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I. Wstęp 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) burmistrz, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy 
raport o stanie gminy. Raport ma stanowić podsumowanie działalności Burmistrza 
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. W ust. 3 ww. przepisu ustawodawca 
zawarł upoważnienie dla rady gminy do podjęcia fakultatywnej uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych wymogów dotyczących tego raportu.  

Jest to trzeci raport przygotowany przez Burmistrza Krośniewic w oparciu o zapisy 
art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Po raz pierwszy Rada Miejska w Krośniewicach  
w Uchwale Nr XXXV/223/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów 
dotyczących raportu o stanie gminy określiła szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 
Przy czym określone uchwałą szczegółowe wymogi znajdują zastosowanie do raportu 
za rok 2020. 

 

Zgodnie z § 2 uchwały Raport składa się z następujących części: 

1) część I – „Ogólne podsumowanie działalności wójta”; 
2) część II – „Realizacja polityk, programów i strategii”; 
3) część III – „Wykonanie uchwał rady gminy”; 
4) część IV – „Podsumowanie działalności w obszarach zadań własnych gminy”; 
5) część V – „Podsumowanie działalności w obszarach zadań zleconych gminie”; 
6) część VI – „Sprawozdanie z realizacji planowanych przedsięwzięć i inwestycji”. 

 

Zgodnie z § 8 uchwały Część VI raportu obejmuje informacje dotyczące stanu: 

1) postępowań sądowych z udziałem Gminy Krośniewice; 
2) postępowań egzekucyjnych, w których Gmina Krośniewice występuje jako wierzyciel. 
 

Zgodnie z § 9 uchwały Część VII raportu obejmuje Sprawozdanie z realizacji planowanych 
przedsięwzięć i inwestycji w zakresie: 

1) Powołania do życia Centrum Usług Środowiskowych we współpracy z powiatem 
kutnowskim; 

2) Przywrócenia projektu naukowo-badawczego w zakresie innowacyjnego Systemu 
Transportu Lotniczego; 

3) Utworzenia w Krośniewicach filii Powiatowego Urzędu Pracy; 
4) Inwestycji pn. „Mój Rynek” w Krośniewicach; 
5) Przeprowadzenia analizy przyczyn i przedstawienia wniosków dot. długotrwałej 

procedury uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego przez ZUK-pod kątem realizacji 
przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego; 

6) Stan zagospodarowania Podstrefy Krośniewice ŁSSE i działania podjęte w tym zakresie. 
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Rada Miejska w Krośniewicach jest zobowiązana rozpatrzeć Raport o Stanie Gminy 
na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu 
Miejskiego w Krośniewicach, jednostek organizacyjnych Gminy oraz szereg dokumentów, 
będących w posiadaniu Urzędu. 

 
Raport będzie umieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego  

w Krośniewicach w dniu 28 maja 2021 roku. 

 

II. Raport – część ogólna 
 

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. 

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. 
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Grunty stanowiące własność Gminy Krośniewice 

 

Lp. Grunty Gminy Krośniewice 
Na dzień 

31.12.2019 r. 

Na dzień 

31.12.2020 r. 

OGÓŁEM 244,64 ha  244,64 ha 

I 
Grunty przekazane w 
użytkowanie wieczyste 

11,99 ha 11,99 ha 

1 
Osobom fizycznym pod 
budownictwo mieszkaniowe 

0,00 ha 0,00 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 24,19 ha 24,19 ha 

IV W użytkowaniu własnym gminy: 196,02 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 2008 r. 
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 2020 r.: 

Burmistrz Krośniewic 

 Katarzyna Erdman, 

Skarbnik Gminy 

 Beata Mitlas , 

Sekretarz Gminy 

 Renata Brygier. 
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Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach: 

 Kępisty Sławomir – Przewodniczący Rady, 
 Bonawenturczak Andrzej, 
 Cieślińska Irena (Radna została wybrana w wyniku wyborów uzupełniających 

do Rady Miejskiej w Krośniewicach przeprowadzonych w dniu 12 stycznia 2020 r.), 
 Chmielecka Anna – Wiceprzewodnicząca Rady; 
 Czerwińska Beata, 
 Koczaski Wojciech – Wiceprzewodniczący Rady, 
 Konwerski Andrzej, 
 Król Mieczysław, 
 Krysiak Marek, 
 Łukomska Mariola, 
 Nowicki Adam, 
 Piotrowska Jadwiga, 
 Stolarczyk Ewa, 
 Suska Magdalena, 
 Trzeciak Krzysztof. 

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 
 

W 2020 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: Cezary Jankowski; 

2. Zakład Usług Komunalnych w Krośniewicach spółka z o.o.  
Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice 

ul. Łęczycka 34, 99-340 Krośniewice - Składowisko Odpadów we Frankcach 
Prezes: Piotr Manelski; 

3. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 
Adres: ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice 
Dyrektor: Iwona Szczygieł; 

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 
Adres: ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice 
Dyrektor: Anna Banasiak 
Wicedyrektor: Zbigniew Kacprowicz, Katarzyna Miziołek; 

5. Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 
  Adres: ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice 

Dyrektor szkoły (do dnia 31.08.2020 r.): Waldemar Pietrzak 
p.o. Dyrektora (od dnia 01.09.2020 r.): Agnieszka Bojanowska; 
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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. 

Mieszkańcy gminy: 

W 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 121 osób, przez co 
na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 8 043 osoby, w tym 3 846 kobiet i 3 846 mężczyzn. 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat i mniej) wynosiła 670 osób, 
a liczba mieszkańców w tym przedziale 682, 
 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 2 226 osób,  
 a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 2 531 osób, 

 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 301, a liczba mieszkańców: 
633. 

 

Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 4 166 osób, a na terenach 
wiejskich 3 998 osób. Na koniec 2020 r. dane te przedstawiały się następująco: 4 106 i 3 937. 

 

W 2020 r. narodziło się w gminie 65 osób, w tym 32 dziewczynek i 33 chłopców,  
a zmarło 132 osób, w tym 66 kobiet i 66 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny  
w 2020 r. wyniósł - 67.  

Liczba Mieszkańców z podziałem na sołectwa 

 

 



 

 

- 11 - 

Lp. Sołectwo Liczba ludności w sołectwie 

1. Bielice 173 

2. Franki 46 

3. Jankowice 358 

4. Kajew 416 

5. Kopy 178 

6. Luboradz 128 

7. Morawce 268 

8. Nowe 363 

9. Ostałów 83 

10. Pawlikowice 121 

11. Pomarzany 289 

12. Suchodoły 49 

13. Szubina 164 

14. Szubsk Duży 128 

15. Szubsk - Towarzystwo 57 

16. Teresin 221 

17. Witów 143 

18. Wola Nowska 191 

19. Wychny 107 

20. Wymysłów 192 

21. Zalesie 186 

22. Zieleniew 76 

RAZEM (obszar wiejski) 3937 

miasto Krośniewice 4 106 

RAZEM (obszar miejsko-wiejski)  8 043 

Dane: Urząd Miejski w Krośniewicach (stan z dnia 31.12.2020 r.)
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Bezrobocie w Gminie w 2020 r. 
Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
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Finanse Gminy 
 

Budżet Gminy na 2020 r. 
 

 
Wykonanie dochodów (w tym PIT,CIT) 99,63 % 

Plan dochodów 42 085 142,92 

Wykonanie dochodów ogółem w tym: 41 931 032,78 

PIT( udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) 5 066 624,00 

CIT( udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) 316 963,77 
 

Wykonanie wydatków 88,61% 

Plan wydatków 47 263 265,55 

Wykonanie wydatków ogółem  41 881 936,01 

Wynik budżetu 

Planowany wynik deficyt - 5 178 122,63 

Wykonanie nadwyżka  49 096,77 

Nadwyżka operacyjna 1 443 627,09 zł 

Wykonanie dochodów bieżących 40 176 497,81 

Wykonanie wydatków bieżących 38 732 870,72 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 32,09 % 

Wykonanie dochodów ogółem 41 931 032,78 

Wykonanie dochodów własnych ogółem 13 456 149,92 

Dochody ze sprzedaży majątku 100,00 % 

Plan 215 208,00 

Wykonanie  215 208,00 

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem 7,51 % 

Wykonanie dochodów ogółem 41 931 032,78 

Wykonanie wydatków majątkowych 3 149 065,29 

 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 7,52 % 

Wykonanie wydatków ogółem 41 881 936,01 

Wykonanie wydatków majątkowych 3 149 065,29 

 

Dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich 99,68 % 

Plan  293 319,97 

Wykonanie  292 379,57 
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Podstawowe wskaźniki:  
 
 zadłużenie ogółem na 31.12.2020 r. wyniosło 11 461 931,16 zł, czyli 27,34 % 

dochodów, 
 wolne środki – 1 482 988,10 zł, 
 nadwyżka z lat ubiegłych – 1 241 601,40 zł (w tym niewykorzystane środki, 

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 - 15 033,82 zł), 
 obsługa zadłużenia – 119 396,60 zł. 

 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 
5 213,36 zł (2019 r. - 5 201,45 zł)  

 
Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 

 
5 207,25 zł. (2019 r. - 5 049,37 zł.) 

 
Fundusz sołecki 

W 2020 r. nie został wyodrębniony fundusz sołecki. 
 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte były przedsięwzięcia (czyli zadania 
wieloletnie), których stopień realizacji przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa zadania 
Łączne 

nakłady 
finansowe 

Poniesione 
przed 

2020 r. 

Plan  
2020 r. 

Wykonanie 
2020 r. 

Wskaźnik 
wykonania  
w % 2020 r. 

1. Budowa targowiska ,,Mój rynek” w 
Krośniewicach 

1 704 680,00 117 387,91 
1 569 641,

59 
0,00 0,00 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102104 E 
na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E 
w kierunku wschodnim w miejscowości 
Szubina, gm. Krośniewice wraz z 
odwodnieniem 

1 579 320,00 0 584 250,00 1 451,40 0,25 

3. Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E 
na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E 
do drogi gminnej Nr 102113E 
w miejscowościach Suchodoły i Wychny 
oraz drogi gminnej Nr 102113E na 
odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do 
skrzyżowania z drogą gminną 
Nr 102830Ew miejscowości Wychny gm. 
Krośniewice 

3 071 894,00 0,00 485 944,00 6 371,40 1,31 
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Budżet obywatelski 

  
W 2020 roku nie realizowano Budżetu Obywatelskiego. 
 
 

III. Raport – część szczegółowa  
 

Część I. Ogólne podsumowanie działalności Burmistrza 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem wykonawczym w Gminie 

Krośniewice jest Burmistrz. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu 

Miejskiego.  Jako  przedstawiciel władzy wykonawczej na terenie samorządu, 

Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa. Burmistrz 

realizuje uchwalony przez Radę budżet. Do kompetencji  burmistrza  należy  także  

gospodarowanie  mieniem komunalnym oraz zatrudnianie kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz  podlega wyłącznie Radzie 

Miejskiej, która stanowi także o kierunkach działania  oraz  decyduje  w  strategicznych  

kwestiach majątkowych  Gminy.  Jako  organ  administracji  posiada  ustalone  kompetencje 

do  rozstrzygania  w  sprawach  indywidualnych – wydaje  indywidualne  decyzje  w  zakresie  

zadań  Gminy.  Od  decyzji  burmistrza służy  odwołanie  do  samorządowego kolegium 

odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej. Działalność 

Burmistrza kontroluje Rada Miejska. Posiada on szereg kompetencji wynikających z ustaw 

i przepisów wykonawczych. Ponadto Burmistrz reprezentuje Gminę na zewnątrz. 

Burmistrz powierzył również prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu 

Sekretarzowi Gminy. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 
Sekretarz, na podstawie upoważnienia Burmistrza do wykonywania w jego imieniu zadań,  
m.in.: 
 wydaje w imieniu Burmistrza decyzje, postanowienia i zaświadczenia  w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej; 
 zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu; 
 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie, terminowością, 

właściwą organizacją pracy i tokiem wykonywanych zadań; 

4. Zmiana studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy 
Krośniewice oraz zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla wybranych fragmentów Miasta 
Krośniewice 

50 430,00 20 172,00 30 258,00 30 258,00 100.00 

5. Budowa boiska sportowego i 
trzytorowej bieżni z zeskocznią do skoku 
w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Krośniewicach 

722 170,00 9 840,00 712 170,00 712 170,00 100,00 
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 przedkłada Burmistrzowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu; 
 weryfikuje projekty uchwał kierowane przez komórki merytoryczne na sesje Rady 

oraz nadzoruje obsługę Rady, w tym terminowość udzielanych odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje; 

 odpowiada za ogłaszanie aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich 
informacji o charakterze  publicznym na terenie gminy; 

 koordynuje i nadzoruje sprawy z zakresu informatyzacji Urzędu i Gminy; 
 nadzoruje, a w zakresie swojego działania wdraża akty prawne wydane przez Burmistrza, 

w szczególności dotyczące organizacji Urzędu; 
 odpowiada za przegląd i analizę obowiązujących aktów prawa w zakresie organizacji 

Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawia propozycje związane  
z ewentualną potrzebą ich aktualizacji; 

 bezpośrednio współdziała przy tworzeniu, opracowaniu i wdrażaniu odpowiednich 
regulacji wewnętrznych dotyczących strefy zarządzania Urzędem, w tym normujących 
porządek pracy w Urzędzie, współpracując w tym zakresie z Kierownikami/Samodzielnymi 
Stanowiskami; 

 wykonuje i nadzoruje zadania mu przypisane regulacjami wewnętrznymi; 
 sprawuje rolę koordynatora w sferze zadań wspólnych, nałożonych na komórki 

organizacyjne Urzędu przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami lub zleconymi do 
wykonania przez Burmistrza; 

 zarządza zasobami ludzkimi w zakresie powierzonym przez Burmistrza, mając na uwadze 
zapewnienie skuteczności i efektywności realizacji zadań przez komórki organizacyjne w 
aspekcie zachowania zasad etyki i pozytywnego wizerunku Urzędu; 

 prowadzi sprawy związane z doskonaleniem kadr, w tym nadzoruje inicjowanie 
i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, w tym 
zatwierdzanie udziału w szkoleniach oraz współuczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu 
systemu ocen i motywacji pracowników; 

 organizuje i nadzoruje w porozumieniu z Burmistrzem nabory na wolne urzędnicze 
stanowiska pracy oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej; 

 sprawuje nadzór nad analizą danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 
i informacjach złożonych na podstawie  ustawy o samorządzie gminnym; 

 odpowiada za terminowe rozpatrywanie skarg oraz wniosków o udzielenie informacji 
publicznej; 

 monitoruje i koordynuje system kontroli zarządczej; 
 koordynuje i odpowiada za organizację spraw związanych z przeprowadzaniem 

referendów oraz wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw; 

 koordynuje prace związane z uczestnictwem Gminy w związkach i porozumieniach 
międzygminnych oraz stowarzyszeniach; 

 koordynuje i sprawuje nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków 
trwałych oraz uczestniczy i odpowiada za realizację zgodnie z właściwymi przepisami  
postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych w ramach  
powierzonych zadań; 

 zapewnia właściwe warunki pracy pracownikom Urzędu, nadzoruje wyposażenie  
i zaopatrzenie materiałowe Urzędu oraz nadzoruje zaznajomienie pracowników  
z przepisami dotyczącymi bhp i ppoż. oraz przepisami o tajemnicy państwowej i służbowej 
i ich przestrzeganie; 
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 sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem archiwum Urzędu; 
 pełni nadzór nad komórkami organizacyjnymi w zakresie przewidzianym Regulaminem; 
 nadzoruje zadania wykonywane przez podległe mu komórki organizacyjne 

wraz z przyporządkowanym mu w ramach nadzoru merytorycznego działaniem jednostek 
organizacyjnych; 

 wyznaczony przez Burmistrza uczestniczy w postępowaniach w sprawie udzielenia 
zamówień publicznych realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne; 
 
Realizując Uchwałę Nr XXXV/223/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 

2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy informuję, 
iż w 2020 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 3 skargi na Burmistrza Krośniewic: 

 
1. 10 lutego 2020 r. Pani Ewa Stolarczyk – radna Rady Miejskiej w Krośniewicach złożyła 

skargę na Burmistrza Krośniewic w kwestiach bezczynności. 19 lutego 2020 r. wycofała 
złożoną skargę. 

2. 20 lutego 2020 r. Pan Sławomir Kępisty – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krośniewicach złożył skargę w kwestii niezapewnienia należytej obsługi prawnej Radzie 
Miejskiej. Rada Miejska w Krośniewicach Uchwałą nr XXIII/137/20 podjętą na sesji 
Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 28 maja 2020 r. uznała skargę za zasadną.  

3. 17 grudnia 2020 r. VIP BUSS złożył skargę na działania Burmistrza Krośniewic w zakresie 
organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Krośniewice. Rada Miejska 
rozpatrzyła skargę na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 4 lutego 2021 r. 
Burmistrz Krośniewic nie składał w 2020r skarg. 

 
Szanowni Państwo,  
 

piastując urząd Burmistrza w 2020r nie działałam sama. Stan wielu dziedzin w Gminie 
Krośniewice zależy od postanowień Rady Miejskiej w Krośniewicach oraz decyzji 
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. Od chwili ślubowania 
zdecydowałam się stworzyć Urząd Miejski przyjazny mieszkańcom Gminy Krośniewice. 
Wraz z pozostałymi pracownikami jesteśmy do dyspozycji interesantów każdego dnia. 
Często wizytuję stan gminy. Rozmawiam z ludźmi na temat ich problemów, słucham 
propozycji, co należy zrobić, aby w Gminie Krośniewice żyło nam się lepiej i wygodniej. 
Moja obserwacja dotyczy również pracy służb gminnych, które dbają o porządek i wizerunek 
naszej gminy. Ze spotkań z mieszkańcami wyciągam wnioski, które nadają kierunek i sens 
mojej pracy. 

Niestety rok 2020r był nie tylko dla Gminy Krośniewice rokiem wyjątkowo trudnym. 
Wszystkie działania prowadzone były w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Doświadczenie 
epidemii COVID-19  było nieoczekiwanym wyzwaniem, w obliczu którego stanęło całe polskie 
społeczeństwo. Koronawirus Sars-Cov-2 dotknął wszystkie dziedziny życia, nie oszczędził 
również samorządów, przed którymi stało wiele wyzwań, mających na celu nie tylko dbałość  
o realizację bieżących zadań Gminy, ale również, a może przede wszystkim, troskę o zdrowie  
i życie mieszkańców. Zarówno Urząd jak i wszystkie jednostki organizacyjne pracowały  
w trudnych warunkach epidemicznych. W tym ciężkim okresie robiliśmy wszystko, aby nie 
zostawić mieszkańców bez pomocy. Urząd pracował w ograniczonym zakresie, często  
w ograniczonym składzie osobowym. Jednakże nigdy nie zdarzyła się sytuacja, 
aby ktokolwiek został pozostawiony bez pomocy. Na parterze Urzędu stworzyliśmy  
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tymczasowe Biuro Obsługi Interesantów, gdzie mieszkańcy uzyskiwali pomoc w nurtujących 
ich sprawach. 
Przed nie lada wyzwaniem stanęli również dyrektorzy szkół, którzy w krótkim czasie musieli 
przygotować swoich pracowników i uczniów do pracy w wirtualnej szkole.  Z dnia na dzień 
należało przemodelować w znacznej mierze funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Priorytetem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa,  
a jednocześnie spełnienie oczekiwań, aby ośrodek zachował ciągłość realizacji 
dotychczasowych zadań, ale także przyjął na siebie zadania nowe, głównie związane  
z zapewnieniem pomocy osobom izolowanym, pozostającym w kwarantannie oraz osobom 
starszym. 

Przez ponad trzy kwartały roku obowiązywał stan epidemii w kraju, z przepisami 
redukującymi do minimum kontakty międzyludzkie. Czas ten nie sprzyjał również aktywności 
społecznej mieszkańców gminy. Po ogłoszeniu stanu epidemii GCKSiR bazujące 
na społecznikach, wielokrotnie wykorzystując pasje muzyczne, wokalne czy teatralne 
krośniewiczan, nie organizowało widowisk z udziałem rodzimych artystów amatorów. 
Nie korzystano też z aktywności ludzi sportu, którzy wcześniej wspierali organizacyjnie 
instytucję (np. w czasie rajdów czy Olimpiady Przedszkolaków). Występy były nieliczne, 
w osłabionym składzie (lub wręcz tworzono nowe formacje okazjonalne na potrzeby danego 
projektu, jak  w związku powiatowym konkursem kolęd czy oprawy muzycznej w czasie 
pasterki). Wydarzeń sportowych także było znacznie mniej, a niektóre należało odwołać 
z powodu niskiej frekwencji spowodowanej obawą o zdrowie (np. turniej bilardowy). 
Także zajęcia warsztatowe nieodpłatne dla odbiorców, które dawniej cieszyły się 
powodzeniem, tym razem wymagały zmiany terminów (osoby zgłoszone wycofywały się 
z udziału). Realizacje niektórych projektów zawieszono z powodu braku możliwości 
prawnych, by kontynuować harmonogram. Zagrożenie zdrowotne wpływało na nieliczny 
udział uczestników. Mniejszą frekwencję można było zauważyć w czasie okresu epidemii 
wszędzie- w kościele, w czasie uroczystości patriotycznych nawet wówczas, 
gdy obowiązywały łagodniejsze przepisy covidowe (latem). 

Osłabieniu uległa również aktywność społeczna mieszkańców wsi. Co prawda dożynki 
udało się zorganizować (w zakresie obrzędu religijnego i tradycyjnego, bez koncertów  
i zabawy w plenerze), jednak wieńce lub kosze wypełnione plonami przyniosło do świątyni 
tylko 6 społeczności. 
 

W tych trudnych warunkach udało się jednak zrealizować większość zaplanowanych 
zadań i inwestycji. 

Jestem gorącą zwolenniczką wysokiej jakości nauczania i zapewnienia uczniom 
oraz ich nauczycielom najlepszych warunków pracy. Z tego powodu, wspólnie z Radą Miejską 
zadecydowaliśmy o budowie boiska sportowego i trzytorowej bieżni ze skocznią do skoku  
w dal przy szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach. Za sukces Gminy uważam również 
pozyskanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział Łódź w wysokości 182 000,00 zł na zakup  fabrycznie nowego- 
wyprodukowanego w roku 2020, nieużywanego, sprawnego technicznie autobusu 
Mercedes - Benz Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się 
na wózku inwalidzkim. Zorganizowanie transportu dostosowanego do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami otwiera okno na świat, którego mieszkańcy gminy tak bardzo 
potrzebują. W 2020 roku w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zostały 
wymienione na nowe, kamery monitoringu bezprzewodowego. Dodatkowo został założony 
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monitoring na budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 
(OSPa)/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach (7 kamer). Ważnym dla mnie aspektem 
jest również ochrona środowiska, dlatego w 2020r zlecono opracowanie dokumentacji 
niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
finansowej – dotacja do 80% całkowitego kosztu zadania (netto). W  2020  roku  
kontynuowano również prace nad jedną z najważniejszych inwestycji, czyli budowie stacji 
uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi w Krośniewicach.  Zrealizowano również 
ważne inwestycje drogowe, m.in. przebudowano odcinek drogi gminnej relacji obwodnica 
Krośniewic – stacja PKP Krzewie, zmodernizowano drogę gminną na odcinku Nowe – Witów, 
czy też wykonano nakładkę na drodze wewnętrznej w Szubinie. Do ważnych inwestycji 
drogowych, które są kontynuowane w 2021 r., należy zaliczyć rozpoczęcie  przebudowy dróg 
gminnych w miejscowościach Suchodoły  i Wychny oraz przebudowa drogi gminnej 
w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina wraz z odwodnieniem. Zawarcie umów 
o dofinansowanie ostatnich dwóch zadań nastąpiło dopiero w maju 2020 roku, 
co uniemożliwiło realizację pełnego zakresu przedmiotowego zadań zaplanowanych 
w 2020 r.  

 
Niestety nie wszystkie inwestycje udało się zrealizować. Największą niezrealizowaną 

inwestycją była oczywiście budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach. 
Szczegółowe przyczyny zostały opisane w dalszej części Raportu. Nie zrealizowano również 
zadania „Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę 
Krośniewice od PKP” z powodu braku zgody PKP na tę inwestycję, zlokalizowaną na ich 
nieruchomościach, bez uprzedniego uregulowania spraw związanych z korzystaniem z mienia 
Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Dodatkową przeszkodą była konieczność ustaleń montażu 
systemu z konserwatorem zabytków, których nie można rozpocząć przed zakończeniem w/w 
procedur. Jednakże Gmina zleciła ochronę obiektów licencjonowanej firmie ochroniarskiej. 
Nie zostało zrealizowane w całości zadanie inwestycyjne” Wykupy gruntów pod budowę  
i przebudowę dróg gminnych”, gdyż Wydzierżawiający grunty Gminie Krośniewice  
w miejscowości Pomarzany nie byli zainteresowani ofertą sprzedaży gruntów na rzecz 
Gminy. W związku z powyższym przedłużone zostały umowy dzierżawy na przedmiotowe 
nieruchomości. 

W dniu 28 września 2020 roku podpisałam w imieniu Gminy Krośniewice List 
intencyjny na mocy którego Gmina przystąpiła do Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”. 
Partnerstwo tworzą  samorządy powiatowe oraz miasta i gminy wchodzące w skład Powiatu 
Kutnowskiego i Powiatu Łęczyckiego. Celem partnerstwa jest realizacja projektu 
„Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Projekt ma za zadanie popularyzowanie idei 
partnerstwa międzysamorządowego, wzmocnienie zdolności gmin i powiatów 
do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych 
przedsięwzięć aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój.  

Dzięki współpracy Związku Miast Polskich, samorządów lokalnych i regionalnych 
oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla partnerskich gmin i powiatów 
z obszarów borykających się z problemami rozwojowymi, przygotowywane zostały diagnozy 
sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej, a następnie zostaną opracowane strategie 
terytorialne oraz pakiety przedsięwzięć podnoszące jakość życia mieszkańców.   
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Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest w okresie od września 2020 
do marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
 

 
Niniejszy Raport  opracowano  wyłącznie  w  oparciu  o  materiały  źródłowe  

udostępnione  przez   kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek 
organizacyjnych.  Zebrane w  nim  wszelkie  informacje,  dane  statystyczne  i  zestawienia,  
nie  są opatrzone  żadnym komentarzem. Mogą być dla każdego użyteczną wskazówką 
w pracy, nauce czy planowaniu przyszłych  aktywności.  Opisują  sytuację  gminy  pod 
 względem  oświaty,  gospodarki komunalnej, przestrzeni miejskiej, potrzeb społecznych, 
oraz zarządzania tymi dziedzinami. W roku 2020, pomimo wielu obciążeń, sytuacja 
finansowa gminy była stabilna. Z całą mocą pragnę podkreślić, że zmiany na terenie Gminy 
to również zasługa naszych obywateli. To efekt aktywności  i  zaangażowania  mieszkańców  
Gminy Krośniewice,  na  którą  bardzo  mocno  liczę w przyszłości. Dlatego z dużą nadzieją 
przekazuję Państwu trzeci raport o stanie naszej gminy i zachęcam do dyskusji nad nim.  
 

Część II. Realizacja polityk, programów i strategii 
 
 W Gminie Krośniewice w 2020 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 VI/31/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice 
na lata 2019-2023 z perspektywą do 2027 roku; 

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 XVIII/105/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 2020 – 2023; 

6) Uchwała nr XV/82/15 z dnia 30 listopada 2015 r. – w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016 – 2022; 

7) Uchwała nr VII/41/19 z dnia 27 lutego 2018 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2018 – 2020; 

8) nr VII/41/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie ustalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2019 – 2021; 

9) Uchwała nr XIV/85/2019 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2019 – 
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 rok 2020; 
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10) Uchwała nr XVIII/106/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r; 

11) Uchwała nr XVIII/107/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.; 

12) Uchwała nr XXI/122/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. – w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Krośniewice w 2020 r.; 

13) Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r.  
w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Krośniewice na lata 2019 – 2032; 

14) 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”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krośniewice - Uchwała Nr XXII/146/12 Rady Miejskiej 
w Krośniewicach z dnia  26 czerwca 2012 r.; zm.: Uchwała Nr XXXII/218/17 Rady Miejskiej 
w Krośniewicach  z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice, 
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, Uchwała Nr XIX/111/20 
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Krośniewice. 

Realizacja przyjętych programów i strategii w 2020 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, 
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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,  
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:  
 infrastrukturę drogową: przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1021380E relacji 

Obwodnica Krośniewic – Stacja PKP Krzewie, 
 Infrastrukturę wodno – kanalizacyjną: budowa Stacji Uzdatniania Wody 

wraz ze studniami głębinowymi w Krośniewicach – etap I, 
 udostępnienie terenów Gminy na lokalizację sieci gazowej – głównie ulice i drogi 

gminne na terenie miasta Krośniewice. 
 

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: bezpośrednią inwestycję w infrastrukturę 
sportową tj. budowę boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskocznią do skoku w dal 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach.  

 
Cel strategiczny III - Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu 
przestrzennego poprzez: 

a. poprawę stanu otaczającego środowiska naturalne, 
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 był realizowany m. in. poprzez: 
 budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – budowa dwóch studni głębinowych 

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
wraz ze studniami głębinowymi w Krośniewicach – etap I, budowę kanalizacji 
deszczowej w ulicach Moniuszki i Popiełuszki w Krośniewicach, wymianę przyłączy 
wody w ul. Popiełuszki, 
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 zorganizowanie odbioru od mieszkańców Gminy Krośniewice odpadów z folii rolniczej 
czarnej, odpadów z folii rolniczej białej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów 
odpadów po nawozach i typu Big – Bag o łącznej ilości 37 305 kg 
przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie;  

 wypłatę dotacji celowych na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję 
zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy – 21 dotacji; 

 
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:  
 inwestycje w infrastrukturę techniczną na terenie miasta i gminy Krośniewice, 

mającej na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy: t.j. budowa dwóch 
studni głębinowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi w Krośniewicach – etap I, 
budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Moniuszki i Popiełuszki w Krośniewicach, 
wymianę przyłączy wody w ul. Popiełuszki, kontynuację przebudowy dróg gminnych 
w miejscowościach Szubina (prawa strona) oraz Suchodoły – Wychny, wykonanie 
nakładki na drodze wewnętrznej w miejscowości Szubina, modernizację drogi 
Nowe - Witów, przebudowę odcinka drogi gminnej w Krzewiu (od obwodnicy 
Krośniewice do Stacji PKP), budowę boiska sportowego i trzytorowej bieżni 
z zeskocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach, 

 remonty bieżące dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Krośniewice, 
 realizacja strategii przez GCKSiR w Krośniewicach została przedstawiona w dalszych 

częściach raportu. 
 

2. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Krośniewice 
na lata 2018 – 2022. 

 
Łącznie w zasobach Gminy Krośniewice znajdowało się, na dzień 31 grudnia 2020 r. – 

266 mieszkań, w tym 31 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 10 366,78 m2. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39,00 m2, a ogółem, w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca gminy – 16,00 m2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Krośniewicach samodzielnie administruje 12 budynkami wielorodzinnymi 
o powierzchni 2051,54 m2, będącymi 100% własnością Gminy Krośniewice, 
z czego na terenie miasta znajduje się 10 budynków, a na terenie gminy 2 budynki. 
Ponadto w zasobach lokalowych znajdują się również 3 lokale użytkowe. 
Pozostałe lokale mieszkaniowe to lokale znajdujące się w administrowaniu 
19 Wspólnot Mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Gminy. 



 

 

- 25 - 

Źródłem finansowania zasobów są opłaty czynszowe wnoszone przez lokatorów oraz dotacja 
z budżetu Gminy w wysokości 144 723,78 zł. Przedmiotowa dotacja pozwoliła 
na przeprowadzenie koniecznych remontów na budynkach zarządzanych przez MZGKiM 
oraz partycypację w kosztach remontów działających Wspólnot odpowiednio do udziałów 
gminy. 
Z przedmiotowej dotacji pokrywany jest również koszt kredytu zaciągniętego 
przez wspólnoty mieszkaniowe na termomodernizację budynków przy ul. Kolejowej 
w Krośniewicach w rocznej kwocie – 49 697,34 zł. 

W roku 2020 na budynkach znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym oprócz 
bieżących napraw Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeprowadził 
następujące prace remontowe: 

1) Witów 7 - wymiana pokrycia dachowego wraz z renowacją kominów na budynku 
wielorodzinnym; 

2) Krośniewice ul. Kutnowska 2b – malowanie klatki schodowej;  
3) Krośniewice ul. Kutnowska 2c – naprawa dachu wraz z pokryciem papą 

termozgrzewalną; 
4) Krośniewice ul. Targowa 10 – naprawa dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną;  
5) Krośniewice ul. Kutnowska 21 oficyna – naprawa komina;  
6) Krośniewice ul Kutnowska 2a - renowacja dachu wraz z pokryciem papą 

termozgrzewalną;  
7) Renowacja części pokrycia dachowego i więźby dachowej na budynku gospodarczym  

w Krośniewicach przy ul. Błonie 8; 
8) Naprawa dachu wraz z pokryciem papą pomieszczenia gospodarczego w m. Głaznów 

7/2;  
9) Uszczelnienie poszycia dachowego w budynkach mieszkalnych – Krośniewice 

ul. Kutnowska 21 oficyna, Krośniewice ul Kutnowska 13;  
10) Naprawa ogrodzenia przy budynku mieszkalnym Błonie 9 w Krośniewicach; 
11) Czyszczenie i uszczelnianie rynien na budynku mieszkalnym położonym 

w Krośniewicach przy ul. Toruńska 30; 
12) Podłączenie przyłącza kanalizacyjnego wraz z podłączeniem kanalizacji w lokalu nr 2 

położonym w m. Witów 7; oraz lokalu nr 3 położonym w m. Głogowa 7; 
13) Wykonanie posadzki podłogowej w ilości 1 szt.- Krośniewice ul. Kutnowska 13/3; 
14) Montaż instalacji elektrycznej do istniejących lokali wraz z wymianą tablic 

licznikowych w ilości 5 szt. – Krośniewice ul. Kutnowska 2c/4, Plac Wolności 23/1, 
ul. Kolejowa 25/5/25, ul. Kolejowa 254//10, Skłóty 6/3; 

15) Zakup i wymiana pieca węglowego w ilości 1 szt. – Krośniewice ul. Błonie 9/5; 
16) Zakup i wymiana kuchni węglowych w ilości 2 szt. – Głaznów 10, Krośniewice 

Plac Wolności 23/1; 
17) Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 6 szt; (ul. Kutnowska 2 – 1 szt., ul. Poznańska 3c 

– 2 szt., Plac Wolności 2 – 1szt., ul. Kutnowska 4/6 – 1 szt., Głogowa 8 – 1 szt.)  
18) Wymiana stolarki okiennej w ilości 8 szt. (Głogowa 5 – 2 szt, Poznańska 3c – 1szt, 

Skłóty 8 – 1szt, Plac Wolności 23 – 3 szt., Kutnowska 4/6 – 1 szt.);  
 
Łączny koszt przeprowadzonych remontów w budynkach wyniósł w 2020 r. 146 816,38 zł. 
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W roku 2020 dokonano następujących sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych 
na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce gruntu: 
 

1) Lokal mieszkalny Nr 9, ul. Poznańska 3A, 99-340 Krośniewice za cenę 17 520,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 2 160,00 zł plus podatek VAT 23%; 

2) Lokal użytkowy Nr 7, ul. Plac Wolności 2, 99-340 Krośniewice za cenę 24 400,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 6 000,00 zł plus podatek VAT 23% (realizacja 
uchwały XXI/124/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.); 

3) Lokal użytkowy Nr 8, ul. Plac Wolności 2, 99-340 Krośniewice za cenę 23 200,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 4 400,00 zł plus podatek VAT 23% (realizacja 
uchwały XVIII/110/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.01.2020 r.); 

4) Lokal mieszkalny Nr 4, ul. Kolejowa 25 bl. 5, 99-340 Krośniewice za cenę 25 880,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 920,00 zł plus podatek VAT 23%; 

5) Lokal mieszkalny Nr 4, ul. Kolejowa 25 bl. 3, 99-340 Krośniewice za cenę 26 920,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 2 040,00 zł plus podatek VAT 23%; 

6) Lokal mieszkalny Nr 1, Witów 8, 99-340 Krośniewice za cenę 3 680,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 400,00 zł plus podatek VAT 23%. 

 
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 17 osób, zaś po rozpatrzeniu 
złożonych wniosków w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz sporządzeniu 
w dniu 27 maja 2020 r. rocznej listy osób uprawnionych do przydziału lokalu 
z mieszkaniowego zasobu gminy, na mieszkania oczekiwało 23 osoby, na koniec 2020 r. 
było to 20 osób.  
 
3. Program ochrony środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019-2023 
z perspektywą do 2027 roku 

 
Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 
z perspektywą do 2027 roku. 
Odebrano od mieszkańców Gminy Krośniewice odpady z folii rolniczej czarnej, odpady z folii 
rolniczej białej, odpady z siatki i sznurka do owijania balotów odpady po nawozach i typu 
Big - Bag o łącznej ilości 37 305 kg i uzyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 
17 270,83 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 
W pasach dróg gminnych G 102117 E Wola Nowska, G 102116 E Miłosna, G 102120E 
Godzięby, G 102106E Nowe – Cygany, wykonano nasadzenia drzew wzmocnionych palikiem 
bambusowym z gatunków w ilości 90 szt. klon pospolity, 90 szt. lipa drobnolistna, 
70 szt. Jarząb pospolity, 23 szt. klon jawor, 5 szt. dąb szypułkowy. 
 
Udzielono w 2020 r. dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą 
emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice dla 21 wnioskodawców 
na kwotę 62 735 zł. 
 
Realizacja uchwały 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. 
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Gmina podjęła działania z zakresie ograniczenia negatywnego wpływu niskiej emisji 
podejmując uchwałę nr XVIII/109/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 
2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację 
systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy Krośniewice. 
Udzielono w 2020 r. dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą 
emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice dla 21 wnioskodawców 
na kwotę 62 735 zł. 
 
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2020 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. 
 
Realizacja Programu w 2020 roku:  
W 2020 r. w Gminie Krośniewice program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt realizowany był wspólnie ze Schroniskiem 
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach. Na koniec roku 2020 
ilość bezdomnych psów przedstawiała się następująco: 

a) w schronisku było 31 bezdomnych psów, 
b) w ciągu roku do schroniska przyjęto 16 psów, 
c) w ciągu roku adoptowano 23 psy. 

Ponadto Gmina Krośniewice miała podpisaną umowę z rolnikiem na zapewnienie miejsca 
dla zwierząt gospodarskich w swoim gospodarstwie rolnym, gdyby tego wymagała istniejąca 
sytuacja. 

Realizując ochronę nad zwierzętami na terenie Gminy Krośniewice, Gmina podpisała 
umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Anna Dogadalska, Krośniewice, Plac Wolności 8, 
99-340 Krośniewice, na zapewnienie całodobowej opieli weterynaryjnej w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Krośniewice. 

Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „HETMAN” 
Spółka z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, na odbiór z terenu gminy padłych zwierząt 
stanowiących uboczne produkty zwierzęce. Umowa nie dotyczyła padłych zwierząt 
gospodarskich. W roku rozliczeniowym zutylizowano cztery sztuki zwierząt - sarna (2szt.), 
lis (1szt.) oraz pies (1szt.). 
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5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice 
na lata 2019 – 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. 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. 

Efekty 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 na 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 roku sprawozdawczym Gminie Krośniewice nie udało się pozyskać środków  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 
przedmiotowego Programu. Wnioski złożone przez mieszkańców zostały zakwalifikowane  
do realizacji w roku 2021 r.  
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6. 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 klimatyczno - 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. 
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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, 
 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 2020 r. w ramach realizacji w/w celów podjęte zostały następujące działania: 
 na podstawie podjętej Uchwały nr XVIII/109/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach  

z dnia 29 stycznia 2020 - w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielenia dotacji celowej 
na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń  
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”, udzielono dotacje  
z budżetu Gminy Krośniewice na wymianę starych kotłów na kotły ekologiczne 
w 21 budynkach mieszkalnych, 

 udostępnienie terenów Gminy na lokalizację sieci gazowej – głównie ulice i drogi 
gminne na terenie miasta Krośniewice. 
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7. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 
Realizacją zadań zarządzania kryzysowego określają przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zarządzanie kryzysowe to działalność organu 
administracji publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
która polega na zapobieganiu sytuacji kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 
nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej. 
Organem właściwym w sprawie zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Krośniewice 
jest Burmistrz Krośniewic. 

Gmina Krośniewice posiada opracowany „Plan Zarządzania Kryzysowego” 
który jest zatwierdzony przez Starostę Kutnowskiego. Określa on potencjalne zagrożenia, 
które mogą wystąpić i stworzyć sytuację kryzysową w gminie oraz przedstawia możliwości 
systemowego, efektywnego skoordynowanego działania Burmistrza Krośniewic na takie 
zdarzenia. 

W 2020 roku na terenie Polski pojawił się koronawirus. Wraz z nim pojawiły się nowe 
przepisy regulujące zasady i tryb zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej u ludzi oraz ich zwalczaniu. Samorządom przez Rząd zostały wyznaczone w walce 
z epidemią zadania które były realizowane na następujących płaszczyznach: 
 informowanie mieszkańców o epidemii (strona www.krosniewice.pl 

zakładka KORONAWIRUS; 
 promocja szczepień (strona internetowa urzędu, ulotki); 
 zapewnienie maseczek dla osób starszych; 

W marcu 2020 roku odbyło się spotkanie dla kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego 
i jednostek organizacyjnych Gminy Krośniewice z pielęgniarką, która udzieliła informacji 
o koronawirusie, profilaktyce, sposobach przenoszenia wirusa, objawach choroby. 
Burmistrz Krośniewic wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie 
Gminy Krośniewice prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami 
koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 
8. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 2004-2020 
 
Przyjęty Uchwałą Nr 187/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2005 r. 
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 2004-2020 
Obowiązek przyjęcia powyższej uchwały wynika z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716). Rada gminy uchwala założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując 
jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń 
do publicznego wglądu.  
  

http://www.krosniewice.pl/
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Posiadanie gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
w Polsce pozwala na : 
 kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany 

uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy, 
 harmonizację działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię, 

podejmowanych bezpośrednio przez organy gminy z odpowiednimi 
przedsiębiorstwami energetycznymi funkcjonującymi na obszarze gminy, 

 uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie 
rozwoju infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł wytwórczych, 

 uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych z interesami 
i potrzebami społeczności lokalnej, 

 uzyskanie społecznej akceptacji dla rozwoju systemów energetycznych, 
 lepszy wizerunek i promocję gminy poprzez plany energetyczne zorientowane 

na zrównoważony rozwój, 
 przyciągnięcie inwestorów, 
 podniesienie konkurencyjności, 
 zapewnienie ładu energetycznego, 
 inwentaryzację infrastruktury energetycznej, 
 lepsza wiedza w zakresie czym dysponujemy i jakiej jest to jakości, 
 ocena stanu obecnego i przewidywanych zmian, 
 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, 
 lepszy dostęp odbiorców do usług energetycznych,  

 

Gmina Krośniewice działając w imieniu i na rzecz Gminy Krośniewice oraz jednostek 
organizacyjnych oraz w imieniu i na rzecz instytucji i pozostałych podmiotów posiadających 
osobowość prawną (w oparciu o uzyskane Pełnomocnictwa) na podstawie art. 15 ust. 2 i 3, 
w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) udziela Pełnomocnictwa Powiatowi Kępińskiemu 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii 
elektrycznej do punktów poboru zgłaszanych przez Uczestnika Porozumienia 
(Gminę Krośniewice) oraz do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – 
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Po wyłonieniu 
najkorzystniejszej oferty, Gmina Krośniewice, zawiera umowę na dostawę energii 
elektrycznej w zakresie zgłoszonych przez Gminę Krośniewice punktów poboru energii 
elektrycznej.  

Burmistrz Krośniewic, również mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz ruchu drogowego, w miejscach w których nie istnieje oświetlenie uliczne i gdzie nie ma 
możliwości podłączenia się do linii energetycznej, zawiera stosowne porozumienie, 
na podstawie którego, wykonywane jest przyłącze energetyczne z urządzeniami 
pomiarowymi (podlicznik), zasilane z instalacji znajdującej się budynku, np. mieszkańca, 
bądź w innym budynku. Rozliczenie następuje na podstawie spisu z natury, dokonanego 
przez pracownika Urzędu Miejskiego.  

W 2020 r. zawarto 2 porozumienia o wyżej opisanym charakterze i celowości.  
Burmistrz Krośniewic monitoruje stan oświetlenia ulicznego, mieszkańcy dokonują zgłoszeń 
telefonicznych, mailowych. W odpowiedzi na zgłoszenia Pracownik Urzędu Miejskiego, 
niezwłocznie wysyła drogą mailową zgłoszenie o ciemnej żarówce, bądź o żarówce, 
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która zapala się i gaśnie. W 2020 r. dokonano 119 zgłoszeń awarii oświetlenia na terenie 
Miasta i Gminy Krośniewice, które sukcesywnie są naprawiane. 
 
Gmina udostępniała również tereny na lokalizację sieci gazowej. 

 
9. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2020 rok.  

 
W Programie określono następujące formy współpracy, finansowej i pozafinansowej: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, tj.: 
a. powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie jego realizacji, 
b. wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji 

na dofinansowanie jego realizacji; 
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 
2020 była: 

1) kultura fizyczna – upowszechnianie i wspieranie poprzez:  
 tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, 

poprzez organizację i udział w zajęciach, zawodach, 
 podnoszenie kwalifikacji organizatorów sportu, 
 wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno – edukacyjnych; 

2) ochrona i promocja zdrowia w zakresie: 
 opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby 

nowotworowe. 
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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 160.2019 z dnia 7 listopada 
2019 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, 
 Stowarzyszenie „Integracja” w Krośniewicach, 
 Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie w Krośniewicach, 
 Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach, 
 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej „Uśmiechnięte buzie”  

w Głogowej, 
 Fundacja Abi w Woli –Nowskiej. 

Ze strony uczestników konsultacji wpłynęła jedna opinia pozytywna z uwagami 
złożona przez Fundacje Abi z siedzibą w Woli – Nowskiej w zakresie projektu Programu. 

Wspólnie wypracowany Program współpracy został przedstawiony Radzie Miejskiej  
w Krośniewicach, która zatwierdziła jego ostateczną wersję w dniu 26 listopada 2019 r. 
Uchwałą nr XIV/85/19. 

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 2020 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” oraz Ochrony i promocji 
zdrowia w zakresie opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, 
w tym na choroby nowotworowe. Odbywała się ona w postaci wspierania zadań publicznych 
wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. W 2020 roku na realizację Programu współpracy 
przeznaczono łącznie kwotę 20 000 zł, w tym: 

 kultura fizyczna – upowszechnianie i wspieranie: - kwota 10 000,00 zł, 
 ochrona i promocja zdrowia: - kwota 10 000,00 zł. 
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Realizacja konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 

upowszechnianie i wspieranie 

Zarządzeniem nr 31.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 lutego 2020 r. ogłoszony został 
jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 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”. W trybie niniejszego konkursu złożone zostały dwie oferty: 

a. Fundacja Abi z siedzibą w Woli – Nowskiej, tytuł zadania: „Akademia Abi  
w rozgrywkach Futsal”, 

b. Fundacja Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu, tytuł zadania: „Treningi piłkarskie 
oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci  
i młodzieży z Gminy Krośniewice”. 

W ramach tej współpracy przyznano środki w wysokości: 

a. Fundacja Abi w Woli-Nowskiej – 5 000,00 zł; 
b. Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu – 5 000,00 zł. 

 
 W związku z wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i w związku z ustanowieniem całkowitego zakazu 
prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, odwołany został 
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz uchylone zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia 
wyników otwartego konkursu ofert na niniejsze wsparcie. 
W dniu 10 lipca 2020 r. ponownie ogłoszony został otwarty konkurs na zadanie w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, który w trybie art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy 
 z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie 
został unieważniony z powodu braku ofert. 

Realizacja konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia 

  Zarządzeniem nr 39.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 9 marca 2020 r. 
ogłoszony został jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Rodzaj zadania: „Opieka hospicyjna dla terminalnie 
i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby nowotworowe”. Niniejszy konkurs w oparciu 
o art. 18a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
o wolontariacie został unieważniony z powodu braku ofert. 

 Reasumując Gmina Krośniewice w 2020 roku ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultura fizyczna – upowszechnianie  
i wspieranie oraz ochrona i promocja zdrowia. Niniejsze konkursy ostatecznie zostały 
unieważnione. Umowy na realizację zaplanowanych w Programie zadań publicznych 
nie zostały zawarte z żadną z organizacji pozarządowych. Łączna wysokość środków 
finansowych Gminy wydatkowanych na realizację Programu wyniosła 0,00 zł. 
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2) Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej 

Na bieżąco udzielane były informacje i wyjaśnienia dotyczące składania ofert 
w otwartych 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.  
 

10. Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2020 roku 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Krośniewice na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XVIII/106/2020 
z dnia 29 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Krośniewicach oraz Uchwałą 
nr XXXI/174/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 listopada 2020 r. – 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2020 r. została zaplanowana kwota w wysokości: 140.103,74 zł, 
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do budżetu gminy wpłynęła 
kwota 150.103,74 zł wydana została kwota: 126.774,55 zł. Powyższa kwota została 
rozdysponowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w następujący sposób:  

1) Dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu 
i pokrycie kosztów badań psychologiczno – psychiatrycznych: ogółem: 9 120,46 zł. 

 dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym m.in.: 
pokrycie kosztów badań psychologiczno – psychiatrycznych, finansowanie kosztów 
sądowych w związku ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe, 
zwrot kosztów na wniosek za Disulfiram, Anticol, zabiegi chirurgiczne. 

2) 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: 865,75 zł 
 zakupiono ulotki oraz plakaty profilaktyczne (865,75 zł) 

 
3) Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez 

profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych ogółem: 37 000,00 zł.  
 przyznanie środków finansowych dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach:  
środki zostały wykorzystane na wspieranie działań profilaktycznych polegających 
na zorganizowaniu następujących imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym 
i rekreacyjnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób dorosłych: Kampania profilaktyczna 
rozpoczęta w ramach niniejszego projektu prowadzona jest pod hasłem profilaktycznym 
Uzależnieni od kultury. Kampania z założenia ma być realizowana jeszcze długo 
po zakończeniu projektu, zwłaszcza ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, 
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by przynieść jak najlepsze efekty. Zakupiono sprzęt rekreacyjny – nadmuchiwanego byka 
rodeo oraz zestaw megabaniek mydlanych i zamykania w bańce, zakupiono trzy duże 
kostiumy eventowe dla dorosłych (stroje bohaterów – Kubuś Puchatek, Kłapouchy 
i Tygrysek), zakupiono kamery wraz z akcesoriami niezbędnymi do realizacji nagrań. 
(Dysponując takim wyposażeniem pracownicy instytucji mogą realizować nagrania, 
które są następnie udostępniane na stronie internetowej GCKSiR, dzięki czemu 
podtrzymywana jest relacja z odbiorcami. W związku z brakiem możliwości organizacji 
wydarzeń z udziałem publiczności można przygotowywać koncerty i inne działania online. 
Zakupiono sztalugi studyjne, tablice korkowe, gofrownice, gry planszowe i artykuły 
plastyczne z przeznaczeniem na organizację dwóch konkursów plastycznych 
mających na celu promocję trzeźwości. Pierwszy konkurs „Niezależni od nałogów”, 
drugi konkurs „Trzeźwy rap”. W ramach kampanii profilaktycznej, aby dotrzeć z przesłaniem 
do jak największej liczby odbiorców, wykonano koszulki z hasłem Uzależnieni od kultury. 
 
4) Dofinansowanie do spotkań świąteczno – noworocznych dla dzieci  

ogółem: 11 991,95 zł.  
 

 zakup 643 paczek dla dzieci z Sołectw Gminy Krośniewice w związku  
z organizacją spotkań noworocznych pod hasłem profilaktycznym „Alkohol to Twój 
wróg, nie wpuszczaj go za próg”. 

 
5) 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: 17 000,00 zł. 

 
 przyznanie środków finansowych dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach na zakup wyposażenia do siłowni oraz prowadzenie działań 
profilaktycznych podczas przedsięwzięć sportowych realizowanych w GCKSiR.  

 

6) Pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno –informacyjnego w tym zakup 
materiałów biurowych, ulotek, broszur, informatorów, plakatów itp. ogółem: 
24 577,39 zł.  
 pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób 

z problemem alkoholowym i ich rodzin (8 460,00 zł.), 
 terapeuta do spraw uzależnień przyjmował w każdy czwartek od godziny 16.00 

do godziny 19:00.W 2020 roku przeprowadził 286 rozmów w tym: 

 z 31 osobami uzależnionymi (20 w tym skierowanymi przez komisję), 

 z 5 osobami współuzależnionymi, 

 z 2 osobami uzależnionymi od narkotyków; 

 zakupiono materiały biurowe na potrzeby GKRPA (338,50 zł), 
 sporządzenie diagnozy problemów społecznych przeprowadzonej w miesiącach 

czerwiec - październik 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Krośniewice 
jest podstawą do określenia działań w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach oraz Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok opracowana przez Krajowy 
Ośrodek Kształcenia Administracji w Krakowie. Celem badania było przedstawienie 
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wybranych problemów społecznych dotykających Miasto i Gminę Krośniewice 
w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców oraz młodzieży. Cel ten został 
osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego 
podstawą do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie posłużą 
do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy 
sytuacji na terenie miasta i gminy, w tym jakości życia jej mieszkańców (2 100,00 zł); 

 zakupiono środki ochronne na potrzeby GKRPA m.in. maseczki jednorazowe, 
płyny do dezynfekcji, rękawiczki (488,74 zł), 

 zakupiono gadżety zawierające hasło profilaktyczne „STOP – UZALEŻNIENIOM” 
oraz słodycze. Gadżety oraz słodycze zostały m.in. rozdysponowane wśród 
przedszkolaków oraz uczniów z terenu Gminy Krośniewice. (13 123,15 zł); 

 kalibracja alkomatu (67,00 zł). 
 

7) Wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz szkolenia członków komisji: ogółem: 26 219,00 zł.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach 
w ramach swojej działalności: 

 przyjmowała zgłoszenia i wnioski o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu 
(wpłynęły 24 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, 5 osób dobrowolnie 
złożyło podania z prośbą o pomoc w zwalczeniu nałogu), 

 wzywała na rozmowy co do których wpłynęło zgłoszenie motywując je do podjęcia 
leczenia odwykowego celem zaprzestania nadużywania alkoholu 
(podczas posiedzeń komisji przeprowadzono rozmowy motywujące z 16 osobami 
uzależnionymi.), 

 kierowała osoby na badanie biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego (skierowano 
15 osób na badania w przedmiocie uzależnienia alkoholu), 

 przygotowała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu 
poddanie się przymusowemu leczeniu, 

 składała wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Łęczycy 
(złożyła 15 wniosków o zastosowaniu leczenia odwykowego), 

 członkowie komisji w 2020 spotkali się 12 razy w ramach posiedzeń, 
 szkolenia członków GKRPA (1 779,00 zł). 

 
W oparciu o art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja zaopiniowała 13 wniosków o lokalizacje punktu 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

11. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośniewice na rok 2020 
został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XVIII/107/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 
Rady Miejskiej w Krośniewicach. 

Źródłem finansowania zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii były środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na wykonanie działań 
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w zakresie prowadzenia profilaktyki i zwalczania narkomanii przyznano kwotę: 10 000,00 zł. 
Wydatki w ramach Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii poniesione na profilaktykę 
i przeciwdziałanie narkomanii w 2020 roku wyniosły łącznie kwotę 9 999,98 zł. 

Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii podejmowane w 2020 r. 
to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich. Były one także wsparciem 
dla działalności informacyjnej i edukacyjnej szkół w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii. Programy zawierały treści wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. Na zajęciach w szkołach realizowane były zagadnienia związane z profilaktyką 
uzależnień, zdrowym trybem życia, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, bez narkotyków, 
substancji psychoaktywnych. Realizacja programu odbywała się metodą warsztatową 
(w dużej mierze w formie online) i innymi metodami aktywnymi. Jego celem było 
uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i narkotyków. 

Środkiem do realizacji wytyczonych celów była realizacja programów profilaktyczno – 
wychowawczych: 

1) Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „MŁODZI mówią - NIE” 
w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach. 

W ramach pozyskanych środków finansowych zorganizowano DZIEŃ PROFILAKTYKI. 
Przeprowadzono dla uczniów szkoły działania profilaktyczno – wychowawcze, mające na celu 
przeciwdziałanie zjawiskom dysfunkcyjnym, zagrażającym życiu i zdrowiu młodzieży 
oraz niwelowaniu zachowań ryzykownych:  

 wykonano ulotkę informacyjną dla rodziców i uczniów dotyczącą szkodliwości 
spożywania alkoholu, zażywania narkotyków „Narkotyki i alkohol kradną naszą 
wolność!”, 

 zorganizowano warsztaty dla uczniów z udziałem, trenera, psychologa 
„Stres psychologiczny jak sobie z nim radzić?”, „Stres egzaminacyjny, 
stres przed maturą”, 

 przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z udziałem psychologa „Cyberprzemoc – 
bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialność korzystania z mediów 
społecznościowych”, 

 zorganizowano dla uczniów liceum cykl warsztatów „Nie biorę! Nie piję” 
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków”, 

 przeprowadzono cykl zajęć online dla młodzieży z udziałem pedagoga szkolnego 
„Higiena pracy, nauki w trakcie nauczania zdalnego”, „Cyberprzemoc. Kontrola 
korzystania z Internetu”, „Odpowiedzialność, obowiązek i rozwój w czasie 
pandemii”, 

 zorganizowano szkolenie online dla rodziców „Jak ustrzec dziecko 
przed narkotykami?”. 

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 3 000 zł. 
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2) Program profilaktyki z zakresu : zdrowie i profilaktyka uzależnień pod nazwą 
„STOP uzależnieniom” realizowany w Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach. 

Jego adresatami było 154 dzieci z Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach 
oraz ich rodzice. Początkowo założono, że przeprowadzenie zadania odbywać się będzie 
od marca do czerwca 2020 roku. W związku z pandemią wirusa COVID – 19 zajęcia 
dydaktyczne od 16 marca 2020 odbywały się w formie nauki zdalnej. 
W związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem, przesunięto realizację zadania 
do 20 grudnia 2020 r. 

W ramach pozyskanych środków finansowych zorganizowano : 

 Spotkanie profilaktyczne z rodzicami dla rodziców dzieci z grupy „Pszczółek”. 
Pod kierownictwem nauczycielek rozmawiano o uzależnieniach, sposobach 
ich rozpoznania i wskazówkach do rozwiązania występującego problemu. 
Rodzice wykonali także plakat pt. „WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE”, 

 Konkurs plastyczny skierowany dla rodziców i dzieci na wykonanie plakatu 
prozdrowotnego. Konkurs „Jestem EKO – działam EKO” trwał od 12 października 
2020 r. do 26 października 2020 r. i skierowany był do dzieci uczęszczających 
do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach i ich rodziców. Organizatorki za główne 
cele wydarzenia obrały propagowanie własnoręcznego wykonania plakatu z hasłem 
antynikotynowym, prozdrowotnym oraz wspólną pracę dziecka z rodzicami. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 15.12.2020 r. 
Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, 

 Na stronie internetowej przedszkola (mp.krosniewice.pl w zakładce 
DZIECI/RODZICE/POCZYTAJ) można znaleźć dwa artykuły o uzależnieniach: 
„Przedszkolak i komputer” oraz „Uzależnienia behawioralne w wieku 
przedszkolnym”. W pierwszym znajdziemy informacje o tym na jakie zagrożenia 
może natrafić dziecko samodzielnie serfując po intrenecie. Z drugiego dowiemy się 
jakie uzależnienia od czynności można zaobserwować u dzieci w wieku 
przedszkolnym, 

 Stworzenie gazetek dla rodziców w kierunku przeciwdziałaniu uzależnieniom. 
W maju 2020 roku w przedsionku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach pojawiły 
się ogólnodostępne gazetki „POWIEDZ STOP” z informacjami na temat 
oddziaływania palenia przez dorosłych na rozwój dziecka oraz wpływu dopalaczy 
na młody organizm. Tekst ilustrowały obrazki dzieci z grup „Żabek” i „Motyli”. 

W związku z panującą w Polsce i na świecie pandemią wirusa COVID – 19 oraz procedurami 
obowiązującymi w Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach wszelkie wizyty osób z zewnątrz 
zostały ograniczone oraz wyjścia dzieci poza teren placówki były niemożliwe. W związku 
z tym kolejne zadania zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby można było je 
przeprowadzić w zaistniałej sytuacji. 

 Pogadanka z pielęgniarką szkolną na temat profilaktyki uzależnień. We wrześniu 
dzieci z grupy „Misiów” podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa i zawodów 
specjalistycznych dowiadywały się, co to są uzależnienia i jaki ich unikać, do kogo 
mogą się udać po pomoc. Wraz z wychowawczynią rozmawiały o zdrowym trybie 
życia oraz prawidłowym odżywianiu, 

 Udział w zajęciach aerobiku – promowanie zdrowego stylu życia. W listopadzie 2020 
roku w grupie dzieci z grupy „Muchomorków” odbyła się projekcja filmu 
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z instruktażem aerobiku. Dzieci wraz z wychowawczynią dowiedziały się jak ćwiczyć, 
aby utrzymać zdrowy tryb życia, wykonały plakaty o tematyce prozdrowotnej. 

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 2 000,00 zł. 

3) Program profilaktyczny „Dbam o swoje zdrowie” realizowany w Szkole Podstawowej 
w Krośniewicach.  

Program „Dbam o swoje zdrowie” adresowany był do wszystkich uczniów 
Szkoły Podstawowej w Krośniewicach i obejmował 406 uczniów w wieku 7 – 15 lat. 

W ramach pozyskanych środków zorganizowano: 

 spektakl profilaktyczny „Co w trawie piszczy?” dla klas I – III (online), 
 warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII (online) „Dbam o swoje zdrowie” 

(narkotyki i substancje psychoaktywne), 
 warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VIII (online) „Myślę pozytywnie” 

w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz skutki 
nadmiernego korzystania z nowych technologii, 

 prelekcje uczniów klas IV- VIII na temat: „Potrafię mówić NIE – umiem odmawiać, 
jestem asertywny dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa”, 

 przekazanie informacji rodzicom w formie przygotowanych ulotek, broszur i innych 
materiałów edukacyjnych o konieczności prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu 
życia pozbawionego substancji psychoaktywnych, 

 konkursy plastyczne dla dzieci propagujące zdrowy tryb życia. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID- 19 zadania profilaktyczno – wychowawcze odbywały 
się w formie zajęć online.  

Na realizację powyższego zadania przyznano kwotę 3 200,00 zł. 

4) Program profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. gen Władysława Andersa 
w Nowem pod nazwą „Narkomania – STOP!!! Możesz pomóc sobie i innym”. 

Program „Narkomania – STOP!!! Możesz pomóc sobie i innym” adresowany był 
do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem – 
202 uczniów.  

Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup literatury, gier i zabawek edukacyjnych, 
a także poradników dla nauczycieli i rodziców, których głównym celem było włączenie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy rówieśniczej i zapewnienie im 
wszechstronnego wsparcia, a także prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin. Zakupione materiały edukacyjne do realizacji zadań 
profilaktycznych to komiks społeczny, bajki, bestsellery, literatura psychologiczna, 
gry karciane, historyjki obrazkowe, zbiory ćwiczeń służące rozwijaniu i stymulowaniu funkcji 
psychofizycznych u dzieci, zestawy ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I – III, 
układanki logiczne, publikacje do pracy nauczycieli specjalistów wychowawców, poradniki, 
kwestionariusze diagnozy, gry edukacyjne, loteryjki obrazkowe, gry terapeutyczno – 
edukacyjne, układanki logiczne, pieczątki motywacyjne.  
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Zakupione pomoce będą swoistym przewodnikiem, będą ułatwiać rozpoznawanie 
pierwszych trudności u dzieci, dawać informację o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji 
dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będą stanowić merytoryczne 
wsparcie dla specjalistów, nauczycieli, wychowawców, a także mogą być wielce przydatnym 
informatorem dla rodziców. 

Na realizację powyższego zadania przyznano kwotę 1 800,00 zł.  

 

12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2019 -2021 

Uchwała nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 sierpnia 2019 roku  
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 1.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 02 stycznia 2020 r.  

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 Sądzie Rejonowym w Łęczycy, 
 Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, 
 Fundacji Abi w Woli Nowskiej 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Krośniewicach prowadzi swoje działania 
na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 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 szczególności przez: 

1. diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie; 
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
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Prace zespołu prowadzone były, jeżeli w posiedzeniu Zespołu brała udział co najmniej 
połowa jego członków. Posiedzenia Zespołu odbywały się w zależności od potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

Wszystkich członków Zespołu i grupy robocze obowiązuje zasada tajności informacji 
przekazywanych w ramach prac Zespołu bądź grupy roboczej. Obowiązek ten utrzymuje się 
także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupie roboczej. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

W roku 2020 zrealizowano następujące działania: 

1. w ramach swojej działalności w roku 2020 Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwołał 
4 posiedzenia; 

2. na posiedzeniach rozpatrzono 10 spraw z 2020 roku dotyczących przemocy 
psychicznej i fizycznej oraz nadużywania alkoholu przez członków rodzin; 

3. rozpatrzono i monitorowano 10 „Niebieskich Kart” z 2020 roku;  
4. nadal monitorowane są „Niebieskie Karty” z lat poprzednich; 
5. koordynowano współpracę pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz ofiar 

przemocy; 
6. powołano 10 grup roboczych w skład, których wchodzili: pracownicy socjalni, 

dzielnicowi/policjanci, asystent rodziny; 
7. grupy robocze powołały 10 posiedzeń; 
8. wsparciem specjalistycznym świadczonym przez asystenta rodziny objęto 2 rodziny; 
9. pomocą grup roboczych objęto 10 rodzin; 

10. na pisemny wniosek grup roboczych zakończono 10 procedur „Niebieska Karta”; 
11. pracownicy socjalni w związku z podejrzeniem bądź wystąpieniem przemocy 

w rodzinie przeprowadzili 14 wizyt w środowisku. 
 

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. poniesiono wydatki 
w wysokości 1 274,15 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy. 
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Część III – Wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach 
Uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach podjęte w 2020 r. 

LP NR UCHWAŁY DATA W SPRAWIE SPOSÓB WYKONANIA 

1.  XVIII/101/20 29.01.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

2.  XVIII/102/20 29.01.2020 r. 
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

3.  XVIII/103/20 29.01.2020 r. 

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
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 2020 r. poz. 2080. 

4.  XVIII/104/20 29.01.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zgodnie z podjętą uchwałą, sporządzono zarządzenie Burmistrza 

Krośniewic w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę. Po publikacji ogłoszenia na stronie 

internetowej urzędu, prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń umowa 

została przedłużona na okres 3 lat od 9 marca 2020 r. do 8 marca 2023 r. 

na prowadzenie kotłowni kontenerowej na biomasę. 

5.  XVIII/105/20 29.01.2020 r. 
W sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki 
nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 
2020-2023. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

6.  XVIII/106/20 29.01.2020 r. 
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 
rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest na bieżąco realizowana. 
Program zrealizowano. 

7.  XVIII/107/20 29.01.2020 r. 
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest na bieżąco realizowana. 
Program jest w trakcie realizacji. 

8.  XVIII/108/20 29.01.2020 r. 
W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy.  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
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9.  XVIII/109/20 29.01.2020 r. 

W sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji 
celowej na modernizację systemów ogrzewania 
ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach 
mieszkalnych 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 2020 r. poz. 1283. 

10.  XVIII/110/20 29.01.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
użytkowego, położonego w Krośniewicach przy Placu 
Wolności 2 wraz z udziałem w gruncie oraz przyznania 
najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie umowy sprzedaży. 

11.  XIX/111/20 28.02.2020 r. 
W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

12.  XIX/112/20 28.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 105/1, położonej w obrębie 
geodezyjnym Morawce-Krzewie, gmina Krośniewice, 
na rzecz dzierżawcy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie umowy sprzedaży. 

13.  XIX/113/20 28.02.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
do gminnego zasobu nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie umowy sprzedaży. 

14.  XIX/114/20 28.02.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie 
w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej – 
budynkiem sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
i łącznikiem stanowiącym własność Gminy Krośniewice 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z podjętą uchwałą, 

Burmistrz Krośniewic decyzją NMP.6844.1.2020 z dnia 2 marca 2020 r. 

przekazał Szkole Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem 

w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną salą gimnastyczną, 

zlokalizowaną na działce o nr ewidencyjnym 87 na czas nieokreślony. 

15.  XIX/115/20 28.02.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

16.  XIX/116/20 28.02.2020 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krośniewice na lata 2020 – 2023. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

17.  XIX/117/20 28.02.2020 r. 
W sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 46 - 

18.  XIX/118/20 28.02.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na uchwałę 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. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

19.  XIX/119/20 28.02.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na uchwałę nr VI/29/19 Rady 
Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 
na terenie Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

20.  XXI/120/20 29.04.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

21.  XXI/121/20 29.04.2020 r. 
W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Fundusz sołecki nie został wyodrębniony. 

22.  XXI/122/20 29.04.2020 r. 
W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Krośniewice w 2020 roku”. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i jest realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2880. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność pkt 3 
w Rozdziale 2 wyrokiem z 25 września 2020 r. sygn. akt II SA Łd 503/20. 

23.  XXI/123/20 29.04.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

24.  XXI/124/20 29.04.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu 
użytkowego wraz z pomieszczeniem przynależnym 
położonym w Krośniewicach przy Placu Wolności 2 
na działce o numerze ewidencyjnym 175/5 w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
[Patrz pkt 10] 

25.  XXI/125/20 29.04.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
do gminnego zasobu nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
[Patrz pkt 13] 
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26.  XXI/126/20 29.04.2020 r. W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem 29.04.2020 r. i jest realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2878. 
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 23/100/2020 z 10 czerwca 
2020 r. stwierdziła nieważność zapisu w Załączniku nr 1 o treści: zapisu o 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.” 

27.  XXI/127/20 29.04.2020 r. 
W sprawie przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem 29.04.2020 r. i jest realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 2879. 
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 23/101/2020 z 10 czerwca 
2020 r. stwierdziła nieważność § 8 oraz zapisu w Załączniku nr 1 o treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

28.  XXII/128/20 19.05.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

29.  XXII/129/20 19.05.2019 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2019 – 2022 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

30.  XXIII/130/20 28.05.2020 r. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

31.  XXIII/131/20 28.05.2020 r. 
W sprawie planu pracy Komisji Budżetu, rolnictwa, 
rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki 
społecznej na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

32.  XXIII/132/20 28.05.2020 r. 
W sprawie planu pracy Komisji Skarg wniosków 
i petycji. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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33.  XXIII/133/20 28.05.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

34.  XXIII/134/20 28.05.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego 
stanowiącego własność Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

35.  XXIII/135/20 28.05.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
do gminnego zasobu nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
[Patrz pkt 13] 

36.  XXIII/136/20 28.05.2020 r. 
W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

37.  XXIII/137/20 28.05.2020 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Krośniewic. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

38.  XXIV/138/20 01.07.2020 r. 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 
miasta Krośniewice przy ul. Parkowej i Poznańskiej. 

Uchwała weszła w życie i jest realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 4465. 

39.  XXIV/139/20 01.07.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z podjętą uchwałą, 

sporządzono zarządzenie Burmistrza Krośniewic w sprawie wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Po publikacji 

ogłoszenia na stronie internetowej urzędu, prasie lokalnej oraz tablicy 

ogłoszeń, umowa została przedłużona na okres 3 lat od 1 lipca 2020 r. 

do 1 lipca 2023 r. na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. 

40.  XXIV/140/20 01.07.2020 r. 
W sprawie 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. 

Zgodnie z podjętą uchwałą, sporządzono zarządzenie Burmistrza 

Krośniewic w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę. Po publikacji ogłoszenia na stronie 

internetowej urzędu, prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń, 

umowa została przedłużona na okres 3 lat od 1 lipca 2020 r. do 1 lipca 

2023 r. na prowadzenie placu manewrowego do nauki jazdy. 
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41.  XXIV/141/20 01.07.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

42.  XXIV/142/20 01.07.2020 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2022. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

43.  XXIV/143/20 01.07.2020 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 
Krośniewic. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Skarga uznana za niezasadną. 

44.  XXIV/144/20 01.07.2020 r. 
W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 
Krośniewic. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Skarga uznana za niezasadną. 

45.  XXIV/145/20 01.07.2020 r. 
W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi 
na działania Burmistrza Krośniewic. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Skarga pozostawiona bez rozpatrzenia. 

46.  XXIV/146/20 01.07.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę nr XXI/122/20 Rady 
Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r. 
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Krośniewice na 2020 rok" 
oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.  

47.  XXIV/147/20 01.07.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę Nr XLVII/330/18 
z dnia 20.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania i sprzedaży alkoholu na terenie 
Gminy Krośniewice oraz udzielenia odpowiedzi 
na Skargę. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

48.  XXIV/148/20 01.07.2020 r. 
W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę nr XIII/74/19 z dnia 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
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30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Krośniewice oraz 
udzielenia odpowiedzi na Skargę. 

49.  XXV/149/20 29.07.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

50.  XXV/150/20 29.07.2020 r. 
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zgodnie z podjętą uchwałą, sporządzono zarządzenie Burmistrza 

Krośniewic w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Krośniewice, przeznaczonej do sprzedaży. 

Wykaz opublikowano na stronie internetowej urzędu, prasie lokalnej 

oraz tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni. Zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 6.2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice, ogłoszono 

przetarg na dzień 12 kwietnia 2021 r. Z uwagi na brak oferentów 

zakończył się wynikiem negatywnym. 

51.  XXV/151/20 29.07.2020 r. 
W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Krośniewice, w roku szkolnym 2020/2021.  

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i jest realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 4609. 

52.  XXV/152/20 29.07.2020 r. 

W sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. gen. Władysława Andersa w Nowem od obowiązku 
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

53.  XXV/153/20 29.07.2020 r. 

W sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego 
Przedszkola w Krośniewicach od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

54.  XXVI/154/20 14.08.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 51 - 

55.  XXVI/155/20 14.08.2020 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2019 – 2022 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie  
z podjętą uchwałą. 

56.  XXVII/156/20 28.08.2020 r. 
W sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Krośniewic 
wotum zaufania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

57.  XXVII/157/20 28.08.2020 r. 
W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin 
Regionu Kutnowskiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

58.  XXVII/158/20 28.08.2020 r. 
W sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Krośniewic z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Krośniewice za 2019 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Regionalna Izba 
Obrachunkowa Uchwałą Nr 34/134/2020 z 15 września 2020 r. 
stwierdziła nieważność uchwały w całości. 
Uchwała Nr 34/134/2020 z 15 września 2020 r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej została zaskarżona przez Radę Miejską w Krośniewicach, 
lecz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I wyrokiem z dnia 
27 stycznia 2021 r. o sygn. akt I SA/Łd 604/20 oddalił skargę. 

59.  XXVIII/159/20 30.09.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego, położonego w budynku wielolokalowym 
wraz z udziałem w gruncie w m. Skłóty na działce 
nr 50/8, stanowiącej własność Gminy Krośniewice 
oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

60.  XXVIII/160/20 30.09.2020 r. 
W sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym przy 
Obwodnicy Krośniewic 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 2020 r. poz. 5589. 
zgodnie z podjętą uchwałą, zwrócono się z pismem do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi o określenie 
wymogów technicznych dotyczących lokalizacji, kształtu i wielkości 
tablic. 

61.  XXVIII/161/20 30.09.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

62.  XXVIII/162/20 30.09.2020 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2023 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

63.  XXVIII/163/20 30.09.2020 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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64.  XXVIII/164/20 30.09.2020 r. 
W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i jest realizowana. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 5623. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność § 4 w zakresie 
sformułowania „z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2020 r.” 
oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3 w zakresie słów „wyłącznie w zakresie 
obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz”, § 6 ust. 1, 
§ 13 ust. 3 i ust. 5, § 17 ust. 6 i § 18 wyrokiem z 3 lutego 2021 r. 
sygn. akt II SA Łd 869/20. 

65.  XXVIII/165/20 30.09.2020 r. 

W sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu 
nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych 
latach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 5952. 
Uchwała została zaskarżona przez Panią Katarzynę Erdman 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie 
wykonania zaskarżonej uchwały; Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Łodzi Wydział III postanowieniem z 13 stycznia 2021 r. odmówił 
wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały (sygn. akt III SA/Łd 
1010/20. 

66.  XXIX/166/20 30.10.2020 r.  
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

67.  XXX/167/20 09.11.2020 r. W sprawie wyznaczenia aglomeracji Krośniewice. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 6219. 

68.  XXX/168/20 09.11.2020 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 gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 6220. 

69.  XXX/169/20 09.11.2020 r. 
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt 
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na 2021 r. 

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 2020 r. poz. 6145. 
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70.  XXX/170/20 09.11.2020 r. 

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 rok 2021. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wojewoda Łódzki 
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 grudnia 2020 r. stwierdził 
nieważność uchwały w całości. 

71.  XXX/171/20 09.11.2020 r. 
W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została przekazana do RIO i Wojewody Łódzkiego. 

72.  XXXI/172/20 30.11.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

73.  XXXI/173/20 30.11.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

74.  XXXI/174/20 30.11.2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok zostały wprowadzone zgodnie z podjętą 
uchwałą. 

75.  XXXI/175/20 30.11.2020 r. 

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy Krośniewice, których właścicielem lub 
zarządcą jest Gmina Krośniewice oraz określenia 
warunków korzystania z tych przystanków. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 7237. 
Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 stycznia 2021 r. 
stwierdził nieważność ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 oraz ust. 8 załącznika nr 
2 do uchwały. 

76.  XXXI/176/20 30.11.2020 r. 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
międzygminnego porozumienia z gminą Nowe Ostrowy 
dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej 
na liniach łączących obszar gminy Krośniewice z gminą 
Nowe Ostrowy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wojewoda Łódzki 
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2020 r. stwierdził nieważność § 3 
uchwały w zakresie wyrazów „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego”. 

77.  XXXI/177/20 30.11.2020 r. 
W sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice 
do wykonywania działalności w zakresie 
telekomunikacji. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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78.  XXXI/178/20 30.11.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady 
Miejskiej w Krośniewicach nr 69/XII/03 z dnia 
27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

79.  XXXI/179/20 30.11.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady 
Miejskiej w Krośniewicach nr XXVIII/165/20 z dnia 
30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania Burmistrza 
Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania 
w 2 kolejnych latach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z załącznikami w postaci oświadczenia Przewodniczącego 
Rady oraz kandydatur członków komisji została przekazana 
do Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. 

80.  XXXI/180/20 30.11.2020 r. 

W sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji 
do Spraw Referendum i obwodowych komisji do spraw 
referendum w sprawie odwołania Burmistrza 
Krośniewic przed upływem kadencji. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

81.  XXXI/181/20 30.11.2020 r. 

W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na Uchwałę Nr XXVIII/164/20 
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Krośniewice oraz udzielenia odpowiedzi 
na skargę. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wraz z odpowiedzią i aktami została przekazana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

82.  XXXII/182/20 16.12.2020 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Krośniewice na 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zmiany do budżetu zostały 
wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 

83.  XXXII/183/20 16.12.2020 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2020-2023 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą. 
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Część IV – Podsumowanie działalności w obszarach zadań własnych gminy: 
 
Realizacja przez Burmistrza zadań własnych Gminy Krośniewice w 2020 r. przedstawiała się 
następująco: 
 
1. Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody 
oraz gospodarka wodna 

 
Ład przestrzenny 
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 2020r obowiązywały następujące plany miejscowe:  

1) 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, 

2) Uchwała Nr 95/XV/99 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 20.10.1999 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krośniewice ustalającej trasę rurociągu paliwowego relacji Płock 
-Ostrów Wielkopolski na terenie gminy Krośniewice, 

3) Uchwała Nr 69/XII/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krośniewice, 

4) 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, 

5) 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, 

6) 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, 

7) 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, 

8) 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, 

9) 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, 

10) 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, 
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11) Uchwała Nr XXXV/236/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 lipca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krośniewice dla drogi gminnej przechodzącej przez miejscowości Nowe, Szubsk Duży, 
Szubsk Towarzystwo, Cygany, 

12) Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 7 maja 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obrębu Morawce-Krzewie, 

13) Uchwała Nr XLVI/320/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice; 

14) Uchwała Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 marca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie; 

15) Uchwała Nr XXIV/138/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 1 lipca 2020 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej i Poznańskiej. 

 
W 2020 r. wydano: 

1) 64 - wypisy z Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
2) 141 - zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, 
3) 29 postanowień opiniujących zgodność projektu wstępnego podziału nieruchomości 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
 
Ponadto przeprowadzono procedurę planistyczną oraz przygotowano projekt uchwały 
w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krośniewice: 

1) uzgodnienia i opiniowanie projektu studium, 
2) wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium 30.12.2019 r. – 20.01.2020 r., 
3) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium 17.01.2020 r., 

 
Po zakończonej procedurze nastąpiło podjęcie uchwały Nr XIX/111/20 Rady Miejskiej  

w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice. 
Ustalenia studium dotyczą: 
 dopuszczenia lokalizacji obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii, o mocy przekraczającej 100 kW za wyjątkiem elektrowni wiatrowych 
na terenie oznaczonym w planie symbolem P4 przy ul. Parkowej oraz skorygowaniu 
granic terenu mieszkaniowego graniczącego z tym terenem, 

 oznaczenia terenu byłej szkoły przy ul. Poznańskiej jako terenu budownictwa 
śródmiejskiego co umożliwi przeznaczenie terenu pod inne funkcje niż tylko usługi 
oświaty, 

 ustalenia obszaru powierzchniowej eksploatacji dla udokumentowanych złóż kopalin 
Zieleniew EKOBUD wraz z zaznaczeniem ustanowionego terenu i obszaru górniczego 
Zieleniew EKOBUD, 
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Przeprowadzono również procedurę planistyczną oraz przygotowano projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej i Poznańskiej: 

1) Uzgodnienia i opiniowanie projektu planu, 
2) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu 17.02.2020 r. – 09.03.2020 r., 
3) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu 25.02.2020 r., 

 
Po zakończeniu procedury nastąpiło podjęcie uchwały Nr XXIV/138/20 Rady Miejskiej  

w Krośniewicach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Parkowej  
i Poznańskiej. 
Ustalenia planu dotyczą: 
 dopuszczenia lokalizacji obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii, o mocy przekraczającej 100 kW za wyjątkiem elektrowni wiatrowych 
na terenie oznaczonym w planie symbolem P4 przy ul. Parkowej oraz skorygowaniu 
granic terenu mieszkaniowego graniczącego z tym terenem, 

 oznaczenia terenu byłej szkoły przy ul. Poznańskiej jako terenu budownictwa 
śródmiejskiego co umożliwi przeznaczenie terenu pod inne funkcje niż tylko usługi 
oświaty. 

Poniesione nakłady finansowe na sporządzenie studium i planu: 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krośniewice – 29. 520 zł, 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice 

przy ul. Parkowej i Poznańskiej – 20. 910 zł. 
 

Gospodarka nieruchomościami 
 
W roku 2020 dokonano: 
 
Sprzedaży nieruchomości: 

1) Działka oznaczona nr ewidencyjnym 105/1 obręb geodezyjny Morawce – Krzewie 
o pow. 1824 m2 za cenę 53 200,00 zł plus podatek VAT 23% (realizacja uchwały 
XIX/112/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28.02.2020 r.); 

2) Działka oznaczona nr ewidencyjnym 874/5 obręb geodezyjny Krośniewice miasto 
opow. 1562 m2 za cenę 20 100,00 zł (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego). 

 
Odpłatnego nabycia nieruchomości – poszerzenie dróg gminnych: 

1) Działka nr 1/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0741 ha o wartości 
13 791,90 zł; 

2) Działka nr 103/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0132 ha o wartości 
5 055,63 zł (realizacja uchwały XXIII/135/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.05.2020 r.); 

3) Działka nr 107/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0009 ha o wartości 
3 476,34 zł (realizacja uchwały XXIII/135/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.05.2020 r.); 
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4) Działka nr 25/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0045 ha o wartości 
3 370,16 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.); 

5) Działka nr 25/6, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0188 ha o wartości 
6 057,15 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.); 

6) Działka nr 4/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0196 ha o wartości 6 177,15 
zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

7) Działka nr 58/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0004 ha o wartości 
2 084,00 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

8) Działka nr 72/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0020 ha o wartości 
2 294,00 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

9) Działka nr 8/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0021 ha o wartości 3 345,85 
zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

10) Działka nr 84/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0281 ha o wartości 
6 600,16 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

11) Działka nr 81/2, obręb geodezyjny Wychny, o powierzchni 0,0022 ha o wartości 
3 447,15 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

12) Działka nr 148/9, obręb geodezyjny Szubina o powierzchni 0,0013 ha o wartości 
3 194,40 zł (realizacja uchwały XIX/113/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.02.2020 r.) 

13) Działka nr 172/6, obręb geodezyjny Szubina o powierzchni 0,0390 ha o wartości 
6 706,01 zł (realizacja uchwały XIX/113/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.02.2020 r.) 

14) Działka nr 64/2, obręb geodezyjny Suchodoły o powierzchni 0,0014 ha o wartości 
3 317,17 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

15) Działka nr 71/2, obręb geodezyjny Suchodoły o powierzchni 0,0189 ha o wartości 
4 040,07 zł. 

 
Sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce 
gruntu: 
 

1) Lokal mieszkalny Nr 9, ul. Poznańska 3A, 99-340 Krośniewice za cenę 17 520,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 2 160,00 zł plus podatek VAT 23%; 

2) Lokal użytkowy Nr 7, ul. Plac Wolności 2, 99-340 Krośniewice za cenę 24 400,00 zł 
wraz z udziałem w gruncie za kwotę 6 000,00 zł plus podatek VAT 23% 
(realizacja uchwały XXI/124/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.); 
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3) Lokal użytkowy Nr 8, ul. Plac Wolności 2, 99-340 Krośniewice za cenę 23 200,00 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 4 400,00 zł plus podatek VAT 23% 

(realizacja uchwały XVIII/110/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 

29.01.2020 r.); 

4) Lokal mieszkalny Nr 4, ul. Kolejowa 25 bl. 5, 99-340 Krośniewice za Cenę 25 880,00 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 920,00 zł plus podatek VAT 23%; 

5) Lokal mieszkalny Nr 4, ul. Kolejowa 25 bl. 3, 99-340 Krośniewice za cenę 26 920,00 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 2 040,00 zł plus podatek VAT 23%; 

6) Lokal mieszkalny Nr 1, Witów 8, 99-340 Krośniewice za cenę 3 680,00 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 400,00 zł plus podatek VAT 23%. 

 
Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna 
 
Gmina podjęła działania z zakresie ograniczenia negatywnego wpływu niskiej emisji 
podejmując uchwałę nr XVIII/109/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 
r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów 
ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie 
Gminy Krośniewice. Udzielono w 2020 r. dotacji celowej na modernizację systemów 
ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice 
dla 21 wnioskodawców na kwotę 62 735 zł. Odebrano od mieszkańców Gminy Krośniewice 
odpady z folii rolniczej czarnej, odpady z folii rolniczej białej, odpady z siatki i sznurka 
do owijania balotów odpady po nawozach i typu Big – Bag o łącznej ilości 37 305 kg 
i uzyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 17 270,83 zł z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 
2. Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego 
 
Infrastruktura drogowa w Gminie Krośniewice obejmowała na dzień 1 stycznia 2020 r.: 

a) dróg pozamiejskich 119,366 km, w tym: 
 o nawierzchni ulepszonej: 

 95,45 km o nawierzchni bitumicznej, 

 0,376 km o nawierzchni betonowej, 
 nawierzchni nieulepszonej: 

 1,55 km o nawierzchni brukowej, 

 8,75 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

 13,24 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, 

 0,933 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk”. 
 o nawierzchni nieulepszonej: 

 1,322 km o nawierzchni brukowej, 

 0,899 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

 1,092 km o nawierzchni gruntowej. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg w Gminie wynosiła:  
1. dróg pozamiejskich 119,366 km, w tym: 
 o nawierzchni ulepszonej: 

 95,832 km o nawierzchni bitumicznej, 

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

 1,55 km o nawierzchni brukowej, 

 8,368 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

 13,24 km o nawierzchni gruntowej. 
2. dróg miejskich 16,738 km 
 o nawierzchni ulepszonej: 

 10,52 km o nawierzchni bitumicznej, 

 2,162 km o nawierzchni betonowej, 

 0,933 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk”, 
 o nawierzchni nieulepszonej: 

 1,132 km o nawierzchni brukowej, 

 0,899 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej, 

 1,092 km o nawierzchni gruntowej. 
 

Drogi o nawierzchni ulepszonej (utwardzonej) stanowiły na początku 2020 r. 80,47% 
wszystkich dróg, z tego: 

1. drogi pozamiejskie – 80,28%. 
2. drogi miejskie – 81,34%. 

 
Drogi o nawierzchni nieulepszonej (nieutwardzonej) stanowiły na koniec 2020 roku 80,69% 
z tego: 

1. drogi pozamiejskie – 80,60%. 
2. drogi miejskie – 81,34%. 

 
Drogi nieutwardzone do ogółu dróg stanowiły odpowiednio:  

1. na dzień 1 stycznia 2020 r. 19,53%. 
2. na dzień 31 grudnia 2020 r. 19,31%. 

 
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. wynosiła 0,3 km.  
 
Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. wynosiła 0,00 km. 

 
W roku sprawozdawczym w przedmiotowym zakresie zrealizowano zadania inwestycyjne. 
Natomiast w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic w roku sprawozdawczym wykonano 
remonty n/w dróg gminnych i ulic: 

1) Droga nr 102107E w Pomarzanach na odcinku od figurki na zachód oraz drogi 
wewnętrznej położonej na działce nr 105/1 na odcinku od drogi nr 102107E w kierunku 
północnym do drogi krajowej nr 92. Długość do naprawy około 1000,00 m. 
Koszt robót 3.254,58 zł brutto. 

2) Droga wewnętrzna gminy na odcinku od ul. Błonie do drogi powiatowej nr 2149E. 
Długość do naprawy 400,00 m. Koszt robót 2.991,90 zł brutto.  
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3) Droga nr 102104E w Szubinie. Długość do naprawy 1600,00 m. Koszt robót 3.520,00 zł 
brutto. 

4) Droga wewnętrzna w Pawlikowicach. Długość do naprawy 900,00 m. 
Koszt robót 1.760,00 zł brutto. 

5) Droga gminna na odcinku Głogowa - Wychny. Długość do naprawy 1660,00 m. 
Koszt robót 3.520,00 zł brutto. 

6) Droga wewnętrzna Szubsk Duży – Szubsk Towarzystwo. Długość do naprawy 910,00 m. 
Koszt robót 1.760,90 zł brutto. 

7) Droga nr 102119E w Woli Nowskiej. Długość do naprawy 1980,00 m. 
Koszt robót 7.500,00 zł brutto. 

8) Droga nr 102101E w Kopach. Długość do naprawy 930,00 m. Koszt robót do 2.000,00 zł 
brutto. 

9) Droga nr 102122E w Szubsku Towarzystwie. Długość do naprawy 1450,00 m. 
Koszt robót 5.200,00 zł brutto. 

10) Wykonanie tymczasowego zjazdu z ul. Ogrodowej (szerokość około 7,0 m) na nowo 
planowaną ulicę na działce nr 306/8 obręb Krośniewice wraz z utwardzeniem odcinka 
tej ulicy na długości 60 m i szerokości 5,0 m. Koszt robót 9.500,00 zł brutto. 

11) Droga wewnętrzna Gminy na działce nr 31 w Szubsku Towarzystwie. 
Długość do naprawy 100,00 m. Koszt robót 600,00 zł brutto. 

12) Droga wewnętrzna Gminy na działce nr 58/1 w Luboradzu. Długość do naprawy 
700,00 m. Koszt robót 1.700,00 zł brutto. 

13) Droga nr 102830E na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 102113E w miejscowości 
Wychny do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w miejscowości Nowe Jankowice 
(świetlica wiejska). Długość odcinka do naprawy około 2200 mb. Koszt robót 
5.000,00 zł brutto. 

14) Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 7 
w Pawlikowicach. Długość do naprawy 200,00 m. Koszt robót do 5.000,00 zł brutto. 

15) Połączenie drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej 25 położonej przy bloku nr 6  z drogą 
położoną na północ od bloku nr 6 prowadzącą do ulicy Kolejowej. Koszt robót 
z materiałami 10.200,00 zł brutto. 

16) Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej na działkach ewidencyjnych nr 855 i nr 854 
obręb Krośniewice od ul. Paderewskiego do działki nr 145 obręb Morawce-Krzewie 
wraz z usunięciem samosiewów drzew kolidujących z budową drogi. Koszt robót 
5.535,00 zł brutto.  

17) Droga nr 102102E w Bardzinku. Długość do naprawy 1130,00 m. Koszt robót 
2.825,00 zł brutto. 

18) Droga bez numeru w Krzewiu do Stacji kolejowej. Długość do naprawy 460,00 m. 
Koszt robót 1.150,00 zł brutto. 

19) Droga nr 102830E na odcinku Franki skrzyżowanie z drogą nr 102110E w Wychnach. 
Długość do naprawy 1180,00 m. Koszt robót 1.500,00 zł brutto. 

20) Droga nr 102102E na odcinku Ostałów - Tumidaj. Długość do naprawy 1157,00 m. 
Koszt robót 2.891,90 zł brutto. 

21) Droga nr 102124E na odcinku Szubsk Duży–Wola Nowska. Długość do naprawy 
1415,00 m. Koszt robót 4.960,58 zł brutto. 

22) Droga nr 102121E na odcinku Godzięby–Luboradz. Długość do naprawy 1198,00 m. 
Koszt robót 4.202,83 zł brutto. 
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23) Droga nr 102120E na odcinku Luboradz–Zieleniew. Długość do naprawy 1210,00 m. 
Koszt robót 3.901,97 zł brutto. 

24) Droga nr 102822E - ul. Cicha. Koszt robót 623,00 zł brutto. 
25) Droga nr 102824E - ul. Norwida. Koszt robót 760,31 zł brutto. 
26) Droga nr 102819E - ul. Wąska. Koszt robót 1.350,00 zł brutto. 
27) Droga wewnętrzna (od ul. Poznańskiej). Koszt robót 354,70 zł brutto. 
28) Droga nr 102106E na odcinku od Szubska Towarzystwa do miejscowości Cygany. 

Długość do naprawy 1750,00 m. Koszt robót 3.596,70 zł brutto. 
29) Droga nr 102136E na odcinku Wymysłów do miejscowości Głogowa Wieś. Długość 

 do naprawy 1300,00 m. Koszt robót 3.009,56 zł brutto. 
30) Utwardzenie poboczy (obustronnie) przy drodze nr 102316E na odcinku od drogi 

powiatowej nr 2149E (Ostrówki) do drogi krajowej nr 91 (Kajew). Długość do naprawy 
1340,00 m. Koszt robót 6.318,80 zł brutto. 

31) Droga nr 102107E w Pomarzanach na odcinku od figurki na zachód oraz drogi 
wewnętrznej położonej na działce nr 105/1 na odcinku od drogi nr 102107E w kierunku 
północnym do drogi krajowej nr 92. Długość do naprawy około 1000,00 m. Koszt robót 
3.254,58 zł brutto. 

32) Droga wewnętrzna gminy na odcinku od ul. Błonie do drogi powiatowej nr 2149E. 
Długość do naprawy 400,00 m. Koszt robót 2.991,90 zł brutto. 

 
Za łączną kwotę 112.734,21 zł 
 

W związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice poniesione zostały 
również następujące wydatki: 
 
 zakup 1.052 ton kruszywa. Koszt 103.512,91 zł, 

 zakup 10 tony masy bitumicznej naprawczej. Koszt 7.500,00 zł, 

 zakup znaków drogowych. Koszt 2.361,69 zł, 

 zakup żelu do mycia maszyn i znaków drogowych. Koszt 2.339,09 zł, 

 malowanie znaków poziomych na terenie miasta. Koszt 25.645,50 zł, 

 akcja zimowa. Koszt 14.186,98 zł, 

 przeglądy dróg roczne i pięcioletnie. Koszt 8.487,00 zł, 

Za łączną kwotę 164.033,38 zł 

W listopadzie 2020 MZGKiM rozpoczął dyżury przygotowujące do pracy związanej 
z „Akcją Zima”. Ze względu na brak opadów śniegu i dobrych warunków atmosferycznych, 
noty księgowe na Gminę Krośniewice zostały przedłożone dopiero w 2021 roku. 

 
3. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną 
i cieplną oraz gaz. 
 

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 
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oraz niezawodnego odprowadzania ścieków i ich oczyszczenia, mając na uwadze ochronę 
środowiska, zadowolenia mieszkańców korzystających z usług zakładu, 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, 
 odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, 
 oczyszczanie ścieków. 

Dział Uzdatniania Wody 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 kanalizacyjno - sanitarną w Krośniewicach i Głaznowie. 
6) Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Godzięby. 
7) Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Głogowa. 
8) Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Morawce. 

 
W roku 2020 dostarczono do odbiorców 371.613 m3 wody i przyjęto 251.386 m³ ścieków 
oraz odebrano ze zbiorników bezodpływowych nieczystości płynne 5.152 m3. 
Struktura sprzedaży przedstawia się następująco: 
Sprzedaż wody:  
 indywidualni: 276.699 m3, 
 przemysł: 53.411 m3 , 
 urzędy, szkoły, pozostali odbiorcy 41.503 m3. 

Razem = 371.613 m3 
Oczyszczanie ścieków: 

 indywidualni: 73.060 m3, 
 przemysł: 109.780 m3, 
 urzędy, szkoły, pozostali odbiorcy 68.546 m3. 

Razem = 251.386 m3  
 
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 obowiązuje 3 lata, 
do dnia 31.07.2021. 

W ramach zadań inwestycyjnych od miesiąca września zakład rozpoczął realizację 
zadania wymiany wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu. Od miesiąca września zostały 
wymienione trzy główne wodomierze. Nowe wodomierze zamontowano w gminach 
graniczących z gminą Krośniewice podłączonych do gminnej sieci wodociągowej 
tj. Ostrowy, Daszyna i Kutno. Łączny koszt wymiany i instalacji to 13 769,00 zł. 

W celu usprawnienia funkcjonowania gospodarki wodomierzowej Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach podejmuje wiele działań 
w różnych jej zakresach 
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Do najważniejszych, w zakresie zmniejszania strat wody, a dotyczących wodomierzy 
należeć będą: 
 prawidłowy montaż, 
 zabezpieczenie, 
 wybór modelu, 
 klasa oraz dobór średnicy wodomierza 

W 2020 roku na bieżąco wymieniano u osób fizycznych stare wodomierze na zalegalizowane.  
Przez ostatni długoletni okres nie dokonywano inwestycji w zakresie usprawnienia 
i wiarygodnego sprawdzenia ilości zużytej wody przez odbiorców. Zastosowanie systemu 
radiowego odczytu wodomierzy i ich wymiana może pozwolić na zdalne sprawdzenie stanu 
liczników wodomierzy. 
Kanalizacja deszczowa 
Zakres prac na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krośniewice w 2020 r. 
obejmował: 
 

1) Ulica Toruńska: 
 czyszczenie kanalizacji deszczowej 770mb, 
 czyszczenie wypustów deszczowych 31 szt. 
 czyszczenie osadnika i separatora wód deszczowych. 

2) Ulica Poznańska: 
 czyszczenie kanalizacji deszczowej 240mb, 
 czyszczenie wypustów deszczowych 11 szt., 
 podłączenie wpustu deszczowego do kanalizacji deszczowej, zlewnia ul. 3-go Maja, 
 odtworzenie wpustu deszczowego, zalany masą asfaltową. 

3) Ulica Łęczycka: 
 czyszczenie kanalizacji deszczowej 37mb, 
 czyszczenie wpustów deszczowych 2 szt. 

 
Łączny koszt prac na sieci kanalizacji deszczowej wyniósł 75 211,50 zł. 

 

4) Na zlecenie Gminy wykonano wewnętrzną sieć p.pożarową w budynku OSP 
ul. Targowa. 

5) W zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej i deszczowej wykonano: 
 przyłącze instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy w Godziębach, 
 przyłącze instalacji kanalizacyjnej do budynku w Głogowej, 
 przyłącze wodociągowe wraz z kanalizacją deszczową ul. Popiełuszki, 
 kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki. 

 
 

Komunalna spółka - Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Krośniewicach została 
powołana do realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia działalności mającej 
na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – tzw. zadania własnego gminy. 
Zakres działalności obejmuje składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz transport tych 
odpadów na własne składowisko, położone we Frankach. Składowisko utraciło możliwość 
odbioru odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z dniem 1 lipca 2018 roku wobec zmiany 
przepisów ustawy o odpadach. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach 
zaprzestał składowania jakichkolwiek odpadów w dniu 23.01.2019 tj. w dniu w którym 
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zapełniona została całkowicie kwatera nr IV. W roku 2020 nie było możliwości przyjmowania 
odpadów w tym komunalnych. Na składowisku wykonywane były prace związane 
z przeglądami i naprawami maszyn znajdujących się na składowisku, porządkowanie terenu 
na i wokół składowiska, naprawa dróg, przeniesienie urządzenia sortowniczego oraz prace 
związane z rekultywacją i utrzymaniem składowiska. W dniu 10.02.2020 r. Spółka uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie kwatery nr V co nie oznaczało jednak możliwości składowania. 
Warunkiem składowania było uzyskanie prawomocnego pozwolenia zintegrowanego, 
a następnie zatwierdzenie Instrukcji Eksploatacji Składowiska. Pozwolenie zintegrowane 
Spółka otrzymała 17.12.2020 roku. Decyzja o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji 
składowiska wydana została w dniu 10.02.2021. 

 
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 XVIII/103/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 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 XXX/168/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 listopada 2020 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. 

5) Uchwała nr XXXVIII/264/17 z dnia 03.listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice 

6) Uchwała nr XXXVIII/164/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia  30 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy 

Krośniewice 

7) Uchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r.       

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice 

oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 
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Informacja o odpadach komunalnych w Gminie Krośniewice za 2020 r. 

 

1) Ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Krośniewice 

a) zmieszane odpady komunalne – 1 519,760 Mg, 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne – 307,520 Mg. 

2) Ilość odpadów komunalnych statystycznie na 1 mieszkańca (wg zameldowania) : 

a) zebranych w sposób zmieszany - na 1 stycznia - 150,0 kg/os. 

zebranych w sposób zmieszany - na 31grudnia – 189,0 kg/os. 

b) zebrane selektywnie - na 1 stycznia – 110,0 kg/os. 

zebrane selektywnie - na 31 grudnia – 38,2 kg/os. 

3) Na terenie Gminy Krośniewice w 2020 r. nie zanotowano żadnych dzikich wysypisk 

odpadów komunalnych, które wymagałoby  interwencji Urzędu Miejskiego, 

nie stwierdzono także żadnych pożarów związanych z odpadami komunalnymi. 

4) Od dnia 01.02.2020 r. na terenie Gminy Krośniewice opłata od osoby  

w gospodarstwie domowym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

została ustalona przez Radę Miejską(Uchwała nr XVI/98/19 Rady Miejskiej 

w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej 

opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w następującej wysokości: 

a) odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny – 17 zł/os, 

b) odbiór odpadów komunalnych  w sposób nieselektywny – 34 zł/os, 

c) kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym- 15zł/os. 

5) W Gminie Krośniewice prowadzona jest zbiórka odpadów w sposób selektywny 

oraz zmieszany  i tak: 

a) selektywna zbiórka odpadów komunalnych (pomniejszona o kompostowniki) – 

5 932 osoby –  planowany roczny dochód  1 210 128zł, 

b) nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych – 63 osoby –  planowany roczny 

dochód  25 704zł, 

c) posiadających kompostownik – 870 osób – planowany roczny dochód 156 600zł. 

 

Razem roczny  dochód wynikający ze złożonych deklaracji winien wynosić 1 392 432 zł, 

przy czym ilość złożonych deklaracji z terenu miasta Krośniewice wyniosła 3 543 

(liczba mieszkańców – 4 106), z terenów wiejskich 3 328 (liczba mieszkańców – 3 543). 

W 2020 r. w budżecie Gminy zaplanowano 2 026 100,- zł  na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice. 

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 

 DOCHODY  wyniosły: 1 276 535,- zł, zaś WYDATKI wyniosły:  2 087 923-zł. 
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4. Działalność w zakresie telekomunikacji 
 
Nie podejmowano żadnych działań w tym zakresie. 
 

5. Lokalny transport zbiorowy 

Do zadań własnych gminy należy organizacja lokalnego transportu zbiorowego. 
Zgodnie  z treścią art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2020.1944 t.j.) gmina jest organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg 
przewozów, na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach 
pasażerskich. Gmina będzie również organizatorem transportu na obszarze gmin, 
które zawarły porozumienie w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego 
na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich 
na terenie tych gmin. Do zadań organizatora należy m.in. organizowanie transportu 
publicznego. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, organizator publicznego transportu 
zbiorowego może uzyskać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania polegającego 
na utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe 
o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie nie wyższej niż 3 zł do wozokilometra. 
Zgodnie ze złożonym przez Gminę Krośniewice wnioskiem, maksymalna kwota 
dofinansowania z tego tytułu nie mogła przekroczyć 306 754,80 zł, co stanowiło iloczyn 
stawki za jeden wozokilometr i ilości planowanych do wykonania wozokilometrów 
102 251,60. Warunkiem uzyskania dopłaty było sfinansowanie ze środków własnych 
organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Przedmiotowy wniosek 
został złożony w dniu 24 listopada 2020 roku oraz pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę 
Łódzkiego w dniu 1 grudnia 2020 roku. Warunkiem podpisania umowy była zgoda organu 
stanowiącego Organizatora. 

Projekt uchwały, złożony przez Burmistrza dotyczący propozycji utworzenia na terenie 
Gminy Krośniewice dodatkowych linii transportu publicznego był odpowiedzią 
na oczekiwania mieszkańców Gminy Krośniewice, którzy nie dysponują własnym środkiem 
transportu, a mają potrzeby dojazdu do Krośniewic. Jednakże podczas obrad XXXII sesji 
Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 16 grudnia 2020 r. uchwała nie została podjęta 
przez Radę Miejską w Krośniewicach. 

W ramach transportu zbiorowego zostało zawarte Porozumienie z Miastem Kutno, 

celem wykonywania zadań publicznych wynikających z art. 7  ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

ludności Gminy Krośniewice w zakresie zapewnienia jej mieszkańcom lokalnego transportu 

zbiorowego na trasie Zieleniew-Kutno (Uchwała  NR XLVII/336/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z 

dnia 30 października 2014 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie transportu 

zbiorowego) 
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Finansowy udział Gminy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazywany jest w formie 

dotacji celowej,  w oparciu o wozokilometry rocznego przebiegu autobusów w ramach określonych 

przewozów na obszarze Gminy, wynikający z trasy i rozkładów jazdy trasa Zieleniew – Kutno.  

W roku 2020 planowano 1 708,10 [km] natomiast ze względu SARS-Co-V-2, oraz obostrzeniami, nauki 

zdalnej wykonano 854,05 [km], koszt utrzymania linii w 2020 r. wyniósł 6.251,64 zł  

 

6. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze 
 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych nakłada na gminy 

obowiązek wypłaty dodatku mieszkaniowego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, 
zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. 
W tym samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa w art. 6 ust. 7 ww. ustawy.  

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 280 902,77 zł, 
których beneficjentami było 296 osób. Podstawą ich przyznania było: posiadanie tytułu 
prawnego do lokalu, nieprzekroczenie 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 22,52 zł, 
zaś kwota najwyższego dodatku – 337,97 zł. 
 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 
osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna może być 
świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej, a podstawą przyznania pomocy – 
niezależnie od formy - jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie na tej 
podstawie stosownej decyzji. Pomoc społeczna może zostać udzielona z urzędu, 
jednak przeprowadzenie wywiadu środowiskowego zazwyczaj poprzedzone jest podaniem 
wnioskodawcy o pomoc, do podania powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające 
sytuację dochodową i osobistą rodziny. 

 
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 2020 roku schronienia udzielono 3 osobom. W związku z tym poniesiono wydatki 
w wysokości 19 317,44zł, 2 osoby ponosiły z tego tytułu odpłatność, która to w 2020 roku 
wyniosła łącznie 3 442,56zł. 

 Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci. 

Od 2019 roku zadanie wynikające z wieloletniego rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023" realizowane jest zgodnie z: 

 Uchwałą NR IV/19/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018 roku  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
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żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 – 2023, 

 Uchwałą NR IV/18/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 grudnia 2018 roku 
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 

W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia 
pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub 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 147 osobom (w tym 81 na wsi), z czego: 

 32 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w tym 16 na wsi), 

 114 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 
ponadgimnazjalnej (w tym 64 na wsi), 

 5 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej ( w tym 3 na wsi). 

Posiłki były realizowane głównie na terenie placówek oświatowych. 

Ponadto 255 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego 
na zakup żywności (w tym 98 na wsi). W rodzinach tych było 598 osób (w tym 217 na wsi). 
W ciągu 2020 roku: 

 wydano 8 214 posiłków na kwotę 50 784,78zł, 

 udzielono 255 zasiłków celowych na kwotę 293 511,22zł.  

Na realizację Programu zgodnie z Umową nr 161 z dnia 20 marca 2021 r. 
zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Krośniewice - gmina otrzymała dotację 
z budżetu państwa w wysokości 264 296,00 zł. Zadanie finansowano również ze środków 
własnych gminy w wysokości 80 000,00zł. 

Łączne wydatki w 2020 roku wyniosły 344 296,00zł. 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.  

Zasiłek okresowy przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej 
i adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe 
kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 
bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego. 
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Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane 
zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności 
sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym w części obligatoryjnej 
(50%) z budżetu państwa.  

Świadczenie to może być również przyznane w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, 
ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy 
społecznej).  

W roku 2020 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 184 osobom (osób w rodzinach 
436), 1511 świadczenia na kwotę 643 208,36zł, w tym z powodu: 

1. bezrobocia: 168 osobom na kwotę 621 238,79zł (1428 świadczenia); 
2. niepełnosprawności: 6 osobom na kwotę 7 722,17zł (35 świadczeń); 
3. długotrwałej choroby: 2 osobom na kwotę 3 178,98 zł (17 świadczeń); 
4. innych przyczyn: 12 osobom na kwotę 11 068,42zł (31 świadczeń). 

 Ponadto ośrodek zrefundował zasiłki okresowe przyznane decyzją w innych gminach 
dla 1 osoby, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, bądź zamieszkania była 
gmina Krośniewice. Zrefundowano 11 świadczeń na kwotę 3 855,50zł. 

Łączne wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 647 063,86 zł i w całości pochodziły z dotacji 
celowej z budżetu państwa. 

 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.  

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy 
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności 
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 
Świadczenie ma charakter jednorazowy. Osobom bezdomnym i innym osobom 
nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być 
przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.  
W roku 2020 Ośrodek przyznał zasiłek celowy 211 osobom na łączną kwotę 23 634,37zł 
(153 świadczenia). Zasiłki przeznaczone były między innymi na: pokrycie kosztów zakupu 
żywności, odzieży, opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne 
remonty. 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego. 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może 
być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. 
W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 
zwrotowi.  

W roku 2020 Ośrodek wypłacił 1 świadczenie na kwotę 2 000,00zł. 
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 Praca socjalna 

  Jednym z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie 
pracy socjalnej. Praca socjalna dotyczyła niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc 
finansową, a także bardzo często osób, które nie korzystały ze świadczeń finansowych 
z tut. ośrodka. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach 
rodzinnych. Obejmowali swoją działalnością rodziny, w których sytuacja finansowa była 
dobra, a nawet bardzo dobra, jednak konflikty rodzinne, przemoc psychiczna bądź fizyczna, 
nałogi itp. miały negatywny wpływ na dobro małoletnich dzieci lub innych członków rodziny.  

Niejednokrotnie pracownicy socjalni musieli zaoferować pomoc w skompletowaniu 
dokumentów w celu: skierowania osób na komisję do spraw orzekania o stopniu 
niepełnosprawności, uzyskania: zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego, 
świadczeń rodzinnych, ustalenia prawa do emerytury lub renty.  

Praca socjalna świadczona jest między innymi w formie: 

1) podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych 
mrozów,  

2) pomocy podopiecznym w wypełnianiu wniosków na ustalenie stopnia 
niepełnosprawności,  

3) pomocy przy składaniu wniosku o dowód osobisty,  
4) pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne, 
5) motywowania osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia, 
6) zapewnienia usług opiekuńczych osobom starszym, świadczonych przez opiekunki, 
7) pomocy w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala oraz hospicjum, 
8) pomocy oraz udzielenie informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku 

mieszkaniowego, 
9) działania interwencyjnego w sytuacji osób czy rodzin zagrożonych, potrzebujących 

pomocy, 
10) udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących 

im świadczeniach i dostępnych formach pomocy, 
11) pomocy w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowej, 
12) pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych,  
13) pomocy w uzyskaniu schronienia zimą, 
14) pomocy w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej,  
15) organizowania przewozu osób do DPS, poradni, przychodni, sądów i innych placówek, 
16) pomocy w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne,  
17) pomocy w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON, 
18) wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji 

o kompetencjach policji, sądu, prokuratury.  
19) pomocy w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej, 
20) pomocy w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym – za zgodą lub bez zgody 

w trybie nagłym, 
21) podjęcia działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej 

całodobowej opieki w domu pomocy społecznej bez jej zgody, 
22) monitorowania procesu leczenia, 
23) pomocy w uzyskaniu porady prawnej, psychologicznej, pedagogicznej. 

W roku 2020, pracownicy socjalni MGOPS prowadzili pracę socjalną na rzecz 37 rodzin.  
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 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

Usługi świadczono głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, 
wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić 
specjalistycznej pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
są to natomiast usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. 

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. 

Tabela nr 3. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r. 

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 

34 6 894 87 354,78 

Usługi opiekuńcze świadczone 
przez osoby zatrudnione 
na podstawie umowy zlecenie 
w ramach pomocy sąsiedzkiej 

6 2 357 33 866,67 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 431 5 818,00 

Ogółem 45 9682 127039,45 
 

Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. 
Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą 
opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.  

 Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.  

W 2020 roku 1 osobie sprawiono pogrzeb. Koszt pogrzebu wyniósł 2 505,60zł  

 Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w tym domu. 

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. 
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Do skorzystania z prawa pobytu w domu pomocy społecznej konieczne jest zaistnienie 
przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej: konieczność całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego 
funkcjonowania przez osobę w codziennym życiu, brak możliwości zapewnienia tej osobie 
przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.  

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 
są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel 
ustawowy z dochodów dziecka; małżonek, zstępni przed wstępnymi; gmina z której osoba 
została skierowana do domu pomocy społecznej.  

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku niewywiązywania 
się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi 
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 
Gminie natomiast przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel 
wydatków. 

Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej ciąży na gminie 
tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie wnoszą takiej opłaty. 
Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 
Miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej, w których przebywają 
i są kierowani mieszkańcy naszej gminy, w okresie styczeń – marzec 2020 r. wynosił 
od 3 225,43 zł do 3 688,75 zł, a w okresie kwiecień – grudzień 2020 r. wynosił od 3 489,41 zł 
do 3 763,53 zł. Jeśli dochody pensjonariusza są zbyt niskie i nie wystarczają na comiesięczne 
opłaty, gmina musi wziąć na siebie to zobowiązanie w części lub w całości.  

W 2020 roku 3 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej. 
W domach pomocy społecznej przebywały ponadto 3 osoby umieszczone w latach 
poprzednich. Łącznie w 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób. 

Odpłatność gminy za pobyt skierowanych osób w domu pomocy społecznej 
wyniosła w 2020 roku 120 069,62zł. 

Za 1 osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej 1 osoba zobowiązana wnosiła 
odpłatność i w 2020 roku wyniosła ona 24 528,97zł. Opłata wnoszona przez osobę 
zobowiązaną wraz z opłatą wnoszoną przez mieszkankę DPS pokryła pełen koszt pobytu 
w domu pomocy społecznej. 

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (obowiązkowym) przysługującym 
na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy 
z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi 
uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.  

W roku 2020 Ośrodek wypłacił zasiłek stały 84 osobom na kwotę 485 214,67zł, z czego: 

 65 osobom samotnie gospodarującym na kwotę 418 393,58zł. 

 20 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę 66 821,09zł. 

Wydatki na zasiłki stałe wyniosły w 2020 roku 485 214,67 zł, jednakże zostały pomniejszone 
o zwrot nienależnie pobranych świadczeń czy też zwrot świadczeń wypłaconych w przypadku 
zbiegu prawa do zasiłku stałego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 
1 744,48 zł. W związku z powyższym łączna kwota wydatkowanych w 2020 roku środków 
na zasiłki stałe wyniosła 483 470,19 zł. 
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W roku 2020 zasiłki stałe finansowane były w 100% z budżetu państwa.  

 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

W roku 2020 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 74 osobom 
pobierającym zasiłek stały. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 40 436,09zł 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.  

Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie, przekraczającym 
kryteria dochodowe, w szczególnych okolicznościach może być przyznany specjalny zasiłek 
celowy niepodlegający zwrotowi. Jego wysokość nie może jednak przekraczać odpowiednio 
kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten jest 
również wypłacany ze środków własnych gminy.  

W roku 2020 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki specjalne celowe z przeznaczeniem 
na pokrycie głównie kosztów leków, leczenia, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego 
i zakupu żywności 76 osobom na kwotę 16 860,03zł.  

W większości przypadków powodem udzielenia ww. pomocy była długotrwała - ciężka 
choroba jednego z członków rodziny. 

 Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. 

Gmina w 2020 roku nie prowadziła domów pomocy społecznej ani też ośrodków 
wsparcia o zasięgu gminnym. Ośrodek w tym zakresie współpracował z placówkami 
o zasięgu ponadgminnym. W 2020 roku 4 osoby uzyskały 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 3 232,00 zł. 
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Zadania własne w 2020 r. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń  

w zł 

Zasiłek stały - ogółem 84 911 485 214,67 

w
 t

ym
 d

la
: - osoby samotnie gospodarującej 65 701 418 393,58 

- osoby pozostającej w rodzinie 20 210 66 821,09 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane 

 za osoby pobierające zasiłek stały 

82 823 40 436,09 

Zasiłek okresowy - ogółem 184 1 511 643 208,36 

w
 t

ym
 

p
rz

yz
n

a
n

e 
 

z 
p

o
w

o
d

u
 

- bezrobocia  168 1 428 621 238,79 

 - długotrwałej choroby  2 17 3 178,98 

 - niepełnosprawności 6 35 7 722,17 

 - innych 12 31 11 068,42 

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem 212 266 42 494,40 

w
 t

ym
  - zasiłki celowe  135 154 23 634,37 

 - specjalne zasiłki celowe  77 112 18 860,03 

Usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

45 9 682 127 039,45 

Sprawienie pogrzebu 1 1 2 505,60 

Opłata za DPS 5 47 120 069,62 

 

 Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

W roku 2020 Ośrodek udostępniał osobom poszukującym pracy, korzystającym 
z pomocy społecznej, informacje o aktualnych ofertach pracy, dostępnych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kutnie a zadanie to wykonywane było w ramach prowadzonej pracy 
socjalnej. Udzielano również pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, upowszechniano 
informacje o usługach poradnictwa zawodowego oraz o szkoleniach.  
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7. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
  

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 
ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 
rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 
organami pomocniczymi, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 
Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie 
z zasadą pomocniczości.  

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1) pracy z rodziną; 
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, 
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: 

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; 
2) placówek wsparcia dziennego; 
3) rodzin wspierających. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 
2) terapii i mediacji; 
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 
5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń 

oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" 
lub "grupami samopomocowymi". 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka 
poza rodziną. 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 
socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 
ze zm.). Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, określeniu sytuacji dziecka w rodzinie 
i zagrożeń, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje 
do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Rola asystenta polega na całościowym wspieraniu rodziny. Nadrzędnym celem jego 
pracy jest przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. 
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 
wskazanym przez rodzinę. Na prośbę klientów towarzyszy w instytucjach, 
urzędach pomagając załatwiać sprawy bieżące oraz tłumaczy zawiłości prawne. 
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Kontaktuje się z placówkami oświatowymi w celu zapewnienia dzieciom niezbędnego 
wsparcia. Asystent rodziny, aby skutecznie i efektywnie wywiązać się z nałożonych 
obowiązków, może równocześnie pracować z nie więcej niż z 15 rodzinami.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach zatrudniał 
1 asystenta rodziny od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na podstawie umowy o pracę.  

W 2020 r. wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi przedstawiały 
się następująco: 

 

 Wynagrodzenia asystenta rodziny 
wraz z pochodnymi 

w złotych  w % 

Ogółem 41 712,61 100 

Finansowane w ramach „Programu asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2020” 

1 700,00 4,07 

Finansowane z budżetu gminy 40 012,61 95,93 

 

W roku 2020 do asystentury zostało skierowanych 10 rodzin, w których łącznie 
przebywało 27 dzieci. 

W rodzinach objętych asystenturą, spektrum problemów koniecznych 
do rozwiązywania i pracy było bardzo szerokie, rodziny dotknięte były problemami 
zdrowotnymi, uzależnieniami, kłopotami finansowymi.  

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. 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.  

Problemem w wielu rodzinach okazało się wprowadzenie zdalnego nauczania 
w szkołach, w związku z pandemią Covid-19. Rodzice, jaki i dzieci potrzebowali szybkiego 
kursu obsługi platform do nauki zdalnej oraz ustalenia sposobu kontroli postępów w nauce. 
Dzieci miały problem w odnalezieniu się w sytuacji, stąd asystent pomagał i wspierał 
w nauczaniu zdalnym poprzez pomoc w logowaniu, wyjaśnieniu zasad funkcjonowania 
platform do nauki zdalnej, zachęcania i motywowania do systematycznej pracy.  
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W związku z pandemią Covid-19 we wszystkich rodzinach asystent podjął działania 
zmierzające do zaznajomienia klientów z nowym reżimem sanitarnym. Omówiono sposoby 
dbania o higienę, wspierania odporności i działania w przypadku podejrzenia zachorowania 
na Covid-19. W kilku przypadkach konieczne było przypomnienie zasad podstawowej 
higieny, takich jak mycie rąk i dezynfekcja przedmiotów używanych codziennie, a mogących 
stanowić źródło zakażenia. 

Asystent systematycznie kontaktował się ze szkołami i placówkami mającymi pomóc 
w prawidłowym rozwoju dzieci (np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie) 
w duchu poszanowania ich godności i suwerenności.  

Dodatkowym narzędziem pomocy rodzinie przeżywającej trudności są rodziny 
wspierające.  

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie 
przeżywającej trudności w: 

1) opiece i wychowaniu dziecka; 
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom 
z bezpośredniego otoczenia dziecka.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 
ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Jednakże korzystając z art. 31 ust. 2 upoważnienie do ustanawiania rodziny 
wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów otrzymał kierownik ośrodka pomocy 
społecznej. W 2020 roku nie zaistniała konieczność ustanowienia rodziny wspierającej.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zasady odpłatności 
jakie organ samorządowy musi ponieść jeżeli dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.  

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka 
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka placówce opiekuńczo – wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki 
w wysokości: 

1. 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2. 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3. 50 % wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 W 2020 roku 14 dzieci z terenu gminy Krośniewice przebywało w pieczy zastępczej. 

Wydatki poniesione przez Gminę Krośniewice w 2020 roku na pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej wyniosły – 98 248,46 zł. 
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8. Gminne budownictwo mieszkaniowe 
 
Ze względu na brak środków finansowych oraz terenu przeznaczonego w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, będącą 
własnością Gminy Krośniewice w 2020 r. nie podejmowano działań w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego na terenie Gminy. 
 
9. Edukacja publiczna 

 
W roku 2020 gmina Krośniewice była organem prowadzącym dla jednego przedszkola 
publicznego, dwóch szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego: 

 Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, ul. Adama Mickiewicza 2, 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17, 
 Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem (z oddziałami 

przedszkolnymi), Nowe 36, 
 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17. 

  
Miejskie Przedszkole 

w Krośniewicach 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 

(wejście od ul. Łęczyckiej) 

  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 

(wejście od ul. Kwiatowej) 
Liceum Ogólnokształcące 

w Krośniewicach 
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Szkoła Podstawowa w Nowem Szkoła Podstawowa w Nowem – sala gimnastyczna 

 
 

Dodatkowo w 2020 r. w gminie działalność edukacyjną (w budynku użyczonym 
od Gminy Krośniewice) prowadziła Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Oddziałem 
Przedszkolnym w Jankowicach, Jankowice 32, w której funkcjonowały oddziały przedszkolne, 
dla której Gmina Krośniewice jest organem rejestrującym i dotującym – wpisu do ewidencji 
szkół i placówek oświatowych dokonano w dniu 1 września 2011 r. 
Uczniowie w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Krośniewice 
 Liczba uczniów w poszczególnych szkołach uzależniona jest od procesów demograficznych 
i przedstawia się następująco: 
 

Lp. Szkoła 

r. szk. 2019/2020 r. szk. 2020/2021 

Liczba 
oddziałów  

Liczba 
uczniów  

Liczba 
oddziałów  

Liczba 
uczniów  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 21 411 21 414 

2. 
Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem, 

Nowe 36 
8 168 8 157 

3. 
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, 

ul. Łęczycka 17 
4 74 4 61 

ogółem 33 653 33 632 
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Liczba wychowanków w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przedstawia się 
następująco: 

Lp. Placówka 

r. szk. 2019/2020 r. szk. 2020/2021 

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 

7 153 110 43 7 153 107 46 

2. 

Szkoła Podstawowa 
im. gen. Wł. Andersa 

w Nowem 
Nowe 36 

3 48 34 14 3 46 33 13 

ogółem 10 201 144 57 10 199 140 59 

 
 
Liczebność uczniów w klasach w roku szkolnym 2020/2021: 

 
Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i w przedszkolu w roku szkolnym 
2019/2020.  

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. 
  

L.p. Szkoła 

kl. I kl.II kl.III kl.IV kl.V kl.VI kl. VII kl. VIII 

Ucz. oddziały Ucz. oddziały Ucz. oddziały Ucz. oddziały Ucz. oddziały Ucz. oddziały Ucz. oddziały Ucz. oddziały 

1. 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 1 w 
Krośniewicach  

45 2 57 3 56 3 57 3 20 1 60 3 64 3 56 3 

2. 

Szkoła 
Podstawowa  
im. gen. Wł. 
Andersa 
w Nowem 

15 1 26 1 14 1 17 1 13 1 26 1 28 1 18 1 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
w Krośniewicach 

5 1 28 2 28 1 
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Placówka 

nauczyciele 
Pracownicy 

administracji  
i obsługi 

etaty osoby etaty osoby 

1. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 10,98 15 12 12 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 40,10 43 13 13 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem 16,22 19 8 8 

4. Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 22,1 16 6 6 

 
 
Baza lokalowa placówek oświatowych 

Infrastruktura szkolna oraz dostępne na terenie gminy obiekty sportowe służyły 
potrzebom uczniów. Szkoła Podstawowa nr 1 i Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 
współużytkowały budynek hali sportowej przy ul. Łęczyckiej 19a do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej. Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 
prowadziło zajęcia w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Krośniewicach. 
W Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem nadal prowadzone są zajęcia 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w budynku po byłym ośrodku zdrowia, 
który przekazano szkole w użyczenie.  

 

 
W każdej ze szkół znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne: 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach boisko sportowe i trzytorowa bieżnia 
z zeskocznią do skoku w dal – nowo wybudowane, w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Krośniewicach i w Liceum Ogólnokształcącym 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. 

Placówka 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale lekcyjne/ 
przedszkolne 

Pracownie Sale 
gimnastyczne 

Gabinet 
pielęgniarki 

Świetlice Stołówki 
Komputerowe Językowe 

1. 
Miejskie Przedszkole  
w Krośniewicach 

7 
1 gabinet logopedyczny, 1 gabinet integracji sensorycznej, 

1 gabinet pedagoga  

2. 
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Krośniewicach 

23 1 2 - 1 1 1 

3. 
Szkoła Podstawowa im. gen. 
Wł. Andersa w Nowem 

10 1 1 1 1 1 1 

4. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Krośniewicach 

12 1 2 1 1 1 1 
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Boisko sportowe i trzytorowa bieżnia z zeskocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej  
nr 1 w Krośniewicach 

 

W 2020 roku Gmina Krośniewice na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Łódzkiego 
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – 
„Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych 
dla Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach w łącznej wysokości 14 000,00 zł. 
W ramach programu zakupiono 3 interaktywne monitory dotykowe. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 17 500,00 zł 

Gmina Krośniewice złożyła dwa wnioski o przyznanie grantu w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, 
dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci 
edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach realizacji projektów zakupiono 
28 komputerów przenośnych (laptopy) wraz z oprogramowaniem oraz 5 dostępów 
do Internetu o wartości 70 000 zł i 31 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem 
o wartości 74 999,97 zł. 33 komputery przekazano dla uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Krośniewicach i 25 komputerów dla uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem oraz 1 komputer dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach. 
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Finansowanie gminnej oświaty 
Wydatki gminy dla przedszkola i szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym: 

Nazwa jednostki Plan Wydatki 
 

Subwencja 
 

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 1 677 856,00 zł 1 612 461,22 zł 580 748 zł 

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 1 876 893,10 zł 1 669 003,29 zł  354 763  zł 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 2 429 246,96 zł 2 141 503,24 zł 1 661 535 zł 

Szkoła Podstawowa nr 1  w Krośniewicach 4 850 013,01 zł 4 692 746,93 zł 4 201 405 zł 

Gmina przekazała również dotacje dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” 

z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, w kwocie 904 958,44 zł.  

 

Dowożenie uczniów do szkół.  
Liczbę uczniów dowożonych do szkół podstawowych i przedszkola oraz dzieci 

niepełnosprawne do ośrodków szkolno-wychowawczych i rewalidacyjnych w Kutnie, 
środkami transportu, będącymi w dyspozycji gminy przedstawia poniższa tabela:  

Wyszczególnienie Liczba uczniów 
dowożonych 

r.sz.2019/2020 

Liczba uczniów 
dowożonych 

r.sz.2020/2021 
  

Uczniowie dowożeni: 

1. do przedszkola 36 35 

2.  do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

286 309 

5. do ośrodków szkolno-wychowawczych i rewalidacyjnych 21 19 

 
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 realizację 
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: 

4 5 5 0 0 39 566,96 PLN 
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Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów w roku 2020 r. 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty 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 z budżetu państwa. 
Tabela obrazuje realizację zadania. 

„Wyprawka szkolna 2020”  

wysokość otrzymanych 
środków finansowych 

z budżetu państwa 

Wysokość 
wypłaconych 

środków  

Liczba szkół uczestniczących w 
programie "Wyprawka szkolna" 

Liczba uczniów objętych programem " 
Wyprawka szkolna" 

Branżowa szkoła I 
stopnia 

LO, Technikum 
Branżowa szkoła I 

stopnia 
LO, Technikum 

189,00 189,00 0 1 0 1 

 

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 2020 r.  

liczba 
uczniów, 

którzy 
otrzymali 

zasiłek 
szkolny  

w okresie:  
I-XII 2020 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 

135 588,05 27 117,61 27 117,61 0,00 108 470,44 108 470,44 0,00 141 0 
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10. Kultura, w tym biblioteka gminna i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami 

 

W 2020r Rada Miejska w Krośniewicach podjęła Uchwałę nr XVIII/105/20 z dnia 29 stycznia 
2020 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy 
Krośniewice na lata 2020 – 2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje również 
Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych (Zarządzenie Burmistrza Krośniewic Nr 62/2018 z dnia 10 maja 2018r.). 
W 2020 r. nie podejmowano żadnych działań związanych z zabytkami nieruchomymi. 

Realizacją zadań w zakresie kultury zajmowało się Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, w szczególności Ośrodek Kultury OSPa i Biblioteka 
Publiczna działające w strukturze instytucji.  
 

Ośrodek Kultury OSPa  

 
Ośrodek Kultury jak co roku starał się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy 
i okolic z możliwie bogatą ofertą kulturalną, aby każdy odbiorca mógł znaleźć coś  dla siebie. 
Na 2020 r. zaplanowanych było wiele różnorodnych wydarzeń kierowanych  
do dzieci, seniorów, całych rodzin i zwolenników rozwijania osobistych pasji, 
miłośników muzyki i teatru, uczestników obchodów rocznic historycznych czy atrakcji 
zapewniających rekreację. Przygotowany harmonogram wydarzeń, niestety, nie mógł być 
zrealizowany według przemyślanych i przyjętych założeń, nie pozwoliły na to czynniki 
zewnętrzne – wybuch pandemii koronawirusa, zagrożenie chorobą Covid-19 i wprowadzenie 
przez władze państwowe restrykcji silnie ograniczających nie tylko działalność instytucji,  
ale również swobodę obywateli. Dynamiczna sytuacja sanitarna na terenie całej Polski 
powodowała częste modyfikacje planów i sposobu ich realizacji, zmiany dotychczasowego 
trybu pracy oraz nieustanną potrzebę dostosowywania się do wprowadzanych zmian.   
Początek roku był bogaty w działania Ośrodka Kultury OSPa – odbyły się 3 koncerty kolędowe 
w kościele parafialnym w Krośniewicach wraz z oprawami mszy świętych,  
w które włączyły się grupy artystyczne GCKSiR – chór A’cappella (4 stycznia), 
Chór Seniorów Młodzi Duchem (5 stycznia) i Orkiestra Dęta z Krośniewic (6 stycznia).  
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Zgodnie ze zwyczajem w drugą niedzielę stycznia krośniewicki sztab zorganizował 
28. Finał WOŚP, a wszyscy pracownicy Ośrodka Kultury chętnie wsparli jego działania 
i włączyli się w przygotowanie programu Finału. Zaaranżowana została strefa dla dzieci, gdzie 
najmłodsi mogli skorzystać z szeregu zajęć i animacji, na przygotowanej scenie wystąpiła 
m.in. kapela Krośniewiacy a Robert Drobiński – instruktor tańca, wsparty przez uczestników 
swoich zajęć, poprowadził animacje taneczne dla osób w każdym wieku. 
 

  
  

 

 
 
W ramach Ferii z Coolturą w Ośrodku Kultury OSPa w dniach 20-24 stycznia odbywały się 
warsztaty dla dzieci, najmłodsi mieszkańcy mogli poznać pracę strażaka, wykonać lampiony 
i inne dzieła sztuki z masy solnej, spróbować swoich sił w lepieniu pierogów  
lub skorzystać z wycieczki do Łodzi.  
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Styczeń zakończył się programem artystycznym Kochamy Was nie tylko od święta 
w wykonaniu dziecięcych sekcji GCKSiR, przygotowanym z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Ponadto zorganizowano dwa wyjazdy do łódzkich teatrów – dla dorosłych do Teatru 
Muzycznego na koncert karnawałowy, a dla dzieci na spektakl baletowy Kopciuszek 
prezentowany w Teatrze Wielkim (była to nagroda za zdobycie I miejsca w konkursie 
medialnym zorganizowanym w ramach projektu Łódzkie pełne kultury w 2019 r.). 
Uczestnicy zajęć dziecięcej grupy teatralnej Na przekór wzięli udział w konkursie 
Zwierzątkowo. Kilkutygodniowe przygotowania do występu zaowocowały zdobyciem licznych 
nagród, bo aż sześć osób stanęło na podium w swoich kategoriach. Sukces odniosły również 
trzy starsze recytatorki w Konkursie Recytatorskim Z kotem zdobywając same pierwsze 
miejsca. Obydwa konkursy zorganizował Kutnowski Dom Kultury.  
 
Kontynuowano podjętą w 2019 r. współpracę z kinem objazdowym, dzięki czemu 19 lutego 
odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych na 2020 r. wizyt. Kolejnej wizyty kina z powodu 
epidemii nie udało się zorganizować, ale krośniewiczanie mieli szansę na jeszcze jedno 
spotkanie z filmem, tym razem w ramach projektu Rozmówki filmowe realizowanego 
wspólnie z Muzeum Kinematografii w Łodzi – odbyła się wówczas projekcja przedwojennej 
polskiej komedii. 
 

   
Niezmienną popularnością wśród uczestników cieszył się coroczny Festiwal Potraw 
Karnawałowych i Tłustoczwartkowych zorganizowany 20 lutego. Tuż przed wprowadzeniem 
stanu epidemii trzem sekcjom GCKSiR udało się jeszcze uczestniczyć w gościnnych występach 
na scenach sąsiednich gmin (7 marca) – kapela Krośniewiacy i chór Młodzi Duchem 
uświetniły jubileusz zespołu Oktawa w Ostrowach, a chór A’cappella koncertował 
w tym czasie w Daszynie.  
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Ostatnim wydarzeniem przed zamknięciem sektora kultury dla odbiorców był recital Hanny 
Śleszyńskiej z okazji Dnia Kobiet, bardzo udany (8 marca). 
 

 
 
Gdy wprowadzono ograniczenia, zamiast planowanej bogatej kulturalnej wiosny przyszło się 
zmierzyć z wiosną na kwarantannie, co zdezorganizowało działania instytucji i znacząco 
zaburzyło dalszą realizację planu. Z powodu braku możliwości zwiększenia aktywności 
w Internecie, na stronie GCKSiR zamieszczano wówczas informacje dotyczące interesujących 
wydarzeń online, organizowanych przez partnerów i duże zaprzyjaźnione instytucje, 
które dysponując stosownym sprzętem, szybko przeniosły swoją działalność  
do sieci internetowej, jak Filharmonia Łódzka, Muzeum Kinematografii, Teatr Powszechny  
w Łodzi. 
 W związku z trwającą epidemią wstrzymana została realizacja projektu ekologiczno-
artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion, 
który miał być przeprowadzony we współpracy z Łódzkim Domem Kultury i Szkołą 
Podstawową nr 1 w Krośniewicach. Projekt zakładał cykl warsztatów bazujących na idei 
zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska. Wszystkie działania merytoryczne 
ukierunkowane miały być na stworzenie pokazu mody ekologicznej Eco Fashion. 
Partnerami akcji były Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Instytut Architektury Tekstyliów 
Politechniki Łódzkiej, a honorowy patronat nad projektem objął marszałek województwa 
łódzkiego Grzegorz Schreiber. 
 Ze względu na epidemię odwołane zostały wydarzenia związane ze świętami 
wielkanocnymi, jak konkurs na stroik, warsztaty rękodzieła i kiermasz wielkanocny. Trwający 
stan epidemii ze wszystkimi obostrzeniami oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie 
stacjonarnego nauczania w szkołach poskutkowały brakiem możliwości zrealizowania 
kolejnych imprez, m. in. konkursu dla przedszkolaków i uczniów klas I-III Tańczę, śpiewam, 
recytuję…, Rajdu Gwiaździstego Krośniewickie Maki, Parady z Uśmiechem, XXV Jubileuszowej 
Olimpiady Przedszkolaków. Nie odbyły się także amatorskie programy muzyczne,  
jak Przegląd Ognisk Muzycznych i koncert pt. Świadectwo z paskiem, który na stałe wpisał się 
do kalendarza jako podsumowanie rocznej pracy sekcji artystycznych GCKSiR.  
Nie zorganizowano Akcji Lato 2020, którą miały rozpocząć się wakacje. Dzieci podczas 
letniego wypoczynku mogły skorzystać z rodzinnej wycieczki do Wioski Indiańskiej Tatanka  
w Solcy Małej (w sierpniu, gdy liczba zachorowań była mniejsza) oraz atrakcji  
w plenerze przygotowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom Happy Kids podczas czterech 
wizyt Happy Busa (21 i 30 lipca, 20 i 28 sierpnia). Akcja znana jest mieszkańcom, ponieważ już 
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po raz drugi w czasie wakacji animatorzy gościli w naszym mieście (pierwszy raz w 2019r.), 
ma ona na celu m.in. zapewnienie opieki i stworzenie bezpiecznych warunków do zabawy 
dzieciom, które mieszkają w niewielkich miejscowościach i spędzają wakacje w domu. 
GCKSiR udzieliło wsparcia w zorganizowaniu akcji. Odbiorcy mogli skorzystać z urządzeń  
do zabawy, których nie posiada instytucja. Współpraca z nowymi animatorami także 
była interesująca i pozwalała dzieciom nabywać umiejętność nawiązywania kontaktów. 
 
 

 
 

 
 

 
 Zakaz realizacji dużych wydarzeń plenerowych oraz ograniczenie liczby osób podczas 
wszelkich zgromadzeń spowodował również odwołanie krośniewickiego koncertu w ramach 
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, z którym GCKSiR ma przyjemność  
i zaszczyt współpracować od 5 lat. Z tej samej przyczyny nie odbyły się także Dni Krośniewic 
wraz ze wszystkimi atrakcjami i wydarzeniami towarzyszącymi imprezie. W związku z sytuacją 
zdrowotną w kraju nie odbył się również przegląd Chórów Seniora, Kapel Ludowych 
i Podwórkowych Muzykowanie u schyłku lata…, a dożynki miały ograniczoną formę. Święto 
plonów uczczono jedynie mszą świętą w kościele parafialnym w Krośniewicach z uroczystą 
oprawą i obrzędem dzielenia chleba, który z racji wprowadzenia dodatkowej ostrożności 
higienicznej przebiegał inaczej niż zwykle – rozdawano malutkie chlebki zapakowane 
w torebki. Po mszy uczestnicy spotkali się w plenerze – na skwerze miejskim, gdzie kapela 
Krośniewiacy wykonała kilka ludowych piosenek, a do wspólnego śpiewania chętnie włączyli 
się mieszkańcy.  
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Zabrakło również uroczystych obchodów 140. rocznicy powstania jednostki 
OSP w Krośniewicach, w które GCKSiR planowało się włączyć, przygotowując tematyczny 
program artystyczny Biją na alarm! oraz piknik strażacki (w ramach Dni Krośniewic). 
Strażacki rok jubileuszu rozpoczął się od dystrybucji kalendarza Na dobry rok, na którego 
kartach pojawili się aktywni druhowie jednostki, kadra instytucji współpracowała także 
ze strażakami przy realizacji drobnych wydarzeń, wspierając ich w razie potrzeby i niekiedy 
korzystając z ich pomocy. Ostatnim elementem skromnych obchodów jubileuszu 
było posadzenie pamiątkowego dębu o imieniu Florian na terenie rekreacyjnym 
przy ul. Kwiatowej, który upamiętnia rocznicę utworzenia OSP w Krośniewicach. 
 
 

 
 

 Korzystając z czasu złagodzenia obostrzeń w okresie letnim, instytucja  w dniach 11-13 
września 2020 r. zorganizowała obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, którym w tym roku 
przyświecało hasło Moja droga. W tych dniach w Krośniewicach odbyły się uroczystości 
związane z 50. rocznicą śmierci gen. Władysława Andersa. Cykl wydarzeń związanych 
z tą ważną rocznicą zaplanowany był na maj, jednak sytuacja pandemiczna uniemożliwiła 
ich przeprowadzenie. Wówczas nie odbył się Rajd Gwiaździsty Krośniewickie Maki ani koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (zaplanowany na 17 maja), 
natomiast główne uroczystości z 23 maja przeniesione zostały na 11 września. 
Majowego programu nie można już było wówczas zrealizować, przygotowano więc nowy 
scenariusz obchodów. Zwyczajowo w rocznicę śmierci W. Andersa i bitwy o Monte Cassino, 
czyli 12 maja złożone zostały kwiaty w miejscach pamięci o Generale. Pierwszym punktem 



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 92 - 

programu wrześniowej uroczystości było odsłonięcie muralu poświęconego Generałowi. 
Czynności tej dokonała jego córka Anna Maria Anders (gość honorowy) w towarzystwie 
Dariusza Roguta – dyrektora IPN w Łodzi, Tomasza Rzymkowskiego – posła na Sejm RP 
i Katarzyny Erdman – Burmistrz Krośniewic. Kolejnym punktem programu było posadzenie 
Dębu Pamięci przed Andersówką, którego dokonali Anna Maria Anders, Sławomir Kępisty – 
przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach oraz płk. Alfred Kabata – prezes Związku 
Oficerów Rezerwy RP. Następnie w kościele parafialnym odprawiona została msza święta  
w intencji Generała i jego żołnierzy, a po niej odbyły się główne uroczystości na skwerze 
miejskim przy pomniku, którym towarzyszyła asysta kompanii honorowej Garnizonu Łęczyca.  
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Drugiego dnia obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa (12 września) odbył się rajd 
rowerowy Śladami pamięci o gen. W. Andersie jako forma łącząca patriotyzm z rekreacją. 

 
 

  
 
 
Ostatnie wydarzenie w ramach EDD było skierowane do dzieci i zrealizowane pod hasłem 
Z Misiem Wojtkiem na „ty”, gdzie oprócz konkursów i zadań wymagających aktywności 
ruchowej nie zabrakło też porcji wiedzy historycznej, przedstawionej w przystępny sposób 
przez Adama Balcerzaka – miłośnika i popularyzatora postaci niedźwiedzia Wojtka, 
wyjątkowego żołnierza, który przeszedł szlak bojowy wraz z II Korpusem Polskim. 
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Z powodu jesiennego zamrożenia działalności nie doszedł do skutku koncert papieski chóru 
A’cappella. Był to element projektu pt. Jan Paweł II – papież Polak, który GCKSiR realizowało 
wspólnie z Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. Czas poświęcony  
na przygotowanie nie pójdzie jednak na marne, gdyż koncert zostanie zaprezentowany  
przy kolejnej papieskiej rocznicy, np. w październiku tego roku. Zanim nadeszło jesienne 
zamrożenie udało się jednak zrealizować inne zadanie projektowe – Minikoncert o tęsknocie 
w wykonaniu Orkiestry Dętej z Krośniewic. 
 
Z problemami i zmianami terminów, ale z pozytywnym zakończeniem przebiegała realizacja 
projektu Przystanek 60+. W ramach współpracy z Łódzkim Domem Kultury krośniewiccy 
seniorzy i pracownicy GCKSiR uczestniczyli w warsztatach kreatywnych, poznając tajniki 
malarstwa, uczyli się wykonywania ozdób techniką filcowania na mokro i posadzili 
swój pierwszy las w słoiku. 

 
 
 Na ostatni kwartał 2020 r., oprócz stałych elementów harmonogramu pracy instytucji, 
zaplanowane zostały wydarzenia realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z wnioskiem zakupiony 
został sprzęt rekreacyjny – nadmuchiwany byk rodeo, zestaw do megabaniek mydlanych 
i zamykania w bańce oraz trzy duże kostiumy eventowe dla dorosłych (Kubuś Puchatek, 
Kłapouchy i Tygrysek). Wszystkie poczynione zakupy uatrakcyjnią wydarzenia,  
które instytucja zorganizuje w przyszłości. W ramach środków pozyskanych od GKRPA 
zakupiono również sztalugi studyjne i tablice korkowe (po 10 szt.) oraz nagrody 
z przeznaczeniem na organizację dwóch konkursów profilaktycznych mających na celu 
promocję trzeźwości – plastycznego pn. Niezależni od nałogów, skierowanego do dzieci  
i młodzieży, oraz rodzinnego – na tekst piosenki pn. Trzeźwy rap. Efekty konkursu 
plastycznego można było podziwiać podczas wystawy pokonkursowej udostępnionej również 
w formie online.  
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W związku z kolejnym zamknięciem działalności instytucji dla odbiorców zawieszono 
rozpoczęte po wakacjach przygotowania do spektaklu dla dzieci Księżniczka na ziarnku 
grochu oraz programu artystycznego o tematyce strażackiej pt. Biją na alarm! GCKSiR chcąc 
jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i sprostać wymogom sytuacji, 
w jakiej postawiła wszystkich pandemia, środki przeznaczone w projekcie na organizację tych 
wydarzeń, po konsultacji w Urzędem Miejskim, przeznaczyło na zakup kamery  
wraz z osprzętem. Dzięki temu można było rozpocząć realizację nagrań. Jest to zupełnie nowa 
forma działalności, nie wykorzystywana wcześniej z powodu braku odpowiedniego 
wyposażenia. Obecnie nagrania (koncerty, filmiki propagujące czytelnictwo i inne formy) 
udostępniane na stronach internetowych (www.krosniewice.net i Facebooku instytucji) 
pozwalają realizować cele statutowe GCKSiR, a dodatkowo pomagają podtrzymywać relacje 
z dotychczasowymi odbiorcami i pozyskiwać nowych. Pierwszym nagraniem była filmowa 
relacja z mikołajek, a na kilka dni przed Bożym Narodzeniem nagrano filmik z kolędami,  
który był świątecznym upominkiem uczniów Ogniska Muzycznego. Natomiast w sylwestrowy 
wieczór odbiorcy, którzy co roku zasiadali na widowni w Ośrodku Kultury, mogli cieszyć się 
koncertem online w domowym zaciszu (Sylwestrowy wieczór w koronie). Występ sopranistki 
Alicji Zientalskiej oraz pianisty Zbigniewa Mereckiego, z Pawłem Górnikiem w roli 
konferansjera można było obejrzeć tylko w dniu premiery i przez kilka pierwszych dni nowego 
roku. Wzorem większych i profesjonalnych instytucji koncert nie był udostępniony na stałe 
(instytucje takie jak teatry czy filharmonie dodatkowo biletują dostęp do swoich wydarzeń 
online). 
 
 

  
 

 
 

http://www.krosniewice.net/
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 Statystyka wydarzeń zorganizowanych w 2020 r. przez Ośrodek Kultury OSPa 
lub we współpracy z nim wraz z szacunkową liczbą odbiorów prezentuje się następująco: 
 7 koncertów i występów amatorskich, w tym oprawy mszy świętych, podczas których 

prezentowane były efekty pracy sekcji kulturalnych (700 uczestników), 
 6 wydarzeń o charakterze patriotycznym, w tym obchody 50. rocznicy śmierci 

gen. W. Andersa (420 uczestników), 
 Festiwal Potraw Karnawałowych i Tłustoczwartkowych (50 uczestników), 
 koncert profesjonalnej artystki – Hanny Śleszyńskiej (150 uczestników),  
 2 wyjazdy dzieci i młodzieży na konkursy recytatorskie (14 uczestników), 
 1 wyjazd dla dorosłych na koncert do Teatru Muzycznego w Łodzi (40 uczestników), 
 3 wycieczki dla dzieci (w tym 2 z celem do instytucji kultury; 75 uczestników), 
 Z Misiem Wojtkiem na ,,ty” – zajęcia rekreacyjne dla dzieci w ramach Europejskich Dni 

Dziedzictwa (30 uczestników), 
 warsztaty dla dzieci Ferie z Coolturą (35 uczestników), 
 warsztaty kreatywne dla seniorów Przystanek 60+ zorganizowane we współpracy 

z Łódzkim Domem Kultury (20 uczestników), 
 4 wizyty Happy Busa (380 dzieci), 
 1 wizyta kina objazdowego, podczas której wyświetlono 5 seansów filmowych 

(250 uczestników), 
 1 spotkanie pn. Rozmówki filmowe połączone z projekcją filmu, zorganizowane  

we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi (30 uczestników), 
 Narodowe Czytanie Balladyny we współpracy z Biblioteką Publiczną (40 uczestników), 
 4 rajdy rowerowe we współpracy z halą sportową, w tym rowerowa pielgrzymka 

do Brdowa zorganizowana wspólnie z parafią w Krośniewicach (126 osób), 
 2 konkursy profilaktyczne finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krośniewicach (20 uczestników), 
 1 pokonkursowa wystawa prac Niezależni od nałogów udostępniona również online  

(290 odbiorców i wyświetleń), 
 film wspierający akcję charytatywną Gaszyn Challenge (ponad 2,5 tys. wyświetleń); 
 film mikołajkowy (520 wyświetleń), 
 filmik Świąteczny upominek uczniów Ogniska Muzycznego (180 wyświetleń), 
 1 koncert online – Sylwestrowy koncert w koronie (230 wyświetleń). 

 
 Oprócz wydarzeń artystycznych Ośrodek Kultury OSPa w ramach swojej działalności 
edukacyjnej organizuje zajęcia dla osób w różnym wieku. W roku kulturalnym 2019/2020 
prowadzonych było 13 sekcji kulturalnych (6 sekcji dla dzieci, 3 dla dorosłych i 4 sekcje 
mieszane). Edukacja kulturalna, rozwijanie pasji uczestników, odkrywanie talentów, 
kształcenie twórców i odbiorców kultury, to główne cele przyświecające tej części 
działalności. Cotygodniowe spotkania mają uczyć i sprawiać przyjemność, tworząc więź 
uczestników z instytucją. Niestety, regularne zajęcia odbywały się jedynie do połowy marca 
2020 r., później wszystkie sekcje musiały zawiesić swoją działalność. W czerwcu złagodzenie 
obostrzeń pozwoliło na kilkutygodniowy powrót do realizacji zajęć przed wakacjami.  
W związku z tą nieprzewidzianą przerwą zdecydowano, że w sezonie 2020/2021 zajęcia 
kolejnych sekcji będą stopniowo rozpoczynały się już od września, a nie – jak miało to miejsce 
w czasie przed pandemią – od października. Radość ze wspólnych zajęć nie potrwała jednak 
zbyt długo, ponieważ pod koniec października znów zostały one zawieszone  
i ta sytuacja utrzymywała się do końca roku. Rodzaj organizowanych zajęć oraz liczbę osób 
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biorących w nich udział przedstawia poniższa tabela. W związku z trudnościami 
w prowadzeniu regularnej działalności i zmianami w liczebności grup w ciągu roku 
(spowodowanymi chorobą lub obawą przed zakażeniem), podane liczby stanowią średnią  
z okresów, w których zajęcia były prowadzone.  
 
 

Lp.  Nazwa sekcji  Prowadzący Ilość osób 
uczęszczających 

W tym 
dzieci 

1. Ognisko muzyczne Janina Arent 9 9 

2. Sekcja rytmiczna  Janina Arent 5 5 

3. Tęczowa kraina- zajęcia plastyczne Alicja Zientalska 7 7 

4. Grupa teatralna Na przekór  Justyna Szadkowska 16 15 

5. Dziecięca Grupa Wokalna Aleksandra Kołodziejska 4 4 

6. Zajęcia taneczne dla dzieci Robert Drobiński 12 12 

7. Zajęcia taneczne dla dorosłych Robert Drobiński 16 - 

8. Orkiestra Dęta z Krośniewic (z nauką gry 
na instrumentach dętych i perkusji) 

Roman Frątczak 
 

18 
 

11 

9. Teatr Nie-Za-Wielki Małgorzata Przygodzka 10 1 

10. Chór A’cappella Aleksandra Kołodziejska 15 2 

11. Chór Seniorów „Młodzi Duchem” Janina Arent 16 - 

12. Kapela Krośniewiacy Justyna Szadkowska 5 - 

13. Szycie z kulturą – nauka kroju i szycia od podstaw 
dla młodzieży i dorosłych (kontynuacja kursu 
z 2019r.) 

 
Magdalena Górska 

5 1 

Razem  133 67 

 
Powyższa statystyka uwzględnia jedynie stałych uczestników zajęć sekcji artystycznych, 
natomiast warto podkreślić, że z instytucją jest związanych wiele osób współpracujących, 
wolontariuszy, którzy chętnie włączają się do pracy przy realizacji konkretnych projektów, 
gdy interesuje ich temat czy proponowana im rola (wokaliści, muzycy, aktorzy, lektorzy, osoby 
współpracujące przy realizacji, a także nauczyciele wychowania fizycznego, emeryci). 
Jest to grupa ok. 30 wolontariuszy – osób dorosłych, które stanowią wsparcie animacyjnych 
działań instytucji (w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
edukacyjnych). Ze względu na sytuację w 2020 r. rzadko korzystano z aktywności 
wolontariuszy.  
W czerwcu GCKSiR zostało nominowane do udziału w akcji charytatywnej Gaszyn Challenge, 
mającej na celu pomoc chorym dzieciom, zapoczątkowanej przez strażaka z OSP w Gaszynie. 
Wyzwanie polegało na wykonaniu 10 pompek i wpłaceniu pieniędzy na leczenie 
potrzebującego dziecka. Wydarzenie rozrosło się na dużą skalę, a filmy z wykonywanymi 
pompkami zaczęły zalewać Internet. W naszym mieście pompki wykonywali pracownicy 
Urzędu Miejskiego wraz z burmistrzem, strażacy z kilku jednostek OSP, sołectwa, policjanci, 
ksiądz z ministrantami, spółdzielnia mieszkaniowa, pracownicy sklepów i inni. 
GCKSiR do wyzwania podeszło w nieco inny sposób. Wykorzystując swoją kreatywność, 
stworzyło film retro, w którym panowie wykonywali ćwiczenie w różnych miejscach 
charakterystycznych dla instytucji, a panie dla odmiany prezentowały różnorodność 
gatunkową pompek. Film udostępniony w Internecie został wyświetlony ponad 2,5 tys. razy, 
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co uznane zostało za duży sukces i stało się powodem do radości. Niespodziewanie film zaczął 
pełnić funkcję promocyjną dla GCKSiR. Świadczą o tym gratulacje złożone telefonicznie 
i na Facebooku instytucji, w tym od dawnych mieszkańców Krośniewic i osób w żaden sposób 
nie związanych z naszym miastem.  
 
 

  
 
 
  
 Sala Ośrodka Kultury OSPa jest nie tylko miejscem prób i prezentacji dorobku 
artystycznego działających tu grup, ale służy również jako miejsce zebrań i spotkań lokalnej 
społeczności. W 2020 r. udostępniona została 25 razy, w tym m.in. miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego czy Wspólnocie Mieszkaniowej. 
Przeprowadzono szkolenia komputerowe dla mieszkańców (10 spotkań), szkolenia komisji 
wyborczych, a od sierpnia 2020 r. regularnie odbywają się tu sesje Rady Miejskiej 
w Krośniewicach. Wynajmy sali na spotkania edukacyjne czy informacyjne dla mieszkańców 
z reguły są nieodpłatne, jeśli jednak sala wykorzystywana jest na wydarzenia komercyjne, 
wtedy opłata jest pobierana. Podobnie mieszkańcom osiedla Błonie służy Andersówka – 
w 2020 r. mieścił się tam lokal wyborczy i odbyły się 2 zebrania wspólnoty mieszkaniowej. 
 Okresy zawieszenia działalności instytucji dla odbiorców nie skutkowały przerwami 
w pracy. Kadra w pełni angażowana była do realizacji różnych zadań, aby wykorzystać czas  
i siły do zrealizowania tych potrzeb, na które zwykle brak czasu w nawale codziennych 
obowiązków. W Ośrodku Kultury OSPa wykonany został remont, a pomieszczenia zyskały 
nowy świeży wygląd. Pod koniec roku przeprowadzono renowację podłogi w sali 
widowiskowej, zakupiono nowe krzesła i rozpoczęto remont ewakuacyjnej klatki schodowej. 
Pracownicy oddelegowani byli do wsparcia również innych działów GCKSiR, uczestniczyli 
w porządkowaniu stadionu, bieżni, hali sportowej, brali udział w skontrum w Bibliotece 
Publicznej. 
 
Biblioteka Publiczna w Krośniewicach 
 
Biblioteka Publiczna w Krośniewicach w 2020 r. prowadziła swoją działalność  
poprzez pracę dwóch oddziałów – dla dzieci i dla dorosłych. W związku z wypowiedzeniem  
w 2018r. lokalu przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Andersa i brakiem możliwości 
zapewnienia innej lokalizacji dla biblioteki, funkcjonowanie filii w Nowem nadal było 
zawieszone.  

Przez pierwsze dwa i pół miesiąca 2020 r. Biblioteka Publiczna działała zgodnie  
z planem. Od marca, gdy ogłoszono w Polsce stan epidemii, praca odbywała się zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, regulującymi możliwości prowadzenia działalności  
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dla odbiorców. Gdy przepisy pozwalały na realizowanie wypożyczeń, stosowano się  
do wymogów sanitarnych, a procedury opracowano z zastosowaniem rekomendacji 
sporządzanych przez Bibliotekę Narodową po ogłoszeniu kolejnych rozporządzeń 
Rady Ministrów, wprowadzających zmiany odnośnie funkcjonowania w okresie epidemii.  
Do końca 2020 r. nie przywrócono wolnego dostępu czytelników do regałów z książkami. 
Wypożyczenia realizowano na zaaranżowanych stanowiskach z przesłonami z pleksi,  
aby zapewnić bezpieczeństwo odbiorcom i bibliotekarzom. Książki były dostarczane również  
do czytelników w razie niemożności osobistego odwiedzenia placówki. Czytelnicy mogli także 
telefonicznie zamawiać książki, które były przygotowywane do odbioru w uzgodnionym 
terminie, aby minimalizować czas pobytu czytelnika w bibliotece. W trakcie pierwszego 
zamknięcia bibliotek, wiosną 2020 r., zostały wykorzystane urlopy. Po powrocie 
przygotowano nowe stanowiska wypożyczeń, przystosowane do obowiązujących wymogów 
sanitarnych. Przeprowadzona została również selekcja zbiorów przed skontrum w oddziale 
dla dorosłych. W listopadzie i grudniu 2020 r. odbyło się skontrum.  

Struktura zbiorów bibliotecznych wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco: 
 

Nazwa biblioteki, filii Książki 
Czasopisma 

oprawne 
Zbiory 

specjalne 
Razem zbiory 

BP. Krośniewice 20261 - - 20261 

Oddział dla dzieci 10441 - - 10441 

BP. Filia Nowe 4650 - - 4650 

OGÓŁEM 35352 - - 35352 

 

Poniższa tabela obrazuje strukturę księgozbioru. 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura 
piękna  

dla dzieci  
i młodzieży 

Literatura 
piękna  

dla dorosłych 

Literatura z 
innych 

działów 

Ogółem 
książki 

BP. Krośniewice 8748 13472 8482 30702 

Oddział dla dzieci 8748 - 1693 10441 

BP. Filia Nowe 1802 1903 945 4650 

OGÓŁEM 10550 15375 9427 35352 

Ogółem – struktura procentowa 29,8% 43,5% 26,7% 100% 

 
W 2020 r. Biblioteka Publiczna zakupiła nowości wydawnicze za kwotę  
23.000 zł, w tym 15.000 zł to środki własne, 8.000 zł – dotacja z Biblioteki Narodowej. 
Biblioteka pracuje w systemie MAK+. Zakupione woluminy na bieżąco wprowadzano  
do systemu, a czytelnicy mogli korzystać z katalogu w formie internetowej za pośrednictwem 
strony www.krosniewice.net.  
Na zakup prasy w 2020 r. wydatkowano kwotę 3838,30 zł (oddział dla dzieci – 433,57, 
oddział dla dorosłych – 3404,73). Biblioteka zaprenumerowała 15 tytułów dzienników  
i czasopism. Po wprowadzeniu pierwszego, wiosennego zamrożenia działalności  
nie spodziewano się, że ta nietypowa sytuacja potrwa aż do maja. Po przywróceniu 
działalności stosowano wypożyczenia prasy i czasopism podobnie jak wypożyczenia książek, 
czyli do domu, gdyż nie udostępniono czytelni. Gdy nastąpiło kolejne zamknięcie działalności, 
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całkowicie zawieszono dostawy prasy do czasu, gdy klienci biblioteki będą mogli korzystać  
z niej w czytelni.  
Epidemia wpłynęła na spadek liczby czytelników biblioteki o prawie 20%. Liczebność 
odbiorców poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy ogółem 

2019 2020 Różnica 

Biblioteka Publiczna w Krośniewicach 2011 1619 -392 

w tym: oddział dla dzieci 975 648 -327 

Filia Nowe Działalność 
zawieszona 

Działalność 
zawieszona 

- 

RAZEM  2011 1619 -392 

 
W porównaniu z poprzednim rokiem liczba czytelników spadła o 392 osoby  
(w statystykach nie jest ujmowana filia w Nowem – działalność zawieszona).  
Na spadek liczby czytelników biblioteki znacząco wpłynęły okresy całkowitego 
jej zamknięcia. Spadek notowany jest głównie w oddziale dla dzieci i młodzieży (327 
czytelników). Wynika to z faktu, że część czytelników ,,wyrosła”, przestała należeć 
do tego działu, natomiast z powodu epidemii nie odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów 
klas pierwszych szkoły podstawowej, czyli pierwszoklasiści nie zostali zapisani w ramach 
współpracy szkoły z biblioteką. Nowymi czytelnikami stali się tylko ci uczniowie, których 
przyprowadzili i zapisali rodzice. Nie odbywały się również lekcje biblioteczne popularyzujące 
czytelnictwo. Nie odwiedzały biblioteki grupy dzieci przedszkolnych. Nie odbywały się 
warsztaty czytelniczo – artystyczne, których ważnym, wyjściowym punktem dla działań 
artystycznych i rękodzielniczych jest książka (co skutkuje wypożyczeniem przez uczestników  
także innych pozycji książkowych do przeczytania w domu). Nie odwiedzali biblioteki 
czytelnicy z pobliskich miejscowości, korzystający z wypożyczalni dla realizacji własnych 
potrzeb czytelniczych czy z powodu konieczności zapewnienia książek (w tym lektur) 
swoim dzieciom i wnukom. Epidemia zaburzyła więc pewien naturalny cykl pozyskiwania  
i utrzymywania czytelników. W oddziale dla dorosłych liczba czytelników spadła o 65 osób. 
Wielu starszych ludzi poważnie traktowało zalecenia epidemiczne dla seniorów i ograniczyło 
aktywność, w tym także wizyty w bibliotece. Każda osoba korzystająca z biblioteki  
wraz z nowym rokiem niejako na nowo trafia do rejestru czytelników, toteż zapewne wielu 
miłośników literatury powróci, gdy skończy się epidemia. Widać jednak,  
że niezbędne są działania w środowisku, które będą promowały czytelnictwo,  
co wraz z nowym rokiem kalendarzowym GCKSiR realizuje przy współpracy obu działów 
kulturalnych, wykorzystując strony internetowe (www.krosniewice.net i Facebook instytucji).  
Stan epidemii wpłynął również na liczbę wypożyczonych woluminów, powodując jej spadek. 
Ma to bezpośredni związek z sytuacją zamrożenia działalności, czyli okresami całkowitego 
zamknięcia biblioteki dla odbiorców, ale też z pewnością na mniejszą liczbę wypożyczeń 
wpływa wprowadzenie nauczania zdalnego – sąsiedztwo szkoły i biblioteki  
w okresie prowadzenia tradycyjnej nauki jest dla odbiorców bardzo wygodne. 
W 2020 r. w sytuacji zagrożenia zdrowotnego niektórzy czytelnicy rzadziej korzystali 
z biblioteki lub w ogóle zrezygnowali z wizyt (część rodziców zapewne zakupiła książki 
z zestawu lektur w księgarniach internetowych, z dostawą do domu lub do paczkomatu). 
Zmiana kanonu lektur w roku szkolnym 2019/2020 również wpłynęła na mniejszą liczbę 
wypożyczeń, bowiem niektóre z wprowadzonych lektur obowiązkowych lub wybrane 

http://www.krosniewice.net/
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przez nauczycieli lektury uzupełniające w księgozbiorze Biblioteki Publicznej występowały 
w niewielkiej liczbie, za to zrezygnowano z tych, które zakupiono w poprzednich latach, 
gdy trafiły na listę pozycji obligatoryjnych dla ucznia. Taka sytuacja również zmuszała 
rodziców do zakupu niedostępnych w bibliotece lektur, a te z poprzedniej listy pozostały 
na półkach bibliotecznych.  
 
Strukturę wypożyczeń przedstawia następująca tabela: 
1 - książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 - czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 
5 - wypożyczenia ogółem 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

BP Krośniewice 29806 - 976 - 30782 

Oddział dla dzieci 9767 - - - 9767 

BP Filia Nowe Działalność zawieszona - - - - 

OGÓŁEM  29806 - 976 - 30782 

 
Analizując wypożyczenia książek na zewnątrz oraz udostępnienie ich w czytelni 
(tabela poniżej) zauważymy, że w roku pandemii dokonano o 10177 mniej wypożyczeń 
książek na zewnątrz i o 1935 mniej udostępnień książek na miejscu niż w poprzednim, 2019 r.  
 

Nazwa biblioteki, 
filii 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2019 2020 Różnica 2019 2020 Różnica 

BP Krośniewice 39983 29806 -10177 2706 771 -1935 

Oddział  
dla dzieci 

13107 9767 -3340 1209 252 -957 

BP Filia Nowe Działalność 
zawieszona 

Działalność 
zawieszona 

- - - - 

OGÓŁEM  39983 29806 -10177 2706 771 -1935 

  
Na taki wynik wpływa fakt, iż czas zamknięcia biblioteki dla czytelników wyniósł  
w ubiegłym roku aż 69 dni roboczych. W pesymizm dotyczący spadku czytelnictwa nie należy 
jednak popadać, gdyż stan faktyczny można będzie stwierdzić po przepracowaniu jednego 
niepandemicznego roku, bez okresów zamknięcia instytucji i bez zagrożenia zachorowaniem, 
przy realizacji wszystkich założeń kalendarza wydarzeń, w tym działań promujących 
czytelnictwo. Dane Biblioteki Narodowej świadczą o pierwszym od 6 lat wzroście 
czytelnictwa, a nie jest on mierzony statystykami bibliotecznymi – narzędziem pomiarowym 
są ankiety określające odsetek osób deklarujących przeczytanie choćby jednej książki  
przez ostatni rok oraz tych, które deklarują przeczytanie co najmniej 7 książek. 
Być może okaże się, że w naszej gminie również nastąpiła poprawa w tym zakresie 
nieodzwierciedlona w statystykach wypożyczeń, a po okresie zastoju odbiorcy znów będą 
chętnie korzystali z księgozbioru Biblioteki Publicznej w Krośniewicach. 
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Natomiast statystyka odwiedzin w bibliotece przedstawia się następująco: 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 
Imprezy  

w bibliotece 
ogółem w tym ilość osób 

korzystających 
z Internetu 

BP w Krośniewicach 13540 12089 1451 20 143 

w tym: Oddział dla Dzieci 4128 3731 397 - 103 

Filia Nowe Działalność 
zawieszona 

- - - - 

RAZEM 13540 12089 1451 20 143 

 
W wyniku wprowadzenia stanu epidemii i okresów całkowitego zamknięcia biblioteki 
lub ograniczenia jej działalności jedynie do prowadzenia wypożyczeń, bez możliwości 
organizowania wydarzeń z udziałem publiczności, nie został zrealizowany plan działalności 
kulturalno - oświatowej. Udało się zorganizować Narodowe Czytanie na skwerze miejskim  
we współpracy z Teatrem Nie- Za- Wielkim. Lektorzy – Burmistrz Krośniewic Katarzyna 
Erdman oraz aktorzy należący do grupy teatralnej głośno odczytali fragmenty dramatu 
Juliusza Słowackiego pt. Balladyna. Aktorzy wystąpili w strojach scenicznych. 
W wydarzeniu wzięło udział 40 osób. 

 

 

 
 
Warto wspomnieć także o sukcesie recytatorów. W eliminacjach powiatowych konkursu 
Pięknie być człowiekiem, które odbyły się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Kutnie, uczestniczyło 7 osób. Dwoje uczestników zajęło pierwsze miejsca  
w swojej kategorii wiekowej. Obydwoje wzięli udział w wojewódzkim finale konkursu  
w Płocku. 
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Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej prowadzonych przez bibliotekę 
w minionym roku przedstawia się następująco: 
 10 wystaw (książek i plastycznych), 
 1 lekcja biblioteczna (20 uczestników), 
 1 warsztaty czytelniczo- artystyczne (12 uczestników), 
 1 konkurs recytatorski (15 uczestników), 
 4 spotkania z głośnym czytaniem (20 uczestników). 

 
W roku epidemii drastycznie spadły przychody instytucji z powodu zamknięcia działalności 
prowadzonej dla odbiorców (wynajmy, opłaty). GCKSiR złożyło wniosek do ZUS  
i skorzystało ze zwrotu zapłaconych składek w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej,  
która dawała taką możliwość podmiotom publicznym. Kolejne tarcze kierowane były już tylko 
do przedsiębiorców. Odzyskane w ten sposób środki przeznaczono na bieżące remonty 
oraz renowację podłogi i zakup krzeseł do sali widowiskowej w Ośrodku Kultury. 
Podłoga była już bardzo zniszczona, krzesła również, a ponadto odbiorcy działań instytucji 
bardzo narzekali na ich jakość (plastikowe, wąskie, dla szczupłych osób, nieergonomiczne, 
niewygodne). 
W 2020 r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach starało się  
o zdobycie dodatkowych środków, aby dzięki nim uatrakcyjnić imprezy lub poprawić jakość 
pracy poprzez dokonanie niezbędnych zakupów. Pozyskanie dodatkowych środków co roku 
jest ważne ze względu na fakt, iż instytucja nie otrzymuje dostatecznie wysokiej dotacji  
w stosunku do potrzeb. W trakcie 2020 r. dotacja podmiotowa została dodatkowo 
pomniejszona o 50.000 zł z powodu cięć wynikających ze stanu epidemii. Starania GCKSiR  
o pozyskanie środków poprzez udział w konkursach oraz możliwość uczestnictwa  
w charakterze partnera w efekcie dobrej wcześniejszej współpracy (np. z Łódzkim Domem 
Kultury, Muzeum Kinematografii, Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego) 
obrazuje poniższa tabela. Instytucja opracowywała i składała wnioski, podejmowała próby 
uzyskania zewnętrznego finansowania, ale nie zawsze udział w konkursach kończył się 
powodzeniem. Kolorem zielonym oznaczono wnioski, które zyskały dofinansowanie, 
czarnym – złożone, które nie uzyskały dofinansowania, niebieskim – wnioski, których GCKSiR 
nie składało, ale w których uczestniczyło jako współrealizator – partner (z realizacji korzystali 
mieszkańcy, bezkosztowo dla instytucji), fioletowym – wnioski profilaktyczne. 
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Lp. 
 

Nazwa projektu Nazwa konkursu, organizator konkursu Kwota,  
o którą się 
ubiegano 

Całkowity 
koszt 

projektu 

Uwagi 

1 Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki 
Publicznej  
w Krośniewicach 

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa  
Zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych 
 
Biblioteka Narodowa  w Warszawie 

8.000 zł 23.000 zł  

2. Zakup komputerów, oprogramowania  
i komputerowych urządzeń peryferyjnych  
w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł 
w terminie od dnia zawarcia umowy  
o dofinansowanie do 30 listopada 2020 r. 

Kraszewski. Komputery  
dla bibliotek 2020 
 
Instytut Książki 

21 780 zł 25 460 zł  

3 Wiktoria warszawska – minął wiek… Koalicje  
dla Niepodległej – #wiktoria 1920 
Biuro Programu Niepodległa 

35.600 zł 40.000 zł  

4 Piękni, zdrowi, utalentowani Konkurs Generacja 6.0 
 
Fundacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

15.000 zł 15.000 zł Realizacja w 2021 r. 

5 Podwórko Generała Konkurs Moja Mała Ojczyzna 
 
Fundacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

29.860 zł 30.410 zł  

6 Moja droga – wyruszyłem  
z Krośniewic… 

Konkurs Czuwamy, pamiętamy 
 
Fundacja Orlen 

6.977 zł 6.977 zł  

7 Dawno temu, tutaj… Konkurs Niepodległa 
Biuro Programu Niepodległa 

44.840 zł 55.440 zł  
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8 Zakupienie instrumentów dla GCKSiR w 
Krośniewicach w celu prowadzenia edukacji 
kulturalnej i animacji kultury  
w GCKSiR w Krośniewicach 

Infrastruktura domów kultury 
 
MKiDN - Narodowe Centrum Kultury 

81.000 zł 
pozyskana 
41.000 zł 

69.000 zł Realizacja w 2021 r. 

9 Jan Paweł II – papież Polak Współorganizacja projektów 
kulturalnych na terenie województwa 
łódzkiego 
 
Łódzki Dom Kultury 

  GCKSiR jako partner;  wniosek 
złożony przez Muzeum  im. 
Jerzego Dunin - Borkowskiego  
w Krośniewicach 
Projekt zrealizowany  
(po aneksowaniu umowy  
przez Muzeum) 

10 Lokomotywą po wiedzę Łódzki Dom Kultury 
 
Projekt dofinansowany z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi 

  GCKSiR jako partner – 
podpisana umowa; wniosek 
złożony przez ŁDK; realizacja 
przesunięta na 2021 r. 
z powodu stanu epidemii 

11 Sfinansowanie działań profilaktycznych, 
kulturalnych i rekreacyjnych oraz zakupienie 
wyposażenia rekreacyjnego w celu realizacji 
wydarzeń mających na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańców gminy Krośniewice 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

37.000 zł 37.000 zł Projekt zrealizowany 

12 Zakupienie wyposażenia  
do siłowni oraz realizacja działań 
profilaktycznych podczas przedsięwzięć 
sportowych w GCKSiR 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

17.000 zł 17.000 zł Projekt zrealizowany 
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Należy również zwrócić uwagę na fakt, że GCKSiR organizując wydarzenia kulturalne  
i sportowe, we własnym zakresie opracowuje wszystkie materiały reklamowe. 
Według projektu pracowników instytucji wykonywano druki dyplomów i podziękowań, 
przypinki okolicznościowe, zaproszenia, etykiety na puchary, projekty i druki plakatów, 
projekty koszulek, materiałów profilaktycznych i innych.  
 Mimo stanu epidemii GCKSiR prowadziło współpracę z podmiotami na terenie gminy 
oraz z instytucjami działającymi w powiecie i w województwie. Fakt, że instytucja 
jest partnerem w projektach dużych wojewódzkich instytucji, jak Łódzki Dom Kultury, 
Filharmonia Łódzka czy Muzeum Kinematografii świadczy o wysokiej ocenie kreatywności  
i potencjału organizacyjnego GCKSiR. Nazwy wielu innych partnerów zostały wymienione  
w części dotyczącej opisu działalności kulturalnej. Również współpraca z lokalnymi 
podmiotami, w tym działającymi w sąsiednich gminach – szkołami, organizacjami 
pozarządowymi, instytucjami układała się dobrze, często w wyjątkowych jak dotąd 
warunkach, ale była mniej intensywna niż w poprzednich latach. Należy zauważyć 
integracyjną i animacyjną rolę GCKSiR w środowisku nie tylko w odniesieniu do mieszkańców, 
ale też podmiotów – w przygotowaniu projektów, wspólnej realizacji niektórych wydarzeń.  
 Życie i praca w niepewności powodowały, że nie był to łatwy rok, ale wszyscy starali 
się radzić sobie z wymaganiami czasu najlepiej jak potrafili. W obiektach GCKSiR postawiono 
nacisk na częstsze mycie i dezynfekcję, informacje o zasadach higieny i wzmożonych środkach 
ostrożności, a punkty dezynfekcji pojawiły się w miejscach dostępnych dla wszystkich 
odbiorców. Mając jednak świadomość, że ważne jest również wsparcie słowem i poprawa 
samopoczucia mieszkańców, instytucja starała się utrzymywać kontakt  
z uczestnikami zajęć, na stronie internetowej zamieszczano propozycje atrakcji kulturalnych 
dostępnych w sieci czy artykuły, które mogły poszerzyć wiedzę czytelników lub wesprzeć ich  
w trudnym czasie, wywołując uśmiech, a na balkonie Ośrodka Kultury co jakiś czas pojawiały 
się nowe ręcznie malowane banery z motywacyjnym napisem. Akcja banerowa 
zapoczątkowana w 2020 r. jest kontynuowana również w 2021 r.  
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11. Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe 
 

Zadania w tym obszarze realizowało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Krośniewicach, w szczególności dział sportowo- rekreacyjny i Andersówka. 
W minionym roku instytucja starała się wypełniać swoje zadania określone w planie pracy, 
lecz ze względu na wybuch epidemii koronawirusa niewiele przedsięwzięć udało się 
zrealizować, a forma organizacji kilku z nich została zmieniona w związku z panującymi 
warunkami. Z części planów zrezygnowano ze względu na obowiązujące rozporządzenia, 
których należało przestrzegać w trosce o bezpieczeństwo uczestników i pracowników GCKSiR. 
 
Działalność organizacyjna i animacyjna w zakresie sportu i rekreacji 
 
W 2020 r. zaplanowano różnorodne wydarzenia sportowe i rekreacyjne, których GCKSiR  
w Krośniewicach miało być organizatorem lub współorganizatorem. Poniżej informacje 
dotyczące ich realizacji. 
 Przez cały 2020 r., z wyłączeniem okresów zamknięcia, gdy instytucja nie prowadziła 

działalności dla odbiorców w wyniku rozporządzeń Rady Ministrów, odbywały się 
bezpłatne zajęcia sportowe: 

 halowa piłka nożna dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej (20 uczestników); 

 tenis stołowy dla dzieci i młodzieży (12 uczestników). 
 W miesiącach styczeń-grudzień organizowano zajęcia w ramach programu Łódzkiej 

Federacji Sportu – była to gimnastyka usprawniająca dla 20 uczestników, seniorów. 
Zajęcia były okresowo zawieszane ze względu na stan epidemii. 
Odnotować należy z satysfakcją, że na początku roku wzrosło zainteresowanie 
udziałem mieszkańców w zajęciach, toteż podjęto starania o utworzenie kolejnej 
grupy. Jednak w drugim kwartale 2020 r. nie udało się tej potrzeby zrealizować 
ze względu na to, że seniorzy znajdowali się w grupie ryzyka zarażenia chorobą 
Covid-19. Ta sytuacja wpłynęła także na zmniejszenie liczby dotychczasowych 
uczestników zajęć.  

 12 stycznia instruktorzy sportu włączyli się w przygotowanie 28. Finału WOŚP, 
organizując turnieje piłki siatkowej i tenisa stołowego, aby pomóc krośniewickiemu 
sztabowi w zbiórce pieniędzy na zakup nowoczesnych urządzeń dla ratowania życia  
i zdrowia dzieci. 
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 Ferie zimowe w hali sportowej, których oferta skierowana była do dzieci i młodzieży 
zamieszkującej na terenie gminy (13-26 stycznia 2020 r.) przebiegły zgodnie z planem. 
Uczestnicy zajęć mieli możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. 
Nad ich bezpieczeństwem czuwali instruktorzy GCKSiR. Obiekt był dostępny 
dla uczniów od poniedziałku do piątku. W godz. 10.00-12.00 odbywały zajęcia 
skierowane do uczniów szkół podstawowych, w godz. 12.00-14.00 przeznaczone 
dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. Najczęściej uprawianą 
dyscypliną sportu była halowa odmiana piłki nożnej, czyli futsal. Drugim sportem,  
który przeplatał się z ,,halówką”, był tenis stołowy. Przeprowadzono również zajęcia 
z siatkówki, tenisa ziemnego, udostępniono bezpłatnie stół do gry w bilard,  
a także zorganizowano w hali zajęcia rekreacyjne w formie współzawodnictwa 
pomiędzy uczestnikami, z wykorzystaniem nadmuchiwanego darta i ruroskoczków.  
Z aktywności fizycznej w czasie wolnym od nauki skorzystało 38 uczestników.  
W feryjne wtorki i czwartki odbywały się wyjazdy na kutnowskie lodowisko. 
Wzięło w nich udział 19 osób, które korzystały z możliwości uprawiania łyżwiarstwa  
jako zimowej dyscypliny sportu. Nauka lub doskonalenie umiejętności odbywało się 
pod okiem instruktorów GCKSiR. 

 
 

 
 

 
 15 lutego zorganizowano I Mistrzostwa Krośniewic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 

Zawody przeprowadzono w trzech konkurencjach: „wypchnij swoją masę”, „wypchnij 
połowę swojej masy” oraz „waga płaczu”. Wzięło w nich udział 11 zawodników. 
Uczestnicy uznali zawody za bardzo udane, toteż ustalono, że zmagania  
w konkurencjach siłowych na stałe wpiszą się do kalendarza wydarzeń organizowanych 
przez instytucję. 
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 23 lutego w hali GCKSiR odbył się Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych.  
W rywalizacji wzięły udział sześcioosobowe zespoły, w składzie których obowiązkowo 
musiała znaleźć się przynajmniej jedna czynna zawodniczka. W rywalizacji uczestniczyły 
3 drużyny. 

 W marcu miał się odbyć Turniej Brydżowy im. Jerzego Stępniaka o Puchar Burmistrza 
Krośniewic, lecz ze względu na pojawiające się w mediach informacje na temat 
szerzącej się epidemii koronawirusa i obawę o zdrowie uczestników, którzy co roku 
przyjeżdżali z różnych stron Polski, wraz ze współorganizatorem – łódzkim oddziałem 
Polskiego Związku Brydża Sportowego postanowiono początkowo, że turniej zostanie 
przeprowadzony jesienią. Niestety, w planowanym październikowym terminie 
zaostrzono przepisy epidemiczne. Wprowadzono ograniczenia w organizacji imprez 
sportowych i współzawodnictwa sportowego oraz zalecono ograniczenie kontaktów 
w sferze publicznej, więc także w drugim terminie nie doszło do realizacji wydarzenia. 
Należy wspomnieć, że większość uczestników turnieju należała do grupy 
podwyższonego ryzyka. 

 W marcu z powodu wprowadzonych przepisów epidemicznych nie odbył się również 
Krośniewicki Turniej Softballa – dwudniowa impreza w hali sportowej, która co roku 
przyciągała drużyny z różnych stron Polski. 

 W kwietniu nie udało się zorganizować Turnieju Tenisa Stołowego Na powitanie wiosny 
oraz IV Mistrzostw Krośniewic w Piłce Siatkowej dla drużyn sześcioosobowych. 
Rząd utrzymał wszystkie obowiązujące do tej pory ograniczenia związane 
z koronawirusem.  

 Z tych samych powodów w dniu 12 maja nie odbył się rajd rowerowy Krośniewickie 
Maki, zaplanowany w związku obchodami 76. rocznicy bitwy o Monte Cassino  
i 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa. Jest to impreza cykliczna, 
od 14 lat organizowana po to, aby młodzi mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości 
oddawali cześć bohaterowi tej ziemi i uczyli się patriotyzmu, korzystając przy tym  
z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Koronawirus pokrzyżował jednak plany. 
W trwającym od kilku tygodni stanie epidemii niemożliwe było zrealizowanie programu 
obchodów, zresztą nie tylko w naszym mieście, ale też w całej Polsce. 

 Na 30 maja hala sportowa planowała zorganizowanie II Krośniewickiej Płaskiej Dychy 
po Asfalcie (biegu na dystansie 10 km), a następnego dnia miała się odbyć jubileuszowa 
XXV Olimpiada Przedszkolaków. Do obu wydarzeń Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach przygotowywało się z nadzieją na realizację – 
wszczęto procedury organizacji biegu, planowano wyjątkową formę olimpiady, 
z zaproszeniem gości – wyczynowych sportowców, aby podkreślić jubileusz istnienia 
imprezy w życiu lokalnej społeczności. Niestety, i w tych dwóch przypadkach trzeba 
było zrezygnować z organizacji przedsięwzięć. Hala sportowa do 20 maja 
była wyłączona z użytkowania przez wynajmujących. Charakter wydarzeń, 
zakładający uczestnictwo licznej grupy osób, przesądził o rezygnacji z ich 
przeprowadzenia.  

 Na koniec maja nastąpiło zmniejszenie obostrzeń w Polsce i odmrażanie gospodarki 
kraju. Przełożyło się to na działalność hali sportowej, która od tej pory znów mogła – 
przy zachowaniu odpowiednich wytycznych epidemicznych – świadczyć swoje usługi, 
choć najemcy wówczas rzadko korzystali z nieklimatyzowanej sali, wybierając 
możliwość uprawiania sportu na odkrytych obiektach.  

  



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 110 - 

 25 lipca na boiskach softballowych w Miejskiej Górce rozegrany został finał Mistrzostw 
Polski dziewcząt do lat 18. W zawodach wystartowała krośniewicka drużyna 
Softballowego Klubu Sportowego. Zespół, którego średnia wieku to 14,5 roku, 
nie dał rady pokonać na boisku starszych i bardziej doświadczonych zawodniczek 
z Żor i Miejskiej Górki, zajmując ostatecznie 3. miejsce. Zdobycie brązowego medalu 
to jednak duży sukces zawodniczek z Krośniewic. GCKSiR wspiera działania klubu 
organizacyjnie i kadrowo. 

 

  
 
 
 

 W lipcu na boisku wielofunkcyjnym na stadionie miejskim w Krośniewicach udało się 
przeprowadzić rozgrywki Ligi Tenisa Ziemnego dla dorosłych. Uczestnicy spotykali się 
przez dwa miesiące, rozgrywając jedno lub dwa spotkania dziennie. 
Do finału zakwalifikowało się 6 zawodników. 

 8 sierpnia GCKSiR zorganizowało turniej tenisa ziemnego w dwóch kategoriach 
wiekowych – młodzież do lat 18 oraz dorośli. Mecze odbyły się na boisku 
wielofunkcyjnym przy ul. Kolejowej 21. Do udziału w zmaganiach zgłosiło się 
początkowo 5 zawodników w kategorii młodzież oraz 7 dorosłych graczy. Ostatecznie, 
zapewne ze względu na upał, do rywalizacji stanęło po 3 uczestników w obu 
kategoriach. Mecze rozegrane zostały systemem ,,każdy z każdym”. 
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 28 sierpnia najmłodsza drużyna Softballowego Klubu Sportowego z Krośniewic 
rozegrała mecze sparingowe z warszawskimi Centaurami. Zespół składał się głównie  
z dziewcząt w wieku 8-13 lat. Mecze odbyły się w Warszawie. Należy wspomnieć, 
że cztery zawodniczki Softballowego Klubu Sportowego z Krośniewic zostały powołane 
na zgrupowanie kadry narodowej softballu dziewcząt do lat 18.  
Przez cztery dni (27-30 sierpnia 2020 r.) trenowały wraz z pozostałą drużyną  
na boiskach w Żorach. Na zgrupowanie powołano blisko 20 zawodniczek z całej Polski. 
Kadra przygotowuje się do Mistrzostw Europy U-18, które odbędą się latem  
w czeskiej Pradze.  

 
 

 
 
 

 8 września na krośniewickim stadionie odbyło się spotkanie z animatorami nowej  
jak na warunki polskie dyscypliny sportowej, tzw. piłki nożnej chodzonej. 
Walking futbol, jako forma rekreacji ruchowej mniej intensywnej niż tradycyjna piłka 
nożna, przeznaczony jest dla osób w kategorii wiekowej 50+. W zajęciach czynnie 
uczestniczyło 9 osób z Krośniewic, w tym 6 zawodniczek i 1 zawodnik. Prezentacja 
dyscypliny odbyła się z inicjatywy burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman. 
GCKSiR wsparło realizację wydarzenia organizacyjnie i promocyjnie. 
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 We wrześniu (23-30) kadra hali sportowej, podobnie jak w ubiegłych latach, 

zorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – łącznie aktywnie 
uczestniczyło w nich ponad 30 osób. Zorganizowano następujące wydarzenia: 

 wyjazd do Perny, którego celem był spacer nordic walking leśnymi duktami; 

 turniej tenisa stołowego w dwóch kategoriach wiekowych – młodzież i dorośli. 

 
 

 
 

 
 W październiku odwołano kolejne dwa turnieje: 

 turniej piłki halowej dla szkół podstawowych (ze względu na wprowadzenie nauki 
zdalnej); 

 turniej bilardowy dla dorosłych (ze względu na niską frekwencję – wzrost 
zachorowań, trudna sytuacja zdrowotna w kraju). 

 W listopadzie nie udało się również zorganizować XVII Mistrzostw Krośniewic  
w Futsalu o Puchar Burmistrza Krośniewic ze względu na obostrzenia epidemiczne. 

 W listopadzie odwołano II Mistrzostwa Krośniewic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
zaplanowane do realizacji w ramach projektu ze środków pozyskanych 
od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należy zauważyć,  
że ubiegłoroczne okresy zamrożenia działalności wyjątkowo dotkliwie odczuli amatorzy 
sportów siłowych. 

 Na przełomie listopada i grudnia udało się zorganizować w hali sportowej rozgrywki  
II Ligi Futsalu w ramach kalendarza ŁZPN. Mecze odbywały się bez udziału publiczności. 
W rozgrywkach brała udział drużyna z Krośniewic – MKS Expom Krośniewianka.  

 W grudniu nie odbył się Mikołajkowy Turniej Strzelecki – impreza cykliczna, 
od lat organizowana przez GCKSiR we współpracy z Ligą Obrony Kraju. Prezes zarządu 
powiatowego LOK poinformował o wstrzymaniu działalności strzeleckiej do końca roku 
ze względu na epidemię choroby Covid-19. 

 Od kilkunastu lat GCKSiR w okresie wiosennym i letnim organizuje cykl rajdów 
rowerowych, które cieszą się zainteresowaniem krośniewiczan. W minionym roku  
w rajdach uczestniczyło od 20 do 40 rowerzystów. Wszystkie odbyły się  
z zabezpieczeniem technicznym (udział samochodu Urzędu Miejskiego),  
a w zapewnieniu bezpieczeństwa cyklistom pomagali funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Krośniewicach. Przy organizacji tych wydarzeń zostało opracowanych kilka 
pięknych tras rowerowych, które stwarzają wiele możliwości wypoczynkowych, 
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turystycznych i poznawczych naszego regionu. Na pokonanie jednej trasy przeznaczano 
od 5 do 9 godzin, łącznie z czasem na odpoczynek, a ich długość wynosiła 
od 35 do 80 km, zatem były to trasy możliwe do pokonania przez osoby  
w różnym wieku. W minionym roku udało się zorganizować 4 rajdy rowerowe,  
w których łącznie wzięło udział 126 osób. Sezon rowerowy ze względu na wybuch 
pandemii na świecie zainaugurowano znacznie później niż zwykle, bo dopiero 
 2 sierpnia – był to rajd do stadniny koni w Psarach. Chodziło o to, by odpoczynek 
zaplanowany na 2,5 godz. odbywał się w miejscu przestronnym (ze względu  
na konieczność zachowania odległości), bezpiecznym i atrakcyjnym. 
Dolina Psary spełniała wszystkie te wymagania i stanowiła doskonałe miejsce relaksu. 
Natomiast w ostatnią niedzielę sierpnia odbył się III Pielgrzymkowy Rajd Rowerowy 
do Brdowa. Został zorganizowany wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką 
w Krośniewicach, a jego uczestnicy pokonali na rowerach prawie 80 km. Na miejscu, 
w sanktuarium ks. proboszcz Tomasz Jackowski odprawił mszę św. przed obrazem 
Matki Bożej Zwycięskiej. Następnie ojciec Piotr, paulin zaprezentował historię klasztoru 
i obrazu, który najprawdopodobniej towarzyszył Władysławowi Jagielle w walkach 
prowadzonych z Krzyżakami (również pod Grunwaldem). W ten sposób zrealizowany 
został kulturalno-turystyczny aspekt wyprawy do pięknej miejscowości położonej 
między jeziorami. We wrześniu w ramach programu Europejskich Dni Dziedzictwa 
odbył się rajd rowerowy związany tematycznie z gen. Władysławem Andersem, 
bohaterem tegorocznych wydarzeń EDD w Krośniewicach. Rajd miał na celu podróż 
do miejsc, które stanowią znak pamięci o Generale na terenie gminy. W programie 
rajdu zawarta została również nuta współzawodnictwa, bowiem przygotowano zadania 
do wykonania przez uczestników, zaliczane do punktacji indywidualnej  
i zespołowej. W wydarzeniu wzięły udział dwie grupy rowerzystów. 
Na trasie rajdu znalazły się Andersówka, pomnik gen. Władysława Andersa  
na skwerze miejskim w Krośniewicach, obelisk przy Szkole Podstawowej  
im. gen. Władysława Andersa w Nowem i mural na elewacji hali sportowej. 
Grupy rajdowe po wykonaniu wszystkich zadań na trasie uzyskały remis. 
Zawodnicy obu drużyn w nagrodę otrzymali koszulki okolicznościowe, zaprojektowane  
i wyprodukowane przez GCKSiR specjalnie z okazji uroczystości związanych  
z 50. rocznicą śmierci gen. Władysława Andersa. W czasie ostatniego rajdu  
w minionym roku (10 października) trasa była najkrótsza – wiodła do lasu w Pernie. 
Kontynuowano wówczas powrót do dawnych tradycji (zwłaszcza szkolnych, 
harcerskich), bowiem był to Rajd Pieczonego Ziemniaka. Wzięło w nim udział 18 osób.  
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W okresie epidemii przejażdżki rowerowe należały do najbezpieczniejszych 
wydarzeń – odbywały się na powietrzu, wystarczyło zachować dystans, 
by zminimalizować zagrożenie. 

 

 
Statystyka wydarzeń zorganizowanych przez dział sportowo – rekreacyjny GCKSiR  

w Krośniewicach przedstawia się następująco: 
 4 rajdy rowerowe (126 uczestników), 
 2 turnieje tenisa stołowego (20 uczestników), 
 3 wyjazdowe turnieje drużyn softballowych (25 uczestników), 
 2 spacery z kijkami nornic walking (20 uczestników), 
 2 turnieje siatkówki (40 uczestników), 
 rozgrywki II Ligi Futsalu ŁZPN w hali GCKSiR (łącznie 3 mecze po 20 uczestników każdy), 
 rozgrywki krośniewickiej ligi tenisa (12 uczestników), 
 I Mistrzostwa Krośniewic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc (11 uczestników). 

Zdecydowana większość imprez sportowych odbywała się na obiektach 
administrowanych przez GCKSiR w Krośniewicach. Wielofunkcyjność obiektów,  
ich wyposażenie, doświadczenie pracowników instytucji, współpraca z innymi podmiotami – 
Urzędem Miejskim, Komisariatem Policji w Krośniewicach, stowarzyszeniami i klubami 
sportowymi działającymi na terenie Krośniewic oraz osobami fizycznymi pozwoliły  
na sprawną organizację życia sportowo- rekreacyjnego oraz przeprowadzanie imprez zgodnie 
z oczekiwaniami, regulaminami oraz obowiązującymi przepisami, począwszy  
od działań skierowanych wyłącznie do dzieci lub młodzieży, poprzez imprezy otwarte, 
kończąc na propozycjach dla dorosłych. Ze względu na sytuację zdrowotną było ich jednak 
znacznie mniej niż w poprzednich latach. 
 
Administrowanie bazą sportową 
 
Realizacja tego zadania polegała głównie na zapewnieniu właściwej eksploatacji, utrzymaniu 
i konserwacji obiektów sportowo - rekreacyjnych powierzonych instytucji. 
GCKSiR w Krośniewicach udostępniało swoje obiekty na potrzeby szkół, klubów 
oraz indywidualnych odbiorców, a także starało się, aby ogólnie dostępna infrastruktura była 
bezpieczna dla użytkowników (bieżące naprawy, przeglądy, cykliczna konserwacja, 
utrzymanie porządku). 
 Hala sportowa, ul. Łęczycka 19a 

Obiekt był udostępniany miejscowym szkołom w godzinach od 8:00 do 15:00 w celu 
realizacji zajęć dydaktycznych. Godziny popołudniowe (od poniedziałku do piątku 
16:00-20:00) były zarezerwowane dla zajęć organizowanych przez miejscowe kluby 
sportowe – MKS Expom Krośniewianka, Softballowy Klub Sportowy, treningi piłki 
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nożnej Akademii Piotra Reissa, treningi piłki nożnej Fundacji ABI, a także treningi grupy 
koszykarzy, zajęcia sekcji tenisa stołowego i piłki halowej oraz indywidualne wynajmy. 

 Boisko do siatkówki plażowej, ul. Kwiatowa  
Boisko znajdujące się w sąsiedztwie hali sportowej ze względu na zagrożenie covidowe 
w 2020 r. służyło wyłącznie indywidualnym odbiorcom, mieszkańcom osiedla, 
nie organizowano na nim turniejów. 

 Stadion miejski w Krośniewicach, ulica Kolejowa 21 
Rozgrywane były na nim mecze klubu MKS Expom Krośniewianka, który bierze udział 
w rozgrywkach Klasy B organizowanych przez ŁZPN w Łodzi. Obiekt na bieżąco 
konserwowany i utrzymywany w ramach posiadanych środków finansowych  
i możliwości kadrowych, ale wymagający pilnego remontu.  

 Siłownia wraz z placem zabaw, ul. Kwiatowa  
Urządzenia były wykorzystywane przez uczniów w czasie zajęć wychowania fizycznego 
(bliskie sąsiedztwo ze szkołą) oraz przez indywidualnych użytkowników. 

 Boiska wielofunkcyjne: 

 z nawierzchnią tartanową przy ulicy Poznańskiej  
Boisko zostało użyczone instytucji na mocy umowy zawartej z dniem  
31 lipca 2020 r. Pracownicy GCKSiR uprzątnęli i odnowili pomieszczenie 
instruktorskie. Boisko było czynne do końca września. 

 z nawierzchnią syntetyczną przy ulicy Kolejowej  
Boisko było czynne od 20 maja (po odmrożeniu działalności) do końca września.  
W sezonie obydwa boiska funkcjonowały przez 7 dni w tygodniu. W czasie wakacji działały 
naprzemiennie (w systemie tygodniowym) w godzinach 11.00-15.00  
lub 15.00-19.00 (lub 15.00-20.00 w okresie najdłuższych dni i w niedziele). Dzięki temu osoby 
chętne, by uprawiać sport, miały dostęp do obu obiektów łącznie  
przez co najmniej 8 godzin dziennie. Wraz z początkiem roku szkolnego,  
gdy uczniowie wrócili do nauki, obydwa boiska otwierano codziennie na 4 popołudniowe 
godziny (15.00-19.00). Idealną sytuacją byłoby udostępnienie obu boisk bez ograniczeń 
czasowych, co postulują mieszkańcy, jednak otwarcie obiektów bez nadzoru jest bardzo 
ryzykowne, zwłaszcza na stadionie bez monitoringu. Monitoring nie jest ochroną absolutną, 
ale stanowi pewną barierę dla wandali. Gdyby umożliwić funkcjonowanie całodobowe boisk 
bez instruktora, należy liczyć się ze zniszczeniami, podobnie jak to się dzieje nieustannie 
na stadionie i na obiektach tam zlokalizowanych (niszczone są np. skatepark, trybuny, 
wiaty sportowe, zniszczono hydrant, mieszkańcy urządzili sobie kącik rekreacyjny z grillem, 
demontując fragment ogrodzenia). Instruktorzy rekreacji ruchowej w minionym roku 
animowali zajęcia i sprawowali opiekę nad niepełnoletnimi użytkownikami. Boiska były 
udostępniane bezpłatnie mieszkańcom gminy oraz na życzenie klubów sportowych w celu 
przeprowadzenia treningów w sezonie letnim. Boiska były miejscem, w których spotykały się 
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. To także miejsca indywidualnego aktywnego 
wypoczynku mieszkańców naszej gminy oraz osób czasowo przebywających w Krośniewicach 
i w najbliższej okolicy. Spośród uprawianych dyscyplin największą popularnością cieszyła się 
piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny oraz koszykówka. Gdyby podwoić czas pracy 
instruktorów, podwoją się też wydatki instytucji na ten cel, które w związku z przejęciem 
drugiego boiska w 2020 r. już były zwiększone w odniesieniu do 2019r.  
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 Budynek na stadionie  
Obiekt znajduje się w ewidencji księgowej GCKSiR, ale nie jest przez instytucję użytkowany – 
korzysta z niego MKS Expom Krośniewianka i Urząd Miejski  
w Krośniewicach, a niekiedy także MOPS (budynki gospodarcze- garaże nie znajdują się 
w ewidencji GCKSiR). 
W 2020 r. udało się wykonać piękny mural stworzony ku czci generała Władysława Andersa 
na wschodniej elewacji hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach. Dzieło sfinansował Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Dla zabezpieczenia malowidła zamontowano monitoring 
video z rejestratorem i czterema kamerami cyfrowymi (sfinansowany z własnego budżetu 
instytucji). 

 
 
 

 W okresach, gdy ze względu na epidemię niemożliwe było udostępnienie obiektów 
sportowych, pracownicy działu dzięki własnej pracy odnowili pomieszczenia siłowni. 
Odmalowali ściany i sufity oraz wymienili stare oświetlenie na energooszczędne i przyjazne 
dla środowiska oprawy typu LED. Gdy wnętrza zyskały świeży, estetyczny wygląd,  
a na ścianach pojawiły się oprawione w ramy hasła profilaktyczne (realizacja projektu  
ze środków GKRPA), nadeszły wichury i nawalne deszcze, uszkodzeniu uległo poszycie dachu 
i zaczął on przeciekać. Nieunikniony był remont. W tej sytuacji na naprawę dachu i położenie 
nowej papy termozgrzewalnej przeznaczono środki z tarczy antykryzysowej. 

Siłownia GCKSiR wzbogaciła się we wrześniu o nowy sprzęt. Jest to profesjonalny 
sprzęt siłowy – maszyna do ćwiczeń klatki piersiowej, 265 kg wolnego ciężaru w postaci 
ogumowanych krążków olimpijskich z różnym przeznaczeniem, zestawy hantli ogumowanych 
o wadze od 1 kg do 10 kg, sztanga olimpijska oraz ławeczka regulowana do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych z modlitewnikiem. Dzięki doposażeniu siłowni efektywnie można 
trenować kulturystykę i trójbój siłowy. Zakup przyrządów był możliwy dzięki realizacji 
wniosku, który instytucja złożyła do GKRPA w Krośniewicach. Od lat siłownia GCKSiR 
jest miejscem, w którym spotykają się mieszkańcy gminy dbający o kondycję fizyczną.  
Przed pandemią ćwiczyło z niej z pewną regularnością 37 osób, głównie z Krośniewic,  
ale także z Kłodawy czy z Kutna. Wśród nich były zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież. 
Korzystanie z siłowni było świadczone odpłatnie, a nad bezpieczeństwem użytkowników 
czuwali instruktorzy rekreacji ruchowej GCKSiR. Wszystkich obowiązywał regulamin  
oraz wytyczne epidemiczne. Instytucja zainstalowała dezynfektory oraz zakupiła specjalne 
urządzenie do oczyszczania powietrza, które w skuteczny sposób przyczyniło się do poprawy 
bezpieczeństwa ćwiczących osób. Na bezpłatne wejścia mogli liczyć uczniowie miejscowych 
szkół pod opieką nauczycieli w ramach zajęć wychowania fizycznego. Opiekunowie grup dbali 
o to, by ćwiczenia były odpowiednio dobrane do możliwości uczniów. Dzięki nowemu 
wyposażeniu zwiększył się komfort ćwiczeń i poszerzyły się możliwości treningu, ćwiczenia 
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nie są już tak monotonne i każdy na pewno może znaleźć coś dla siebie. Niestety, w okresie 
epidemii okresy korzystania z siłowni były bardzo krótkie, ale wyremontowane pomieszczenia 
z uzupełnionym wyposażeniem będą służyły także w lepszym, popandemicznym czasie. 
Ze środków GKRPA zakupiono także zestaw tarczy z łukiem Jando, który wzbogacił możliwości 
rekreacyjne GCKSiR (był wykorzystany m.in. podczas rajdu rowerowego do stadniny koni 
w Psarach). 

 

 
 

 
 

Nadal duży problem stwarzało administrowanie stadionem miejskim. 
W 2020 r. GCKSiR zakupiło i zamontowało dwie bramki na boisku do piłki nożnej, 
ale ta inwestycja stanowiła zaledwie kroplę w morzu potrzeb, gdyż obiekt wymaga 
gruntownej modernizacji. Najpilniejszym zadaniem jest wymiana starego, zagrażającego 
bezpieczeństwu ogrodzenia. Niezbędna jest rozbiórka pozostałości dawnego betonowego 
parkanu i montaż w jego miejsce nowego ogrodzenia panelowego. Niestety, stadion nie jest 
wyposażony w monitoring, co utrudnia walkę z wandalizmem i nagminnym zaśmiecaniem go  
przez mieszkańców pobliskich bloków. Brakuje też oświetlenia, które pomogłoby 
monitorować obiekt. Modernizacja stadionu jest zadaniem niezbędnym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom i dla poprawy warunków uprawiania sportu. 
GCKSiR przygotowało wniosek, który we współpracy z Urzędem Miejskim został złożony 
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu pozyskania środków na zrealizowanie zadania 
(w 2021 r.; dofinansowanie wyniesie 70.000 zł). Decyzji dotyczącej dalszego wykorzystywania 
wymagają także budynki znajdujące się na stadionie. GCKSiR nie korzysta z nich, do Urzędu 
Miejskiego została zgłoszona potrzeba zdjęcia obiektu z ewidencji księgowej instytucji. 
Postanowienie odnośnie przeznaczenia wszystkich budynków umożliwiłaby podjęcie kroków 
mających wpływ na utrzymanie tej bazy, bo przeciekające dachy, wilgoć, bardzo złe warunki, 
w których działa Klub Sportowy Krośniewianka – wszystko to wymaga interwencji i nakładów 
lub zmian, ale muszą one być poprzedzone określeniem celu, wizją tego, jak ma wyglądać 
stadion, jaka infrastruktura ma stanowić wsparcie dla działań sportowych i służyć realizacji 
potrzeb społecznych oraz administracyjnych (np. lokal wyborczy). 

 
Zadania w obszarze sportu realizował również Urząd Miejski w Krośniewicach. 

Zgodnie z uchwałą 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; z 2019 r. poz. 3617), Burmistrz Krośniewic 
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w 2020 roku zarządzeniem nr 14.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. 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 90 000,00 zł. 

W odpowiedzi na ogłoszenie 3 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) Softballowy Klub Sportowy z siedzibą w Kutnie; 
3) Miejski Klub Sportowy „Expom Krośniewianka” z siedzibą w Krośniewicach. 

 
Informacja o realizowanych przedsięwzięciach sportowych i przyznanych środkach finansowych 

 na realizację zadania własnego gminy 

 
Gmina Krośniewice zrealizowała również inwestycję pn. „Budowa boiska sportowego 

i trzytorowej bieżni ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Krośniewicach”  

 

W ramach inwestycji wykonano: budowę  boiska  wielofunkcyjnego  o  nawierzchni  
 z  poliuretanu,  o  wymiarach  30,0  x  48,0  m o powierzchni 1440,0 m2 (pole do gry 
28,0 x 46,0 m);  budowę  trzytorowej  prostej  bieżni  o  nawierzchni  z  poliuretanu,  
o długości  łącznej  72,50  m i szerokości 3,71 m;  budowę zeskocznia do skoku w dal 
o wymiarach 7,00 x 4,00 m z opornikiem elastycznym 6x20 cm; wykonanie opaski z kostki 
betonowej pomiędzy ogrodzeniem a boiskiem wielofunkcyjnym; utwardzenie z kostki 
betonowej pod trybuny i dojścia do furtek; dostawę i montaż trybuny zewnętrznej 
3- rzędowej (52 miejsca); wykonanie ogrodzenia z cokołem na obrzeżach betonowych 
wykonanie piłkochwytów za bramkami; oświetlenie  terenu  boiska  za  pomocą  12  szt.  
opraw  zamontowanych  na  sześciu  słupach oświetleniowych. 
  

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 zajęciach 

treningowych z zakresu Karate Tsunami oraz w 

zawodach sportowych i pokazach na szczeblu 

regionalnym, wojewódzkim i krajowym, 

15 500,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 14 987,56 zł 

Softballowy Klub Sportowy 
z siedzibą w Kutnie 

Organizacja szkolenia oraz udział 

we współzawodnictwie sportowym w softballu 

dziewcząt 

30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 

Miejski Klub Sportowy 
„Expom Krośniewianka” 

z siedzibą w Krośniewicach 
 

Rozgrywki Piłkarskie  o Mistrzostwo Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej w Sezonie Piłkarskim 

2020/2021, B Klasy Seniorów, Drużyny Ligi 

Młodzieżowej (Młodzik), Drużyny Ligi Dziecięcej 

(Orlik) 

45 740,00 zł 43 240,00 zł 43 240,00 zł 43 240,00 zł 

Fundacja Abi w Woli 
Nowskiej 

Akademia Abi w rozgrywkach piłkarskich ŁZPN 19 100,00 zł 16 700,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 
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Zadania w zakresie organizacji wydarzeń turystycznych dla mieszkańców realizowało Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, choć nie jest to główny cel działalności 
instytucji i raczej uzupełnia ofertę niż w niej dominuje. W poprzednich latach organizowano 
wycieczki dla mieszkańców (dla dzieci i dla dorosłych), w minionym roku, z racji pandemii, 
charakter turystyczny i edukacyjny zarazem miała rodzinna wycieczka do Wioski Indiańskiej 
Tatanka w Solcy Małej. Jak już wspomniano, zadania z tego obszaru miały także formę 
turystyki rowerowej. 

 
 

Udostępnianie obiektu o walorach turystycznych realizowała dotąd Andersówka 
działająca w strukturze Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.  
Z początkiem roku nie udało się pozyskać do współpracy osoby, która pełniłaby funkcję 
instruktora świetlicy. Jest to praca (w wymiarze ½ etatu), która wymaga dobrego kontaktu  
z dziećmi, z młodzieżą i z osobami dorosłymi, w tym z seniorami, kreatywności,  
a także występowania w roli przewodnika wycieczek odwiedzających obiekt, 
do czego niezbędna jest rzetelna wiedza historyczna i regionalna. W przypadku potrzeby 
oprowadzenia turystów instytucja nadal posiłkowała się możliwością współpracy  
z instruktorką, która wcześniej pracowała w Andersówce, a która jest pasjonatką regionalnej 
historii i chętnie dzieli się swoją wiedzą z osobami odwiedzającymi obiekt. Natomiast 
obowiązki przygotowania i realizacji wydarzeń wypełniali instruktorzy Ośrodka Kultury OSPa. 
W kolejnych miesiącach, gdy zamrożono działalność instytucji kultury, nie starano się  
o pozyskanie osoby do stałej współpracy z uwagi na niestabilną sytuację i brak możliwości 
precyzyjnego określenia terminu powrotu do stanu przedpandemicznego. Dlatego też 
świetlicę w minionym roku tylko okazjonalnie udostępniano turystom, odbywały się tam 
również wydarzenia związane z postacią gen. Władysława Andersa, bowiem w 2020 r. 
przypadła 50. rocznica jego śmierci. Była to okazja do wypromowania placówki, 
ale też miasta. Uroczystości zaplanowane dla szerokiego grona odbiorców nie mogły się 
odbyć w wyznaczonym czasie w maju, więc przełożono je na wrzesień (11-13). 
Tylko część majowych planów zrealizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
które odbywały się pod hasłem Moja droga. Wówczas do Krośniewic przyjechali znamienici 
goście, z Anną Marią Anders na czele. Przy organizacji wydarzenia GCKSiR współpracowało 
z podmiotami zewnętrznymi (Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 
z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi), miejscowymi instytucjami (Urząd Miejski 
w Krośniewicach, Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach), 
a patronat nad wydarzeniem objął Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Instytut Pamięci Narodowej, a także Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński i Marszałek 
Grzegorz Schreiber.  
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50. rocznica śmierci Generała, przypadająca na 12 maja 2020 r., czyli na czas,  
w którym nie było możliwości organizowania zgromadzeń, sprawiła, że wysocy urzędnicy 
państwowi odpowiedzialni za pamięć historyczną narodu, poczuli się zobowiązani,  
by mimo sytuacji pandemicznej przyjechać do Krośniewic i złożyć kwiaty pod pomnikiem 
dowódcy II Korpusu Polskiego. Przybyli wówczas dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk, prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz dyrektor 
IPN w Łodzi dr hab. Dariusz Rogut. Wówczas relacje z krótkiej uroczystości pod pomnikiem 
pojawiły się w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, promując także miejsce. 
Wizyta gości zaowocowała pomysłem utworzenia placówki muzealnej w Andersówce 
(filii Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), poświęconej upamiętnieniu i popularyzacji 
wojskowej i społecznej działalności gen. Władysława Andersa. Przyczyniła się również  
do wykonania muralu na elewacji hali sportowej oraz zainicjowała kolejne spotkanie,  
w którym uczestniczyli wiceminister kultury dr Jarosław Sellin i prezes IPN dr Jarosław Szarek 
(18 września 2020 r.). Goście zwiedzili także inne obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe  
i historyczne Krośniewic – park z pałacem rodziny Rembielińskich, zatrzymali się  
przy pomniku księcia Józefa Poniatowskiego, zwiedzili tereny po stacji kolei wąskotorowej. 
Następna wizyta miała charakter roboczy i służyła omówieniu sprawy utworzenia muzeum  
w Andersówce. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
–zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Waldemar Szulc i kierownik działu administracyjno- 
prawnego placówki Krzysztof Dąbrowski. Utworzenie muzeum gen. Władysława Andersa  
w jego rodzinnym domu będzie możliwe, jeśli Andersówka jako obiekt zostanie przekazana 
Muzeum II Wojny przez Gminę Krośniewice. W tej sprawie odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami budynku – właścicielami i najemcami mieszkań zainicjowane przez burmistrz 
Katarzynę Erdman, w czasie którego wszyscy obecni mieszkańcy wyrazili zgodę  
na wyprowadzkę do innych lokali. Kolejny krok do utworzenia w Krośniewicach państwowego 
muzeum, finansowanego ze środków ministerialnych, jest po stronie Gminy Krośniewice. 
Jest to ważna decyzja, korzystna dla społeczności lokalnej, bowiem Krośniewice mogą zyskać 
nowoczesną placówkę (obecnie tworzone muzea są znakomicie zaprojektowane, 
interesujące dla odbiorcy), która podniesie diametralnie atrakcyjność turystyczną gminy 
i regionu, ale też rozwiąże problem utrzymania niedoinwestowanego, coraz bardziej 
podupadającego obiektu znajdującego się w ewidencji zabytków, utrzymywanego wyłącznie 
ze środków własnych, gdyż nie można pozyskać dofinansowania na ten cel z uwagi na stan 
prawny (współwłasność Gminy Krośniewice i prywatnych właścicieli wyklucza udział 
w konkursach na sfinansowanie renowacji z publicznych środków). 
 
12. Targowiska 
 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z Regulaminem 
targowiska miejskiego wprowadzonym Uchwałą Nr XXXVIII/269/13 Rady Miejskiej 
w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2013 r. jest zarządcą targowiska miejskiego. 
Zadaniem zarządcy jest: 
 czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu targowiska, odpowiedzialność za porządek 

oraz stan sanitarny, 
 utrzymywanie porządku na terenie targowiska , 
 wyznaczanie miejsc sprzedaży oraz czuwanie nad prawidłowym ich wykorzystaniem. 

W dniach, w których prowadzony jest handel do obsługi placu targowego wyznaczonych jest 
czterech pracowników zakładu. 
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Zakład miesięcznie sporządza koszty obsługi targowiska wraz z dochodami przyjętymi 
z opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
Ogólny koszt prowadzenia targowiska w 2020 wyniósł 73 209,87 zł. 
W związku z ogłoszoną w kraju pandemią spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 
targowisko miejskie było przez dwa tygodnie nieczynne. W pozostałym okresie pandemii 
zakład wyposażył pracowników zakładu w środki ochrony indywidualnej tj. jednorazowe 
maseczki oraz rękawiczki a także środki dezynfekcyjne. Przy wejściach na plac targowy 
pracownicy wyposażeni byli w pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, a także w maseczki 
dla użytkowników targowiska. Wszystkie pomieszczenia były na bieżąco dezynfekowane. 
 
Ogólny koszt zakładu związany z pandemią tj. zakup środków dezynfekcyjnych oraz maseczek 
w 2020 roku wyniósł 24 375,00 zł 
 

13. Zieleń gminna i zadrzewienia 
 

W pasach dróg gminnych G 102117 E Wola Nowska, G 102116 E Miłosna, G 102120E 
Godzięby, G 102106E Nowe – Cygany, wykonano nasadzenia drzew wzmocnionych palikiem 
bambusowym z gatunków w ilości 90 szt. klon pospolity, 90 szt. lipa drobnolistna, 
70 szt. Jarząb pospolity, 23 szt. klon jawor, 5 szt. dąb szypułkowy. 

Działalność w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach prowadził na podstawie Porozumienia 
zawartego w dniu 28.02.2020 r. z Gminą Krośniewice dotyczącego utrzymania zieleni 
gminnej i zadrzewień oraz pozostałych terenów komunalnych oraz utrzymania czystości 
i porządku w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie gminy Krośniewice.  
Obszar zieleni gminnej obejmuje: 
 skwer – ogólnodostępny teren zieleni pełniący funkcje rekreacyjne, estetyczne 

i ekologiczne, znajduje się pomnik; 
 park – ogólnodostępny teren zieleni pełniący funkcje rekreacyjne, estetyczne, 

miejsce spacerów i wypoczynku; 
 zieleń terenów rekreacyjnych – teren zieleni spełniający funkcje rekreacyjną, 

na którym znajduje się siłownia zewnętrzna; 
 zieleń w pasach drogowych i ulicach, pełniąca funkcje ochronne i estetyczne. 

 Zakres prowadzonych prac przy utrzymaniu zieleni gminnej przedstawia się następująco: 
1. Pielęgnacja trawników : 
2. Pielęgnacja żywopłotów : 
3. Obsadzenie i pielęgnacja rabat, donic i wież kwiatowych : 
4. Utrzymanie rowów i poboczy w pasach drogowych : 

Zgodnie z zawartym porozumieniem zakład otrzymał w 2020 roku kwotę 106 000,00 zł 
na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni gminnej wraz z zadrzewieniami 
oraz na utrzymanie czystości i porządku. 
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W ramach przedmiotowego porozumienia zostały wykonane następujące prace: 

 wysiew łąk kwietnych przy ul. Plac Wolności oraz ul. Łęczyckiej, 
 nasadzenie i pielęgnacja roślin rabatowych, krzewów i traw przy ulicach: Plac Wolności, 

Kwiatowa, Kolejowa, Poznańska, 
 oczyszczanie i pielęgnacja parku miejskiego ( zbieranie odpadów, usuwanie chwastów 

i samosiejek, koszenie trawy, pielęgnacja krzewów, uporządkowanie gałęzi), 
 koszenie trawy na terenie miasta i gminy Krośniewice wg harmonogramu,  
 oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta Krośniewice (z błota pośniegowego, 

liści, chwastów), 
 opróżnianie koszy ulicznych z odpadów – 2 razy w tygodniu. 

 
14. Cmentarze gminne 

 
Uchwałą Nr 69/XII/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krośniewice przyjęto lokalizacje terenu pod cmentarz komunalny (dz. nr ewidencyjny 17/2 
o pow. 5,52 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR_ Głaznów). Gmina posiada 
dokumentację projektową cmentarza z 2008r., która wymaga aktualizacji. W 2020 r. 
nie zostały podjęte działania inwestycyjne związane z budową cmentarza komunalnego.  

 
15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego 
 
Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 
 modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Krośniewice. 

W 2020 roku zostały wymienione na nowe kamery monitoringu bezprzewodowego 
(2 sztuki z poprzedniego monitoringu zostały stare). Dodatkowo został założony 
monitoring na budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 
(OSPa)/ Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach (7 kamer). Koszt rozbudowy 
monitoringu miejskiego wyniósł 81.202,14 zł na który składał się m.in. zakup rejestratora, 
zasilaczy, 20 kamer i oprzyrządowania. 

 
Ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krośniewice jest realizowana przy pomocy 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina wykonuje zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.). 
Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 
miejscowym zagrożeniem poprzez: 
 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia; 
 zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 
 prowadzeniu działań ratowniczych. 

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 
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 OSP Krośniewice (w KSRG, 104 wyjazdy w 2020 roku); 
 OSP Nowe; 
 OSP Kajew; 
 OSP Kopy; 
 OSP Wymysłów; 
 OSP Wola Nowska; 
 OSP Miłosna; 

W myśl wymienionych wyżej ustaw gmina ma obowiązek ponosić koszty wyposażenia, 
utrzymania, wyszkolenia, ubezpieczenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej i ich członków.  
Za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej i szkoleniu pożarniczym członkom OSP  
w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej przysługuje ekwiwalent pieniężny.  
Na podstawie Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 października 
2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krośniewice, z budżetu gminy wypłacany 
jest ekwiwalent w wysokości 20 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub udział 
w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
W 2020 roku na ekwiwalenty wydano 16.410,43 zł. 
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Krośniewice w 2020 roku 
dofinansowała m.in.: 
 zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krośniewice MAN TGM 

18.320 w kwocie 290.000,00 zł (koszt całkowity zakupu 860.385,00 zł pozostała część 
sfinansowana z WFOŚiGW w Łodzi – 230.000,00 zł; NFOŚiGW – 90.000,00 zł; PSP – 
200.000,00 zł; OSP Krośniewice 50.385,00 zł), 

 zakup 12 sztuk ubrań specjalnych ochronnych SAFETY II (3 częściowych) i piły 
spalinowej STIHL dla OSP Krośniewice w kwocie 600,00 zł (koszt całkowity 48.378,88 zł 
pozostała część została sfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - 47.778,00 zł, 

 wykonanie adaptacji wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku OSP Krośniewice – 
rozdział sieci do potrzeb przeciwpożarowych 12.000,00 zł, 

 zakup mundurów galowych dla druhów OSP Krośniewice (13 kompletów) 
za 9.525,50 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach wybudowała plac zabaw dla dzieci na osiedlu 
Błonie pod nazwą „Zakątek Misia Wojtka”. Na ten cel pozyskała z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 42.923,00 zł. Za te pieniądze powstało miejsce zabawy dla dzieci 
wyposażone w huśtawki, sprężynowce, karuzele, tablice do rysowania. 
W roku 2020 z budżetu Gminy Krośniewice na Ochotnicze Straże Pożarne zostało wydane 
501.801,76 zł. 
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16. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych 
 

 W 2020 r. w ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania na terenie 
świetlic wiejskich :  

Bielice  

1. Sporządzenie projektu budowlanego instalacji oraz zbiornika bezodpływowego – 
10 000,00 zł. 

2. Pokrycie papą termozgrzewalną dachu świetlicy wiejskiej – 2 800,00 zł 
3. Remont bieżący świetlicy (zakup grzejników, wymiana drzwi, remont łazienki) – 

5 545,93 zł 

Godzięby 

1. Dostosowanie kontenera do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(podjazd oraz balustrada) – 7 173,60 zł. 

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup grzejników elektrycznych, podgrzewacz 
ciśnieniowy – 5 984,88 zł. 

3. Przyłącze wodno – kanalizacyjne – 5 000,00 zł 

Głogowa 

1. Przyłącze instalacji kanalizacyjnej do budynku świetlicy wiejskiej w m. Głogowa – 
1 400,00 zł 

Wola Nowska  

1. Wykonanie posadzki - 4 305,00 zł 
2. Remont bieżący świetlicy (odmalowanie ścian wewnętrznych) - 1 903,00 zł 

W 2020 r. zrealizowano również inwestycję pn. „Modernizacja dachów kompleksu budynków  
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” 

W ramach zadania wykonano poszycie dachowe na budynku A i B przy ul. Poznańskiej 5 
w Krośniewicach wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą rynien. 

Wartość zadania – 98 154,00 zł 

Wykonawca -  Z.U.H. FUREX Zbigniew Furmański, Dudki 24, 99-300 Kutno  

Zadanie realizowano w okresie: 23.09.2020 r. do 04.11.2020 r. 

 
17. Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krośniewicach. W 2020r nie zrealizowano żadnego świadczenia. 

Zadania z zakresu polityki prorodzinnej opisano w innych częściach Raportu.  
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18.  Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków 
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej 

 

Gmina złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej 
na dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych 
realizowanych na terenach wiejskich w ramach projektu zrealizowano: 

1) Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do Świetlicy Wiejskiej 
w Bielicach 10. 

Wartość całkowita 17.048,90 zł, w tym 7 045,90 zł dotacja celowa z budżetu 
Województwa Łódzkiego. 

Termin realizacji projektu: 01 lipca 2020 roku - 15 listopada 2020 roku. 

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu: 

 Obsługa geodezyjna, 
 Sporządzenie projektu budowlanego instalacji oraz zbiornika bezodpływowego, 
 Roboty ziemne, 
 Prace instalacyjne; 
 Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja powykonawcza), 
 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wydzielenie 

pomieszczenia i zamontowanie urządzeń sanitarnych. 
Sołtys wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w realizację projektu przeprowadzili 
rozeznanie rynku w celu znalezienia najtańszej oferty zakupu materiałów niezbędnych 
do przeprowadzenia remontu. Biorąc pod uwagę najmniejszą odległość, 
w celu zminimalizowania kosztów transportu, wybierali głównie oferty z powiatu 
kutnowskiego i łęczyckiego. 

W ramach wkładu własnego Gminy w wysokości 10 000 zł, zlecono wykonanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym do budynku Świetlicy wiejskiej. 
Prace wykonał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  
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W czasie wykonywania robót ziemnych mieszkańcy uczestniczyli w pracach związanych 
z przygotowaniem kanału pod instalację oraz pod przewidywany zbiornik bezodpływowy 
zgodnie ze sporządzonym projektem. Teren został wyrównany i utwardzony, a wszystkie 
prace ziemne wykonywane były pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Następnie mieszkańcy rozpoczęli prace w budynku świetlicy. Wydzielili pomieszczenie 
na toaletę. Zamontowali ścianki i drzwi w nowo powstałym pomieszczeniu. 
Po doprowadzeniu do toalety instalacji wodno-ściekowej zamontowali urządzenia sanitarne 
wraz z niezbędnymi elementami meblowymi. Pomieszczenie zostało również 
wyposażone w wentylator. 

Ponadto podczas prac remontowych w świetlicy mieszkańcy wykazali się inicjatywą 
i dodatkowo wykonali szereg prac nieprzewidzianych w projekcie tj. wyremontowali sufit, 
położyli terakotę i glazurę, rozprowadzili instalację elektryczną oraz pomalowali ściany. 

Część zakupionych materiałów będących na fakturach, nie została ujęta w sprawozdaniu, 
gdyż nie były one przewidziane w planie rzeczowo-finansowym, natomiast w trakcie prac 
okazały się niezbędne do wykonania zadania. 

Po zakończeniu prac wykonywanych przez mieszkańców w projekcie zaplanowane było 
spotkanie integracyjne mieszkańców, jednakże ze względu na trwającą pandemię 
oraz zakaz związany ze zgromadzeniami i imprezami, spotkanie takie przełożono 
na późniejszy termin, kiedy zostaną zniesione obostrzenia. 

  

2) Remont Świetlicy Wiejskiej - Nowe Jankowice 9 

Wartość całkowita 14.408,86 zł, w tym 9 296,60 zł dotacja celowa z budżetu Województwa 
Łódzkiego (64,52% udziału w inwestycji) 

Termin realizacji projektu: 01 lipca 2020 roku - 15 listopada 2020 roku. 
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Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu: 
 Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej, 
 Pokrycie terakotą podłogi w dwóch pomieszczeniach, 
 Pomalowanie ścian pomieszczenia kuchennego, 
 Wyremontowanie toalety i zakup niezbędnego wyposażenia, 
 Wymiana okien, 
 Odnowienie elewacji budynku. 

 

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu 

Sołtys wraz z mieszkańcami przeprowadzili rozeznanie rynku w celu znalezienia najtańszej 
oferty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Biorąc pod uwagę 
najmniejszą odległość, w celu zminimalizowania kosztów transportu, wybierali głównie 
oferty z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego. 

Prace rozpoczęto od przygotowania terenu pod ogrodzenie, zgodnie z wytyczonymi 
granicami działki. W działaniach tych uczestniczył także pracownik Spółki Wodnej 
Krośniewice z siedzibą w Morawcach, który nieodpłatnie przy wykorzystaniu koparki pomógł 
w usuwaniu starych korzeni drzew i krzaków oraz wyrównał teren pod ogrodzenie. 
Zamontowano słupki wraz z podmurówką, następnie przykręcono przęsła, a na koniec 
zamontowano bramę. W związku z niedoszacowaniem ilości potrzebnych słupków 
do ogrodzenia terenu, istniała konieczność zakupu o 2 szt. więcej. 

Rozpoczęto prace wewnątrz budynku. Po opróżnieniu pomieszczeń wykonano wylewkę 
wyrównującą, po której zaschnięciu w sali głównej przystąpiono do przyklejenia terakoty. 
Kolejnym etapem było fugowanie, a następnie czyszczenie powierzchni. 

Następnym etapem prac było pomalowanie ścian w sali głównej 
oraz w pomieszczeniu kuchennym. 

W pomieszczeniu przeznaczonym na toaletę wykonano odpływ do szamba 
oraz doprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną. Następnie przyklejono płytki 
na ścianach oraz położono terakotę. Następnego dnia wykończono pomieszczenie fugą. 
W dalszej kolejności zamontowano urządzenia sanitarne (WC ze spłuczką 
oraz szafka z umywalką). 

We własnym zakresie mieszkańcy sołectwa przywieźli okna do budynku świetlicy 
i po zdemontowaniu starych zamontowali nowo zakupione. W pracach uczestniczył 
przedstawiciel firmy sprzedającej, który miał za zadanie dopilnować, aby okna były 
wstawione prawidłowo dla zachowania gwarancji. 

Kończąc realizację projektu odnowiono elewację budynku świetlicy. 

Część zakupionych materiałów będących na fakturach, nie została ujęta w sprawozdaniu, 
gdyż nie były one przewidziane w planie rzeczowo-finansowym, natomiast w trakcie prac 
okazały się niezbędne do wykonania zadania. 
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Po zakończeniu prac wykonywanych przez mieszkańców w projekcie zaplanowane było 
spotkanie integracyjne mieszkańców, jednakże ze względu na trwającą pandemię oraz zakaz 
związany ze zgromadzeniami i imprezami, spotkanie takie przełożono na późniejszy termin, 
kiedy zostaną zniesione obostrzenia. 

  

3) Remont Świetlicy Wiejskiej - Kopy 10a 
Wartość całkowita 15.410,79 zł, w tym 10.000 zł dotacja celowa z budżetu Województwa 
Łódzkiego (66,67% udziału w inwestycji) 

Termin realizacji projektu: 01 lipca 2020 roku - 15 listopada 2020 roku. 

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu: 

 Odnowienie sufitu i ścian; 
 Montaż oświetlenia LED; 
 Wymiana drzwi wejściowych; 
 Pokrycie terakotą podłogi; 
 Wyrównanie ścian płytami kartonowo-gipsowymi oraz pokrycie glazurą dolnej części 

ścian; 
 Zakup oraz montaż mebli kuchennych; 
 Wymiana zlewozmywaka; 
 Zakup i montaż pieca wolnostojącego. 

 
Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu  
Sołtys wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w realizację projektu przeprowadzili 
rozeznanie rynku w celu znalezienia najtańszej oferty zakupu materiałów niezbędnych 
do przeprowadzenia remontu. Biorąc pod uwagę najmniejszą odległość, 
w celu zminimalizowania kosztów transportu, wybierali głównie oferty z powiatu 
kutnowskiego i łęczyckiego. 

Prace rozpoczęto od zburzenia ścianki działowej. Na suficie zamontowano stelaż pod płyty 
karton-gips. Rozprowadzono instalację elektryczną, w której nieodpłatnie pomógł elektryk 
z uprawnieniami. Następnie przykręcono płyty z otworami pod świetlówki i po wyrównaniu 
na łączeniach pomalowano sufit. Podłączono także nowe oświetlenie LED. 
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We własnym zakresie mieszkańcy sołectwa przywieźli drzwi wejściowe do budynku świetlicy 
i po zdemontowaniu starych zamontowali nowo zakupione. W pracach uczestniczył 
przedstawiciel firmy sprzedającej, który miał za zadanie dopilnować, aby drzwi były 
wstawione prawidłowo dla zachowania gwarancji. 

Przystąpiono do założenia terakoty w głównym pomieszczeniu wraz z fugowaniem. 
Po zastygnięciu mieszkańcy zajęli się remontem ścian. Na początku przyklejono glazurę, 
a na górną część zamontowano płyty wyrównujące, które na koniec pomalowano. 

Wyznaczono miejsce na aneks kuchenny, w którym ustawiono zakupione meble. 
Wymieniono zlewozmywak wraz z armaturą. W drugiej części pomieszczenia podłączono 
piecyk do komina. 

Część zakupionych materiałów będących na fakturach, nie została ujęta w sprawozdaniu, 
gdyż nie były one przewidziane w planie rzeczowo-finansowym, natomiast w trakcie prac 
okazały się niezbędne do wykonania zadania. 

Po zakończeniu prac wykonywanych przez mieszkańców w projekcie zaplanowane było 
spotkanie integracyjne mieszkańców, jednakże ze względu na trwającą pandemię oraz zakaz 
związany ze zgromadzeniami i imprezami, spotkanie takie przełożono na późniejszy termin, 
kiedy zostaną zniesione obostrzenia. 

 

 
19. Promocja Gminy 

 
Z uwagi na stan epidemii oraz brak zabezpieczonych w Budżecie Gminy środków 

na promocję Gminy, w 2020 r. działania promocyjne Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 
polegały na współpracy z Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizowanych zadań z zakresu 
promocji Gminy Krośniewice oraz prowadzeniu strony internetowej Urzędu Miejskiego  
w Krośniewicach, czy też umieszczaniu informacji w mediach społecznościowych.  

Ponadto w celu zwiększenia jakości i efektywności obsługi inwestora Gmina Krośniewice 
przystąpiła do projektu pn. ” Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach 
województwa łódzkiego”, realizowanym przez Euro Innowacje sp. z o.o. w partnerstwie  
z Województwem Łódzkim, współfinansowanym przez Unię Europejską. W ramach projektu 
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przeprowadzono audyt diagnostyczny, w ramach którego zostały zidentyfikowane 
rozwiązania i narzędzia wykorzystywane w procesie obsługi inwestora i promocji 
gospodarczej gminy.  

W 2020 r. Gmina Krośniewice otrzymała również Grant w wysokości 148 320,00 zł 
na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa 
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Projekt był realizowany od dnia 18.02.2020 r. do dnia 16.11.2020 r. 

W ramach projektu zrealizowano 27 szkoleń, w czasie których przeszkolono 324 osoby. 

Wśród 324 przeszkolonych osób były 34 osoby, które ukończyły 65 rok życia i 8 osób 
z orzeczoną niepełnosprawnością. 

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach: 

 Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 99-340 Krośniewice; 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 99-340 Krośniewice; 
 Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem, Nowe 36 99-340 Krośniewice; 
 Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a 

99-340 Krośniewice (Sala przy ul. Targowej 15) 

Zakupiono ponadto 24 laptopy (Lenovo IdeaPad C340 - matryca 14" dotykowa - AMD Ryzen 
3 3200U - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Windows 10 Home wraz z wyposażeniem) 

Przekazano: 

 Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach - 3 sztuki - Łączna wartość 
7 398,45 zł brutto, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach - 5 sztuk - Łączna wartość 
12 330,75 zł brutto, 

 Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem - 16 sztuk - Łączna wartość 
39,458,40 zł brutto, 

 Od 12 marca 2020 r. do 22 maja 2020 r. szkolenia zostały zawieszone ze względu na ogłoszenie 
stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19, 

 Na szkoleniach prowadzonych od 23 maja 2020 r. musieliśmy dodatkowo zabezpieczyć płyny 
dezynfekujące oraz jednorazowe maseczki i rękawiczki dla trenerów i uczestników. 

Wartość całkowita 17.048,90 zł, w tym 7 045,90 zł dotacja celowa z budżetu 
Województwa Łódzkiego. 
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20. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) 
 
Realizacja zadań została omówiona w punkcie dotyczącym wykonania założeń Programu 
współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2020 rok.  

 
21. Złożone przez Gminę Krośniewice wnioski o dofinansowanie ze źródeł funduszy 
unijnych inwestycji przebudowy i remontu dróg 

 
W 2020 r. złożono następujące wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 

 
W ramach I naboru 
I wniosek  
złożony 05.08.2020 r., na kwotę 578 006,00 zł, bez wskazania inwestycji; Środki z tego 
dofinansowania zostaną wykorzystane zostały na realizację zadań: 
a) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic – Stacja PKP 

Krzewie – kwota 462 218,40 zł, 
b) budowa rurociągu wody surowej wraz z zasilaniem pomp w studniach głębinowych Nr 2 

i Nr 3, zlokalizowanych na działce nr 905 przy ul. Toruńskiej w Krośniewicach, 
wraz z automatyką, obudową studni i włączeniem do Stacji Uzdatniania Wody 
w Krośniewicach (działka nr 49) – kwota 115 787,60 zł; 

 
W ramach II naboru 
I wniosek 
złożony 24.09.2020 r., na kwotę 1 060 678,00 zł na przebudowę dróg gminnych Nr 102828E 
ul. Ks. J. Popiełuszki oraz Nr 102828E ul. St. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki 
na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach – 
wniosek nie uzyskał dofinansowania (lista zadań z dnia 08.12.2020 r.); 
II wniosek 
Złożony 24.09.2020 r., na kwotę 528 048,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 102104E 
na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, 
gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem – wniosek nie uzyskał dofinansowania (lista zadań z 
dnia 08.12.2020 r.); 
III wniosek  
złożony 24.09.2020 r., na kwotę 1 131 715,44 zł na przebudowa dróg gminnych Nr 102109E 
na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej nr 102113E w miejscowościach 
Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej nr 102113E na odcinku od drogi gminnej nr 102109E 
do skrzyżowania z drogą gminną nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice – 
wniosek nie uzyskał dofinansowania (lista zadań z dnia 08.12.2020 r.). 
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W 2020 r. złożono wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych : 
 
W dniu 06.08.2020 r. złożony został wniosek na „Przebudowę ulic: Dębowa, Brzozowa i część 
ulicy Łąkowej w ramach zadania „Przebudowę ulic na terenie Osiedla nad Rzeką 
(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej)” - etap III, wartość projektu 
1 597 121,00 zł. Zakończenie realizacji zadania: grudzień 2021 r.  

 
Część V – Podsumowanie działalności w obszarach zleconych gminie 

 
W 2020 r. Gmina Krośniewice realizowała zadania zlecone na podstawie następujących 
przepisów ustawowych: 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 877). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 
przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł., a od 01.10.2020 r. nie przekracza kwoty 
900,00zł. na osobę w rodzinie. 

Od 01.10.2020 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. 
Nowelizacja wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym przekroczenie kryterium 
dochodowego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został 
przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo w rodzinie zastępczej; 

 jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; 
 zawarła związek małżeński. 

W 2020 roku MGOPS przyznał decyzją świadczenie 75 osobom na kwotę 338 400,00 zł. 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek 
wypłaty dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 
10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek 
energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 
W 2020 r. Urząd Miejski w Krośniewicach wypłacił dodatki energetyczne na łączną kwotę 
8 038,11 zł, których beneficjentami było 125 osób. Podstawą ich przyznania było: 
posiadanie przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz umowy sprzedaży energii 
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elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym. Kwota najniższego dodatku 
wynosiła 10,94 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 18,23 zł. 

 
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 

z późn. zm ) 
 

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 2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach organizował 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób z zaburzeniami psychicznym (w ich rodzinach 

żyło łącznie 11 osób). Udzielono 1 244 świadczenia na kwotę 30 834,86 zł.  

W 2020 roku koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi wynosił 26,00zł. 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanych 

dochodów i sytuacji rodzinnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 

22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, 

poz. 1598 z późn. zm.). 

 Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

Zgodnie z art. 53a ust 1 ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku 

miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

W 2020 roku wynagrodzenie to wypłacono 6 opiekunom wypłacając 71 świadczeń na łączną 

kwotę 26 645,00zł. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. 

 
4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 111 z późn. zm.). – realizacja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krośniewicach 
 

1) Zasiłki rodzinne - w świetle przepisów zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie z dochodem 
na osobę maksymalnie 674,00zł (lub z dzieckiem niepełnosprawnym 764,00 zł) 
Zasiłek przysługuje na dziecko do 18 lat (do 21 lat – jeśli uczy się w szkole 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, do 24 lat - uczący się niepełnosprawni).  

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko: 

 do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00zł, 
 powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00zł, 



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 134 - 

 w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 135,00 zł. 
 

W 2020 roku MGOPS wypłacił 5 702 zasiłków rodzinnych na kwotę 659 556,48 zł. 

Do zasiłku rodzinnego przysługiwały następujące dodatki: 

a) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000,00 zł. Dodatek przysługuje 
matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi, na dziecko urodzone w okresie 
12 miesięcy od złożenia wniosku. MGOPS w 2020 roku wypłacił 16 świadczeń (14 osobom) 
na kwotę 13 143,94zł. 

b) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 
przysługuje osobie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, której pracodawca udzielił urlopu 
wychowawczego. Dodatek jest wypłacany przez okres 24 miesięcy w wysokości 400,00 zł.  
W 2020 roku 4 osobom przyznano ww. świadczenie i wypłacono kwotę 13 546,80 zł. 

c) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przysługuje samotnie 
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz 
dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: 

a. drugi z rodziców dziecka nie żyje; 
b. ojciec dziecka jest nieznany; 
c. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone. 

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodziców osoby uczącej się 
nie żyją. 

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 2020 roku dodatek ten przyznano 31 osobom i wypłacono 64 137,00zł z tego tytułu. 

d) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek przysługuje 
w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego. 
W 2020 roku świadczenie przyznano 95 osobom i wypłacono kwotę 100 060,18zł. 

e) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych 
z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:  
 do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;  
 powyżej 16 roku życia, do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 
 90,00 zł miesięcznie na dziecko. 
 110,00 zł miesięcznie na dziecko. 
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W 2020 roku do powyższego dodatku uprawnionych było 30 osób i z tego tytułu 
wypłacono 38 294,02zł. 

f) 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 2020 roku MGOPS wypłacił 347 osobom ten dodatek na kwotę 33 960,89zł. 

g) 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 2020 roku wypłacono dodatek 78 osobom na kwotę 53 342,19 zł. 
Łącznie na wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczono w 2020 roku kwotę 
316 485,27 zł. 
W 2020 r. wypłacono 757 świadczeń na łączną kwotę 30 765,19 zł. 
 

2) Świadczenia opiekuńcze 

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

a) Zasiłek pielęgnacyjny: przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku; 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 osobie, która ukończyła 75 lat. 
 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 
21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny od 01.11.2019r. wypłacany był w wysokości 215,84zł. miesięcznie. 

MGOPS w 2020 roku wypłacił zasiłek pielęgnacyjny 205 osobom na łączną kwotę 
528 340,80 zł. Wypłacono 2 449 świadczeń. 

b) Świadczenie pielęgnacyjne  
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce lub ojcu, 
innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka - 
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
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ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji, albo osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Świadczenie to w 2020 roku przysługiwało w wysokości 1830,00 zł miesięcznie, bez względu 
na dochód rodziny.  
W 2020 roku 42 świadczeniobiorców (rodziców) skorzystało z tej formy pomocy. 
Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 935 150,30zł.  

c)  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1359 
z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub 
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

 - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 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 620,00zł. miesięcznie. 

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 16 świadczeniobiorców. 
Wypłacono świadczenia na kwotę 120 664,40 zł. 

d) 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 620,00zł. miesięcznie. Zasiłek przysługiwał bez względu na wysokość 
osiąganego dochodu pod warunkiem rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. 

W 2020 roku było 2 świadczeniobiorców. Wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę 
14 880,00 zł. 

OPS ma możliwość opłacania za te osoby składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

W 2020 roku odprowadzono: 

 składkę zdrowotną za 26 osób na kwotę 35 598,99 zł, 
 składkę na ubezpieczenie społeczne za 39 osoby na kwotę 159 344,65 zł.  

e) 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.  
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Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.  

W 2020 roku wypłacono zapomogę 36 osobom na łączną kwotę 36 000,00 zł. 

3)  Świadczenie rodzicielskie 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu 
dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. Roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 
do ukończenia 10. Roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 
do ukończenia 10. Roku życia; osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia 
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. Roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. Roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 52 tygodni – w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką 
jednego dziecka; 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci; 67 tygodni – w przypadku 
urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia 
opieką trojga dzieci; 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci; 71 tygodni – 
w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia: porodu, objęcia dziecka opieką, nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko 7. Roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 
10. Roku życia, przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. Roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. 

W 2020 roku wypłacono świadczenia 21 osobom na łączną kwotę 199 069,60 zł. 

5.  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2407 z późn. zm.). 

Od 01.04.2016 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. 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. Program Rodzina 500+ 

od 1 lipca 2019r. obejmie wszystkie dzieci do 18. Roku życia bez względu 

na dochód rodziny. W 2020 roku wypłacono 15 621 świadczeń na kwotę 7 777 767,00 zł. 

Uprawnionych do pobierania świadczenia było 861 rodzin, 1 357 dzieci.  
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6.  Rządowy program „ Dobry start” 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. wprowadziło szczegółowe warunki 

realizacji rządowego programu „ Dobry start”. Świadczenie to przysługuje w wysokości 

300,00zł. raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 

 przez dziecko lub osobę uczącą się 20. Roku życia; 

 przez dziecko lub osobę uczącą się 24. Roku życia – w przypadku dzieci lub osób 

uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie dobry start od 01.07.2019r. przysługuje także w przypadku: 

 ukończenia 20. Roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 

20. Rok życia; 

 ukończenia 24. Roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 

24. Rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. 

W 2020 r. wypłacono 913 świadczeń na kwotę 273 900,00zł. 

7.  Karta Dużej Rodziny  

W 2020 roku zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny członkom rodziny wielodzietnej 

regulowała ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1348 ). 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie 

od uzyskiwanego dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 

maksymalnie do 25 roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia 

otrzymują kartę na okres ważności orzeczenia. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą 

korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej czy też transportowej 

na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 

przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się 

znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych 

w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. 

Kartę przyznaje wójt, burmistrz, prezydent na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 

Od 01 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje 

członkowi rodziny wielodzietnej, której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli 

na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

W 2020 roku o wydanie Karty Dużej Rodziny na terenie gminy Krośniewice wpłynęło 

19 wniosków z czego 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych 
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a 13 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla wszystkich członków rodziny 

wielodzietnej, której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci. 

Na obsługę postępowania o jej przyznanie wydano 163,11 zł a kwota ta w całości 

pochodziła z budżetu państwa. 

8.  Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 
z późn. zm.) 

 Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa 

w art. 54 (potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni), 

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji 

dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się 

rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy 

społecznej. 

 W 2020 r. wydano ogółem 7 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej 

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

364,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa. 

9. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319). 
 art. 11 - prowadzenie Rejestru wyborców, 
 art. 10 - sporządzanie Spisu wyborców,  
 art. 61 - sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania, 
 art.156 - Obsługa i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych 

komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy,  

 
W 2020 r. Gmina co kwartał przekazywała meldunek kwartalny o liczbie mieszkańców 

i liczbie wyborców w obwodach i okręgach gminy do KBW Delegatura w Łodzi 

oraz na bieżąco aktualizowała CRID –Centralny Rejestr Informacji Dodatkowej. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 252/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2019 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach 
12 stycznia 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach, 
w okręgu wyborczym nr 1 . Urząd Miejski w Krośniewicach realizował zadania zgodnie 
z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia, w tym zapewnił obsługę 
i techniczno-materialne warunki pracy obwodowej i terytorialnej komisji wyborczej 
oraz wykonywał zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze 
gminy (przygotowanie lokalu wyborczego, szkolenia członków komisji obwodowej, 
zabezpieczenie kart do głosowania, rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych, zapewnienie 
transportu itp.). Sporządzono również spis wyborców. 

 
Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 

2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
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28 czerwca 2020 r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(ponowne głosowanie 12 lipca 2020r). Urząd Miejski w Krośniewicach realizował zadania 
zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia, w tym zapewnił 
obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych 
oraz wykonywał zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze 
gminy (przygotowanie lokali wyborczych, szkolenia członków komisji obwodowych, 
zabezpieczenie kart do głosowania, rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych, zapewnienie 
transportu, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, doręczenie pakietów wyborczych 
wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, sporządzanie 
aktów pełnomocnictwa do głosowania, wydawanie zaświadczeń, itp.). Sporządzono również 
spisy wyborców. 
 
10. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2188). 

Gmina realizuje - na podstawie Ustawy z dn. 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(tj. Dz. U. z 2019r.poz. 2188) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, 

na które otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie z zasadami określonymi 

niniejszą ustawą: 

 Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu – posiadaczowi gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, 

 Przysługujący limit wynosi: 

 100 litrów oleju napędowego / 1 ha użytków rolnych / rok, 

 30 litrów oleju napędowego / 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła posiadaną 
w roku poprzedzającym rok składania wniosku / rok, 

 Do wniosku należy dołączyć: 

 faktury VAT (kopie) zakupu oleju napędowego, 

 dokument z ARiMR o liczbie dużych jednostek bydła w roku poprzedzającym rok 
składania wniosku. W 2020r przyjęto w dwóch terminach (ustawowo luty i sierpień) 
do realizacji 687 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, do których 
dołączono faktury (kopie) zakupu 707 126,49 litrów oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ich podstawie Burmistrz Krośniewic 
wydał 687 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które pozwoliły na wypłatę 
(ustawowo kwiecień i październik) zwrotu podatku akcyzowego w łącznej kwocie 
707 126,49 złotych. Na realizację powyższego zadania gmina otrzymuje dotację 
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej producentom rolnym. 
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11. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz. U. poz. 1728 z późn. zm.). 

W celu realizacji zadania zleconego Gminie Burmistrz powołał Gminne Biuro Spisowe 
oraz zapewnił jego funkcjonowanie. Zostało ponadto zapewnione w siedzibie Urzędu 
stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym 
do przeprowadzenia samospisu internetowego. W ramach prac spisowych został 
zorganizowany nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Przeprowadzono również 
działania popularyzujące spis rolny, głównie poprzez zamieszczanie informacji na stronie 
internetowej oraz FB, a także poprzez umieszczanie plakatów i ulotek na terenie Gminy. 
Gminny Komisarz Spisowy współpracował z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Łodzi 
przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz popularyzacji spisu 
rolnego. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju wszystkie działania odbywały się  
w ścisłym reżimie sanitarnym. 

12. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 z późn. 
zm.), 

W 2020 r. nastąpiły: 

 Założenia działalności gospodarczej w systemie CEIDG – 22: 

 Wykreślenia działalności w CEIDG – 18, 

 Zmiany działalności gospodarczej w systemie CEIDG – 81, 

 Zawieszenia działalności gospodarczej w CEIDG – 23, 

 Wznowienia działalności gospodarczej w CEIDG – 21. 
 
13. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich realizuje zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach 
stanu cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 
17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 
w tym prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) 
oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

W 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania z zakresu: 
1) rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów; 
2) wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego; 
3) przyjmowania oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
4) organizacji uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz przyjmowania oświadczeń 

o wstąpieniu w związek małżeński; 
5) wydawania decyzji wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego; 
6) wydawania zaświadczeń wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu 

cywilnego; 
7) organizowania uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie; 
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8) wpisywania wzmianek w aktach stanu cywilnego oraz przypisków i zawiadamianie  
o tym innych Urzędów Stanu Cywilnego; 

9) zawiadamiania innych Urzędów Stanu Cywilnego i Wydziałów Ewidencji Ludności 
o dokonanych zmianach w aktach stanu cywilnego dotyczących małżeństw, urodzeń, 
zgonów; 

10) prowadzenia spraw związanych z przekazywaniem informacji statystycznej do GUS 
na temat zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów; 

11) prowadzenia archiwum i bieżącej opieki nad księgami stanu cywilnego. 
 
Do zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należą w szczególności: 

1) sprawy z zakresu ewidencji ludności; 
2) obowiązek meldunkowy; 
3) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu; 
4) sprawy z zakresu dowodów osobistych: 
5) wydawanie dowodów osobistych; 
6) wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego; 
7) udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych 

dowodów osobistych; 
8) prowadzenie spraw związanych z nadaniem nr PESEL, 
9) wydawanie decyzji administracyjnych na wniosek lub z urzędu w sprawach 

meldunkowych; 
10) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, 
11) wpisanie na wniosek do spisu wyborców, 
12) przyjmowanie oświadczeń o wykreśleniu ze spisu wyborców; 

 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. gminę Krośniewice zamieszkiwało 8.043 osoby  
w tym: 

1) na terenie gminy Krośniewice: 3.937 mieszkańców. 
2) na terenie miasta Krośniewice: 4.106 mieszkańców. 

W roku 2020 zarejestrowano ogółem 268 zdarzeń w tym: 
1) 65 urodzeń, 
2) 132 zgony; 
3) 71 małżeństw (w tym: 8 ślubów cywilnych i 63 ślubów konkordatowych). 

W związku z wdrożeniem Systemu Rejestrów Państwowych działając poprzez aplikację 
„ŹRÓDŁO” wykonano: 

1) 2019 migracji aktów stanu cywilnego. 
2) 3113 odnotowań przypisków pod treścią a.s.c. 
3) 4232 usunięcia niezgodności w Rejestrze PESEL. 
4) 251 dodanych wzmianek do a.s.c. 

Zostało złożone 400 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
Łącznie dokonano 381 zameldowań i wymeldowań. 
Na 100 wniosków udostępniono dane z rejestru mieszkańców oraz z RDO. 
Wydano 128 zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz z RDO. 
W Urzędzie Stanu Cywilnego zostało wydanych 836 odpisów aktów stanu cywilnego. 
„Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego” obchodziło 5 par. 
Uroczystość związaną z jubileuszem 100 urodzin obchodził 1 mieszkaniec Gminy 
Krośniewice. 
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14. Sprawy obronne 

Zadania obronne stanowiące część zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego  
to skonkretyzowane przedsięwzięcia realizowane przez Siły Zbrojne RP, organy władzy 
wykonawczej oraz inne organy i instytucje państwowe, przedsiębiorców, organizacje 
społeczne oraz poszczególnych obywateli, związane z przygotowaniem państwa 
do sprawnego działania i przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.  
Burmistrz realizuje zadania obronne, w celu zapewnienia ciągłości działania w warunkach 
wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacji przygotowań obronnych 
w czasie pokoju w zakresie systemów organizacyjno-planistycznych. 
Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia z tego zakresu w 2020 roku to: 
 Opracowanie nowego „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krośniewice  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie opracowania „Planów operacyjnych Funkcjonowania w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie 
województwa łódzkiego”. Aktualnie plan znajduje się u Wojewody celem uzgodnienia. 
Dokument powyższy posiada klauzulę niejawności „ZASTRZEŻONE”. 

 Zaktualizowano dokumentację Stałego Dyżuru Burmistrza Krośniewic; 
 Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Łódzkim Plan Szkolenia Obronnego Urzędu 

Miejskiego na 2020 rok. 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 372), 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. Nr 212, poz. 2153), 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829), 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych, obrony narodowej 
oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania 
i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3 z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181 poz. 1872) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr. 229 poz. 2307) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081). 
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Część VI. Sprawozdanie z realizacji planowanych przedsięwzięć i inwestycji 
 

1. Stan postępowań sądowych z udziałem Gminy Krośniewice: 
 

1) Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt I C 1043/11 (PKP)  - w dniu 30.01.2020 r. odbyła się 
ostatnia rozprawa, następna zaplanowana jest na dzień 08.07.2021 r., prowadzone jest 
postępowanie dowodowe; 

2) Sąd Rejonowy w Łęczycy, sygn. akt I Ns 508/18 postępowanie o stwierdzenie nabycia 
spadku - postanowieniem z dnia 20.01.2021 r. Gmina Miasto Krośniewice objęła spadek; 

3) Sąd Rejonowy w Łęczycy, sygn. akt I Ns 462/18 postępowanie o zasiedzenie - 
postanowieniem z dnia 30.12.2020 r. oddalono wniosek o zasiedzenie; 

4) Sąd Rejonowy w Łęczycy, sygn. akt I C 251/20 postępowanie o wydanie nieruchomości 
(wiata przystankowa) - prowadzone jest postępowanie dowodowe. 

 
2. Stan postępowań egzekucyjnych, w których Gmina Krośniewice występuje jako 
wierzyciel: 

 
W 2020 r. Gmina Krośniewice prowadziła następujące postępowania egzekucyjne:  

 
1) Windykacja prowadzona przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

 
a) Do dnia 31.12.2020 r. windykacja zaległości czynszowych prowadzona była 

przez MZGKiM w Krośniewicach poprzez wysyłanie upomnień oraz wezwań 
do zapłaty w ilości 126. Zaległości monitorowane są na bieżąco. Kwota zadłużenia 
najemców na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 85 912,63 zł. 

b) Zadłużenie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzania ścieków wyniosło na dzień 
31.12.2020 r. – 68 824, 67zł. W roku 2020 wysłano 821 wezwań do zapłaty. 
W maju 2020 roku została wszczęta procedura odcięcia wody dłużnikom 
zalegającym z płatnościami powyżej pół roku. Ostatecznie zakład nie przeprowadził 
działań wstrzymania dostawy wody, ponieważ odbiorcy uregulowali swoje 
zadłużenia oraz zobowiązali się do terminowych płatności bieżących rozliczeń. Dzięki 
w/w działaniom udało się zmniejszyć zobowiązania dłużników o kwotę 29 432, 45 zł. 

 
2) Windykacja prowadzona przez Urząd Miejski w Krośniewicach – podatek od środków 

transportowych: 
 

a) Liczba wystawionych upomnień - 1 szt., 
b) Liczba wystawionych tytułów wykonawczych - 1 szt., 
c) Kwota, na jaką wystawiono tytuł wykonawczy - 2 327,00zł., 
d) Kwota ściągnięta przez Urząd Skarbowy  - 2 327,00zł. 
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Urząd Miejski w Krośniewicach - egzekucja podatkowa: podatek rolny, od nieruchomości, 

leśny, łączne zobowiązanie pieniężne za 2020 rok: 

 
1) pierwsza i druga rata 2020 rok 
 upomnienia 324 szt. na kwotę 244.422,63 zł, 
 tytuły wykonawcze 72 szt. na kwotę 35.268,40 zł, 
 wpłaty:  

 Urząd Skarbowy 31.007,24 zł, 

 Komornik 0,00 zł. 
2)  trzecia i czwarta rata 2020 rok 
 upomnienia 519 szt. na kwotę 274.255,89 zł, 
 tytuły wykonawcze 127 szt. na kwotę 110.073,09 zł, 
 wpłaty : 

 Urząd Skarbowy 56.698,17 zł, 

  Komornik 1.877,47 zł 

Razem: 

 upomnienia 843 szt. na kwotę 518.678,52 zł, 
 tytuły wykonawcze 199 szt. na kwotę 145.341,49 zł, 
 wpłaty: 

 Urząd Skarbowy 87.705,41 zł, 

 Komornik 1.877,47 zł. 
3) Tytuły wykonawcze za czwartą ratę 2020 roku wystawione do Urzędu skarbowego 

w 2021 roku: 
 35 szt. na kwotę 53.139,30 zł. 

3) Urząd Miejski w Krośniewicach - w celu ściągnięcia należności za odpady komunalne 
wystawiono łącznie 587 szt. upomnień na kwotę 88 217,77 zł; tytuły wykonawcze 
89 szt. na kwotę 27 871,29 zł.  
Nadpłaty na koniec 2020 roku 7 045,82 zł a zaległości wynoszą 145 536,50 zł.  
 

4) Realizacja tytułu wykonawczego w sprawie sygn. akt Km 555/15 

 

Zaległość główna z lat ubiegłych – stan na dzień 31.12.2020r – 61 348, 27 zł, 

odsetki 51 775,58 zł 

Obecnie Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne co do nieruchomości położonej 

w Krośniewicach. 

5) Stan należności MGOPS Krośniewice na dzień 31.12.2020 r. 

1) Od września 2005 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach 

wypłacał osobom uprawnionym zaliczkę alimentacyjną, na podstawie ustawy z dnia 

22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej. 

W październiku 2008 r. ww. zaliczkę zastąpiono funduszem alimentacyjnym, na mocy ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 146 - 

W roku 2020 kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 193 696,35 zł., z zaliczki alimentacyjnej 

21 362,00 zł. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4 120 696,80 zł.  

Organ podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

W 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach złożył 

32 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych 

oraz 1 wniosek o ściganie na podstawie art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks Karny. 

Działania nie zostały podjęte jedynie wobec dłużników, których adres zamieszkania nie został 

ustalony przez Komornika Sądowego, a także wobec dłużników przebywających w zakładach 

karnych oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych, z uwagi na niemożność przeprowadzenia 

wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego. Zaświadczenia o bezskuteczności 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego 

świadczenia alimentacyjnego wystawianych przez Komorników Sądowych zawierają 

nieaktualne adresy zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Odpowiedzi na wniosek 

o ustalenie miejsca przebywania dłużników alimentacyjnych są udzielane po bardzo długim 

czasie bądź wcale. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, Organ przekazuje do biura informacji gospodarczej, 

(Krajowy Rejestr Długów, BIG Info Monitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, ERIF, 

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej)  

informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 

w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

2) Nienależnie pobrane świadczenia: 

 z tytułu pobranych świadczeń alimentacyjnych: Kwota odzyskanych nienależnie 

pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 r. wyniosła 2681 zł. 

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. - 1833zł. (tytuły wykonawcze wystawione 

w latach poprzednich) 

 z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych: Kwota odzyskanych nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła: 21 897 zł. Stan należności 

na dzień 31.12.2020 r. – 28 296,50 zł. (tytuły wykonawcze wystawione w poprzednich 

latach, spłaty realizowane w ramach potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń 

lub poprzez zwroty przez ZUS) 

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne zwracane były w formie 

potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń lub zwracane bezpośrednio na konto 

tut. Ośrodka przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne 

oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 7 osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, 

za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny 
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organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca 

emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego 

za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy 

organu właściwego. Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku 

pielęgnacyjnego, o którym mowa w ust. 7, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie 

pobranych. 

 z tytułu wypłaconych świadczeń wychowawczych (500+):  Kwota odzyskanych 

nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2020 r. wyniosła: 1200,00 zł. 

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 9 500,00 zł. (spłata w ratach, 

potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń, kwota 6 500 zł. – z tytułu koordynacji) 

3) Nienależnie pobrane zasiłki stałe stan należności: 1 551,78 zł. spłaty realizowane są 

w ramach potrąceń z bieżąco wypłacanych świadczeń lub poprzez zwroty przez ZUS. 

4) Należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze na wynosiły: 1 369,16. 

Wpłaty są dokonywane z opóźnieniem miesięcznym lub dwumiesięcznym. Osoby opiekujące 

się podopiecznymi  informowane są na bieżąco o zaległościach, upomnienie ustne skutkuje 

dokonaniem wpłaty. 

5) Należności z tytułu dokonania wpłat za pobyt w noclegowni: 3 948,83 zł. 

Tytuł wykonawczy wystawiony został w poprzednich latach. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji planowanych przedsięwzięć i inwestycji 
 

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, ujęte w Budżecie Gminy 
Krośniewice w 2020 r.: 
 
1)  Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi – ETAP I 
Zadanie w trakcie realizacji.  
Przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 5.350.000 EURO na wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnych 
w celu ujmowania wód podziemnych z utworów czwarto i trzeciorzędowych 
w Krośniewicach, przy ul. Toruńskiej (działka nr 905). W wyniku tego postępowania 
w dniu 27.05.2020 r. została zawarta Umowa Nr 3/ZP/2020, z Zakładem Studniarskim 
Leopold Śmiałkowski, ul. Hortensji 28, 91 – 480 Łódź, na wykonanie ww. otworów za kwotę 
brutto 221 400,00 zł.  
Odbiór przedmiotowych otworów miał miejsce w dniu 28 sierpnia br. 
W ramach zadania, na podstawie Umowy Nr 192/2020 z dnia 20.05.2020 r., Biuro Geologii  
i Sozologii GEOTECHNIKA Andrzej Załuski, 99-400 Łowicz, Aleje Sienkiewicza 44, 
pełniło będzie obsługę hydrogeologicznej i środowiskowej dla I etapu projektowanej nowej 
lokalizacji komunalnego ujęcia wód podziemnych dla potrzeb miasta i gminy Krośniewice, 
za łączną kwotę 20 295,00 zł – opracowywanie dokumentacji dążącej do uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację ww. studni. 
Na podstawie Umowy Nr 296/2020, z dnia 14.08.2020 r., zmienionej Aneksem Nr 1 
z dnia 16.11.2020 r., firma Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych 
mgr inż. Marek Szulc, ul. Lipowa 29, 99-340 Krośniewice, opracowała dokumentację 
projektową na włączenie studni głębinowych Nr 2 i Nr 3 zlokalizowanych na działce nr 905 
w Krośniewicach, przy ul. Toruńskiej, do Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, 
przy ul. Toruńskiej 9 (działka nr 49), poprzez sieć wodociągową wraz z zasilaniem 
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i automatyką do sterowania pracą pomp głębinowych oraz obudowy ww. studni, 
za kwotę 36 900,00 zł – protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 24.11.2020 r. 
W dniu 30 listopada br. Starostwo Powiatowe w Kutnie nie wniosło sprzeciwu do wykonania 
zgłoszonych robót budowlanych polegających na budowie rurociągu wody surowej 
wraz z zasilaniem pomp w studniach głębinowych Nr 2 i Nr 3, zlokalizowanych na działce  
nr 905 przy ul. Toruńskiej w Krośniewicach, wraz z automatyką, obudową studni  
i włączeniem do Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach (działka nr 49). 
W dniu 03.12.2020 r., Zleceniem Nr 28/MZGKiM/2020, zlecono wykonanie robót 
budowlanych na ww. zadaniu Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, za kwotę 530 002,79 zł, 
z terminem realizacji do 30.12.2020 r. (w przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych termin realizacji zostanie przesunięty maksymalnie do 30.04.2021 r.) 
Zadanie (budowa rurociągu wody surowej…) współfinansowano ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 115 787,60 zł. 

 
2) Budowa targowiska „MÓJ RYNEK” w Krośniewicach 

Zadanie nie zostało zrealizowane. 
 

3) Przebudowa drogi gminnej NR 102104E na odcinku od drogi gminnej NR 102106E 
w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina,  Gm. Krośniewice, 
wraz z odwodnieniem 

Zadania w trakcie realizacji. W dnu 27.05.2020 r., została zawarta umowa Nr 99/G/2020 
pomiędzy Gminą Krośniewice a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim, 
na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 947 592,00 zł.  
Ww. umowa została zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 08.10.2020 r. – dofinansowanie 
795 072,00 zł – obniżenie dofinansowania po przeprowadzonym nw. postępowaniu. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
5.350.000 EURO na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi gminnej 
Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości 
Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem, w dniu 20.07.2020 r., została zawarta 
Umowa Nr 5/ZP/2020, na realizację przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych MARKBUD Sp. z o.o. Poddębice, ul. Targowa 7, na kwotę 1 549 264,50 zł. 
Termin realizacji umowy do 31 maja 2022 r. 

W związku uzyskaniem pozytywnej decyzji Ministerstwa Cyfryzacji zwalniającej 
zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego z dnia 13.08.2020 r., 
koszt przebudowy drogi zmniejszy się o kwotę 265 126,50 zł. 
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO, zlecono pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania Zarządowi Inwestycji Sp. z o.o.,  
ul. Podrzecza 5a, 99-300 Kutno, za kwotę 51 660,00 zł – Umowa Nr 388/2020 
z dnia 20.10.2020 r. W roku sprawozdawczym uzgodniona została koncepcja przebudowy 
drogi, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
i złożono w Starostwie Powiatowym w Kutnie zgłoszenie wykonania robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania: Przebudowa drogi gminnej 
Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim 
w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice. Po uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony Starostwa 
co do zgłoszonych robót Wykonawca przystąpi do przebudowy przedmiotowej drogi. 
Reasumując, zawarcie umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania dopiero w maju 
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2020 roku, uniemożliwiło realizację pełnego zakresu przedmiotowego zadania 
zaplanowanego na 2020 rok w budżecie Gminy Krośniewice.  
 
4) Wykupy gruntów pod budowę i przebudowę dróg gminnych  

 
W ramach zadania dokonano wykupu następujących działek:  
 
1) Działka nr 103/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0132 ha o wartości 

5 055,63 zł (realizacja uchwały XXIII/135/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.05.2020 r.) 

2) Działka nr 107/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0009 ha o wartości 
3 476,34 zł (realizacja uchwały XXIII/135/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.05.2020 r.), 

3) Działka nr 25/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0045 ha o wartości 3 370,16 zł 
(realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.) 

4) Działka nr 25/6, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0188 ha o wartości 6 057,15 zł 
(realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.) 

5) Działka nr 4/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0196 ha o wartości 6 177,15 zł 
(realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.) 

6) Działka nr 58/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0004 ha o wartości 
2 084,00 zł ( realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 
29.04.2020 r.) 

7) Działka nr 72/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0020 ha o wartości 2 294,00 zł 
(realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.) 

8) Działka nr 8/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0021 ha o wartości 3 345,85 zł 
(realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.) 

9) Działka nr 84/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0281 ha o wartości 6 600,16 zł 
(realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29.04.2020 r.) 
Działka nr 81/2, obręb geodezyjny Wychny, o powierzchni 0,0022 ha o wartości 
3 447,15 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

10) Działka nr 148/9, obręb geodezyjny Szubina o powierzchni 0,0013 ha o wartości 
3 194,40 zł (realizacja uchwały XIX/113/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.02.2020 r.) 

11) Działka nr 172/6, obręb geodezyjny Szubina o powierzchni 0,0390 ha o wartości 
6 706,01 zł , (realizacja uchwały XIX/113/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 28.02.2020 r.) 

12) Działka nr 64/2, obręb geodezyjny Suchodoły o powierzchni 0,0014 ha o wartości 
3 317,17 zł (realizacja uchwały XXI/125/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 29.04.2020 r.) 

 
W ramach zadania zakończono procedurę wykupu n/w nieruchomości poprzez zawarcie 

aktu notarialnego umowy - sprzedaży:  
1) Działka nr 1/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0741 ha o wartości 

13 791,90 zł, 
2) Działka nr 71/2, obręb geodezyjny Suchodoły o powierzchni 0,0189 ha o wartości 

4 040,07 zł.  
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Zadanie inwestycyjne nie zostało w całości zrealizowane, gdyż Wydzierżawiający grunty 
Gminie Krośniewice w miejscowości Pomarzany nie byli zainteresowani ofertą sprzedaży 
gruntów na rzecz Gminy. W związku z powyższym przedłużone zostały umowy dzierżawy 
na przedmiotowe nieruchomości. 

Gmina Krośniewice zaplanowała również wykupienie części nieruchomości 
w miejscowości Miłosnej pod poszerzenie drogi gminnej, w 2020 roku dokonano jedynie 
podziału nieruchomości. Wykupienie przedmiotowej nieruchomości zaplanowano 
na 2021 rok. 

5) Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej  
Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły  
i Wychny oraz drogi gminnej nr 102113E na odcinku od drogi gminnej  
nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną nr 102830E w miejscowości Wychny, 
gm. Krośniewice 

Zadania w trakcie realizacji. W dniu 27.05.2020 r., została zawarta umowa Nr 92/G/2020 
pomiędzy Gminą Krośniewice a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim, 
na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 837 620,00 zł. 
Ww. umowa została zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 08.10.2020 r. – dofinansowanie 
1 685 217,00 zł – obniżenie dofinansowania po przeprowadzonym nw. postępowaniu 
(kwota ta ulegnie obniżeniu w wyniku n/w przeprowadzonego postępowania na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego). 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
5.350.000 EURO na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy dróg gminnych  
nr 102109E na odcinku od drogi gminnej nr 102111E do drogi gminnej nr 102113E  
w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej nr 102113E na odcinku od drogi 
gminnej nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną nr 102830E w miejscowości Wychny, 
gm. Krośniewice. w dniu 23.07.2020 r., została zawarta Umowa Nr 6/ZP/2020, na realizację 
przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie,  
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, na kwotę 2 986 329,32 zł. Termin realizacji umowy 
do 31 października 2022 r. 
W związku uzyskaniem pozytywnej decyzji Ministerstwa Cyfryzacji zwalniającej zarządcę 
drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego z dnia 2020-08-04, koszt przebudowy 
dróg zmniejszy się o kwotę 251 396,88 zł. 
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO, zlecono pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania firmie Usługi Projektowe  
i Nadzory „MAWIKON” s.c. K.Majtczak, W.Wiechno, ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno,  
za kwotę 68 265,00 zł – Umowa Nr 389/2020 z dnia 20.10.2020 r. 
W roku sprawozdawczym uzgodniona została koncepcja przebudowy drogi, i rozpoczęto 
procedurę związaną z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia, następnie wykonawca wystąpi z wnioskiem do Starostwa Powiatowego 
w Kutnie o wydanie pozwolenia na budowę.  
 

6) Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice  
W Szubinie, Gm. Krośniewice 
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Zadanie zrealizowane. W wyniku zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO 
roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie – 
protokół odbioru z dnia 27.04.2020 r., za kwotę 154 850,55 zł. 
 

 
 

7) Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych 
Zadanie zrealizowane. W ramach tego zadania opracowane zostały projekty budowlane 
dla dróg: 
1) Przebudowa drogi gminnej nr 102135E na odcinku Nowe – Witów - za kwotę 7 400,00 zł, 
2) Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji obwodnica Krośniewic - Stacja PKP Krzewie – 

za kwotę 5 500,00 zł + zmiana ww. projektu i dostosowanie go pod potrzeby ruchu 
samochodów ciężarowych + kanały technologiczne – za kwotę 11 500,00 zł, 

3) Przebudowa drogi gminnej nr 102830E na odcinku od drogi gminnej nr 102111E 
(dz. nr 134, obręb Bielice) do skrzyżowania z drogą wewnętrzną gminy Krośniewice 
położona na działce nr 7, obręb PGR Głogowa - za kwotę 25 000,00 zł.  
 

8) Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. ks. J.Popiełuszki oraz  Nr 102829E 
ul. Moniuszki na odcinku od ul. ks. J.Popiełuszki do ul. Mickiewicza w Krośniewicach 
wraz z budową infrastruktury – kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wody 
ul. Popiełuszki 

Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Krośniewicach – protokół odbioru z dnia 02.10.2020 r. za kwotę  
76 000,00 zł. 
 
9) Przebudowa Dróg Gminnych Nr 102828 E ul. ks. J.Popiełuszki oraz  Nr 102829e 

ul. Moniuszki na odcinku Od ul. ks .J.Popiełuszki  do ul. Mickiewicza w Krośniewicach 
wraz z budową Infrastruktury – kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki 

Zadanie zrealizowane. Roboty budowlane wykonał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Krośniewicach – protokół odbioru z dnia 09.11.2020 r. za kwotę 
131 000,00 zł. 

 
10) Modernizacja drogi gminnej nr 102135E na odcinku Nowe – Witów,  

Gm. Krośniewice 
Zadanie zrealizowane. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
5.350.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane na tym zadaniu 
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wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie – protokół odbioru 
z dnia 23.09.2020 r., za kwotę 221 749,36 zł.  
W wyniku zapytania ofertowego nadzór inwestorski pełniła firma Usługi Projektowe  
i Nadzory „MAWIKON” s.c. K. Majtczak, W. Wiechno, ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno,  
za kwotę 6 150,00 zł. 
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 133 049,61 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 
Umowa Nr 20/RŚ/2020 z dnia 30.06.2020 r.. Całość zadania zamknęła się kwotą 
236 184,96 zł. 

 
 
11) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic – 

stacja PKP Krzewie  
Zadanie zrealiozowano. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego poniżej 5.350.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego  
w dniu 20.11.2020 r. została zawarta Umowa Nr 13/ZP/2020 na realizację przedmiotowego 
zadania z DES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 
Warszawa, na kwotę 538 875,00 zł. Termin realizacji umowy do 4 tygodni od dnia zawarcia 
umowy (18 grudnia br.).  
W związku uzyskaniem pozytywnej decyzji Ministerstwa Cyfryzacji zwalniającej zarządcę 
drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego z dnia 2020-11-20 (data wpływu 
do tut. urzędu 23.11.2020 r.), koszt przebudowy drogi zmniejszył się o kwotę 85 608,00 zł – 
Aneks Nr 1 z Wykonawcą z dnia 25.11.2020 r. 
W wyniku zapytania ofertowego nadzór inwestorski pełni Pan Tomasz Holc,  
za kwotę 7 500,00 zł. 
Odbiór robót nastąpił w dniu 18 grudnia 2020 roku. Całość zadania zamknęła się kwotą 
467 718,70 zł. 
Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
462 218,40 zł. 
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12) Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę 
Krośniewice od PKP 
 
Zadanie nie mogło być zrealizowane przede wszystkim z powodu braku zgody PKP 
na tę inwestycję, zlokalizowaną na ich nieruchomościach, bez uprzedniego uregulowania 
spraw związanych z korzystaniem z mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Dodatkową 
przeszkodą była konieczność ustaleń montażu systemu z konserwatorem zabytków, 
których nie można rozpocząć przed zakończeniem w/w procedur. 

 

13) Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie 
Miejskim w Krośniewicach 
 
W ramach zadania wydatkowano 29 400,01 zł brutto na wdrożenie systemu obiegu 
dokumentów, przeszkolenie pracowników, konfigurację serwera oraz wyposażenie urzędu  
w sprzęt umożliwiający sprawne zarządzanie dokumentacją (skanery kodów kreskowych, 
skaner dokumentów, komputer do kancelarii podawczej). 

System umożliwia integrację z E-Puap, rejestrowanie faktur elektronicznych z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania oraz w przyszłości integrację z wieloma systemami 
dziedzinowymi w urzędzie. System usprawni działanie urzędu podczas okresu pandemii 
SARS-Cov2, gdyż ogranicza konieczność interakcji między pracownikami i klientami urzędu. 

 

14) Modernizacja dachów kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 
 
W ramach zadania wykonano poszycie dachowe na budynku A i B przy ul. Poznańskiej 5  

w Krośniewicach wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą rynien. 

Wartość zadania – 98 154,00 zł 

Wykonawca - Z.U.H. FUREX Zbigniew Furmański, Dudki 24, 99-300 Kutno  

Zadanie realizowano w okresie: 23.09.2020r do 04.11.2020r 
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15) Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice 
 
W związku z realizacją projektu pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Krośniewice”, w ramach „Programu wyrównania różnić między regionami III” 
w obszarze D – Likwidacja barier transportowych, na podstawie Umowy nr 2/WRR/2020 
z dnia 31 lipca 2020 r. zawartej z Powiatem Kutnowskim, Gmina Krośniewice dokonała 
zakupu fabrycznie nowego- wyprodukowanego w roku 2020 nieużywanego sprawnego 
technicznie autobusu Mercedes-Benz Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym poruszających się na wózku inwalidzkim w następujących wariantach:  

1) 19 osób siedzących z kierowcą i 1 osoby stojącej 
2) 16 osób siedzących z kierowcą, 1 osoby stojącej i 2 osoby na wózku inwalidzkim. 

Pojazd wyposażony jest w najazdy dla wózka inwalidzkiego, pasy oraz kotwiczenia, 3 fotele 
na złączkach szybkiego demontażu. 

Nowy Mercedes-Benz Sprinter został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Całkowity koszt projektu wyniósł: 275 520,00 zł, w tym: 

1) kwota z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Oddział Łódź w wysokości: 182 000,00 zł; 

2) kwota ze środków własnych w wysokości: 93 520,00 zł. 
 
Zorganizowanie transportu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
otwiera okno na świat, którego mieszkańcy gminy tak bardzo potrzebują. 

 
 

16) Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego 
 
W 2020 roku zostały wymienione na nowe kamery monitoringu bezprzewodowego 
(2 sztuki z poprzedniego monitoringu zostały stare). Dodatkowo został założony monitoring 
na budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach (OSPa)/ 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach (7 kamer). 
Koszt rozbudowy monitoringu miejskiego wyniósł 81.202,14 zł na który składał się m.in. 
zakup rejestratora, zasilaczy, 20 kamer i oprzyrządowania. 
 

17) Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskocznią do skoku w dal przy szkole 
Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach  
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Zadanie zakończone. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego poniżej 5.350.000 EURO na budowę boiska sportowego i trzytorowej bieżni 
z zeskocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, 
roboty budowlane na tym zadaniu wykonał GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jasna 4, 
42 - 512 Sarnów, za kwotę 693 720,00 zł. 
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją ww. zadania pełniła firma Usługi Projektowe i Nadzory 
„MAWIKON” s.c. K.Majtczak, W.Wiechno, ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno, 
za kwotę 14 145,00 zł. 
Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 4 listopada br.. 
W dniu 31.03.2020 r. złożony został wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie  
ww. zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – wniosek nie otrzymał 
dofinansowania. 

18) Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice 
 
W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku  
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej – dotacja do 80% 
całkowitego kosztu zadania (netto).  
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ww. dokumentację opracowała firma 
COMPUtel Paweł Kunicki, ul. Dostojewskiego 14/6, 92-507 Łódź, za kwotę 19 680,00 zł.  
 

19) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach 
 
Gmina złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej 
na dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, 
realizowanych na terenach wiejskich. Wartość projektu dla Sołectwa Bielice wyniosła 
17 048,90 zł. W ramach wkładu własnego Gminy w wysokości 10 000 zł, zlecono wykonanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym do budynku 
Świetlicy wiejskiej. Prace wykonał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  

 

Część VII. Sprawozdanie z realizacji planowanych przedsięwzięć i inwestycji 
w zakresie: 
 
1. Powołania do życia Centrum Usług Środowiskowych we współpracy z Powiatem 

Kutnowskim 
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym w 2013 r. 

obszar byłej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej przeznaczony był 
wyłącznie pod usługi oświaty. W nowym planie miejscowym, przyjętym Uchwałą 
Nr XXIV/138/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice 
przy ul. Parkowej i Poznańskiej, dopuszcza się powiększenie zakresu usług oraz możliwość 
lokalizacji lokali mieszkalnych w istniejącym budynku. W związku z powyższym nie było 
możliwe w w/w budynku wcześniejsze utworzenie Centrum Usług Środowiskowych 
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we współpracy z powiatem kutnowskim. W 2020 r. nie podejmowano innych prac w zakresie 
utworzenia przedmiotowego Centrum. Warto podkreślić, że również Powiat Kutnowski 
nie złożył w 2020 r. oferty na wspólną realizację Centrum. W 2020r programy na utworzenie 
Centrum mogły być dofinansowywane w ramach RPO, ale wnioskodawcą mogły być 
tylko powiaty. Gmina mogła występować jedynie w charakterze partnera. 
 

2. Przywrócenia projektu naukowo-badawczego w zakresie innowacyjnego Systemu 
Transportu Lotniczego 

 

W dniu 14.10.2014r. ówczesna Burmistrz Krośniewic – Pani Julianna Barbara Herman 

wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Jakubem Krygierem zawarli w imieniu Gminy Krośniewice 

Porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów 

Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą  

w Radomiu. Porozumienie zostało zawarte w celu podjęcia współpracy w zakresie rozwoju 

gospodarczego terenów Gminy oraz dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego ze 

szczególnym uwzględnieniem prac nad przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia pn.: 

”Innowacyjny System Transportu małymi samolotami - budowa lotnisk, infrastruktury  

i awiaedukacji”, ujętego w liście intencyjnym podpisanym przez  Gminę Krośniewice, Miasto 

Zakopane, Miasto Nowy Targ, Miasto Mława, Gminę Krokowa. Porozumienie obowiązywało 

do dnia 31.12.2020r. Kopię przedmiotowego porozumienia Burmistrzowi Krośniewic 

Pani Katarzynie Erdman przekazał Pan Andrzej Brzostowski, gdyż w Urzędzie Miejskim  

w Krośniewicach nie odnaleziono żadnej dokumentacji związanej z w/w przedsięwzięciem. 

Podczas obrad XXVIII sesji w dniu 30 września 2020r została przedstawiona informacja 

dotycząca rozwoju Gminy na gruntach leżących w obszarze Miasta i Gminy Krośniewice 

w związku z projektem naukowo-badawczym. Pan Andrzej Brzostowski przytoczył sytuację 

współpracy Gminy z Politechniką Gdańską w przeszłości oraz opowiedział o założeniach 

projektu, gruntach, na których miał być przedłużony pas lądowiska, celach projektu 

oraz szkole średniej technicznej na terenie Gminy Krośniewice. Wskazane grunty są 

własnością Skarbu Państwa, gdzie zgodnie z prawem prawo własności w imieniu Skarbu 

Państwa wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oraz są zarządzane przez KOWR. 

W chwili obecnej są dzierżawione. Z uzyskanych informacji wynika, iż obecnie prace 

nad projektem odbywają się bez udziału Gminy Krośniewice. 

 

3. Utworzenia w Krośniewicach filii Powiatowego Urzędu Pracy 
 

Z względu na przeniesienie Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego 
w Krośniewicach do innej lokalizacji, w 2020r zwolniły się pomieszczenia w budynku 
usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu, tzw. „Budynek B”. 
W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwróciła się do Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kutnie z informacją, iż dysponuje wolnymi lokalami, w których mógłby zostać 
utworzony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla obsługi osób bezrobotnych z terenu Gminy 
Krośniewice. W powyższej sprawie odbyło się również spotkanie z przedstawicielami 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz wizja lokalna. Po dokonaniu analizy dokumentacji 
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budynku, Burmistrz Krośniewic otrzymała informację z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie, 
iż lokal znajdujący się w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5, nie spełnia warunków 
umożliwiających lokalizację w nim Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Kolejnym 
powodem był brak zabezpieczonych środków w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kutnie. 

W związku z faktem, iż Gmina Krośniewice nie posiadała innego lokalu, 
który spełniałby wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 
2010 r., przedmiotowy Punkt Konsultacyjny w 2020 r. nie został utworzony na terenie 
Gminy Krośniewice.   

4. Inwestycji pn. „Mój Rynek” w Krośniewicach 
 

Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach została 

zaplanowana do realizacji w budżecie Gminy Krośniewice  w 2019r. Zgodnie z umową 

zawartą z Urzędem Marszałkowskim  w Łodzi, Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie 

do kwoty 999 999 zł., a refundacja miała nastąpić po realizacji inwestycji. Zadanie planowano 

wykonać z udziałem kredytu uzyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 

kwoty dofinansowania. Pozostała kwota, stanowiąca udział własny Gminy Krośniewice, 

pochodziłaby z kredytu komercyjnego. 

W dniu 21.01.2019 r. została rozwiązana Umowa nr 5/ZP/2018 na zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Budowa targowiska „Mój Rynek”  

w Krośniewicach”, zawarta w dniu 19 czerwca 2018 roku, z firmą „Ada – Light” Sp.  z o.o. 

z siedzibą Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. Powodem rozwiązania tej umowy było 

złamanie istotnych warunków zamówienia – pozostających w sprzeczności z art. 144 

Ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn.zm.);  

 
W roku sprawozdawczym – 2020, w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego 

podjęte zostały następujące działania: 
1) w dniu 10.01.2020 r. Gmina Krośniewice ogłosiła przetarg w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach.  
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedenaście ofert. Najwyżej ocenioną ofertą 
była Oferta Nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TRAKT” 
Bobrzak, Tecław Sp. Jawna, Woźniaków 110, 99 – 300 Kutno, z ceną ofertową 
2 596 530,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości i rękojmi.  
Jednocześnie cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła wysokość 
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zamówienia 
tj. kwotę 1 500 000,00 zł.  

Ponieważ Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków na realizację 
zamówienia zmuszony był unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, co nastąpiło w dniu 10.02.2020 r.;  

2) w dniu 14.02.2020 r. Gmina Krośniewice ogłosiła kolejny przetarg w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach.  



 

 

Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2020 r. 

 - 158 - 

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 
02.03.2020 r., godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Dlatego też Zamawiający zmuszony był unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co nastąpiło w dniu 02.03.2020 r.; 

3) w dniu 04.03.2020 r. Gmina Krośniewice ogłosiła kolejny przetarg w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach.  
Najwyżej ocenioną ofertą była Oferta Nr 1 złożona przez „ADA-LIGHT” Sp. z o.o., 
Budy Kozickie 56, 99 – 500 Gostynin, z ceną ofertową 2 840 000,00 zł brutto 
oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości i rękojmi.  
Jednocześnie cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła wysokość kwoty jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zamówienia – 1 500 000,00 zł.  
Ponieważ Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków na realizację 
zamówienia zmuszony był unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, co nastąpiło w dniu 01.04.2020 r.; 

4) w dniu 05.05.2020 r. Gmina Krośniewice ogłosiła kolejny przetarg w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach.  
W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert. Najwyżej ocenioną ofertą była 
Oferta Nr 2 złożona przez firmę EL-MOT Józef Znojek, ul. Rzgowska 19, 95 – 080 
Tuszyn, z ceną ofertową 2 713 702,44 PLN brutto oraz 60-miesięcznym okresem 
gwarancji jakości i rękojmi.  
Jednocześnie cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła wysokość kwoty jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zamówienia – 1 500 000,00 zł.  
Ponieważ Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia środków na realizację 
zamówienia zmuszony był unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, co nastąpiło w dniu 16.06.2020 r.; 

5) w związku z powyższym w dniu 19.06.2020 r. Gmina Krośniewice wystąpiła z wnioskiem 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z prośbą o rozwiązanie Umowy 
o przyznaniu pomocy Nr 00003-65171-UM0500014/17 z dnia 27 lutego 2018 r., 
zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Aneksem Nr 2 z dnia 16 września 
2019 r. i Aneksem Nr 3 z dnia 6 maja 2020 r., na realizację operacji: Budowa targowiska 
„Mój Rynek w Krośniewicach” z powodu braku możliwości finansowych Gminy 
Krośniewice na realizację ww. operacji. Umowa została rozwiązana; 

6) następnie Gmina Krośniewice w dniu 19.06.2020 r. poinformowała Starostwo 
Powiatowe w Kutnie, o rezygnacji w całości z przyznanego prawa do wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej Decyzją z dnia 6.11.2018 r., znak: RŚ.6123.114.2018, 
pod budowę targowiska „Mój Rynek w Krośniewicach”. Starosta Kutnowski Decyzją 
z dnia 26.06.2020 r., znak: RŚ.6123.114.2018, uchylił za zgodą strony ww. decyzję 
Starosty Kutnowskiego, dotyczącą wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na działkach 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 876 i 917, obręb 1 Krośniewice o powierzchni 
4600 m2 w klasie R II pod „Budowę targowiska Mój Rynek w Krośniewicach” 
oraz ustalającą wymiar opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze; 

 

7) w ślad za powyższym, w dniu 30.06.2020 r., Gmina Krośniewice wystąpiła z wnioskiem 
do Marszałka Województwa Łódzkiego o zwrot kwoty 17 428,71 zł wniesionej 
w związku z wyłączeniem gruntów rolnych pod budowę przedmiotowego targowiska. 
Decyzją z dnia 19.08.2020 r. Marszałek Województwa Łódzkiego określił wysokość 
nadpłaty w wysokości 17 428,71 zł powstałej w związku z uchyleniem ww. Decyzji 
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Starosty Kutnowskiego z dnia 06.11.2011 r. w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 876 i 917, 
obręb 1 Krośniewice o powierzchni 4600 m2 w klasie R II pod „Budowę targowiska 
Mój Rynek w Krośniewicach”. 
Na tym etapie zadanie zakończono. 

8) w związku z ogłoszeniem w dniu 29 października 2020 r. kolejnego naboru wniosków, 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, na operacje typu 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, podjęta została decyzja o przebudowie istniejącego 
targowiska w Krośniewicach i ubieganie się o ww. dofinansowanie. W związku 
z powyższym zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz części 
kosztowej dla ww. zadania. Wniosek złożony został w dniu 22.01.2021 r. 

 
 

W dniu 22.01.2021 r. złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

 o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych 

dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację pn.: 

Rozbudowa i przebudowa targowiska w Krośniewicach. 

Koszty całkowite: 1 994 810,71 zł 
Koszty kwalifikowane: 1 622 097,33 zł 
Koszty niekwalifikowane: 372 713,38 zł 
Kwota wnioskowana: 999 999,00 zł 
Udział własny: 994 811,71 zł  
Planowany termin zakończenia realizacji operacji: grudzień 2022 r. 
 
5. Przeprowadzenia analizy przyczyn i przedstawienia wniosków dot. Długotrwałej 

procedury uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego przez ZUK-pod kątem realizacji 
przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego 

 
Składowisko we Frankach utraciło możliwość odbioru odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01 z dniem 1 lipca 2018 roku wobec zmiany przepisów ustawy o odpadach. 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach zaprzestał składowania jakichkolwiek 
odpadów w dniu 23.01.2019 tj. w dniu w którym zapełniona została całkowicie kwatera 
nr IV.  

ZUK przystąpił do prac zmierzających do otwarcia nowej kwatery i modernizacji 
sortowni. Prace przy budowie nowej kwatery rozpoczęto we wrześniu 2019 roku 
(pozwolenie na budowę uzyskano 09.07.2019 r. ). 
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W dniu 13 września 2019 złożono wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia 
zintegrowanego której wydanie umożliwiałoby dalsze składowanie odpadów na nowej 
kwaterze. Wniosek zawierał rodzaje odpadów które możliwe były do przetwarzania 
w procesie unieszkodliwiania metodą D5 (bez możliwości przyjmowania odpadów 
komunalnych), po uzyskaniu nowego pozwolenia Spółka mogłaby składować następujące 
rodzaje odpadów:, 

 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych (kod 19 05 01), 
 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

(kod 19 05 02), 
 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 

(kod 19 05 03), 
 inne niewymienione odpady (kod 19 05 99), 
 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

(kod 19 06 04), 
 przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 

(kod 19 06 06), 
  skratki (kod 19 08 01), 
 zawartość piaskowników (kod 19 08 02), 
 ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05), 
 szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione 

 w 19 08 13 (kod 19 08 12), 
 szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13 (kod 19 08 14), 
 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki (kod 19 09 01), 
 osady z klarowania wody (kod 19 09 02), 
 osady z dekarbonizacji wody (kod 19 09 03), 
 zużyty węgiel aktywny (kod 19 09 04), 
 nasycone lub zużyte żywice jonowymienne (kod 19 09 05), 
 roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych (kod 19 09 06), 
 inne niewymienione odpady (kod 19 09 99), 
 minerały {(np. piasek, kamienie) kod 19 12 09}, 
 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

 odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12), 
 inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03), 
 odpady z targowisk (kod 20 03 02), 
 odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03) 
 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 

 (kod 20 03 04), 
 odpady ze studzienek kanalizacyjnych (kod 20 03 06), 
 odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), 
 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99).  

 Budowa kwatery nr V składowania odpadów zakończona została 
w dniu 19.12.2019 r. W dniu 10.02.2020 Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie 
kwatery nr V co nie oznaczało możliwości składowania. Warunkiem składowania było 
uzyskanie prawomocnego pozwolenia zintegrowanego, a następnie zatwierdzenie Instrukcji 
Eksploatacji Składowiska. W obu przypadkach decyzję podejmował Urząd Marszałkowski 
w Łodzi. Według twierdzeń Urzędu Marszałkowskiego ze względu na dużą liczbę spraw 
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prowadzonych przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
sytuację epidemiologiczną i złożoność materii dotyczącej zmiany pozwolenia 
zintegrowanego, ostateczną decyzję o zmianie pozwolenia zintegrowanego otrzymano 
17.12.2020 roku. W opinii podkreślić należy, że głównymi przyczynami długotrwałej 
procedury było: 
 ograniczone możliwości Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynikające z 

liczby prowadzonych spraw, 
 sytuacja epidemiologiczna (ograniczenie możliwości osobistych kontaktów  

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz absencja pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego prowadzących procedurę uzyskania przez Spółkę zmiany pozwolenia 
zintegrowanego), 

 złożoność materii dotyczącej sprawy. 
Decyzja o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska wydana została 

w dniu 10.02.2021. Wówczas Spółka przystąpiła do przyjmowania odpadów na kwaterę nr V.  

Zarząd Spółki celem uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego i uruchomienia 
nowo wybudowanej kwatery składowania odpadów nr V podejmował wiele działań 
w kierunku przyspieszenia procedur administracyjnych, wszelkie czynności które były 
do wykonania po stronie Spółki były wykonywane niezwłocznie, niestety Spółka nie miała 
wpływu na długotrwałość procedur organów odpowiedzialnych za wydawanie decyzji. 
Zarząd Spółki informował Burmistrza na bieżąco o problemach związanych z uzyskaniem 
stosownych decyzji (m.in. Starostwo Powiatowe, Lasy Państwowe, WIOŚ, Urząd 
Marszałkowski). i Burmistrz Krośniewic wielokrotnie osobiście interweniowała w tych 
instytucjach, przedkładała prośby i wnioski w celu przyśpieszenia procedur.  

Mimo wydłużonej procedury Spółka nie zakończyła działalności i wykonywała zadania 
związane z odbiorem odpadów z terenu gminy Krośniewice i gminy Daszyna. 

Warunkiem rozwoju Spółki jest ciągła konieczność dokapitalizowania Spółki  
i przeznaczania ewentualnych zysków na inwestycje. Zarząd podejmuje działania 
zamierzające do kompleksowej modernizacji instalacji w tym między innymi: uruchomienia 
sortowni, kompostowni oraz kolejnej kwatery. 

 
6. Stan zagospodarowania Podstrefy Krośniewice ŁSSE i działania podjęte 

w tym zakresie. 
 

Teren obejmuje obszar o powierzchni 4,3387 ha, położony w obrębie geodezyjnym 
miasta Krośniewice, składający się z działek nr: 925/1, 925/2, 925/3, 925/4 i 925/6. 
zlokalizowany w południowo - wschodniej części miasta Krośniewice, przy drodze 
o nawierzchni z trylinki betonowej, łączącej się z ulicą Kutnowską. Ulica ta dochodzi 
do dwupasmowej obwodnicy miasta z czterema węzłami komunikacyjnymi w ciągu dróg 
krajowych nr 91 i nr 92. Teren ten uzbrojony jest w następującą infrastrukturę: 
sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną – sanitarną i deszczową, sieć energetyczną, 
sieć telekomunikacyjną. W pobliżu zlokalizowana jest sieć gazownicza. 
 Przedmiotowy teren Podstrefy Krośniewice w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krośniewice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/230/17 
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 22 czerwca 2017 r., ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 13.07.2017 r., poz. 3210, przeznaczony jest 
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pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej 
(oznaczenie w planie ,,1P/U”). Obecnie teren nieużytkowany. Podstrefa Krośniewice 
jest jedną z podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
  W związku z zamiarem pozyskania inwestora zamieszczono informacje dotyczące 
Strefy, które aktualizowane są na bieżąco i umieszczane na stronie internetowej Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod adresem: http://mapa.sse.lodz.pl/. 
 W wyniku tych działań, zainteresowani inwestorzy dokonywali rozeznania 
szczegółowego przydatności przedmiotowego terenu do potrzeb inwestycyjnych, 
oraz przeprowadzali rozmowy z Burmistrzem Krośniewic, z których wynikało, że tereny te 
nie spełniają warunków jakie wymagane są do lokalizacji danych inwestycji.  
  
W roku 2020 celem zbycia przedmiotowych gruntów podjęto następujące działania: 

1. Zarządzenie Nr 128.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 października 2020 w sprawie 
wykazu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Krośniewice, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

2. Zarządzenie Nr 144.2020 Burmistrz Krośniewic z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Krośniewice, położonych w obrębie Krośniewice miasto. 
Przetarg odbył się dnia 8 marca 2021 r. Z uwagi na brak oferentów zakończył się 
wynikiem negatywnym. 

W celu zwiększenia jakości i efektywności obsługi inwestora Gmina Krośniewice 
przystąpiła do projektu pn. ”Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach 
województwa łódzkiego”, realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. w partnerstwie  
z Województwem Łódzkim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój-Priorytet II ”Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; 
Działanie 2.18 „wysokiej jakości usługi administracyjne”. W ramach projektu 
przeprowadzono audyt diagnostyczny, w ramach którego zostały zidentyfikowane 
rozwiązania i narzędzia wykorzystywane w procesie obsługi inwestora i promocji 
gospodarczej gminy. W dalszej kolejności wsparcie obejmuje szkolenia z zakresu Standardu 
Obsługi Inwestora dla 3 pracowników Urzędu. Gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu 
własnego w formie kosztów wynagrodzeń oddelegowanych na szkolenia odbywające się 
w czasie pracy. 
 
Załączniki 
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Krośniewice za 2020 r. 


