny Nowe oraz działki numer 60/2, obręb geodezyjny Skłóty, 

położonych na terenach Gminy Krośniewice, 

 Uchwała Nr XLII/303/14 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 16 czerwca 

2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części działek nr 7/2 i 8/2 położonych w obrębie Zieleniew, 

 Uchwała Nr V/24/15 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych 

w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży, 

 Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej, 

 Uchwała Nr XXXIV/231/17 Rady  Miejskiej  w  Krośniewicach z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, 

Prusa, Łęczyckiej i Kasztanowej, 

 Uchwała Nr XXXV/236/17 Rady  Miejskiej  w  z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice 
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dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, Szubsk 

Towarzystwo, Cygany, 

 Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady  Miejskiej  w  z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

Morawce-Krzewie, 

 Uchwała Nr XLVI/320/18 Rady  Miejskiej  w  z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

fragmentów miasta i gminy Krośniewice; 

 

 

Pod koniec 2018r, zgodnie z wytycznymi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Burmistrz dokonał analizy aktualności studium i planu. Następnie Rada 

Miejska w Krośniewicach podjęła Uchwałę Nr XLIX/341/2018 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krośniewice dokonano oceny 

obowiązujących dokumentów planistycznych; 

 

Realizacja przyjętych programów i strategii w 2018 r. została omówiona 

w poszczególnych działach raportu. W podsumowaniu zostaną przedstawione 

najważniejsze cele poszczególnych strategii oraz programów, a także realizacja 

programów nieujętych wcześniej w raporcie. 
 

1. Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 – 2022. 

Głównym celem rozwoju Gminy i Miasta Krośniewice, jest  zapewnienie mieszkańcom 

wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na rozwój przedsiębiorstw, zapobieganie 

bezrobociu, tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej 

oraz sportowej. 

Cel główny przekłada się na następujące cele strategiczne: 

Cel  strategiczny  I   –  Wspieranie  i  rozwój  przedsiębiorczości,   w  szczególności 

poprzez aktywizację  lokalnych  zasobów  oraz  wykorzystanie  lokalnych  i regionalnych 

specjalizacji. m.in. poprzez: 

a. bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną (głównie infrastrukturę drogową, 

wodno-kanalizacyjną, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie i samym Mieście 

Krośniewice), 

b. kształtowanie w społeczności gminy postaw przedsiębiorczych ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet, 

c. tworzenie dogodnych warunków i wsparcie dla nowopowstających przedsiębiorstw, 

d. rozwój instytucji otoczenia biznesu w szczególności w oparciu o działalność Lokalnej 

Grupy Działania, 

e. kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę w nowym zawodzie 

lub podjąć samodzielną działalność gospodarczą, 

f. rozwój infrastruktury informatycznej i e-usług publicznych,  
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g. promocja terenów inwestycyjnych gminy wraz z poprawą wizerunku gminy i miasta 

jako całości, 

h. stworzenie bazy naukowo – technicznej związanej z lotnictwem cywilnym, 

i. dywersyfikacja działalności gospodarczej opartej na rolnictwie. 

 

 Cel strategiczny był realizowany poprzez: bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę 

techniczną (głównie infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, publikacja na stronie 

Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oferty inwestycyjnej Gminy, udostępnienie terenów 

Gminy na lokalizację sieci gazowej, dostosowanie terenów poprzez zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych 

do warunków sprzyjającym lokalizacji nowych  inwestycji w gminie ( dla części obrębu 

Morawce-Krzewie) 

Cel  strategiczny  II -   Poprawa  warunków  życia  mieszkańców  Gminy i  Miasta 

Krośniewice poprzez ochronę zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, 

socjalnego, edukację, oświatę i sport, w szczególności poprzez: 

a. rozwój funkcji edukacyjno-oświatowych i sportowych w gminie, 

b. ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa socjalnego, 

c. wdrażanie nowoczesnych form edukacji, 

d. współpracę zagraniczną, 

e. zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu 

informacji w szczególności do Internetu. 

Cel strategiczny był realizowany m. in. poprzez: inwestycję pn. Budowa Sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. 

Krośniewice. 

Strategię Gminy Krośniewice realizowało również GCKSiR – cel główny:  

,,Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez (…) zwiększenie dostępu  

do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej sportowej”.  

 Działania mające na względzie realizację tego celu polegają przede wszystkim  

na dbałości o stan posiadanej infrastruktury sportowej i kulturalnej.  

W 2018r. przeprowadzono kolejny etap remontu sali w budynku OSP, dzięki czemu 

została ona przystosowana do obowiązujących przepisów p.poż. Wymieniono łatwopalny 

sufit, zamontowano nowe oświetlenie sali i sceny, zdjęto drewnianą boazerię, wymieniono 

instalację grzewczą, odnowiono ściany. Nie udało się dostosować obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – nie jest to możliwe ze względów technicznych, sala widowiskowa jest 

zlokalizowana na piętrze, co tym bardziej utrudnia dostęp osobom mającym problem 

z poruszaniem się.  
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Analiza warunków pracy Ośrodka Kultury skłania do podjęcia starań o budowę nowego 

obiektu, aby zespoły amatorskie i kadra instytucji miała odpowiednie warunki do pracy, 

a odbiorcy – do korzystania z oferty.  

 

GCKSiR ze względu na zakres prowadzonej działalności realizuje zwłaszcza cel strategiczny 

II – ,,Poprawa warunków życia mieszkańców (…) poprzez sport,  

a w szczególności: a) rozwój funkcji edukacyjno- oświatowych i sportowych w gminie (…)”.  

 

GCKSiR realizuje również elementy Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Krośniewice na lata 2018- 2020. Instytucja nie zajmuje się całościowym wsparciem 

rodzin i ich codziennego funkcjonowania, jednak realizując swoje zadania statutowe 

(prowadząc warsztaty artystyczne, zajęcia sekcji i zespołów, zajęcia wakacyjne, wycieczki- 

kulturalne i krajoznawcze, zajęcia sportowe, organizując wydarzenia w zakresie kultury, 

sportu i rekreacji, w tym finansowane ze środków zewnętrznych, oraz poprzez udostępnianie 

posiadanej bazy sportowej) wspiera krośniewickie rodziny, prowadzi edukację kulturalną 

i rozwija kompetencje dotyczące odbioru różnych tekstów kultury oraz zapewnia różnorodne 

formy spędzania wolnego czasu (amatorski ruch artystyczny, rozwój czytelnictwa, sport 

i rekreacja). Oferta instytucji jest kierowana do różnych grup wiekowych – do dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych i seniorów.  

 

Cel strategiczny III - Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu 

przestrzennego poprzez: 

a. poprawę stanu otaczającego środowiska naturalnego, 

b. zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego, dbanie o ład przestrzenny 

i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców gminy, 

c. poprawa zdrowotności mieszkańców, 

d. kontynuowanie procesu rewitalizacji miasta Krośniewice. 

Cel strategiczny IV – Odnowa wsi - pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego 

poprzez: 

a. zachowanie  stanu  dziedzictwa  kulturalnego  oraz  jego  promocja  w  skali 

ponadlokalnej i międzynarodowej, 

b. budowa markowych produktów turystycznych poprzez wykorzystanie historii dworów 

w całym regionie; 

c. podjęcie działań na rzecz podniesienia świadomości kulturalnej mieszkańców, 

d. wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy w tworzeniu nowoczesnych form 

nauczania, 

e. podniesienie jakości życia i pracy na wsi i mieście 

Cel strategiczny był realizowany m. in. poprzez:  

,,Odnowa wsi – pielęgnacja kultury i dziedzictwa”, chroniąc materialne i niematerialne 

dziedzictwo kulturowe miejscowej społeczności – służy temu praca zespołów 

artystycznych, organizowanie koncertów i spektakli teatralnych, realizowanie projektów, 

współpraca z kołami gospodyń wiejskich, pielęgnowanie i propagowanie tradycji 

ogólnopolskich i lokalnych. 

 



78 

 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2011-2014 

z perspektywą na lata 2015-2018 

 

Program jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie 

gminy.  

 

Cele i kierunki działań w obszarze „ Ekologia” zawarte w Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Gminy Krośniewice na lata 2006-2015 
CELE PIERWSZORZĘDNE 

Podjąć działania w kierunku stworzenia sprawnego 

systemu odbioru ścieków z terenu całej gminy. 

Skuteczne wdrożenie systemu segregacji 

odpadów 

stałych na terenie całej gminy. 

Podjąć działania w kierunku poprawy 

architektury 

zieleni i zadrzewień na terenie całej gminy. 

Kierunki działań  Kierunki działań Kierunki działań 

Promocja 

i wdrożenie budowy 

oczyszczalni  

przydomowych. 

Rozbudowa 

istniejącej 

oczyszczalni 

ścieków 

pod 

zwiększone 

potrzeby 

odbioru 

ścieków 

z całej 

gminy. 

Monitoring 

zbiorników 

bezodpływowych 

i skuteczne 

oczyszczanie 

nieczystości 

płynnych 

pochodzących 

z tych 

zbiorników. 

Zwiększenie 

ilości 

pojemników 

do segregacji 

odpadów. 

Stworzeni 

system 

segregacji 

odpadów 

u źródła ich 

wytwarzania. 

Zwiększy 

asortyment 

segregowanych 

odpadów. 

Budowa 

skwerów 

i architektury 

małej zieleni 

w każdym 

sołectwie 

Projekt 

mechanizmów 

prawnych 

i finansowych 

stwarzających 

postawę 

do estetyzacji 

poszczególnych 

miejscowości 

w oparciu 

o działania 

właścicieli 

obiektów. 

Planowanie 

rozwoju 

gminy 

z 

zachowaniem 

istniejących 

zasobów 

zieleni, lasów 

i zadrzewień. 

CELE DRUGORZEDNE 

Podjąć działania w kierunku wzrostu świadomości 

ekologicznej. 

Podjąć działania w kierunku ochrony 

środowiska przed degradacja. 

Stworzenie warunków do zmiany systemu 

ogrzewania. 

Kierunki działań Kierunki działań Kierunki działań 

Budowa ścieżek edukacji 

ekologicznej 

pod potrzeby 

rozszerzonych 

programów nauczania 

w szkołach 

podstawowych 

i gimnazjach. 

Edukacja 

dorosłych 

w oparciu 

o lokalne 

media 

w zakresie 

nowych 

technologii 

grzewczych 

i 

szkodliwości 

zachowań 

niszczących 

środowisko 

w 

powiązaniu 

ze stanem 

zdrowia. 

Organizacja 

„zielonych 

szkół” dla dzieci 

i młodzieży 

wszystkich 

poziomów 

nauczania w tych 

obszarach Polski, 

w których 

funkcjonują 

dobre 

rozwiązania w 

zakresie ochrony 

środowiska. 

Tworzenie 

prawnie 

i zwyczajowo 

chronionych 

obszarów 

przyrodniczych. 

Monitoring 

źródeł 

potencjalnych 

zagrożeń 

ekologicznych. 

Przeciwdziałanie 

agresywnym 

i 

zanieczyszczającym 

środowisko formom 

gospodarki rolnej. 

Budowa sieci 

gazowniczej 

w 

Krośniewicach 

i obszarach 

zwartej 

zabudowy. 

Monitoring 

źródeł niskiej 

emisji, 

egzekucja kar 

jako narzędzie 

mobilizacji 

do zmiany 

systemu 

ogrzewania 

energii 

cieplnej. 

Promocja 

nowych 

technologii 

opartych 

na biomasie. 

CELE TRZECIORZEDNE 

Podjąć działania dla utrzymania obszarów czystego krajobrazu. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju agroturystyki. 
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Cele i kierunki działań w obszarze „Infrastruktura” Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Gminy Krośniewice na lata 2006-2015 
CELE PIERWSZORZĘDNE 

Podjąć działania w kierunku rozbudowy 

i modernizacji dróg przebiegających w granicach 

administracyjnych gminy wraz z infrastrukturą 

okołodrogową. 

Podjąć działania w kierunku budowy sieci 

kanalizacyjnej modernizacja sieci 

wodociągowej. 

Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy 

i poprawy infrastruktury technicznej. 

Kierunki działań  Kierunki działań Kierunki działań 

Remont dróg 

wewnętrznych 

łączących 

poszczególne 

miejscowości 

gminy. 

Rozbudowa 

infrastruktury 

około drogowej 

(oświetlenie, 

chodniki wzdłuż 

głównych ciągów 
komunikacyjnych). 

Budowa dróg 

wewnątrzosiedlowych 

na nowo 

powstających 

obszarach zabudowy 

mieszkaniowej. 

Kontynuacja 

działań 

zmierzających 

do skanalizowania 

całej gminy 

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków w 

obszarach 

wiejskich o 

rozproszonej 
zabudowie 

Modernizacja 

sieci 

i urządzeń 

wodociągowych 

dla poprawy 

jakości i 

parametrów 
wody pitnej. 

Powszechny dostęp 

do 

szerokopasmowego 
Internetu 

Umożliwienie 

rozwoju sieci 

gazowniczej 
na terenie gminy. 

Promowanie 

i wdrażanie 

alternatywnych 

źródeł energii, 

w tym 

przede 

wszystkim 

pozyskiwanie 

energii cieplnej 

(biomasa, 
solary). 

 

CELE DRUGORZEDNE 

Podjąć działania w kierunku rozbudowy 

oczyszczalni ścieków. 

Podjąć działania w kierunku budowy 

infrastruktury publicznej. 

Podjąć działania w kierunku rozwoju różnych 

form budownictwa. 

Kierunki działań Kierunki działań Kierunki działań 

Wykonanie 

przedstudium 

wykonalności 

dla 

wykorzystania 

istniejącej 

oczyszczalni 

przy planach 

rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej. 

Stworzenie 

monitoringu źródeł 

finansowania 

w oparciu 

o aktualizowane 

na bieżąco dane 

o dotacjach 

dostępnych 

dla realizacji 

inwestycji 
gminnych. 

Wdrożenie nowych 

technologii 

min. w zakresie 

utylizacji osadu 
pooczyszczalnianego. 

Budowa 

i rozbudowa 

obiektów 

oświatowych 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 
gimnazjum 

Budowa i 

modernizacja 

publicznych 

obiektów 

kultury, 

rekreacji 

i sportu (Dom 

Kultury, 

świetlice 

wiejskie). 

Modernizacja 

obiektów 

komunalnych 

i zakupy 

inwestycyjne 

poprawiające 

komfort 

i jakość życia 

mieszkańców. 

Uzbrojenie 

wyznaczonych 

terenów pod różne 

formy 

budownictwa 
indywidualnego. 

Utworzenie 

Towarzystwa 

Budownictwa 

Społecznego 

dla realizacji żądań 

budownictwa 
wielorodzinnego 

Rewitalizacja 

istniejących 

zasobów 

komunalnych 

w kierunku 

tworzenia 

mieszkań 
socjalnych. 

CELE TRZECIORZEDNE 

Stworzyć nowe i utrzymać istniejące połączenia komunikacyjne na terenie gminy. Podjąć działania w kierunku rozbudowy „TARGOWICY” 

 

W 2018 r. przeprowadzono spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży w Gminie 

Krośniewice. Spektakl pod nazwą „Baron Smog” organizowany dla dzieci miał na celu 

poszerzenie świadomości ekologicznej i rozwijanie właściwych postaw związanych z niską 

emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i segregacją odpadów. Natomiast spektakl 

ekologiczny dla młodzieży pod nazwą „Jaskiniowcy” miał na celu poszerzenie świadomości 

ekologicznej i rozwijanie właściwych postaw wobec przyrody: ukazuje zagrożenie 

dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami, niskiej emisji, 

czy też zanieczyszczenia wód. 

3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice 

na lata 2012 -2032  

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. 

w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski, który został przyjęty w 2002 roku. W lipcu roku 2009 powstał Program Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  
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Nowy program utrzymuje cele poprzedniego, tj.: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 określa także nowe zadania 

niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 23 lat, wynikające ze zmian 

gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej. 

Realizacja niniejszego Programu wpłynie przede wszystkim na poprawę warunków ochrony 

zdrowia i życia mieszkańców Gminy Krośniewice. Poniżej przedstawiono oczekiwane efekty 

społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne, które wynikają z realizacji niniejszego Programu. 

 

Efekty społeczne: 

1. Poprawa ochrony zdrowia mieszkańców. 

2. Ograniczenie śmiertelności w wyniku chorób azbestozależnych. 

3. Wydłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych. 

4. Poprawa estetyki budynków budowlanych. 

5. Wzrost atrakcyjności terenów dla inwestorów. 

Efety ekologiczne: 

1. Ograniczanie lub eliminacja narażenia środowiska na azbest. 

 

Efekty ekonomiczne: 

1. Wzrost wartości nieruchomości. 

2. Wzrost obrotów na rynku nieruchomości, co w konsekwencji przekłada się dochody 

własne Gminy. 

3. Wzrost inwestycji. 

4. Obniżenie kosztów leczenia chorób azbestozależnych. 

 

Cel i zakres opracowania Programu 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, celem Programu 

jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 

roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 

z włóknami azbestu na terenie gminy, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu 

na środowisko w gminie. 

W 2018 r. Gmina Krośniewice przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowała zadanie „Likwidacji wyrobów 

zawierających azbest z Gminy Krośniewice w 2018 r.”. 

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac: 

 demontaż, zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest – 1,000 Mg. 

 zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest – 45,002 Mg; 
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4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krośniewice 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji 

przeprowadzonej na terenie Miasta i Gminy w celu określenia kluczowych obszarów działań 

oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez Miasto i Gminę celu w zakresie redukcji emisji 

CO2. Dodatkowo definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, 

wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, 

co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  

w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy 

(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). 

Cel główny  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Krośniewice to:  

Realizacja pakietu klimatycznego - energetycznego do roku 2020 

 

Realizacja celów założonych w Planie ma doprowadzić do stworzenia w Mieście i Gminie 

bardziej przyjaznej dla środowiska przyrodniczego oraz bezpiecznej i efektywnej 

infrastruktury energetycznej, z uwzględnieniem wymogów środowiska. Efektem działań 

będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki 

oraz tlenków azotu). Wzrośnie zatem jakość powietrza na terenie Miasta i Gminy 

Krośniewice, a ilość emiterów ulegnie zmniejszeniu.  

Cel główny realizowany będzie poprzez cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł 

niskiej emisji w Mieście i Gminie Krośniewice 

Cel strategiczny będzie zrealizowany m.in. poprzez: 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych w Mieście i Gminie, 

 zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Mieście i Gminie, 

 monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza, 

 dalsza gazyfikacja, 

 wspieranie rozwoju pojazdów elektrycznych (niskoemisyjnych), 

 udrożnienie ruchu na drogach gminnych i powiatowych. 

 

Cel strategiczny 2 : Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie 

energetycznym Miasta i Gminy 

Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez: 

 wspieranie programu instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych  

(m.in. kolektory słoneczne, fotowoltaika),  

 stopniową wymianę źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na źródła 

wykorzystujące energię odnawialną (szczególnie pompy ciepła, biomasa, 

fotowoltaika), 

 stworzenie systemów typu SMART z wykorzystaniem energii odnawialnej, 

 zasilanie oświetlenia ulicznego energią odnawialną, 
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 promocję samochodów elektrycznych poprzez budowę stacji ładowania takich 

pojazdów. 

Cel strategiczny 3 : Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu Miasta 

 i Gminy Krośniewice 

Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez: 

 docieplenie przegród oraz dachów poszczególnych obiektów, 

 wykorzystanie nowoczesnych systemów grzewczych, 

 wykorzystanie innowacji, 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obiektów. 

 

Cel strategiczny 4 : Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 

efektywności energetycznej w budynkach prywatnych i przedsiębiorstwach 

Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez: 

 akcje promujące efektywność energetyczną i tematykę ochrony środowiska wśród 

dzieci i młodzieży, 

 upowszechnienie wiedzy na temat efektywności energetycznej pośród mieszkańców 

oraz lokalnych przedsiębiorców, 

 upowszechnienie stanu wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej pośród 

mieszkańców Gminy, 

 promocja budownictwa ekologicznego, 

 stałe szkolenia pracowników Miasta i Gminy oraz jednostek podległych na temat 

efektywności energetycznej. 

 

W 2018 r. w ramach realizacji w/w celów została podjęta uchwała Nr XLVIII/335/18 

Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą 

emisję zanieczyszczenia w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”. 

5. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2018 roku 

  

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu Gminy Krośniewice.  

 

Program obejmuje:  

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,  

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych 

zwierząt gospodarskich. 
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Realizacja Programu w 2018r  

 

Środki finansowe na realizacje zadań wynikających z Programu w rok 2018 wynosiły 

 137 003,65 zł. W ramach  realizacji Programu wykonano następujące zadania:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów – 110304,10 zł; 

2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 1400,00 

zł; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt – 18199,55 zł; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych –4100,00 zł; 

5) zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – 3000,00 zł. 

 

6. Uchwała nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 38, poz. 350 i 351) 

Realizując postanowienia uchwały nr LXI/368/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach 

z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego Gminy Krośniewice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 

sportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 38, poz. 350 i 351), Burmistrz Krośniewic w 2018 roku 

podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków na realizację 

przedsięwzięć w zakresie sportu. Rodzaj przedsięwzięcia: „Realizacja programu szkolenia 

sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych”. 

Kwota dotacji na realizację zadania wynosiła 70 000,00 zł W odpowiedzi na ogłoszenie 

4 kluby sportowe działające na terenie gminy Krośniewice złożyły wnioski ubiegając 

się o przyznanie dotacji: 

1) Krośniewicki Klub Sportowy Karate-do Tsunami z siedzibą w Krośniewicach 

2) Miejski Klub Sportowy „Stal” Baseball i Softball z siedzibą w Kutnie 

3) Miejski Klub Sportowy „Expom Krośniewianka” z siedzibą w Krośniewicach 

4) Fundacja Abi z siedzibą w Woli Nowskiej. 
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Informacja o realizowanych przedsięwzięciach sportowych i przyznanych środkach finansowych 

 na realizację zadania  własnego gminy 

 

7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy   

Program mieszkaniowy na lata 2018 - 2022 obejmuje: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu 

nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 

a także wydatki inwestycyjne; 

Nazwa klubu 

sportowego 
Tytuł przedsięwzięcia 

Wartość 

całego 

zadania 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanych 

środków            

z dotacji przez 

klub 

 

Krośniewicki Klub 
Sportowy Karate-do 

Tsunami z siedzibą 

w Krośniewicach 
 

Udział dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych 

w zawodach sportowych 

oraz pokazach 

na szczeblu regionalnym, 

wojewódzkim i krajowym, 

z zakresu Karate Tsunami 

 

 

15 410,00 zł 

 

 

14 910,00 zł 

 

 

14 000,00 zł 

 

 

13 804,00 zł 

    

Miejski Klub Sportowy 

„Stal” Baseball 

i Softball 
z siedzibą w Kutnie 

 

Organizacja szkolenia oraz 

udział we współzawodnictwie 

sportowym w softballu 

dziewcząt 

 

 

15 000,00 zł 

 

 

15 000,00 zł 

 

 

11 000,00 zł 

 

 

11 000,00 zł 

Miejski Klub Sportowy 
„Expom 

Krośniewianka” 
z siedzibą w 

Krośniewicach 

 

Rozgrywki Piłkarskie  

o Mistrzostwo Łódzkiego 

Związku Piłki Nożne w 

Sezonie Piłkarskim 

2018/2019, B Klasy Seniorów, 

Drużyny Ligi Młodzieżowej 

 

 

55 000,00 zł 

 

 

45 000,00 zł 

 

 

37 000,00 zł 

 

 

30 5043,44 zł 

Fundacja Abi w Woli 

Nowskiej 

Akademia Abi w rozgrywkach 

piłkarskich ŁZPN 

 

12 900,00 zł 

 

12 000,00 zł 

 

8 000,00 zł 

 

7 123,0 zł 
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8) propozycję działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Realizacja programu w 2018r została omówiona w Dziale VIII niniejszego Raportu. 

8. Gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów  alkoholowych  

za  2018 r. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 r. została zaplanowana kwota w wysokości: 120.000,00 zł, 

z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do budżetu gminy 

wpłynęła kwota 122.392,66 zł wydana została kwota: 114.768,03 zł.  Powyższa kwota została 

rozdysponowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujący sposób:  

3. Dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu 

i pokrycie kosztów badań psychologiczno – psychiatrycznych: ogółem: 10.661,60 zł 

(w tym koszty: opinii wydanych przez lekarzy biegłych sądowych, zabiegów 

chirurgicznych, zakupu leków, badania GGTP – próby wątrobowe, opłata sądowa 

dot. złożonych wniosków o leczenie odwykowe) 

4. Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii w placówkach oświatowych gminy. 

Dofinansowanie spektakli, warsztatów, programów profilaktycznych (w tym zakup 

broszur, ulotek itp.) ogółem: 15.230 zł  

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach – program profilaktyczny „Jesteśmy 

świadomi…”  – 3.600 zł, 

- Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach – program profilaktyczny: „Bezpieczni! Wolni! 

Kreatywni na co dzień!” – 3.000 zł, 

- zakup huśtawki na plac zabaw w Jankowicach – 2.499 zł, 

- zakup widowiska profilaktycznego pt. „Brakujący element” dla dzieci z Miejskiego 

Przedszkola w Krośniewicach – 300 zł, 

- zorganizowanie podsumowania zajęć sportowych przez Gminne Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji w Krośniewicach – 911 zł, 

- włączenie się w kampanię „Dumni z Polski” 2018 – 4.920 zł. 

5. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych 

imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. Dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych ogółem: 37.000 zł.  

zadania realizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

środki zostały wykorzystane w następujący sposób: 

- zorganizowano Dzień Dziecka i Olimpiadę Przedszkolaków, 

- zorganizowano zajęcia dla dzieci spędzających wakacje w miejscu zamieszkania, 

- zorganizowano turnieje sportowe, zawody, imprezy rekreacyjne (np. rajdy rowerowe) 

i inne propagujące postawy prozdrowotne, 

- przeprowadzono warsztaty i kursy służące rozwijaniu zainteresowań oraz integrujące 

społeczność, 

- przeprowadzono imprezy służące propagowaniu wartościowych społecznie postaw, 

- zorganizowanie imprezy propagującej różne formy artystycznego przekazu jako formę 

spędzania wolnego czasu. 
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6. Dofinansowanie do spotkań świąteczno – noworocznych dla dzieci   

ogółem: 11.571,43 zł.  

w tym: paczki dla dzieci z Sołectw (wszystkie sołectwa złożyły wnioski łącznie dzieci 

644 koszt jednej paczki 17 zł): 10.948 zł, zakup słodyczy dla mieszkańców 

Gminy Krośniewice z okazji Mikołajek (słodycze zostały zakupione dla Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach): 623,43 zł  

7. Sfinansowanie form pomocy dzieciom z rodzin patologicznych poprzez 

organizowanie zajęć sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży w czasie całego 

roku z hasłem negującym picie alkoholu:  ogółem: 17.000 zł 

zadania realizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

środki zostały wykorzystane w następujący sposób:  

- przeprowadzono zajęcia dla młodzieży – z halowej piłki nożnej i piłki siatkowej, 

- zakupiono sprzęt w celu realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży, 

- zorganizowano 6. Krośniewicki Bieg Rekreacyjny, 

- zakupiono puchary oraz medale dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 

i turniejach sportowo – rekreacyjnych, 

- zakupiono kubki promujące trzeźwość z hasłem Lepiej napij się herbaty. 

 

8. Pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno –informacyjnego w tym zakup 

materiałów biurowych, ulotek, broszur, informatorów, plakatów itp. ogółem: 

10.075,00 zł 

w tym:  

- utrzymanie punktu  (60 zł za godzinę): 8.526 zł 

- zakup alkomatu na potrzeby  Komisji: 1.549 zł 

9. Wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych: ogółem: 13.230 zł (brutto) 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. odbyła  10 posiedzeń 

Komisja przeprowadziła rozmowy z 44 osobami podejrzanymi o uzależnienie 23 osoby 

wyraziły zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia, poprzez przyjmowanie ANTICOLU 

w Przychodni „ELMED” w Krośniewicach, 12 osób poddało się zabiegowi chirurgicznemu – 

wszyciu leku, 43 osoby wyraziły zgodę na uczęszczanie do punktu konsultacyjno – 

informacyjnego w Krośniewicach, w 9 przypadkach zachodziła potrzeba wystąpienia 

z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Łęczycy o zastosowanie przymusowego leczenia 

odwykowego. W punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. uzależnienia od alkoholu, 

zostało udzielonych 298 porad terapeutycznych.   

W 2018 r. Komisja wydała 13 postanowień w sprawie  zaopiniowania wydania zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.   

 

 Na dzień 1 stycznia 2018 roku 31 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 Na dzień 31 grudnia 2018 roku 29 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 
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9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zaplanowano 

kwotę 10.000 zł.  Głównym celem Programu była profilaktyka i ograniczenie zjawiska 

używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy 

w szczególności przez dzieci i młodzież poprzez realizacje działań profilaktycznych.  

Realizacja powyższego obszaru zrealizowana została w formie profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach tego zadania skupiono się na 

ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami wynikającymi z używania narkotyków. 

Ochrona powyższa miała na celu wyrobienie mechanizmów obronnych 

„Mówię NIE narkotykom” i wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Środkiem do realizacji wytyczonych celów była realizacja programów profilaktyczno – 

wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.  

 Program   profilaktyczny   „Jesteśmy aktywni”   

Program realizowany był w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w klasach III. Program 

objął 60 uczniów. Program realizowany był w terminie od 12 lutego do 30 września 2018 r.  

Głównym celem tego programu była promocja zdrowego stylu życia wolnego 

od nałogów.  

Środki zostały przeznaczone na działalność informacyjną i edukacyjną szkoły w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe 

na których realizowane były zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień, zdrowym 

żywieniem, zdrowym trybem życia, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, bez narkotyków, 

substancji psychoaktywnych. Realizacja programu odbywała się metodą warsztatową 

i innymi metodami aktywnymi. W ramach programu dzieci uczestniczyły w Projekcie 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Ich celem było zachęcenie do nauki 

pływania oraz innych form aktywności fizycznej, a także  zdrowego odżywiania 

oraz uświadomienia uczniom zagrożeń wynikających z używania dopalaczy, narkotyków. 

Podczas wszystkich zajęć uczniowie uczyli się właściwych zachowań, asertywności 

i zrozumienia problemu uzależnień występującego we współczesnym świecie.  

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota w wysokości 5.000  zł. 

 Program profilaktyczny „Możesz żyć bez…”  

Program obejmował zagadnienia profilaktyki środków uzależniających. Realizowany 

był w terminie 01 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. W ramach programu odbył się 

cykl zajęć edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych skierowanych do 240 

uczniów klas IV — VIII, spektakl profilaktyczny oraz wycieczki edukacyjne. Był to szereg 

działań zapobiegających sięganiu przez nastolatków po środki uzależniające zwłaszcza 

dopalacze i narkotyki, które stanowią przykład współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych 

oraz przeciwdziałaniu cyberprzemocy i fonoholizmowi. Realizacja programu odbywała się w czasie 

spektakli profilaktycznych, podczas godzin wychowawczych wycieczek. Wychowawcy 

przeprowadzili pedagogizację rodziców podczas zebrań klasowych oraz ich włączyli 

się do działań podejmowanych w zakresie profilaktyki uzależnień. Podsumowaniem realizacji 

programu były klasowe prezentacje uczniowskie na temat: „Możesz żyć bez ..." (krótkie formy 

teatralne, literackie, plakaty, komiksy). 

Program profilaktyczny dostosowany był do potrzeb uczniów szkoły oraz lokalnego 

środowiska i realizował zagadnienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Miał za zadanie wyposażyć uczniów w niezbędne umiejętności oraz wykształcić nawyki radzenia 

sobie w sytuacjach zagrożenia, jakim jest między innymi niebezpieczeństwo uzależnień od środków 

odurzających. 
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Zrealizowano następujące zadania: 

1. Odbył się cykl zajęć edukacyjno — informacyjnych dla uczniów: 

- jak sobie radzi w trudnych sytuacjach? - uświadamianie uczniom, 

w jakich sytuacjach najczęściej podejmujemy ryzykowne decyzje, kształtowanie 

nawyku zbierania informacji przed podjęciem decyzji, rozwijanie umiejętności 

analizowania sytuacji uświadomienie uczniom różnych sposobów rozwiązywania 

problemów, kształtowanie umiejętności odnajdywania i wykorzystania swoich mocnych 

stron w konkretnej sytuacji, 

- mówię nie - czyli o tym, jak podejmować ważne decyzje - nabycie praktycznych 

umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrożenia oraz radzenia sobie z presją wywieraną 

przez innych, kształtowanie wśród uczniów zachowań asertywnych, utrwalanie nawyku 

analizowania sytuacji, 

- dlaczego młodzież sięga po dopalacze? - uświadomienie uczniom negatywnego 

wpływu środków uzależniających na organizm młodego człowieka, poznanie 

najczęstszych przyczyn sięgania po środki uzależniające, wyrabianie wśród uczniów 

nawyku odmawiania w chwili zagrożenia namową na zażywanie środków 

uzależniających, 

- może lepiej żyć bez uzależnień? - uświadomienie uczniom skutków używania 

dopalaczy, wskazanie na aspekt psychiczny i fizyczny uzależnień, zapoznanie uczniów 

z ideą zdrowego stylu życia i priorytetami związanymi ze zdrowiem, 

- asertywny znaczy bezpieczny? - uświadomienie dzieciom roli posiadania swojego 

zdania i umiejętności odmawiania, 

- narkotyki - droga donikąd - uświadomienie zagrożeń wynikających z używania 

środków psychoaktywnych. 

2. Odbył się spektakl profilaktyczny - „Magiczny kapelusz" zaprezentowany przez Fundację 

Grupa T z Torunia; 

3.  Zrealizowano program dedykowany do uczniów klas VII i VIII „Ja i moje życiowe decyzje" 

w ramach którego odbyły się debaty o różnych rodzajach uzależnień ze szczególnym 

uwzględnieniem fonoholizmu oraz konkurs na pracę literacką o następującej tematyce: 

- Dlaczego warto rozwijać swoje pasje i zainteresowania?" 

- „Jakie zagrożenia dla zdrowia i rozwoju osobowości wynikają z uzależnień 

typu: fonoholizmu, nikotynizm, alkoholizm?" 

- „Jak można ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas?" 

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota w wysokości 5.000  zł. 

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Krośniewicach wynika, że w 2018 

r. funkcjonariusze  Komisariatu Policji w Krośniewicach odnotowali 4 przypadki 

zatrzymania osób, które posiadały zabronione środki odurzające lub substancje 

psychoaktywne.  

 

10. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  

 

W  Programie określono następujące formy współpracy, finansowej i pozafinansowej: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, tj.: 

a. powierzenie wykonywania zadań publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie jego realizacji; 

b. wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji 

na dofinansowanie jego realizacji; 



89 

 

2) powierzenie lub wspieranie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert 

albo w trybach określonych w art. 12-19 ustawy; 

3) powierzenie lub wspieranie realizacji zadań w trybie pozakonkursowym, określonym 

w art. 19a ustawy; 

4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania; 

5) tworzenie wspólnych programów i projektów oraz pomoc merytoryczna 

w ich realizacji; 

6) pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych; 

7) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają 

się o dofinansowanie z innych źródeł; 

8) promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu oraz przez         

inne formy promocji; 

9) konsultowanie projektów uchwał i innych dokumentów dotyczących organizacji  

pozarządowych; 

10) gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych 

przez organizacje pozarządowe. 

 

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Krośniewice 

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmocnieniu roli aktywności obywatelskiej 

w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Priorytetowym obszarem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 

2018 była kultura fizyczna – upowszechnianie i wspierania poprzez:  

1) tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, poprzez organizację 

i udział w zajęciach, zawodach; 

2) podnoszenie kwalifikacji organizatorów sportu; 

3) wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno – edukacyjnych. 

Wykonując postanowienia  uchwały Nr LX/366/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach   

z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

Nr 309, poz. 2598), Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 127/2017 z dnia 9 listopada 

2017 r. uruchomił konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy 

Krośniewice, której celem było uzyskanie opinii w zakresie treści projektu Programu.   

Formą konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii, z wykorzystaniem formularza, 

stanowiącego załącznik, z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Pisemne zaproszenia do udziału w konsultacji skierowane zostały do organizacji 

pozarządowych, zarejestrowanych przez Starostę Kutnowskiego, tj.: 

- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży, 

- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wymysłów, 

- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Teresin, 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EXPOM Krośniewice, 

- Miejski Klub Sportowy EXPOM KROŚNIEWIANKA w Krośniewicach, 

- Stowarzyszenie Tradycji 37 Pułku Piechoty w Krośniewicach, 
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- Stowarzyszenie „Integracja” w Krośniewicach, 

- Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie w Krośniewicach, 

- Fundacja Abi w Woli -Nowskiej, 

Ze strony uczestników konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia 

oraz propozycja do ww. projektu Programu. 

Wspólnie wypracowany Program współpracy został przedstawiony Radzie Miejskiej 

w Krośniewicach, która zatwierdziła jego ostateczną wersję.  

Sposób realizacji programu 

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej 

Współpraca Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 obejmowała zadania własne 

gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych z zakresu: Kultura fizyczna – 

upowszechnianie i wspieranie poprzez „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, 

w tym sportu, poprzez organizację i udział w zajęciach, zawodach”. 

Odbywała się ona w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 

realizację. 

W 2018 roku na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 10 000 zł. 

 Zarządzeniem nr 22/2018 Burmistrza Krośniewic z dnia 15 lutego 2018 r. ogłoszony 

został jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: „Tworzenie warunków 

do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, poprzez organizację i udział w zajęciach, 

zawodach”.  

Informacja o konkursie i przyznanych środkach finansowych na realizację zadania 

publicznego 

Rodzaj zadania 

publicznego 

Tytuł zadania 

publicznego 
Nazwa Oferenta 

Wartość całego 

zadania 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Wysokość 

wykorzystana 

przez Oferenta 

Kultura fizyczna – 

upowszechnianie i 

wspieranie 

„Tworzenie 

warunków do 

rozwoju kultury 

fizycznej, w tym 

sportu, poprzez 

organizację i udział 

w zajęciach, 

zawodach” 

Jazda konna 

z Gminą 

Krośniewice 2 

Fundacja Abi  

w Woli Nowskiej 
15 803,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 
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Biorąc pod uwagę zaproponowaną kwotę dotacji, Oferenci złożyli korekty, 

w których wskazali nowe wartości finansowe zadania publicznego. I tak: 

1) Fundacja Abi w Woli Nowskiej: 

- wartość całego zadani : 9 433,00 zł, w tym kwota dotacji: 5 000,00 zł; 

2) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej „Uśmiechnięte buzie”  

w Głogowej: 

- wartość całego zadania: 8 650,00 zł, w tym kwota dotacji: 5 000,00 zł. 

Reasumując Gmina Krośniewice w 2018 roku podpisała dwie umowy na realizację zadania 

publicznego pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, 

poprzez organizację i udział w zajęciach, zawodach” na łączną kwotę dotacji  10 000,00 zł: 

1) Fundacja Abi w Woli Nowskiej: kwota datacji – 5 000,00 zł; 

2) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej „Uśmiechnięte buzie”   

w Głogowej: kwota dotacji – 5 000,00 zł. 

W roku 2018 w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań 

publicznych.  

 

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej 

Na bieżąco udzielane były informacje i wyjaśnienia dotyczące składania ofert 

i sprawozdań w konkursach ofert. Ponadto współpraca pozafinansowa z organizacjami 

pozarządowymi polegała na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach 

działalności i realizowanych zadaniach, wspieraniu, doradztwie i udzielaniu pomocy 

merytorycznej organizacjom.  

Kultura fizyczna – 

upowszechnianie 

 i wspieranie 

„Tworzenie 

warunków 

do rozwoju kultury 

fizycznej, 

w tym sportu, 

poprzez organizację       

i udział w zajęciach, 

zawodach” 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej,  

w tym sportu 

w miejscowości 

Głogowa 

Stowarzyszenie na 

rzecz rozwoju dzieci  

i młodzieży wiejskiej 

„Uśmiechnięte buzie” 

w Głogowej 

13 650,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 5 0

0

0

,

0

0

 

z

ł 



92 

 

XIX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach podjęte w 2018r 

 
 

Lp. 

 

 

NR UCHWAŁY 

 

 

DATA 

 

W SPRAWIE 

 

SPOSÓB WYKONANIA 

1 XLI/277/18  27.02.2018 r. dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

2 XLI/278/18 27.02.2018 r. uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 

dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Krośniewicach 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

3 XLI/279/18 27.02.2018 r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody 

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała jest realizowana na bieżąco. 

4 XLI/280/18 27.02.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcie udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, 

które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały 

na terenie Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.  

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 20 marca 2018 r. poz. 1362. 

5 XLI/281/18 27.02.2018 r. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy 

Krośniewice na lata 2018-2020 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przekazana do realizacji Kierownikowi 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krośniewicach. 

6 XLI/282/18 27.02.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu 

i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 

prowadzonych przez Gminę Krośniewice 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.  

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 20 marca 2018 r. poz. 1363. 

7 XLI/283/18 27.02.2018 r. trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji 

dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 

i niepublicznych szkół, dla których Gmina Krośniewice jest 

organem rejestrującym 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.  

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 20 marca 2018 r. poz. 1364. 

http://biparchiwum.krosniewice.pl/?uchwaly=1&typ=1&rok=2018&mc=2&eid=1285
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8 XLI/284/18 27.02.2018 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Krośniewice w 2018 roku 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.  

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 20 marca 2018 r. poz. 1365. 

9 XLI/285/18 27.02.2018 r. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2019 roku 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i podlegała 

ogłoszeniu.  

10 XLI/286/18 27.02.2018 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. Program 

jest w trakcie realizacji.  

11 XLI/287/18 27.02.2018 r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. Program 

jest w trakcie realizacji.  

12 XLI/288/18 27.02.2018 r. nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji/czy została zrealizowana. 

Oczekujemy na podpisanie aktu notarialnego/akt 

notarialny został podpisany. 

13 XLI/289/18 27.02.2018 r. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie 

umowy dzierżawy.  

14 XLI/290/18 27.02.2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

15 XLI/291/18 27.02.2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, 

Gospodarki i Mienia na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

16 XLI/292/18 27.02.2018 r. przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Opieki Społecznej na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

17 XLII/293/18 27.03.2018 r.  dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 

rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zmiany 

do budżetu zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

18 XLII/294/18 27.03.2018 r. zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 dla Gminy 

Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 
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19 XLII/295/18 27.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2018 r.  

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 17 kwietnia 2018 r. poz. 2121. 

20 XLII/296/18 27.03.2018 r. wyposażenia w majątek Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

21 XLII/297/18 27.03.2018 r. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie 

umowy dzierżawy. 

22 XLII/298/18 27.03.2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji/uchwała została 

zrealizowana.  

23 XLII/299/18 27.03.2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji/uchwała została 

zrealizowana. 

24 XLII/300/18 27.03.2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji/uchwała została 

zrealizowana. 

25 XLII/301/18 27.03.2018 r. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu 

mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie 

umowy najmu. 

26 XLII/302/18 27.03.2018 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice 

mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

27 XLII/303/18 27.03.2018 r. podziału Gminy Krośniewice na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 

dnia 17 kwietnia 2018 r. poz. 2122. 

28 XLII/304/18 27.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania 

i kontroli dotacji dla niepublicznych placówek wychowania 

przedszkolnego i niepublicznych szkół, dla których Gmina 

Krośniewice jest organem rejestrującym 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 

dnia 17 kwietnia 2018 r. poz. 2123. 
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29 XLIII/305/18 18.04.2018 r. dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

30 XLIII/306/18 18.04.2018 r. zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 dla Gminy 

Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

31 XLIII/307/18 18.04.2018 r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym Gminy Krośniewice na lata 2018 - 

2022 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 9 maja 2018 r. poz. 2519. 

32 XLIII/308/18 18.04.2018 r. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce 

zameldowania posiadały na terenie Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 9 maja 2018 r. poz. 2520. 

33 XLIII/309/18 18.04.2018 r. nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała 

w trakcie realizacji/czy została zrealizowana. 

Oczekujemy na podpisanie aktu notarialnego/akt 

notarialny został podpisany. 

34 XLIII/310/18 18.04.2018 r. podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania 

oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 9 maja 2018 r. poz. 2521. 

35 XLIV/311/18 07.05.2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 30 maja 2018 r. poz. 2900. 

36 XLIV/312/18 07.05.2018 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Krośniewice w 2018 roku 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 28 maja 2018 r. poz. 2884. 

37 XLV/313/18 29.05.2018 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Krośniewice za 2017 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Sprawozdanie zostało rozpatrzone i zatwierdzone.  
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38 XLV/314/18 29.05.2018 r. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2017 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Absolutorium 

zostało udzielone. 

39 XLV/315/18 29.05.2018 r. dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 

na 2018 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zmiany 

do budżetu zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

40 XLV/316/18 29.05.2018 r. zmiany uchwały Nr XL/270/17 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 dla Gminy 

Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  

Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

41 XLV/317/18 29.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei 

Dojazdowej 

 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

42 XLVI/318/18 25.06.2018 r. dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 

rok  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

43 XLVI/319/18 25.06.2018 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

44 XLVI/320/18 25.06.2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy 

Krośniewice 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.   

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. 

z dnia 24 lipca 2018 r. poz. 3899. 

45 XLVII/321/18 20.07.2018 r. zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie  

z podjętą uchwałą. 

46 XLVII/322/18 20.07.2018 r. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i była 

realizowana na bieżąco.  

47 XLVII/323/18 20.07.2018 r. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części 

nieruchomości będących własnością Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie 

umowy dzierżawy. 

48 XLVII/324/18 20.07.2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji/uchwała została 

zrealizowana. 

49 XLVII/325/18 20.07.2018 r. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości 

stanowiącej współwłasność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji/uchwała została 

zrealizowana. 
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Załącznik 

 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krośniewice, dnia  31 maja 2019 r.   ..................................  


