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Szanowni Państwo,  

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Krośniewice za 2021 rok. 

Z jednej strony to opracowanie statystyczne, zawierające dane policzalne i porównywalne 

z latami minionymi. Z drugiej to prezentacja rozwoju Gminy Krośniewice, 

realizacji wielu zadań, które postawiliśmy przed sobą mimo widocznych negatywnych zmian 

związanych z trwającą w 2021r pandemią koronawirusa. 

Niniejszy Raport został opracowany wyłącznie w oparciu o materiały źródłowe 

przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. W dokumencie skupiamy się na najważniejszych obszarach, nie tylko 

finansowych. Raport zawiera informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej Gminy 

oraz działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miejski w Krośniewicach 

oraz gminne jednostki organizacyjne.  

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie w pracę 

na rzecz naszej małej ojczyzny wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 

oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Podziękowania kieruję również do Zastępcy 

Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, kierowników Wydziałów, dyrektorów 

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Radnych Rady Miejskiej 

w Krośniewicach, Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.  

Szczególnie dziękuję mieszkańcom Gminy Krośniewice. Niewątpliwie, wiele zmian 

na terenie Gminy to również efekt aktywności i zaangażowania naszych mieszkańców, 

na którą oczywiście liczę w przyszłości. 

Bez Was wszystkich realizacja zaplanowanych działań nie byłaby możliwa.  

Zachęcam do zapoznania się z naszymi wspólnymi osiągnięciami w roku 2021. 

Katarzyna Erdman 

Burmistrz Krośniewic 



RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 3 - 

Spis treści 

I. WSTĘP................................................................................................................... - 6 - 

II. RAPORT – CZĘŚĆ OGÓLNA ..................................................................................... - 7 - 

1. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE KROŚNIEWICE .......................................................................................... - 7 - 
1) Grunty stanowiące własność Gminy Krośniewice ........................................................................................ - 8 - 
2) Gmina Krośniewice na tle województwa łódzkiego ..................................................................................... - 9 - 
3) Władze samorządowe Gminy Krośniewice w 2021 r.: ................................................................................. - 9 - 
4) Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach: ..................................................................................................... - 10 - 
5) Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy.................................................................................... - 10 - 
6) Mieszkańcy gminy ...................................................................................................................................... - 11 - 
7) Liczba Mieszkańców z podziałem na sołectwa ........................................................................................... - 12 - 
8) Struktura bezrobocia wg stanu na dzień 31.12.2021r . .............................................................................. - 13 - 

2. FINANSE GMINY ................................................................................................................................ - 14 - 
1) Budżet Gminy na 2021 r. ............................................................................................................................ - 14 - 
2) Fundusz sołecki .......................................................................................................................................... - 16 - 
3) Wieloletnia Prognoza Finansowa ............................................................................................................... - 17 - 
4) Budżet obywatelski .................................................................................................................................... - 19 - 

III. RAPORT – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ..........................................................................- 24 - 

1. OGÓLNE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA .............................................................................. - 24 - 
2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII ....................................................................................... - 24 - 

1) Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 – 2022. ..................................................................... - 26 - 
2)  Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Krośniewice na lata 2018 – 2022.

  ................................................................................................................................................................... - 28 - 
3) Program ochrony środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019-2023 z perspektywą do 2027 roku ... - 30 - 
4) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Krośniewice w 2021 roku ........................................................................................................................... - 31 - 
5) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośniewice na lata 2019 – 2032..... - 32 - 
6) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krośniewice .............................................................. - 33 - 
7) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego ..................................................................................................... - 36 - 
8) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krośniewice 

na lata 2021-2040 ...................................................................................................................................... - 36 - 
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 2021 rok. ........................ - 38 - 
10) Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku .......................... - 42 - 
11) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok ...................................................................... - 47 - 
12) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2019 -2021 ................................................................................................................................................. - 54 - 
3. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH ........................................................................ - 56 - 
4. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W OBSZARACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY: .................................................... - 74 - 

1) Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna ... - 74 - 
2) Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna .......................................................................... - 77 - 
3) Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego ...................................................... - 78 - 
4) 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. ............................................................................. - 82 - 

5) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach ....................................................................... - 85 - 
6) System gospodarki odpadami .................................................................................................................... - 87 - 
7) Działalność w zakresie telekomunikacji ..................................................................................................... - 89 - 
8) Lokalny transport zbiorowy ....................................................................................................................... - 89 - 
9) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze ................................................ - 90 - 
10) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej ........................................................................................ - 99 - 
11) Gminne budownictwo mieszkaniowe ...................................................................................................... - 102 - 
12) Edukacja publiczna ................................................................................................................................... - 103 - 
13) Kultura, w tym biblioteka gminna i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .... 
  ..................................................................................................................................................................... 111 
14) Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe ....................................... - 139 - 
15) Turystyka .................................................................................................................................................. - 155 - 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 4 - 

16) Targowiska ............................................................................................................................................... - 158 - 
17) Zieleń gminna i zadrzewienia ................................................................................................................... - 159 - 
18) Cmentarze gminne ................................................................................................................................... - 160 - 
19) Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w 

tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego ......................................... - 160 - 
20) Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych . - 161 - 
21) Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej ...... - 162 - 
22) Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 

jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej ...................... - 162 - 
23) Promocja Gminy ....................................................................................................................................... - 166 - 
24) 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) ........................................................................................................................................................ - 166 - 

5. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W OBSZARACH ZLECONYCH GMINIE KROŚNIEWICE .........................................- 167 - 
1) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

877). ......................................................................................................................................................... - 167 - 
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne .......................................................................... - 167 - 
3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm ) ......... - 168 - 
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 ............................................. - 168 - 
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.)................................................................................................................................................. - 173 - 
6) Karta Dużej Rodziny ................................................................................................................................. - 174 - 
7) 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.) .............................. - 174 - 
8) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319). ............................. - 175 - 
9) 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 2022 r. poz. 846). ................................................... - 176 - 
10) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1143) .................................................................................................................................... - 176 - 
11) 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.), .................................................................... - 177 - 

12) Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ....................................................................................... - 177 - 
13) Sprawy obronne ....................................................................................................................................... - 180 - 

6. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INWESTYCJI ...................................................- 181 - 
1) BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI – ETAP II ........................ - 181 - 
2) PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH .................................................................................. - 181 - 
3) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102104E NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ NR 102106E W KIERUNKU 

WSCHODNIM W MIEJSCOWOŚCI SZUBINA, GM. KROŚNIEWICE, WRAZ Z ODWODNIENIEM .................. - 182 - 
4) WYKUPY GRUNTÓW POD BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH ................................................. - 183 - 
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 ........................................................................................ - 183 - 

6) WYKONANIE DOKUMENTACJI POD BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ULIC I DRÓG GMINNYCH ........................ - 184 - 
7) PRZEBUDOWA ULIC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE OSIEDLA NAD RZEKĄ (KASZTANOWA, LIPOWA, 

DĘBOWA, BRZOZOWA, CZĘŚĆ ULICY ŁĄKOWEJ) ETAP III ULICE DĘBOWA, BRZOZOWA I ŁĄKOWA ......... - 185 - 
8) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102828E UL. KS.J.POPIEŁUSZKI ORAZ NR 102829E UL. MONIUSZKI (OD 

UL. KS.J.POPIEŁUSZKI DO  UL. MICKIEWICZA) W KROŚNIEWICACH ......................................................... - 186 - 
9) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102818E UL. BEMA ORAZ NR 102819E UL. WĄSKA W KROŚNIEWICACH 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ....................................................................................................................... - 186 - 
10) PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLU IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA  

W KROŚNIEWICACH ................................................................................................................................. - 187 - 
11) BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA UL. POLNEJ I KUTNOWSKIEJ (PRAWA STRONA) 

W KROŚNIEWICACH ................................................................................................................................. - 187 - 
12) MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 102122E W MIEJSCOWOŚCI SZUBSK 

TOWARZYSTWO, GM. KROŚNIEWICE ....................................................................................................... - 188 - 
13) PRZEBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W NOWEM ................................................................................ - 188 - 
14) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE MIESZKANIOWYM GMINY KROŚNIEWICE - 189 - 
15) MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ NA PARTERZE URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH WRAZ Z 
AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO ........................................................................................... - 189 - 
16) ZAKUP OPROGRAMOWANIA SŁUŻĄCEGO DO EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH ......................................... - 189 - 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 5 - 

17) ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO ............................................................................................. - 190 - 
18) PUBLICZNY INTERNET W GMINIE KROŚNIEWICE-BUDOWA SIECI I UTWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW 

DOSTĘPU DO INTERNETU – HOTSPOTÓW ............................................................................................... - 190 - 
19) ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO ............................................................................................................... - 191 - 
20) DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KROSNIEWICE W 

BUDYNKU MGOPS W KROŚNIEWICACH ................................................................................................... - 192 - 
21) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PARKOWEJ W KROŚNIEWICACH – WYKONANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ .......................................................................................................................................... - 193 - 
22) MONTAŻ OZE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KROŚNIEWICE ............................... - 193 - 
23) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KROŚNIEWICE ..................................................................... - 193 - 
24) BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POMARZANACH  I W MORAWCACH ......................................... - 194 - 
25) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM W KROŚNIEWICACH ............................................ - 195 - 
26) MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH-WYMIANA OGRODZENIA I DOPOSAŻENIE 

OBIEKTU ................................................................................................................................................... - 195 - 
27) WYKONANIE OŚWIETLENIA NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO  W KROŚNIEWICACH ......................... - 196 - 

 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 6 - 

I. Wstęp 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 czwarty raport przygotowany przez Burmistrza Krośniewic w oparciu o zapisy 

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

nie określiła szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie gminy za 2021 r. 

Rada Miejska w Krośniewicach jest zobowiązana rozpatrzeć Raport o Stanie Gminy 

Krośniewice na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia absolutorium. 

Raport będzie umieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego  

w Krośniewicach w dniu 30 maja 2022 roku. 
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II. Raport – część ogólna 

1. 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 podzielone jest 

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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1) Grunty stanowiące własność Gminy Krośniewice 

LP. GRUNTY GMINY KROŚNIEWICE 
NA DZIEŃ 

31.12.2020 R. 

NA DZIEŃ 

31.12.2021 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 33,35 ha 

IV W użytkowaniu własnym gminy: 196,02 ha 186,86 ha 

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. 
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2) Gmina Krośniewice na tle województwa łódzkiego 

 

3) Władze samorządowe Gminy Krośniewice w 2021 r.: 

Burmistrz Krośniewic 

 Katarzyna Erdman; 

Zastępca Burmistrza 

 Krzysztof Urbański – od dnia 1 września 2021 r.; 

Skarbnik Gminy 

 Beata Mitlas; 

Sekretarz Gminy 

 Renata Brygier; 
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4) Radni Rady Miejskiej w Krośniewicach: 

 Kępisty Sławomir – Przewodniczący Rady; 

 Bonawenturczak Andrzej; 

 Cieślińska Irena; 

 Chmielecka Anna – Wiceprzewodnicząca Rady; 

 Czerwińska Beata; 

 Koczaski Wojciech – Wiceprzewodniczący Rady; 

 Konwerski Andrzej; 

 Król Mieczysław; 

 Krysiak Marek (wygaśnięcie mandatu Radnego nastąpiło z dniem 18 sierpnia 2021 r. –

Postanowienie Nr 81/2021 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 31 sierpnia 

2021 r.); 

 Łukomska Mariola;, 

 Modliński Daniel (Radny został wybrany w wyniku wyborów uzupełniających 

do Rady Miejskiej w Krośniewicach przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2021 r.); 

 Nowicki Adam; 

 Piotrowska Jadwiga; 

 Stolarczyk Ewa; 

 Suska Magdalena; 

 Trzeciak Krzysztof. 

5) Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

W 2021 r. w Gminie Krośniewice funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne 

i spółka komunalna: 

a) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach – 

zakład budżetowy  

Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice  

Dyrektor: Cezary Jankowski; 

b) 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 Frankach 

Prezes: Piotr Manelski; 

Wiceprezes: Jerzy Zalas; 

c) Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 

Adres: ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice 

Dyrektor: Iwona Szczygieł; 

d) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach 

Adres: ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice 
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Dyrektor: Anna Banasiak 

Wicedyrektor: Zbigniew Kacprowicz, Katarzyna Miziołek; 

e) Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 

Adres: ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice 

p.o. Dyrektora: Agnieszka Bojanowska Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 

f) Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 

Adres: Nowe 36, 99-340 Krośniewice 

Dyrektor: Grażyna Sochacka; 

g) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach 

Adres: ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice 

Kierownik: Monika Kaźmierska; 

h) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

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

Dyrektor: Małgorzata Przygodzka. 

6) Mieszkańcy gminy 

W 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 133 osoby, 

przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 7910 osób - w tym 4146 kobiet 

i 3764 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat i mniej) wynosiła 681 osób, 

a liczba mieszkańców w tym przedziale 682, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 2165 osób, 

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 2459 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1300, a liczba mieszkańców 623. 

Na początku 2021 r. na terenach miejskich mieszkało 4106 osób, a na terenach 

wiejskich 3937 osób. Na koniec 2021 r. dane te przedstawiały się następująco: 3886 i 4024. 

W 2021 r. narodziło się w gminie 64 osoby, w tym 33 dziewczynki i 31 chłopców,  

a zmarło 163 osoby, w tym 80 kobiet i 83 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny  

w 2021 r. wyniósł 99.  
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7) Liczba Mieszkańców z podziałem na sołectwa 

 

LP. SOŁECTWO LICZBA LUDNOŚCI W SOŁECTWIE 

1. Bielice 172 

2. Franki 46 

3. Jankowice 353 

4. Kajew 409 

5. Kopy 176 

6. Luboradz 127 

7. Morawce 269 

8. Nowe 355 

9. Ostałów 84 

10. Pawlikowice 118 

11. Pomarzany 284 

12. Suchodoły 50 

13. Szubina 160 

14. Szubsk Duży 127 

15. Szubsk - Towarzystwo 58 

16. Teresin 218 

17. Witów 143 

18. Wola Nowska 190 

19. Wychny 105 

20. Wymysłów 187 

21. Zalesie 181 

22. Zieleniew 74 

RAZEM (obszar wiejski) 3886 

miasto Krośniewice 4024 

RAZEM (obszar miejsko – wiejski) 7910 

Dane: Urząd Miejski w Krośniewicach (stan z dnia 31.12.2021 r.) 
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8) Struktura bezrobocia wg stanu na dzień 31.12.2021r . 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 

Struktura bezrobocia w gminach powiatu stan na koniec grudnia 2021 r. 

 
 OGÓŁEM KOBIETY 

Czas pozostawania 
bez pracy 

 (w miesiącach) 

do roku 13 5 

01-03 36 20 

03-06 51 28 

06-12 33 23 

12-24 62 32 

pow. 24 156 96 

Wiek  
(w latach) 

18-24 36 26 

25-34 87 59 

35-44 94 63 

45-54 72 40 

55-59 43 16 

60 lat i więcej 19 x 

Wykształcenie 

wyższe 20 13 

policealne i śr. zawod./branżowe 55 38 

średnie ogólnokształcące 49 37 

zasadnicze zawodowe./branżowe 84 40 

gimnazjalne/podstaw. I poniżej 143 76 

Staż pracy 
( w latach) 

do roku 99 67 

01-05 85 56 

05-10 61 28 

10-20 39 18 

20-30 18 5 

30 lat i więcej 6 1 

bez stażu 43 29 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
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2. Finanse Gminy 

1) Budżet Gminy na 2021 r. 

Wykonanie dochodów (w tym PIT,CIT) 103,51 % 

Plan dochodów 41 651 815,18 

Wykonanie dochodów ogółem w tym: 43 113 121,83 

PIT (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) 5 457 659,00 

CIT (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) 342 281,35 

Wykonanie wydatków 94,97% 

Plan wydatków 48 763 096,40 

Wykonanie wydatków ogółem  46 309 503,99 

Wynik budżetu 

Planowany wynik deficyt - 7 111 281,22 

Wykonanie deficyt  - 3 196 382,16 

Nadwyżka operacyjna 3 479 153,71 zł 

Wykonanie dochodów bieżących 41 651 950,84 

Wykonanie wydatków bieżących 38 172 797,13 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 34,04 % 

Wykonanie dochodów ogółem 43 113 121,83 

Wykonanie dochodów własnych ogółem 14 674 301,21 

Dochody ze sprzedaży majątku 100,00 % 

Plan 156 926,88 

Wykonanie  156 926,88 

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem 18,87 %  

Wykonanie dochodów ogółem 43 113 121,83 

Wykonanie wydatków majątkowych 8 136 706,86 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 17,57 % 

Wykonanie wydatków ogółem 46 309 503,99 

Wykonanie wydatków majątkowych 8 136 706,86 
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Dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich 100 % 

Plan  64 368,00 

Wykonanie  64 368,00 

 
Podstawowe wskaźniki:  

 zadłużenie ogółem na 31.12.2021 r. wyniosło 14 030 098,97 zł, czyli 32,54 % 
dochodów. 

 wolne środki – 3 735 752,10 zł 

 nadwyżka z lat ubiegłych – 1 290 698,17 zł (w tym niewykorzystane środki, 

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 – 28 654,51 zł) 

 obsługa zadłużenia – 90 029,92 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 5 450,46 zł 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: 5 854,55 zł  
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2) Fundusz sołecki 

Na 2021 r nie został wyodrębniony fundusz sołecki. Uchwałą Nr XXXIV/202/21 Rady 

Miejskiej  

w Krośniewicach z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2022 roku Rada Miejska w Krośniewicach wyraziła zgodę 

na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rok. 

W 2021 r. odbyło się 20 zebrań wiejskich, w wyniku których zostały złożone następujące 

wnioski: 

Wnioski sołeckie złożone przez sołtysów w ramach funduszu sołeckiego 

Lp. Nazwa sołectwa Wartość Przeznaczenie środków 

1. Bielice 18 188,90 zł 
Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy 

2. Teresin 20 529,56 zł Poprawa stanu drogi we wsi Pniewko 

3. Pomarzany 23 699,21 zł Poprawa stanu dróg w sołectwie (utwardzenie) 

4. Ostałów 13 800,16 zł Utwardzenie drogi w Ostałowie 

5. Wola Nowska 19 017,88 zł Remont i doposażenie świetlicy 

6. Kopy 18 432,72 zł Zakup kosiarki oraz wyposażenie kuchni w świetlicy 

7. Wymysłów 19 066,65 zł Remont łazienki w świetlicy wiejskiej 

8. Morawce 22 967,75 zł Odmulenie rowu i przepustów we wsi Krzewie 

9. Szubina 17 701,26 zł Utwardzenie drogi prowadzącej do lasu 

10. Franki 11 995,89 zł 
Wymiana okien w świetlicy wiejskiej oraz zakup 
grzejników 

11. 
Szubsk 

Towarzystwo 
12 581,06 zł Poprawa stanu dróg szutrowych 

12. Zalesie 18 725,30 zł 
Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy 
wiejskiej w Miłosnej 

13. Jankowice 27 112,67 zł Poprawa nawierzchni drogi w sołectwie 

14. Luboradz 15 799,47 zł Poprawa stanu drogi szutrowej 

15. Szubsk Duży 15 945,76 zł 
Zagospodarowanie terenu, remont świetlicy, garaż 
blaszak - magazyn 

16. Nowe 27 356,49 zł 
Poprawa stanu dróg kruszywem połączonym 
z materiałem wiążącym 

17. Kajew 29 843,45 zł 
Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz 
postawienie zewnętrznej siłowni 

18. Wychny 14 921,72 zł 
Obudowa schodów kostką, zakup lodówki, kuchni 
gazowej, kosiarki 

19. Suchodoły 12 142,19 zł Naprawa drogi szutrowej na terenie sołectwa 

20. Witów 16 725,98 zł Remont drogi gruntowej w Witowie 

RAZEM 376 554,07 zł  
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3) 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 2021 R. 

PLAN  
2021 R. 

WYKONANIE 
2021 R. 

WSKAŹNIK 
WYKONANIA 

2021 R. 

1. 
Budowa Stacji Uzdatniania Wody 
wraz ze studniami głębinowymi – etap II 

597 258,15 0,00 341 258,15 341 258,15 100,00% 

2. Przebudowa targowiska w Krośniewicach 3 740 371,40 0,00 31 980,00 31 980,00 100,00% 

3. 

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

1 337 231,40 1 451,40 1 202 167,22 1 202 167,22 100,00% 

4. 

Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E 
na odcinku od drogi gminnej Nr102111E 
do drogi gminnej Nr102113E 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 

2 809 568,84 6 371,40 1 962 192,42 1 962 192,41 100,00% 

5. 
Wykonanie dokumentacji pod budowę 
i przebudowę dróg gminnych 

527 452,60 0,00 364 231,60 364 231,60 100,00% 
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6. 

Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą 
na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, 
Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) 
etap III ulice Dębowa, Brzozowa, Łąkowa 

1 230 492,00 0,00 870 200,94 870 200,94 100,00% 

7.  
Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E 
ul. Bema oraz Nr 102819E ul. Wąska 
w Krośniewicach wraz z infrastrukturą  

770 607,00 0,00 732 138,15 732 138,15 100,00% 

8. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Suchodoły 

50 430,00 0,00 20 172,00 20 172,00 100,00% 

9. 
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w obrębie 
geodezyjnym Godzięby - Luboradz 

25 830,00 0,00 10 332,00 10 332,00 100,00% 

10. 
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów miasta 
Krośniewice  

18 450,00 0,00 7 380,00 7 380,00 100,00% 

11. 
Termomodernizacja budynków będących  
w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice 

147 814,80 0,00 42 945,00 42 945,00 100,00% 

12. 

Dostawa, zakup i montaż windy dla osób 
niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Krośniewice w budynku MGOPS  
w Krośniewicach 

364 994,54 0,00 12 686,22 12 686,22 100,00% 

13. 
Montaż OZE na budynkach użyteczności 
publicznej Gminy Krośniewice 

503 647,00 19 680,00 121 268,20 20 910,00 17,24% 

14. 
Odnawialne źródła energii w Gminie 
Krośniewice 

540 000,00 0,00 40 000,00 39 360,00 98,40% 

OGÓŁEM  12 664 147,73 27 502,80 5 758 951,90 5 657 953,69 98,25 % 
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4) Budżet obywatelski 

W 2021 r. odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie 

przyjmowania zgłoszeń propozycji projektów w formie papierowej oraz elektronicznej. Wybór projektów został dokonany w głosowaniu 

internetowym za pomocą strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: https://krosniewice.budzet-obywatelski.org. 

Przedmiotem konsultacji były propozycje zadań, należących do zadań gminy, zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice 2021. 

Przewidywana kwota środków przeznaczona na konsultacje w formie Budżetu Obywatelskiego wyniosła 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

Konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego ogłoszono na podstawie: 

 Art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 190r o samorządzie gminnym; 

 Uchwały nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz.2164); 

 Zarządzenia Nr 87.2021 z dnia 27 lipca 2021r w sprawie trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice 

Zgodnie z powyższymi dokumentami harmonogram konsultacji prezentował się następująco: 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Gminy Krośniewice 

26 kwietnia 2021 r. 
Uchwała Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice 

01 czerwca 2021 r. 
Wejście w życie Uchwały Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice 

4 sierpnia – 3 września 2021 r. 

Składanie formularzy projektów do realizacji w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (w formie papierowej 

na adres: 99- 340 Krośniewice, ul. Poznańska 5, decyduje data wpływu do Urzędu lub skany na adres 

gmina@krosniewice.pl) 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 20 - 

6 września – 24 września 2021 r. 
Weryfikacja formalna, merytoryczna (w tym finansowa, techniczna) i prawna (możliwość uzupełnienia, 

modyfikacji projektów) 

27 września – 28 września 2021 r. 
Zatwierdzenie przez Burmistrza, podanie do publicznej wiadomości za pomocą strony internetowej Urzędu 

Miejskiego w Krośniewicach informacji o liście projektów dopuszczonych do głosowania 

do 15 października 2021 r. 
Ewentualne spotkanie zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice dotyczące złożonych 

odwołań w przypadku niedopuszczenia projektów do głosowania  

do 29 października 2021 r.  Promocja projektów przez Projektodawców  

16 października – 29 października 2021 r. Głosowanie nad projektami  

do 2 listopada 2021 r.  Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania  

do 3 listopada 2021 r. 
Zakończenie konsultacji, publikacja raportu i przekazanie informacji o wynikach do Wydziału 

Finansowo- Budżetowego 

W edycji Budżetu Obywatelskiego udział w etapie składania projektów wzięło 3 Projektodawców, którzy złożyli trzy projekty. 

Łączna szacunkowa kwota wszystkich złożonych projektów wyniosła 142 147,20 zł. Podczas weryfikacji formalnej nie odrzucono żadnego 

projektu. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie etap weryfikacji merytorycznej. Zostały również pozytywnie ocenione pod względem 

prawnym. 
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Poniższa tabela prezentuje zestawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Krośniewice do Budżetu Obywatelskiego 

wraz z informacją o wyniku analizy projektów. Wszystkie projekty, które otrzymały ocenę pozytywną zostały dopuszczone do głosowania. 

NUMER 
PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU SKRÓCONY OPIS 
LOKALIZACJA 

PROJEKTU 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ 
OPINIA 

1 
Krośniewice PLAY 

& FUN 

Projekt przewiduje przystosowanie i wyposażenie w odpowiedni 

sprzęt komputerowy i multimedialny jednego z pomieszczeń 

w budynku świetlicy osiedlowej "Andersówka" ul. Błonie 9, 

Krośniewice na utworzenie "Centrum Multimedialnej Rozrywki - 

KROŚNIEWICE PLAY&FUN". 

Świetlica osiedlowa 
"Andersówka" 

ul. Błonie 9, 
99 -340 Krośniewice 

49 800 zł Pozytywna 

2 
Tężnia solankowa 
w Krośniewicach 

Projekt zakłada budowę tężni solankowej o wymiarach: wysokość - 

2,6 m, szerokość podstawy - 2 m, szerokość słupa tężniowego - 1 m. 

Wykonana zostanie z drewna i zabezpieczona impregnatem. 

Wyposażona zostanie w zbiornik na solankę, pompę 

oraz oświetlenie. Projekt obejmuje także wykonanie wylewki 

betonowej, jako podłoża dla tężni, przyłącza elektrycznego 

oraz zakup i montaż altany. Prace przy realizacji projektu zostaną 

wykonane przez zakład budżetowy. 

Teren skweru 
miejskiego przy 

ul. Plac Wolności 
w Krośniewicach 

44 982 zł Pozytywna 

3 
Rodzinny 

Park Rozrywki 
Krośniewice 

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury zlokalizowanej 

przy ulicy Kwiatowej w Krośniewicach. W ramach projektu zostaną 

zamontowane: Linarium i Zestaw Sprawnościowy. Wybrana 

lokalizacja zapewnia w miarę uczciwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców, daje również możliwość rozbudowy w kolejnych 

latach. 

Tereny rekreacyjne 
przy  ul. Kwiatowej 
w Krośniewicach 
administrowane 

przez GCKSiR 
w Krośniewicach 

47 365,20 zł Pozytywna 

Głosowanie odbywało się w dniach: 16 października 2021 r. do 29 października 2021 r. 

Mieszkańcy głosowali za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem: https://krosniewice.budzet-obywatelski.org. 
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Uprawnieni do głosowania byli wszyscy mieszkańcy 
Gminy Krośniewice niezależnie od wieku, 
którzy posiadali możliwość oddania 1 głosu 
na wybrany przez siebie projekt. 
Większość głosujących (63 %) korzystało z urządzeń 

mobilnych. Pozostała liczba (37%) wybrała 

urządzenia stacjonarne. 

 

Udział w głosowaniu wzięło 994 mieszkańców 

Gminy Krośniewice, z czego 990 złożyło poprawnie 

wypełnioną elektroniczną kartę do głosowania, 

4 karty zostały unieważnione z powodu oddania 

głosu więcej niż jeden raz oraz wprowadzenia 

nieprawidłowych danych osobowych. 

W głosowaniu wzięła udział 576 kobiet (58%) 

oraz 414 mężczyzn (42%). 

Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Krośniewic 

(673). 
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Wyniki Głosowania 

Lista rankingowa: 

 

Lista projektów wybranych do realizacji w roku 2022 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 87.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice 

pula środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice wyniosła 50 000 zł.  

W związku z tym do realizacji w roku 2022r został wybrany projekt, który uzyskał największą liczbę poprawnie oddanych głosów 

do wyczerpania środków: 

Projekt Nr 2 - Tężnia solankowa w Krośniewicach 

Wartość projektu: 44 982 zł.
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III. Raport – część szczegółowa  

1. 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 Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarzowi Gminy. 

2. Realizacja polityk, programów i strategii 

W Gminie Krośniewice w 2021 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; 
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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 XXXIII/201/21  z dnia 04.02.2021 r.– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2021 – 2023; 

8) Uchwała 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 XXXIV/203/21 z dnia 31.03.2021 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; 

10) Uchwała nr XXXIII/187/21 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok; 

11) Uchwała nr XXXIII/188/21 z dnia 04.02.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

12) Uchwała nr XXXIV/210/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Krośniewice w 2021 roku; 

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. 

15) Uchwała Nr XLVI/278/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Krośniewice na lata 2021-2040.  

Realizacja przyjętych programów i strategii w 2021 r. została omówiona w poszczególnych 

działach raportu. W podsumowaniu zostaną przedstawione najważniejsze cele 
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poszczególnych strategii oraz programów, a także realizacja programów nieujętych wcześniej 

w raporcie. 

1) Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014 – 2022. 

Głównym celem rozwoju Gminy i Miasta Krośniewice, jest zapewnienie mieszkańcom 

wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na rozwój przedsiębiorstw, zapobieganie 

bezrobociu, tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej 

oraz sportowej. 

Cel główny przekłada się na następujące cele strategiczne: 

Cel strategiczny I – Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, w szczególności 

poprzez aktywizację lokalnych zasobów oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych 

specjalizacji m.in. poprzez: 

a) bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną (głównie infrastrukturę drogową, 

wodno-kanalizacyjną, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie i samym Mieście 

Krośniewice); 

b) kształtowanie w społeczności gminy postaw przedsiębiorczych ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet; 

c) tworzenie dogodnych warunków i wsparcie dla nowopowstających przedsiębiorstw; 

d) rozwój instytucji otoczenia biznesu w szczególności w oparciu o działalność Lokalnej 

Grupy Działania; 

e) kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę w nowym zawodzie 

lub podjąć samodzielną działalność gospodarczą; 

f) rozwój infrastruktury informatycznej i e-usług publicznych; 

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: 

a) infrastrukturę drogową; 

b) Infrastrukturę wodno – kanalizacyjną: budowa Stacji Uzdatniania Wody 

wraz ze studniami głębinowymi w Krośniewicach – etap II; 

c) udostępnienie terenów Gminy na lokalizację sieci gazowej – głównie ulice i drogi 

gminne na terenie miasta Krośniewice. 

Urząd Miejski w Krośniewicach ponadto w 2021r kontynuował realizację zadania w 

ramach projektu pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach 
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województwa łódzkiego”, realizowanym przez Euro Innowacje sp. z o.o. w partnerstwie z 

Województwem Łódzkim, współfinansowanym przez Unię Europejską. W ramach projektu 

utworzony został Punkt Obsługi Inwestora. 

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.: modernizacja stadionu miejskiego w Krośniewicach-wymiana ogrodzenia 

i doposażenie obiektu oraz realizacja projektu pn.„Publiczny Internet w Gminie Krośniewice”. 

Cel strategiczny III - Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu 

przestrzennego poprzez: 

a) poprawę stanu otaczającego środowiska naturalnego; 

b) zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego, dbanie o ład przestrzenny 

i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców gminy; 

c) poprawa zdrowotności mieszkańców; 

d) kontynuowanie procesu rewitalizacji miasta Krośniewice. 

Cel strategiczny był realizowany m. in. poprzez: 

a) budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – kontynuacja zadania inwestycyjnego 

pod nazwą Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi 

w Krośniewicach – etap II, przebudowa dróg gminnych ul. Bema ul. Wąska 

w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - kanalizacja deszczowa Etap I i Etap II, 

kanalizacja sanitarna i wodociąg; 

b) zorganizowanie odbioru 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 52,6 Mg przy współfinansowaniu 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie; 

c) zorganizowanie odbioru od mieszkańców Gminy Krośniewice odpadów azbestowych  

o łącznej ilości 72,36 Mg przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 
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d) Udzielenie w 2021 r. dotacji celowych na modernizację systemów ogrzewania 

ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice 

dla dwudziestu wnioskodawców; 

e) realizacja porozumienia Gminy Krośniewice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na utworzenie i prowadzenie Gminnego 

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze”. 

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:  

a. inwestycje w infrastrukturę techniczną na terenie Miasta i Gminy Krośniewice, 

mającej na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy; 

b. remonty bieżące dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Krośniewice; 

c. realizacja strategii przez GCKSiR w Krośniewicach została przedstawiona w dalszych 

częściach raportu. 

2) Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy 

Krośniewice na lata 2018 – 2022. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w zasobach Gminy Krośniewice znajdowały się 

263 mieszkania, w tym 31 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 10 291,78 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 11 budynkami wielorodzinnymi o powierzchni 1961,50 m2, 

będącymi w 100% własnością Gminy Krośniewice, z czego na terenie miasta znajduje się 

10 budynków, na terenie gminy 1 budynek. Ponadto w zasobach lokalowych znajdują się 

również 3 lokale użytkowe. 

Pozostałe lokale mieszkaniowe znajdują się w administrowaniu dwudziestu dwóch 

Wspólnot Mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Gminy. 

Źródłem finansowania zasobów są opłaty czynszowe wnoszone przez lokatorów 

oraz dotacja z budżetu Gminy w wysokości 202 152,21 zł. Przedmiotowa dotacja pozwoliła 

na przeprowadzenie koniecznych remontów na budynkach zarządzanych przez MZGKiM 
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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 oraz z tytułu funduszu remontowego w rocznej kwocie – 140 306 87 zł. 

W roku 2021 na budynkach znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym 

oprócz bieżących napraw Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

przeprowadził następujące prace remontowe: 

a) Krośniewice ul. Kutnowska 2 – remont wjazdu bramowego; 

b) Krośniewice ul. Kutnowska 13 – malowanie klatki schodowej; 

c) Krośniewice ul. Błonie 9 – malowanie klatki schodowej; 

d) Jankowice 32 – naprawa głowicy kominowej, czyszczenie rynien; 

e) Krośniewice ul. Plac Wolności 23 – rozpoczęcie remontu elewacji wraz 

z orynnowaniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej; 

f) Krośniewice ul. Kutnowska 2B - wymiana orynnowania wraz z częściowym pokryciem 

dachu papą termozgrzewalną; 

g) Witów 8 - częściowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną; 

h) Krośniewice ul. Kutnowska 21A - częściowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną; 

i) Naprawa pokrycia dachowego na pomieszczeniach gospodarczych w ilości 5 szt. 

Szubina 1, Skłóty 8, ul. Błonie 9, ul. Kutnowska 21B; 

j) Krośniewice ul. Toruńska 28 -uszczelnienie komina; 

k) Krośniewice ul. Błonie 9 – przebudowa komina; 

l) Krośniewice ul. Kutnowska 13 -wymiana pionu kanalizacyjnego; 

m)  Krośniewice ul. Plac Wolności 18 oraz ul. Błonie 9 – częściowa wymiana instalacji 

wodociągowej; 

n) Wykonanie posadzki podłogowej w ilości 2 szt. - ul. Toruńska 30 oraz korytarz  

ul. Błonie 9; 

o) Wymiana/naprawa pieca węglowego w ilości 1 szt. – Głaznów 8, ul. Błonie 9; 

p) Wymiana kuchni węglowych w ilości 2 szt. – Głaznów 10 oraz ul. Kutnowska 15; 

r) Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 9 szt. (ul. Kutnowska 13 – 3 szt., Poznańska 3c – 

3 szt., Skłóty 8 – 1 szt., Kolejowa 25/5 – 1 szt., Głaznów 8 - 1 szt.); 

s) Wymiana stolarki okiennej w ilości 4 szt. (Głaznów 8 – 1 szt., Pomarzany 17 – 2 szt., 

Kutnowska 4 - 1 szt.); 

t) Opłaty do wspólnot za termomodernizację budynków Kolejowa 25/3, Kolejowa 25/4 

i Kolejowa 25/5; 

Łączny koszt przeprowadzonych remontów wyniósł w 2021 r. 38 961,89 zł. 

Do dnia 31.12.2021 r. windykacja zaległości czynszowych prowadzona była przez MZGKiM 

w Krośniewicach poprzez wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty w ilości 179. 

Zaległości monitorowane są na bieżąco średnio raz na kwartał.  

Kwota zadłużenia najemców na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 84 743,20 zł. 
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W roku 2021 dokonano następujących sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych 

na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce gruntu: 

1. Lokal mieszkalny Nr 1, ul. Kutnowska 21, 99-340 Krośniewice za cenę 2 373,60 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 631,68 zł plus podatek VAT 23%; 

2. Lokal mieszkalny Nr 14, ul. Kolejowa 25 blok 3, 99-340 Krośniewice za cenę 23 956,00 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 1 097,60 zł plus podatek VAT 23%; 

3. Lokal mieszkalny Nr 22, ul. Kolejowa 25 blok 6, 99-340 Krośniewice za cenę 18 635,20 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 344,80 zł plus podatek VAT 23%. 

Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwały 23 osoby. 12 maja 2021 r. 

po rozpatrzeniu złożonych wniosków w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

oraz weryfikacji listy osób obowiązującej w roku 2020 sporządzona została nowa roczna lista 

oczekujących na lokal zgodnie z którą na mieszkanie oczekiwało 29 osób, na koniec 2021 r. 

było to 27 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 52,6 Mg i uzyskano dofinansowanie na ten 

cel w kwocie 26 300,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 Odebrano od mieszkańców Gminy Krośniewice odpady azbestowe o łącznej ilości 

72,36 Mg i uzyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 22 384,00 zł 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 W dniu 23 czerwca 2021 wystartowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 

w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17. realizacja projektu „Rodzinne ogrody” 

Projekt „Rodzinne ogrody” realizowany jest przez Województwo Łódzkie w ramach 

działań zmierzających do nakierowania na permakulturę – propagowanie ogrodów 

w przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz na balkonach, w związku z upowszechnianiem 

przez Województwo Łódzkie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 

oraz krajobrazowej poprzez tworzenie zieleni na terenach zabudowanych - 

zakładanie łąk kwietnych, ogrodów społecznych, schronień dla owadów. Projekt 

realizowany jest  na terenach miejskich Województwa Łódzkiego w roku 2021, z 

kontynuacją we własnym zakresie przez gminy miejskie i miejsko-wiejskie w latach 

2022 – 2023. Elementy projektu łącznie z montażem i wykonaniem nasadzeń dla 

Gminy Krośniewice to wartość 24 950, 00 zł. 
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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, 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 2021 r. dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania 

ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice 

dla dwudziestu wnioskodawców na kwotę 60 000 zł. 

 W ramach podpisanego w 2021 roku porozumienia Gminy Krośniewice 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

Gmina uzyskała dofinansowanie 30 000,00 zł na utworzenie i prowadzenie Gminnego 

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „ Czyste Powietrze”, który znajduje się 

w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Krośniewicach. W Gminny Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym 

„Czyste Powietrze”, można skorzystać z doradztwa i pomocy przy wypełnianiu 

skomplikowanych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na wymianę pieca i termomodernizację budynków 

mieszkalnych. Za pośrednictwem Gminy Krośniewice złożono 43 wnioski 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

4) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2021 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, 
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 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich. 

Realizacja Programu w 2021 roku:  

W 2021 r. w Gminie Krośniewice program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt realizowany był wspólnie z Fundacją „Medor” 

Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt w Zgierzu. Na koniec roku 2021 ilość bezdomnych psów 

przedstawiała się następująco: 

 w schronisku było 11 bezdomnych psów; 

 w ciągu roku do schroniska przyjęto 32 psy; 

 w ciągu roku adoptowano 48 psów; 

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 Przychodnią Weterynaryjną, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, 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 dwie sztuki zwierząt – sarna.  

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 
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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: 

 Poprawa ochrony zdrowia mieszkańców; 

 Ograniczenie śmiertelności w wyniku chorób azbestozależnych; 

 Wydłużenie okresu użytkowania obiektów budowlanych; 

 Poprawa estetyki budynków budowlanych; 

 Wzrost atrakcyjności terenów dla inwestorów. 

Efekty ekologiczne: 

 Ograniczanie lub eliminacja narażenia środowiska na azbest. 

Efekty ekonomiczne: 

 Wzrost wartości nieruchomości; 

 Wzrost obrotów na rynku nieruchomości, co w konsekwencji przekłada się na dochody 

własne Gminy; 

 Wzrost inwestycji; 

 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 odebrano od mieszkańców Gminy Krośniewice odpady 

azbestowe o łącznej ilości 72,36 Mg i uzyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 

22 384,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

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. 
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Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych  

w pakiecie klimatyczno- energetycznym: 

 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 

Realizacja celów założonych w Planie ma doprowadzić do stworzenia w Mieście i Gminie 

bardziej przyjaznej dla środowiska przyrodniczego oraz bezpiecznej i efektywnej 

infrastruktury energetycznej, z uwzględnieniem wymogów środowiska. Efektem działań 

będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki 

oraz tlenków azotu). Wzrośnie zatem jakość powietrza na terenie Miasta i Gminy 

Krośniewice, a ilość emiterów ulegnie zmniejszeniu.  

Cel główny realizowany będzie poprzez cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł 

niskiej emisji w Mieście i Gminie Krośniewice 

Cel strategiczny będzie zrealizowany m.in. poprzez: 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynków prywatnych w Mieście i Gminie; 

 zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Mieście i Gminie; 

 monitoring emisji substancji niebezpiecznych do powietrza; 

 dalsza gazyfikacja; 

 wspieranie rozwoju pojazdów elektrycznych (niskoemisyjnych); 

 udrożnienie ruchu na drogach gminnych i powiatowych. 

 

Cel strategiczny 2: Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie 

energetycznym Miasta i Gminy 

Cel strategiczny będzie zrealizowany poprzez: 

 wspieranie programu instalacji odnawialnych źródeł energii w domach prywatnych  

(m.in. kolektory słoneczne, fotowoltaika); 

 stopniową wymianę źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na źródła 

wykorzystujące energię odnawialną (szczególnie pompy ciepła, biomasa, fotowoltaika); 
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 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 2021 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 20 budynkach mieszkalnych; 

 udostępnienie terenów Gminy na lokalizację sieci gazowej – głównie ulice i drogi 

gminne na terenie miasta Krośniewice; 

 złożono wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Montaż OZE 

na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” tj. budynkach: Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19A; Liceum 

Ogólnokształcącego w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17; Szkoły Podstawowej nr 1 

 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17; Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach,  
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ul. Mickiewicza 2; Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3; 

 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Odnawialne źródła 

energii w Gminie Krośniewice” w ramach konkursu na Działanie IV.1 Odnawialne źródła 

energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w ramach RPO WŁ 2014-2020.  

W wyniku realizacji projektu zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne 

w 80 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krośniewice. 

 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja 

budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” tj. sześciu 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Krośniewicach przy ul. Toruńskiej 1,  

ul. Toruńskiej 28, ul. Kutnowskiej 13, ul. Kolejowej 19, ul. Plac Wolności 18 

oraz ul. Targowej 10, która posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie 

termomodernizacji ww. budynku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

7) Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 

Realizację 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 nimi 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. Rok 2021 był czasem walki z koronawirusem poprzez promocję 

szczepień wśród mieszkańców gminy. Informacje na temat profilaktyki i szczepień 

znajdowały się na stronie urzędu: www.krosniewice.pl w zakładce koronawirus. 

8) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 2021-2040 

Przyjęty Uchwałą Nr XLVI/278/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 

2021 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 2021-2040.  

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.  
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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; 

Burmistrz Krośniewic 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. 37 ust. 2, 

w związku z art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 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 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.  
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W 2021 r. zawarto 2 porozumienia o wyżej opisanym charakterze i celowości. 

W sumie jest 25 takich punktów na terenie Gminy Krośniewice.  

Burmistrz Krośniewic monitoruje stan oświetlenia ulicznego, mieszkańcy dokonują 

zgłoszeń telefonicznych, mailowych. W odpowiedzi na zgłoszenia Pracownik Urzędu 

Miejskiego, niezwłocznie wysyła drogą mailową zgłoszenie o braku oświetlenia, „ciemnej” 

żarówce, bądź o żarówce, która zapala się i gaśnie. W 2021 r. dokonano 186 zgłoszeń awarii 

oświetlenia  na terenie Miasta i Gminy Krośniewice, które sukcesywnie są naprawiane. 

Gmina udostępniała również tereny na lokalizację sieci gazowej. 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Gmina Krośniewice zwarła umowę z ENERGA Oświetlenie 

Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-855 przy ul. Rzemieślniczej 17/19, świadczenie usługi 

oświetlenia ulic i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Krośniewice urządzeniami 

oświetleniowymi przez okres 10 lat, w ramach której Wykonawca zobowiązał się m.in. do: 

 podniesienia standardu oświetlenia poprzez wymianę 1290 szt. energochłonnych 

opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED w terminie do 30 września 2022 r.; 

 rozbudowy sieci oświetleniowej o 17 szt. (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) 

w następujących lokalizacjach: Krośniewice, ul. Ogrodowa – 6 szt., Morawce 

 (w kierunku DK91) – 9 szt., Szubsk Duży (skrzyżowanie) – 2 szt. 

Termin realizacji – nie później niż do 30 czerwca 2023 r. 

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 2021 rok.  

W Programie określono następujące formy współpracy, finansowej i pozafinansowej: 

a) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, tj.: 

 powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie jego realizacji, 

 wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji 

na dofinansowanie jego realizacji; 

b) powierzenie lub wspieranie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert 

albo w trybach określonych w art. 12-19 ustawy; 

c) powierzenie lub wspieranie realizacji zadań w trybie pozakonkursowym, określonym  

w art. 19a ustawy; 

d) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania; 

e) tworzenie wspólnych programów i projektów oraz pomoc merytoryczna 

w ich realizacji; 

f) pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych; 

g) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają 

się o dofinansowanie z innych źródeł; 
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h) promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu 

oraz przez inne formy promocji; 

i) konsultowanie projektów uchwał i innych dokumentów dotyczących organizacji 

pozarządowych; 

j) 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 

2021 była: 

a) 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; 

b) ochrona i promocja zdrowia w zakresie: 

 opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych, w tym na choroby 

nowotworowe. 

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 2.2021 z dnia 20 stycznia 2021 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, działających na terenie Gminy Krośniewice, o których Gmina posiada 

wiedzę, tj.: 

 Koło Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży, z siedzibą w Szubsku Dużym; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Wymysłów, z siedzibą w Wymysłowie; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Teresin, z siedzibą w Teresinie; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Wychny, z siedzibą w Nowych Jankowicach; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Jankowice, z siedzibą w Wychnach; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Bielice, z siedzibą w Bielicach; 
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 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. 

Projekt Programu zamieszczony został również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Krośniewicach, na stronie internetowej Gminy Krośniewice, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Krośniewice celem jego publicznego ogłoszenia zapraszając inne 

organizacje do udziału w konsultacjach. 

Ze strony uczestników konsultacji wpłynęła jedna opinia negatywna 

wraz z uzasadnieniem złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą 

w Kutnie w zakresie projektu Programu. 

Wspólnie wypracowany Program współpracy został przedstawiony Radzie Miejskiej  

w Krośniewicach, która zatwierdziła jego ostateczną wersję w dniu 31 marca 2021 r. Uchwałą 

nr XXXIV/203/21 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1926). 

Sposób realizacji programu 

a) Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej 

Współpraca Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 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 2021 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. 

Realizacja konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 

upowszechnianie i wspieranie 

Zarządzeniem nr 53.2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 maja 2021 r. ogłoszony został 

jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: „Tworzenie warunków 
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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: „Gramy w siatkę”; 

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 – 7 000,00 zł; 

b. Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu – 3 000,00 zł. 

Realizacja konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia 

 Zarządzeniem nr 53.2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 maja 2021 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 2021 roku ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultura fizyczna – upowszechnianie  

i wspieranie oraz ochrona i promocja zdrowia. Podpisane zostały dwie umowy na realizację 

zadań w zakresie kultura fizyczna – upowszechnianie i wspieranie. Rodzaj zadania: 

„Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, poprzez organizację 

i udział w zajęciach, zawodach”. Umowy na realizację zaplanowanych w Programie zadań 

publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia nie zostały zawarte z żadną z organizacji 

pozarządowych ze względu na brak ofert. Łączna wysokość środków finansowych Gminy 

wydatkowanych na realizację Programu wyniosła 9 800,00 zł. 

b) 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.   
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10) Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2021 roku 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Krośniewice na rok 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXIII/187/2021 

Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 04 lutego 2021 r. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2021 r. została zaplanowana kwota w wysokości: 150.000,00 zł, z tytułu wydanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 163 162,26 

zł oraz dodatkowa opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych  

o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml – 18 339,08 zł, wydana została kwota: 

181.690,92 zł. Powyższa kwota została rozdysponowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

w następujący sposób: 

a) Dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu 

i pokrycie kosztów badań psychologiczno – psychiatrycznych: ogółem: 6 360,00 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. 

b) 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: 225,00 zł: 

 zakupiono kolorowanki edukacyjne dla dzieci przedszkolnych; 

c) 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 wydarzeń profilaktycznych i o charakterze 

rozrywkowym oraz na poszerzeniu oferty kulturalnej instytucji dostępnej 

w Internecie: zakupiono sprzęt do realizacji nagrań wraz z osprzętem, które dają 

możliwość rozwoju instytucji przez poszerzenie oferty oraz tworzenie dokumentacji 

filmowej z wydarzeń organizowanych przez GCKSiR. Zorganizowano trzy konkursy 

profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: literacko - plastyczno-filmowy „Świat Dziecka”, 

konkurs na scenariusz lub spot profilaktyczny „Kręć z nami, nie z uzależnieniami” 
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oraz konkurs plastyczno-literacki „List 

do Świętego Mikołaja”. Zorganizowano zajęcia 

animacyjne dla szkół z naszego terenu 

w plenerze, wykorzystano dmuchańce, byka 

rodeo czy mega bańki. Odbył się piknik rodzinny 

„Uśmiech dziecka”, dzieci chętnie korzystały 

z atrakcji takich jak m.in. nadmuchiwana rakieta, 

zjeżdżalnia, bigballers oraz eurobangee. 

Zorganizowany został rajd rowerowy, który miał 

wyjątkową oprawę, którą zapewnił koncert 

Orkiestry na Dużym Rowerze. Zakupiono notesy 

oraz koszulki z nadrukiem pod hasłem 

„Kręć z nami, nie z uzależnieniami”. 

Realizacja działań profilaktycznych stworzyła 

nowe możliwości zorganizowania wydarzeń 

i zajęć dla mieszkańców, zapewniając możliwości 

wypełnienia czasu wolnego krośniewiczan 

w atrakcyjny sposób także w czasie pandemii, 

służąc ich rozwojowi, sprzyjając integracji 

społeczności lokalnej oraz wspierając rodziny 

i placówki oświatowe w realizacji funkcji 

opiekuńczej i wychowawczej. 

Wszystkie te elementy mają wpływ na życie 

mieszkańców i zapobiegają alkoholizmowi 

poprzez dostarczenie pozytywnych bodźców 

i pobudzenie dobrych emocji. 

Zakupy poczynione ze środków projektowych 

długo będą służyły mieszkańcom.  
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d) Dofinansowanie do spotkań świąteczno – noworocznych dla dzieci  

ogółem: 12 177,00 zł: 

 zakup 615 paczek dla dzieci z Sołectw Gminy Krośniewice w związku  

z organizacją spotkań pod hasłem profilaktycznym „STOP- UZALEŻNIENIOM”. 

e) 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: 32 902,25 zł: 

 Przyznanie środków finansowych 

dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach wykorzystano na zakup i montaż 

tunelu sportowego do trenowania odbić pałką 

oraz ekranu mobilnego (softball). Zakupiono 

również materiałowe plecako – worki, na których 

przy użyciu techniki sitodruku każdy z uczestników 

zajęć wakacyjnych naniósł zaproponowane 

przez siebie hasło profilaktyczne; 

 Zakupiono stół do gry w teqball, 

mający na celu m.in. promocję zdrowego stylu życia 

i zapewnienie alternatywnych form spędzenia 

wolnego czasu, w tym organizowanie zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży. 

 Teqball to stosunkowo nowa dyscyplina sportowa, 

która zyskuje coraz większą popularność, 

szczególnie w powiecie kutnowskim. Podczas 

imprezy sportowo-kulturalnej „Gramy dla 

Niepodległej” Burmistrz Krośniewic oficjalnie 

przekazała zakupiony stół dla Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji; 

 Zorganizowano akcję oznakowania rowerów 

powiązaną z elementami działań profilaktycznych 

pod hasłem „STOP - UZALEŻNIENIOM”, podczas 

której uczestnikom akcji zostały rozdane opaski 

odblaskowe oraz smycze na klucze z hasłem 

profilaktycznym. Oznakowano 37 rowerów;  
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 Zorganizowano konkurs profilaktyczny pod 

nazwą „STOP - UZALEŻNIENIOM”. 

Celem konkursu było: propagowanie 

zdrowego stylu życia wolnego od używek, 

promowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń, uświadomienie wśród dzieci 

i młodzieży zagrożeń związanych 

z uzależnieniami, zaangażowanie dzieci 

i młodzieży do działań profilaktycznych, 

rozwijanie umiejętności plastycznych.  

Do Urzędu wpłynęło 45 prac plastycznych 

w poszczególnych kategoriach, każda z nich 

spełniała regulamin konkursu; 

 Pokryto koszty dowozu transportu na 

zorganizowanie wyjazdów zawierających 

elementy profilaktyczne; 

 Zorganizowano konkurs plastyczny 

na „KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” – 

wpłynęło 101 prac plastycznych, które 

spełniły regulaminowe kryteria. 

Celem konkursu było: kultywowanie tradycji 

bożonarodzeniowej, rozwijanie wrażliwości 

artystycznej i pomysłowości dziecka, 

doskonalenie umiejętności posługiwania się 

różnymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi, -rozwijanie twórczej inicjatywy 

dziecka, wiary we własne siły, zaangażowanie 

dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych, 

zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt. 3) 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1119).  
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f) Pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno – informacyjnego w tym zakup 

materiałów biurowych, ulotek, broszur, informatorów, plakatów itp. ogółem 

63 346,67 zł: 

 Pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób 

z problemem alkoholowym i ich rodzin (38 097,00 zł); 

 Zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy na potrzeby GKRPA  

(10 869,36 zł); 

 Zakupiono gadżety zawierające hasło profilaktyczne „STOP – UZALEŻNIENIOM” 

oraz słodycze. Gadżety oraz słodycze zostały m.in. rozdysponowane wśród 

przedszkolaków, uczniów mieszkańców z terenu Gminy Krośniewice. (14 380,31 zł); 

 Specjalista psychoterapii uzależnień przyjmował w każdą środę miesiąca. 

W 2021 roku przeprowadził 286 rozmów. Psycholog przyjmował w każdy poniedziałek 

miesiąca. Od lipca 2021 roku udzielił 47 porad. Radcy prawni przyjmowali w każdy 

wtorek i czwartek. W 2021 roku udzielili 55 porad prawnych. 

Z punktu konsultacyjnego korzystają m.in. osoby z problemem alkoholowym, 

dorośli członkowie rodziny z problemem alkoholowym, współuzależnieni, osoby 

doznające przemoc w rodzinie, dzieci. 

g) Wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz szkolenia członków komisji: ogółem: 29 680,00 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, 2 osoby 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 25 osobami uzależnionymi.); 

 kierowała osoby na badanie przez biegłych lekarzy, w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego 

(skierowano 7 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od 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 6 wniosków o zastosowaniu leczenia odwykowego); 

 członkowie komisji w 2021 spotkali się 12 razy w ramach posiedzeń; 

 szkolenia członków GKRPA (1 780,00 zł). 

W oparciu o art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi komisja zaopiniowała 8 wniosków o lokalizacje punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych.  
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11) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośniewice na rok 2021 

został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXIII/188/2021 Rady Miejskiej w Krośniewicach 

z dnia 4 lutego 2021 r.  

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 

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 2021 roku wyniosły łącznie kwotę 10 000,00 zł. 

Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii podejmowane w 2021 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: 

a) Program profilaktyki z zakresu : zdrowie i profilaktyka uzależnień pod nazwą 

„Nie boimy się mówić NIE!” realizowany w Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach. 

Celem programu było: 

 uświadomienie dzieciom istniejących w życiu zagrożeń, 

 wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, 

 rozróżnienie dobra od zła, 

 zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego 

postępowania/ przypadkowych spotkań z nieznajomym, 

 rozumienie powszechnych zakazów/ nakazów w celu uniknięcia wypadku, 

 uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny), 

 upowszechnianie wiedzy o zdrowiu (promocja zdrowego stylu życia), 

 podkreślenie szkodliwego wpływu używek na organizm, 

 zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy. 

Jego adresatami było 154 dzieci z Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach oraz ich 

rodzice.   
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W ramach pozyskanych środków finansowych zorganizowano następujące zadania: 

 Przeprowadzenie Quizu o tematyce uzależnień: 

Dzieci z grupy „Motylków” uczestniczyły w quizie dotyczącym uzależnień. 

Odpowiadały na pytania za pomocą specjalnych plakietek. Nie tylko poszerzały swoją 

wiedzę na temat uzależnień, odpowiedzialności za siebie i innych, ale także dobrze się 

bawiły.  

 Konkurs kulinarny: 

Grupa „Pszczółek” podjęła działania edukacyjne dotyczące zdrowej żywności. 

Dzieci rozmawiały o wpływie zdrowego odżywania na ciało człowieka. 

Dzieci samodzielnie układały menu na zdrową sałatkę oraz wykonały ją w trzech 

zespołach. Jury zadecydowało o zajęciu pierwszego miejsca przez wszystkie 

trzy zespoły. 

 Konkurs plastyczny skierowany dla rodziców i dzieci: 

Konkurs „Nie boimy się mówić NIE!” trwał od 10 do 21 maja i miał na celu wykonanie 

przez dziecko uczęszczające do Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach ulotki 

z hasłem prozdrowotnym techniką dowolną z niewielką pomocą rodzica. 02 czerwca 

2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. 

 Przeprowadzenie zajęć o zdrowym odżywianiu połączone z działaniem: 

Najmłodsza grupa „Krasnoludków” wzięła udział w zajęciach poświęconym 

zdrowemu odżywianiu. Dzieci wykonywały zabawy ruchowe, zapoznały się z piramidą 

zdrowego żywienia oraz własnoręcznie wykonały swoje śniadania.  



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 49 - 

 Kącik dla rodzica: 

W przedsionku przedszkola powstała 

gazetka pt. „Uzależnienia kradną 

marzenia” z informacjami dla rodziców na 

temat uzależnień, ich rodzajów 

oraz sposobów ich rozpoznawania. 

 Przeprowadzenie dnia tolerancji: 

Przeprowadzono zajęcia w grupie 

„Muchomorki” na temat odmienności, 

pozytywnych i negatywnych postaw oraz 

uczuć w grupie. Panie wspólnie z dziećmi 

wyjaśniły pojęcie „tolerancja”. Dzieci 

zainteresowały się tematem i dały temu 

wyraz w wykonanych pracach 

plastycznych. 

 Rozmowa o uzależnieniach, wspólne 

wykonywanie pracy plastycznej 

oraz nadanie jej nazwy: 

Dzieci z grupy "Misiów" wzięły udział 

w zajęciach o uzależnieniach. Rozmawiały 

o rodzajach uzależnień oraz ich wpływie na 

organizm człowieka. Podczas zajęć wykonały 

plakaty a potem, w domu, wspólnie 

z rodzicami wymyślały hasła antynałogowe. 

W ten sposób powstała wspólna praca, 

która została wyeksponowana 

w przedsionku przedszkola, której dzieci 

nadały tytuł „3x NIE”. 

 Teatrzyk kukiełkowy o tematyce 

uzależnień: 

Dzieci z grupy „Żabek” bawiły się w teatrzyk 

kukiełkowy zatytułowany „Ola w świecie 

gier”. Przeprowadzono zajęcia 

z wykorzystaniem aktywności dzieci, 

które miały na celu uwrażliwienie 

na zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i telefonu. Dzieci nabywały 

wiedzy o niebezpieczeństwach płynących z e – uzależnienia oraz po zajęciach miały 

poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania. 
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Wnioskowane środki finansowe posłużyły na realizację zadań Programu profilaktyki z zakresu 

uzależnień „Nie boimy się mówić NIE!”. Dzięki nim zostały zakupione nagrody dla osób 

uczestniczących w konkursie, materiały papiernicze niezbędne podczas wykonywania 

gazetek dla rodziców i plakatów uświadamiających dzieciom zagrożenia wynikające 

ze stosowania używek.  

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

b) Spektakle profilaktyczne „Strach ma wielkie oczy” oraz „Mniam, mniam” 

realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. 

Celem zadania było: 

 promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów; 

 informowanie o szkodliwości substancji psychoaktywnych, których używanie może 

prowadzić do narkomanii i jego negatywnych skutków, 

 budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie, 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania uzależnień,  

 niwelowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,  

 kształtowanie postawy asertywnej, 

 kształtowanie pozytywnego wzorca zachowań pozbawionego negatywnych 

wpływów, których dostarcza współczesny świat,  

 uczenie zasad zdrowego żywienia i otoczenie troską i życzliwością uczniów 

z nadwagą, 

 uczulenie rodziców na konieczność prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia 

pozbawionego substancji psychoaktywnych.  

W ramach pozyskanych środków zorganizowano spektakle „Mniam, mniam” 

i „Strach ma wielkie oczy”, które adresowane były dla klas I – III oraz IV- V w wymiarze 

24 godzin. Program objął 211 uczniów. 

Oferta spektakli była dostosowana do obecnej sytuacji pandemii i izolacji społecznej. 

(tzn. nagrania ze spektakli zostało zapisane na nośniku zewnętrznym) 

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 600,00 zł. 

c) Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Żyję i działam bezpiecznie” 

w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach. 

Celem zadania było: 

 wspieranie rozwoju ucznia i wykształcenie właściwych postaw, kształtowanie 

pozytywnych zachowań prozdrowotnych; 

 uświadomienie zagrożeń zdrowotnych, społecznych wynikających z używania tytoniu, 

alkoholu i narkotyków; 
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 budowa poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie w trakcie trwania pandemii;  

 uświadomienie uczniom odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną 

oraz wyzwolenie potrzeby dbałości o nie, po okresie nauczania zdalnego i izolacji 

społecznej; 

 stworzenie odpowiednich warunków do odkrywania i poszukiwania swoich 

uzdolnień, zainteresowań przygotowujących do życia zawodowego, rozwijanie pasji, 

zdolności, motywacji, zachęcanie do pracy nad sobą; 

 uświadomienie młodzieży, jakie skutki społeczne, spustoszenie fizyczne i psychiczne 

powoduje spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków.  

W trakcie realizacji programu kontynuowana 

była współpraca z trenerem, psychologiem 

z Pracowni Badań Społecznych w Krakowie. 

Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu 

profilaktyki „Alkohol, e-papierosy, papierosy, 

dopalacze, narkotyki - warsztat z zakresu profilaktyki 

uzależnień”. Młodzież trzecich klas liceum wzięła 

udział w warsztatach „Techniki aktywnej nauki, 

motywacja, systematyczność, odpowiedzialność”. 

Motorem napędowym wszelkiej działalności ludzkiej, 

w tym działalności poznawczej, jest zainteresowanie 

wywołane chęcią zaspokajania jakieś potrzeby. 

Najbardziej skuteczny i efektywny w swej nauce 

jest zatem uczeń, który autentycznie chce się uczyć, 

odczuwa potrzebę poznania świata. Należy zatem 

podjąć wszelkie działania, by wyzwolić w nas 

aktywność, by podtrzymać, rozwijać, stymulować 

naszą codzienną motywację. 

Zorganizowano wycieczkę wyjazdową do Płocka 

w trakcie, której realizowano założenia programu. 

Udział wzięło 44 uczniów liceum. Młodzież wzięła 

udział w lekcjach muzealnych w Muzeum „X wieków 

Płocka”, oraz w projekcji filmu „Mistrz”. 

Na realizację powyższego zadania została przyznana 

kwota 3 000,00 zł.  
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d) Program profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. gen Władysława Andersa 

w Nowem pod nazwą „Wszystko w Twoich rękach”. 

Celem zadania było: 

 rozpoznanie u uczniów sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie 

ze środków i substancji psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy); 

 wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych; 

 kontynuowanie działań profilaktycznych w szkole dotyczących profilaktyki zdrowia 

poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez specjalistów 

z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych; 

 przygotowanie dla uczniów oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej potrzeby 

samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej; 

 kształtowanie u uczniów nawyków prozdrowotnych oraz wspieranie ich 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia; 

 wzbogacenie zasobów szkolnych poprzez zakup materiałów edukacyjnych 

koniecznych do pracy z uczniami w zakresie profilaktyki i pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.  

Odbiorcami programu byli wszyscy uczniowie – 218 uczniów. 

W ramach programu zakupiono 12 materiałów edukacyjnych do ww. zadań profilaktycznych. 

Ponadto zakupiono zestaw profesjonalnych spektakli profilaktycznych, których scenariusze 

opracowane zostały we współpracy z psychologami. Spektakle, ze względu na sytuację 

pandemiczną, przekazano szkole na nośniku pendrive pod nazwą „Włącz emocje!”(tematyka 

to świat emocji), „Mniam,mniam” (tematyka to zdrowy styl życia).  

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 2 200,00 zł. 

e) Program profilaktyczny „Potrafię odmawiać- NIE dla używek!” realizowany 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.  

Celem zadania było: 

 profilaktyka zachowań ryzykownych; 

 kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie; 

 informowanie o szkodliwości narkotyków i substancji psychoaktywnych, 

których używanie może prowadzić do narkomanii i jej negatywnych skutków; 

 budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie; 

 kształtowanie postawy asertywnej; 

 kształtowanie pozytywnego wzorca zachowań pozbawionego negatywnych 

wpływów, których dostarcza współczesny świat; 

 promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. 
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Program profilaktyczny adresowany był 

dla 254 uczniów w wieku 7 – 15 lat. 

Warsztaty profilaktyczne przybliżyły uczniom 

problemy i zagrożenia związane z problematyką 

uzależnień. Podczas zajęć warsztatowych 

stosowano różnorodne metody pracy, 

m.in. psychodramy – odgrywanie scenek, kukiełki 

(„Czesio” – lalka teatralna), wywiady, opowiadania, 

rysowanie, praca w małych grupach, wykład, burza 

mózgów, dyskusja na forum grupy. Uczniowie nie tyle brali udział w warsztatach, 

co współtworzyli je swoją aktywnością, pomysłowością, fantazją. Mieli bezpośredni wpływ 

na przebieg zajęć, byli inicjatorami nowych problemów, zadań, w których rozwiązywaniu 

uczestniczyła cała grupa. Często uczniowie mniej aktywni na tradycyjnych lekcjach, 

wykazywali się dużą aktywnością na warsztatach, znaleźli w nich swoje miejsce, podejmowali 

zadania z własnej inicjatywy. Uczniowie uczyli się właściwych zachowań, asertywności 

i zrozumienia problemu uzależnień występującego we współczesnym świecie. Postawa 

asertywna, jaką Warsztaty i prelekcje poprowadzili wykwalifikowani trenerzy i aktorzy 

znający poruszane zagadnienia od strony teoretycznej, jak i praktycznej - „Teatr z Kapelusza” 

z Krakowa.. 

Zamierzone umiejętności uczniów: 

 Uczniowie potrafią realnie ocenić szanse i zagrożenia współczesnego młodego 

człowieka (alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki); 

 Uczniowie znają negatywne następstwa palenia papierosów, spożywania alkoholu czy 

zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych; 

 Uczniowie potrafią wyjaśnić znaczenie słów: asertywność, uzależnienie, nałóg; 

 Uczniowie potrafią zachować się asertywnie w zetknięciu z negatywna presją grupy; 

 Uczniowie potrafią wyrażać swoje zdanie na dany temat i szanują zdanie innych osób; 

 Uczniowie potrafią współpracować w grupie. 

Na realizację powyższego zadania została przyznana kwota 2 200,00 zł. 

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 

w zakresie prowadzenia profilaktyki i zwalczania narkomanii przyznano kwotę: 10 000,00 zł. 

(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wydatki w ramach Gminnego Przeciwdziałania 

Narkomanii poniesione na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii w 2021 roku wyniosły 

łącznie kwotę 10 000,00 zł.  
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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: 

a) diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie; 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

d) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Prace zespołu były prowadzone, 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. 
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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 2021 zrealizowano następujące działania: 

a) w ramach swojej działalności w roku 2021 Gminny Zespół Interdyscyplinarny zwołał 

4 posiedzenia; 

b) na posiedzeniach rozpatrzono 11 spraw z 2021 roku dotyczących przemocy 

psychicznej i fizycznej oraz nadużywania alkoholu przez członków rodzin; 

c) rozpatrzono i monitorowano 11 „Niebieskich Kart” z 2020 roku;  

d) nadal monitorowane są „Niebieskie Karty” z lat poprzednich; 

e) koordynowano współpracę pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz ofiar 

przemocy; 

f) powołano 11 grup roboczych w skład których wchodzili: pracownicy socjalni, 

dzielnicowi/policjanci, asystent rodziny; 

g) grupy robocze powołały 11 posiedzeń; 

h) wsparciem specjalistycznym świadczonym przez asystenta rodziny objęto 1 rodzinę; 

i) pomocą grup roboczych objęto 11 rodzin; 

j) na pisemny wniosek grup roboczych zakończono 19 procedur „Niebieska Karta”; 

k) pracownicy socjalni w związku z podejrzeniem bądź wystąpieniem przemocy 

w rodzinie przeprowadzili 53 wizyty w środowisku. 

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 r. poniesiono wydatki 

w wysokości 5 149, 77 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy. 
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3. Wykonanie uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach 

LP NR UCHWAŁY DATA W SPRAWIE SPOSÓB WYKONANIA 

W styczniu 2021 r. nie odbyła się żadna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach. 

1.  XXXIII/184/21 04.02.2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2021 
rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2021 roku oraz została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z 2021 r. poz. 3749. 

2.  XXXIII/185/21 04.02.2021 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

3.  XXXIII/186/21 04.02.2021 r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

i jest na bieżąco realizowana. 

4.  XXXIII/187/21 04.02.2021 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

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

5.  XXXIII/188/21 04.02.2021 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

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

6.  XXXIII/189/21 04.02.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krośniewice 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 
położonej w obrębie Krośniewice miasto. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

7.  XXXIII/190/21 04.02.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
do gminnego zasobu nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

8.  XXXIII/191/21 04.02.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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9.  XXXIII/192/21 04.02.2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 
Zmiany zostały wprowadzone zgodnie 
z podjętą uchwałą. 

10.  XXXIII/193/21 04.02.2021 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 30 listopada 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. 
Zmiany zostały wprowadzone zgodnie 
z podjętą uchwałą. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 967. 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z 
dnia 23 lutego 2021 r. znak 
PNIK-I.4131.194.2021 wszczął 
postępowanie w celu kontroli legalności 
niniejszej uchwały. 
Wojewoda Łódzki pismem z dnia 30 lipca 
2021 r. znak PNIK-I.0552.12.2021 zaskarżył 
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 
Uchwała została przekazana do WSA 
Uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach 
nr XLI/254/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi 
Wojewody Łódzkiego na Uchwałę 
Nr XXXIII/193/21 Rady Miejskiej w 
Krośniewicach z dnia 4 lutego 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/175/20 
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 
listopada 2020 r. w sprawie określenia 
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przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Krośniewice, których właścicielem 
lub zarządcą jest Gmina Krośniewice 
oraz określenia warunków korzystania 
z tych przystanków oraz udzielenia 
odpowiedzi na skargę. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem 
z dnia 30 listopada 2021 r. sygn. akt III 
SA/Łd 798/21 stwierdził nieważność pkt 4, 
pkt 14 oraz pkt 15 załącznika do niniejszej 
Uchwały.  

11.  XXXIII/194/21 04.02.2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały 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”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany zostały wprowadzone zgodnie 
z podjętą uchwałą. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 966. 

12.  XXXIII/195/21 04.02.2021 r. 
w sprawie przekazania petycji z 11 grudnia 2020 r. Radzie 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została przekazana Radzie 
Ministrów RP. 

13.  XXXIII/196/21 04.02.2021 r. 
w sprawie przekazania petycji z 29 grudnia 2020 r. Radzie 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwością. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała została przekazana Radzie 
Ministrów RP. 

14.  XXXIII/197/21 04.02.2021 r. w sprawie rozpoznania skargi na Burmistrza Krośniewic. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Skarga została uznana za niezasadną. 

15.  XXXIII/198/21 04.02.2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
i jest realizowana przez Komisję Rewizyjną. 

16.  XXXIII/199/21 04.02.2021 r. 
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, rolnictwa, rozwoju 
gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
i jest realizowana przez Komisję Budżetu, 
rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, 
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sportu i opieki społecznej. 

17.  XXXIII/200/21 04.02.2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg wniosków i petycji. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i 
jest realizowana przez Komisję Skarg 
wniosków i petycji. 

18.  XXXIII/201/21 04.02.2021 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny Gminy Krośniewice na lata 2021-2023. 

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

19.  XXXIV/202/21 31.03.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2022 roku. 

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

20.  XXXIV/203/21 31.03.2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 
Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

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 2021 r. poz. 1926. 

21.  XXXIV/204/21 31.03.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie 
w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

22.  XXXIV/205/21 31.03.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu Suchodoły. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

23.  XXXIV/206/21 31.03.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 
miasta Krośniewice przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

24.  XXXIV/207/21 31.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Projekt regulaminu został przekazany 
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie celem 
zaopiniowania. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
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Wodnej w Warszawie postanowieniem 
znak WA.RZT.71.228B.2021 z dnia 21 maja 
2021 r. przedstawił negatywną opinię do 
projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Krośniewice. 

25.  XXXIV/208/21 31.03.2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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 2021 r. poz. 1909. 

26.  XXXIV/209/21 31.03.2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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 2021 r. poz. 1910. 

27.  XXXIV/210/21 31.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Krośniewice w 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 1927 i jest na 
bieżąco realizowana. 

28.  XXXIV/211/21 31.03.2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 1928 i jest na 
bieżąco realizowana. 
Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 7 maja 2021 r. znak 
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PNIK-I.4131.385.2021 stwierdził 
nieważność uchwały w całości. 

29.  XXXIV/212/21 31.03.2021 r. 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego petycją 
dotyczącą przygotowania przez Radę Miejską w 
Krośniewicach komunikatu lub uchwały i pakietu 
profilaktycznego w sprawie uzupełniania niedoborów 
witaminy D, stosowania suplementów przez mieszkańców 
Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Petycja została uznana za 
bezprzedmiotową. 

30.  XXXIV/213/21 31.03.2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie 
referendum ludowego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Petycja nie została uwzględniona w całości i 
została uznana za niezasadną. 

31.  XXXIV/214/21 31.03.2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność 
Burmistrza Krośniewic. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Podtrzymano rozstrzygnięcie wyrażone w 
uchwale XXIV/143/20 z 01.07.2020 r. – 
skarga niezasadna. 

32.  XXXV/215/21 26.04.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

33.  XXXV/216/21 26.04.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

34.  XXXV/217/21 26.04.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

35.  XXXV/218/21 26.04.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone 
zgodnie z podjętą uchwałą. 
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36.  XXXV/219/21 26.04.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

37.  XXXV/220/21 26.04.2021 r. 
w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji 
przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

38.  XXXV/221/21 26.04.2021 r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt Budżetu obywatelskiego 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 2021 r. poz. 2164. 
Wojewoda Łódzki pismem znak PNIK-
I.4131.453.2021 z dnia 21 maja 2021 r. 
wszczął postępowanie w celu kontroli 
legalności uchwały. 
Uchwała nie została uchylona przez 
Wojewodę Łódzkiego. 

39.  XXXV/222/21 26.04.2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zwiększono diety sołtysów i 
przewodniczących zarządów osiedli do 200 
zł. 

40.  XXXV/223/21 26.04.2021 r. 
w sprawie określenia szczegółowych wymogów 
dotyczących Raportu o stanie Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

41.  XXXV/224/21 26.04.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu Godzięby-Luboradz. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

42.  XXXV/225/21 26.04.2021 r. 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości 
dochodów gospodarstwa domowego. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
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Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 2165. 

43.  XXXVI/226/21 28.05.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

44.  XXXVI/227/21 28.05.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

45.  XXXVI/228/21 28.05.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

46.  XXXVI/229/21 28.05.2021 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

47.  XXXVI/230/21 28.05.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w 
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

48.  XXXVI/231/21 28.05.2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z 
dnia 9 czerwca 2021 r. znak PNIK-
I.4131.494.2021 wszczął postępowanie w 
celu kontroli legalności niniejszej uchwały. 
Uchwała straciła moc z dniem wejścia w 
życie uchwały Rady Miejskiej nr 
XXXVIII/240/21 z dnia 29.06.2021 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy.  
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49.  XXXVI/232/21 28.05.2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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 2021 r. poz. 2909. 

50.  XXXVI/233/21 28.05.2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
czystości i porządku 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 2021 r. poz. 2910. 
Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 1 lipca 2021 r. znak 
PNIK-I.4131.537.2021 stwierdził 
nieważność uchwały. 

51.  XXXVII/234/21 15.06.2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/180/20 Rady Miejskiej 
w Krośniewicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
wskazania 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. 
Komisarz Wyborczy w Łodzi II 
Postanowieniami nr 63/2021, 64/2021, 
65/2021, 66/2021, 67/2021, 68/2021 oraz 
69/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. dokonał 
zmian uwzględnionych w niniejszej 
uchwale. 

52.  XXXVIII/235/21 29.06.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

53.  XXXVIII/236/21 29.06.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

54.  XXXVIII/237/21 29.06.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone 
zgodnie z podjętą uchwałą. 
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55.  XXXVIII/238/21 29.06.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

56.  XXXVIII/239/21 29.06.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

57.  XXXVIII/240/21 29.06.2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

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 2021 r. poz. 3375. 

58.  XXXVIII/241/21 01.07.2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/180/20 Rady Miejskiej 
w Krośniewicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
wskazania 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. 
Komisarz Wyborczy w Łodzi II 
Postanowieniem nr 73/2021 z dnia 2 lipca 
2021 r. dokonał zmian uwzględnionych 
w niniejszej uchwale. 

59.  XXXVIII/242/21 01.07.2021 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektorów szkoły podstawowej i 
przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 
2021/2022. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 3412. 

60.  XXXVIII/243/21 01.07.2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Krośniewice, w roku szkolnym 2021/2022. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 3411. 

NA SESJI XXXIX 28 LIPCA 2021 R. NIE PODJĘTO ŻADNEJ UCHWAŁY 
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61.  XL/244/21 30.07.2021 r. 
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum 
zaufania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem 
z dnia 9 sierpnia 2021 r. znak PNIK-
I.4131.633.2021 wszczął postępowanie w 
celu kontroli legalności niniejszej uchwały. 
Wojewoda Łódzki rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 2 września 2021 r. znak 
PNIK-I.4131.633.2021 stwierdził 
nieważność uchwały. 

62.  XL/245/21 30.07.2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2020 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Sprawozdanie zostało rozpatrzone 
i zatwierdzone. 

63.  XL/246/21 30.07.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

64.  XL/247/21 30.07.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

65.  XL/248/21 30.07.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

66.  XL/249/21 30.07.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

67.  XL/250/21 30.07.2021 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Krośniewic Katarzyny Erdman. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

68.  XL/251/21 30.07.2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Krośniewicach. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Skarga została uznana za zasadną. 
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69.  XL/252/21 30.07.2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 3844 i jest na 
bieżąco realizowana. 

70.  XLI/253/21 18.08.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

71.  XLI/254/21 18.08.2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na 
Uchwałę Nr XXXIII/193/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach 
z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/175/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 
listopada 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 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 
31.08.2021 r. 

72.  XLII/255/21 03.09.2021 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

73.  XLIII/256/21 16.09.2021 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

74.  XLIII/257/21 16.09.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone 
zgodnie  
z podjętą uchwałą. 
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75.  XLIII/258/21 16.09.2021 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

76.  XLIII/259/21 16.09.2021 r. 
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg 
wniosków i petycji. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Skład osobowy Komisji skarg wniosków 
i petycji został zmieniony w związku z 
rezygnacją Pana Marka Krysiaka z pełnienia 
funkcji radnego. 

77.  XLIII/260/21 16.09.2021 r. 
W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 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 2021 r. poz. 4592. 

78.  XLIII/261/21 16.09.2021 r. 
W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. 

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 2021 r. poz. 4581. 

79.  XLIII/262/21 16.09.2021 r. 

W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Łódzkiego dotyczącego Uchwały Nr XL/244/21 
Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 lipca 2021 r. w 
sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum 
zaufania. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

80.  XLIV/263/21 14.10.2021 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

81.  XLIV/264/21 14.10.2021 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do WPF zostały wprowadzone 
zgodnie  
z podjętą uchwałą. 
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82.  XLIV/265/21 14.10.2021 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. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego z 
mocą obowiązującą od 01.12.2020 r. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 
pismem z 10.11.2021 r. znak WA-
0003/Ł/60/2021 zawiadomiła, iż niniejsza 
uchwała będzie przedmiotem posiedzenia 
Kolegium Izby w związku z ewentualnym 
naruszeniem prawa, tj. art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1461) poprzez nieprawidłowe określenie 
daty wejścia w życie uchwały. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 5204. 

83.  XLV/266/21 28.10.2021 r. 
W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

84.  XLV/267/21 28.10.2021 r. 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021 – 2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

85.  XLVI/268/21 26.11.2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 

Przyjęto stawkę podatku od nieruchomości 
od rurociągów i przewodów sieci 
rozdzielczej wody oraz budowli służących 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
w zakresie działalności zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz działalności 
zbiorowego odprowadzania ścieków – 
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0,50% ich wartości, 
- dla pozostałych budowli – 2% ich 
wartości,  
- pozostałe stawki kwotowe podatku od 
nieruchomości podwyższono o 5% w 
stosunku do stawek obowiązujących na 
obszarze Gminy Krośniewice od 2020 roku. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 6011. 

86.  XLVI/269/21 26.11.2021 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na 2022 r. 

Obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 
61,48 zł do kwoty 54,00 zł za 1 dt. 
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 2021 r. poz. 6012. 

87.  XLVI/270/21 26.11.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

88.  XLVI/271/21 26.11.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

89.  XLVI/272/21 26.11.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone 
zgodnie z podjętą uchwałą. 
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90.  XLVI/273/21 26.11.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

91.  XLVI/274/21 26.11.2021 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.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 6543 i jest na 
bieżąco realizowana. Rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Łódzkiego znak: 
PNIK-I.4131.962.2021 z 4 stycznia 2022 r. 
skierowane do Rady Miejskiej w 
Krośniewicach stwierdzające nieważność § 
4 ust. 1 pkt 4 w zakresie wyrazów „– innych 
pochodzących z produkcji – według 
zawartych odrębnie umów i wymogów 
ochrony środowiska, w tym przepisów 
prawnych” oraz § 4 ust. 1 pkt 5, § 4 ust. 2, § 
16 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika do uchwały. 

92.  XLVI/275/21 26.11.2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 
Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 6420 i jest 
na bieżąco realizowana. 

93.  XLVI/276/21 26.11.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
najmu z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony 
do 3 lat. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Umowy najmu z dotychczasowymi 
najemcami zostały przedłużone. 
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94.  XLVI/277/21 26.11.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na czas 
oznaczony do 3 lat. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Umowy dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami zostały przedłużone. 

95.  XLVI/278/21 26.11.2021 r. 
w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krośniewice na lata 
2021-2040. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

96.  XLVI/279/21 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia; 
wynagrodzenie w ustalonej w uchwale 
wysokości przysługuje od 1 sierpnia 2021 r. 

97.  XLVII/280/21 08.12.2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

98.  XLVII/281/21 08.12.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

99.  XLVII/282/21 08.12.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

100.  XLVII/283/21 08.12.2021 r. 
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kutnowskiemu.  

Uchwała jest na bieżąco realizowana. 

NA SESJI XLVIII 10 GRUDNIA 2021 R. NIE PODJĘTO ŻADNEJ UCHWAŁY 

NA SESJI XLIX 21 GRUDNIA 2021 R. NIE PODJĘTO ŻADNEJ UCHWAŁY 

101.  L/284/21 28.12.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone 
zgodnie z podjętą uchwałą. 
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102.  L/285/21 28.12.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2024 dla Gminy Krośniewice. 

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

103.  L/286/21 28.12.2021 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice 
na 2021 rok. 

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

104.  L/287/21 28.12.2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2024 dla Gminy Krośniewice. 

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



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 74 - 

4. Podsumowanie działalności w obszarach zadań własnych gminy: 

Realizacja przez Burmistrza zadań własnych Gminy Krośniewice w 2021 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 2021 r. obowiązywały następujące plany miejscowe:  

a) 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; 

b) 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; 

c) Uchwała Nr 69/XII/03 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 sierpnia 2003 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Krośniewice; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 
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i) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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; 

n) 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; 

o) 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 2021 r. wydano: 

a) 52 - wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

b) 207 - zaświadczeń o przeznaczeniu terenu; 

c) 14 - postanowień opiniujących zgodność projektu wstępnego podziału nieruchomości 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

Ponadto przeprowadzono procedurę planistyczną zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania Gminy Krośniewice: 

a) podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice; 

b) uzgodnienia i opiniowanie warunków zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Gminy Krośniewice. 

Przeprowadzono procedurę planistyczną oraz przygotowano projekty uchwał planów 

miejscowych: 

a) podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice 

przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej; 
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b) podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Godzięby-Luboradz; 

c) uzgodnienia i opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Toruńskiej 

i ul. Poznańskiej; 

d) uzgodnienia i opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu Godzięby-Luboradz; 

e) wyłożenie do publicznego wglądu projektów - miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu Godzięby-Luboradz oraz miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice 

przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej; 

f) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmianami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Godzięby-Luboradz 

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miasta Krośniewice przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej. 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 

miasta Krośniewice przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej, będą dotyczyć między innymi terenu 

działki o numerze ewidencyjnym 905, położonej w Krośniewicach, której właścicielem 

jest Gmina Krośniewice i na której planowana jest lokalizacja gminnego ujęcia wody. 

Ustalenia planu dotyczą również fragmentu terenu działki o numerze ewidencyjnym 7/1, 

dla którego określone będą warunki pozwalające wykorzystywać teren w sposób racjonalny 

związany z jego faktycznym użytkowaniem.  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 

Godzięby-Luboradz dotyczyć będą przeznaczenia terenu działki o numerze ewidencyjnym 

91/25, położonej w obrębie geodezyjnym Godzięby-Luboradz, Gmina Krośniewice 

pod eksploatację udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego. 

W chwili obecnej trwa procedura planistyczna sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Suchodoły. Ustalenia będą 

dotyczyć powiększenia istniejącego składowiska odpadów wynikającego z konieczności 

zapewnienia nowych terenów pod składowanie i zagospodarowywanie odpadów w bliskim 

sąsiedztwie istniejącego zakładu oraz dostosowanie zakładu do nowych technologii 

związanych z prowadzoną działalnością. Dodatkowo w granicach planu miejscowego będzie 

dopuszczona możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii, w tym powyżej 100 kW, co 

pozwoli wykorzystać powierzchnie dachów planowanych hal do produkcji energii 

elektrycznej oraz wykorzystać spalanie gazu wytwarzanego przy składowaniu odpadów.  
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Nakłady finansowe poniesione w roku 2021 na sporządzenie studium i planów: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krośniewice – 12.300 zł; 

 Miejscowy plan zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej 

– 7.380 zł, 

 Miejscowy plan zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu Godzięby-Luboradz – 10.332 zł, 

 Miejscowy plan zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu obrębu Suchodoły – 7.872 zł, 

Gospodarka nieruchomościami 

W roku 2021 dokonano: 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: 

a) Działka oznaczona nr ewidencyjnym 380/3 obręb geodezyjny Krośniewice miasto 

o pow. 1451 m2 za cenę 66 963,00 zł plus podatek VAT 23%; 

b) Działka oznaczona nr ewidencyjnym 778/35 obręb geodezyjny Krośniewice miasto 

o pow. 872 m2 za cenę 42 925,00 zł plus podatek VAT 23%. 

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

gruntu: 

a) Lokal mieszkalny Nr 1, ul. Kutnowska 21, 99-340 Krośniewice za cenę 2 373,60 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 631,68 zł plus podatek VAT 23% 

b) Lokal mieszkalny Nr 14, ul. Kolejowa 25 blok 3, 99-340 Krośniewice za cenę 23 956,00 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 1 097,60 zł plus podatek VAT 23% 

c) Lokal mieszkalny Nr 22, ul. Kolejowa 25 blok 6, 99-340 Krośniewice za cenę 18 635,20 zł 

wraz z udziałem w gruncie za kwotę 344,80 zł plus podatek VAT 23% 

2) Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna 

Gmina podjęła działania z zakresie ograniczenia negatywnego wpływu niskiej emisji 

realizując 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 2021 r. dotacji celowej na modernizację systemów 

ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice 

dla dwudziestu wnioskodawców na kwotę 60 000 zł. 

Odebrano ponadto 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 52,6 Mg i uzyskano dofinansowanie na ten cel 
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w kwocie 26 300,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Warszawie. 

Dokonano odbioru od mieszkańców Gminy Krośniewice odpady azbestowe o łącznej 

ilości 72,36 Mg i uzyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 22 384,00 zł 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W 2021 r. realizowano porozumienie Gminy Krośniewice z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na utworzenie i prowadzenie 

Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „ Czyste Powietrze”, który znajduje się 

w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach. 

Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację zadania pn.” Montaż OZE 

na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice”. 

3) Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego 

Infrastruktura drogowa w Gminie Krośniewice obejmowała na dzień 1 stycznia 2021 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 16,928 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. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość dróg w Gminie Krośniewice wynosiła:  

a) dróg pozamiejskich 121,379 km, w tym: 

 o nawierzchni ulepszonej: 

 96,762 km o nawierzchni bitumicznej; 

 0,367 km o nawierzchni betonowej; 

 o nawierzchni nieulepszonej: 
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 1,556 km o nawierzchni brukowej; 

 9,514 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej; 

 13,180 km o nawierzchni gruntowej. 

b) dróg miejskich 18,007 km 

 o nawierzchni ulepszonej: 

 10,52 km o nawierzchni bitumicznej; 

 2,162 km o nawierzchni betonowej; 

 1,327 km o nawierzchni z kostki typu „Polbruk”; 

 o nawierzchni nieulepszonej: 

 1,132 km o nawierzchni brukowej; 

 0,899 km o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej; 

 1,967 km o nawierzchni gruntowej. 

Zwiększenie ilości km dróg pozamiejskich i miejskich wynika z włączenia nowych odcinków 

dróg do kategorii dróg gminnych: 

 na podstawie Uchwały Nr XXXVI/232/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia  

28 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych, Rada Miejska  

w Krośniewicach, zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną dz. ewid.  

nr 36 i 37 obręb geodezyjny Skłóty, w związku z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim, powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 20215 r. poz 1744 z póź. zm.); 

 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXXI/208/21 z dnia  

31 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Rada 

Miejska w Krośniewicach zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogę zlokalizowaną  

na dz. ewid. nr 90/2 obręb Morawce – Krzewie; 

 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr XXXIV/209/21 z dnia  

31 marca 2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Rada Miejska 

w Krośniewicach zaliczyła do kategorii dróg gminnych następujące drogi: Nr ewid. 

745, 746 i 922, 750, 751, 766 i 925/5, 306/8 306/11, 198/3, 380/1 w obrębie 

geodezyjnym Krośniewice.  

Drogi o nawierzchni ulepszonej (utwardzonej) stanowiły na początku 2021 r. 80,30 % 

wszystkich dróg, z tego: 

a) drogi pozamiejskie – 80,28%; 

b) drogi miejskie – 80,43%. 

Drogi o nawierzchni ulepszonej (utwardzonej) stanowiły na koniec 2021 roku 79,73 % 

wszystkich dróg, z tego: 

a) drogi pozamiejskie – 80,02 %; 

b) drogi miejskie – 77,80 %. 
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Drogi nieutwardzone do ogółu dróg stanowiły odpowiednio:  

a) na dzień 1 stycznia 2021 r. - 19,70%. 

b) na dzień 31 grudnia 2021 r. - 20,27%. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r. wynosiła 0,3 km.  

Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2021 r. i 31 grudnia 2021 r. wynosiła 0,00 km. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic w roku sprawozdawczym wykonano remonty 

n/w dróg gminnych i ulic, których Wykonawcą był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Krośniewicach: 

a) utrzymanie zimowe dróg gminnych – 64. 928,00 zł; 

b) udrożnienie przepustu drogowego w miejscowości Pawlikowice, gm. Krośniewice – 

852,10 zł; 

c) naprawa nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych na Osiedlu Nad Rzeką 

(ul. Brzozowa, ul. Łąkowa) – 1.000,00 zł; 

d) powierzonymi materiałami, nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102135E 

na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 102124E (Witów) do granicy z gminą 

Kutno (około 1300m) – 4.200,00 zł; 

e) naprawa powierzonymi materiałami, nawierzchni drogi gminnej nr 102822E – 

ul. Cicha w Krośniewicach – 1.800,00 zł; 

f) naprawa powierzonymi materiałami nawierzchni drogi gminnej nr 102102E 

na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 102134 (Teresin) do końca drogi 

w Bardzinku (około 1140 m) – 2.700,00 zł; 

g) naprawa powierzonymi materiałami drogi wewnętrznej w miejscowości Pomarzany, 

gm. Krośniewice, od posesji nr 33 do 82 – 800,00 zł; 

h) przywrócenie do stanu pierwotnego fragmentu działki ewid nr 79 obręb Krośniewice, 

wykorzystywanego pod budowę drogi tymczasowej – 900,00 zł; 

i) bieżący remont drogi wewnętrznej w miejscowości Pomarzany, dz. ewid. nr 66 obręb 

geodezyjny Pomarzany, gm. Krośniewice. Naprawa przy pomocy użytkownika pól PGR 

– 1.600,00 zł; 

j)  remont nawierzchni nieutwardzonej – droga gminna nr 102106E relacji Nowe - 

Cygany, długość odcinka ok. 1700 m – 6.309,60 zł; 

k) remont nawierzchni nieutwardzonej drogi wewnętrznej w miejscowości Pawlikowice 

od skrzyżowania z drogą gminną nr 102115E – 3.500,00 zł; 

l) Udrożnienie przepustu na rzece Miłonka, w miejscowości Szubina – 500,00 zł; 

m)  remont nawierzchni drogi gminnej o nawierzchni Nr 102107E + droga dojazdowa 

dla mieszkańców o długości ok. 1000 m w miejscowości Pomarzany – 3.448,10 zł; 

n) remont Drogi gminnej nr 102101E w miejscowości Kopy, dz. ewid. nr 159 do granicy 

z Gminą Dąbrowice, długość ok. 930 m – 2.496,00 zł; 

o) remont Drogi gminnej nr 102116E dz. ewid. nr 89 obręb Zalesie, nr 107 obręb 

Wymysłów, nr 90 obręb Zalesie, długość ok 350 m – 3.500,00 zł; 
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p) remont Drogi w miejscowości Stara Wieś, dz. ewid. nr 148 obręb Bielice, długość 

odcinka 380 m – 2.500,00 zł; 

r) remont Drogi gminnej nr 102124E i 102122E na długości ok. 2000 m od drogi 

102106E (Szubsk Duży) skrzyżowanie do drogi 102106 (Szubsk Towarzystwo) - 

4.500,00 zł; 

s) remont Drogi gminnej nr 102120E relacji Godzięby-Zieleniew, długość odcinka 

do naprawy ok. 2000 m – 5.500,00 zł; 

t) przedłużenie przepustów drogowych przy drodze gminnej nr 102124E 

w miejscowości Szubsk Duży – 1 433,00 zł. 

r) pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 102120E na wysokości 

posesji nr 22 w miejscowości Miłonice – 1 942,00 zł. Wywóz oraz miejsce 

składowania nadmiaru ziemi, po stronie zleceniobiorcy.  

s) remont drogi gminnej nr 102104E polegający na punktowym uzupełnieniu znacznych 

ubytków w drodze oraz wyrównanie pozostałej powierzchni równiarką – 4.088,09 zł, 

t) naprawa nawierzchni nieutwardzonej drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 114 obręb 

Pomarzany, dz. ewid. nr 40 obręb Pawlikowice odcinek od drogi gminnej nr 102107E, 

długość odcinka do naprawy ok. 1 km – 3 698,00 zł,  

u) naprawa nawierzchni nieutwardzonej drogi gminnej na odcinku Nowe Probostwo – 

Wola Nowska, dz. ewid. nr 153 oraz 6 obręb Wola Nowska – odcinek od drogi 

powiatowej nr 2172E, długość ok. 2,5 km – 6 083,05 zł,  

w) przywrócenie rowu przydrożnego do stanu pierwotnego, przy drodze gminnej 

nr 102120E, roboty wykonane przy użyciu koparki, zagospodarowanie ziemi 

w zakresie posesji przyległej – 2.758,80 zł,  

y) Remont Drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą gminną nr 102120E relacji 

Godzięby-Zieleniew, długość odcinka do naprawy ok. 750 m – koszt do 800,00 zł, 

z) opuszczenie przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 102120E na wysokości 

posesji nr 22 w miejscowości Miłonice, celem umożliwienia swobodnego przepływu 

wody – 600,00 zł,  

za) Naprawa wyrwy (ubytku) w drodze gminnej nr 102120E relacji Miłonice – Wymysłów 

w km ok. 5+830, o nawierzchni asfaltowej - 800,00 zł brutto,  

zb) Utrzymanie zimowe dróg gminnych – 15.000,00 zł. 

W związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice poniesione zostały 

również następujące wydatki: 

 zakup kruszywa. Koszt 74 208,14 zł; 

 zakup masy bitumicznej naprawczej. Koszt 10 579,98 zł; 

 zakup znaków drogowych. Koszt 2 833,90 zł; 

 zakup plexy z przeznaczeniem na przystanki – 1 379,82 zł; 

 zakup szyb z przeznaczeniem na przystanki – 1 230,00 zł; 

 malowanie znaków poziomych na terenie miasta. Koszt 29 919,75zł; 
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 wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej ulicy Łęczyckiej  

w Krośniewicach. Wykonawca -  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kutno – 

57.762,15 zł;  

 naprawa drogi gminnej nr 102109E (Suchodoły), długość ok. 340 m Wykonał: 

Transport Samochodowy Tomasz Bobrowski ul. Polna 8a, 99-340 Krośniewice - 

1968,00 zł; 

 remont parkingu o nawierzchni z kruszywa przy ul. Południowej w Krośniewicach  

i wykonanie nawierzchni bitumicznej – 10.708,76 zł; 

 wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drodze gminnej nr 102116E 

od drogi krajowej nr 91 do drogi gminnej nr 102117E w miejscowości Miłosna, gm. 

Krośniewice, wyliczenie SDR dla poszczególnych odcinków drogi wraz z określeniem 

struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu oraz analiza z wnioskami potwierdzająca 

zasadność wykonania zjazdów o ponadnormatywnych szerokościach z przedmiotowej 

drogi na zjazdy przyległe – 4.772,40 zł; 

 wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drodze gminnej nr 102116E 

od drogi krajowej nr 91 do drogi gminnej nr 102117E w miejscowości Miłosna, 

gm. Krośniewice, wyliczenie SDR dla poszczególnych odcinków drogi wraz z 

określeniem struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu oraz analiza 

z wnioskami potwierdzająca zasadność wykonania zjazdów o ponadnormatywnych 

szerokościach z przedmiotowej drogi na zjazdy przyległe – 4.526,40 zł. 

4) 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 oraz niezawodnego 

odprowadzania ścieków i ich oczyszczenia, mając na uwadze ochronę środowiska, 

zadowolenia klientobiorców, a także optymalizację kosztów. 

Przedmiotem działania Zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: 

 pobór i uzdatnianie wody; 

 rozprowadzanie wody po sieci; 

 odprowadzanie ścieków do oczyszczalni; 

 oczyszczanie ścieków.  
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Dział Wodno - Kanalizacyjny i Oczyszczalni Ścieków obsługuje następujące obiekty: 

a) Stację Uzdatniania Wody Krośniewice; 

b) Stację Uzdatniania Wody Nowe; 

c) Oczyszczalnię Ścieków Pawlikowice; 

d) Sieć wodociągową z przyłączeniami – cała Gmina; 

e) Sieć kanalizacyjną sanitarną w Krośniewicach i Głaznowie; 

f) Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Godzięby; 

g) Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Głogowa; 

h) Oczyszczalnię ścieków obsługującą Osiedle Morawce. 

W skład SUW Krośniewice wchodzą: 

 cztery studnie głębinowe zlokalizowane na terenie parku miejskiego, ·z których pobór 

wody (łącznie) nie może przekraczać 150 m3/h i 696.011,0 m3/rok; 

 zespół odżelaziaczy i hydroforów, pompownie IIo tłoczącą wodę do sieci 

wodociągowej oraz zbiornik wody czystej o pojemności całkowitej 2.000 m3 

(roboczo 1.500 m3); 

 obiekty pomocnicze i towarzyszące; 

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

Ujęcie posiada Decyzję Starosty Kutnowskiego na wprowadzanie wód popłucznych ważną 

do 30.06.2022 r. 

W skład SUW Nowe wchodzą: 

 trzy studnie głębinowe zlokalizowane na terenie wydzielonej działki  

z których pobór wody (łącznie) nie może przekraczać 70,0 m3/h 

 i 198.125,0 m3/rok; 

 obiekty pomocnicze i towarzyszące. 

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

Ujęcie posiada Decyzję Starosty Kutnowskiego na wprowadzanie wód popłucznych ważną 

do 30.06.2022 r. 

Mechaniczno – biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Pawlikowicach  

po modernizacji przystosowana jest do przyjęcia 2000 m3 ścieków na dobę,  

a parametry ścieków oczyszczonych są dostosowane do wymagań określonych 

przez obowiązujące prawo. 

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

odprowadzanych do rzeki Miłonki oczyszczonych ścieków wynosi 1.069 m3 ścieków na dobę  

i nie może przekraczać 554435 m3/rok.  
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Główne elementy oczyszczalni to: 

 pompownia ścieków surowych; 

 sitopiaskownik; 

 komora osadu czynnego; 

 osadniki wtórne; 

 pompownia osadów; 

 prasa do odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego; 

 stacja zlewna; 

W budynku, w pomieszczeniu sterowni układ automatyki umożliwia sterowanie ręczne  

i automatyczne ww. urządzeń oczyszczalni ścieków. Sterownik jest połączony z komputerem, 

na którym wizualizowany jest proces oczyszczania ścieków. 

W roku 2021 dostarczono do odbiorców 367. 918 m3 wody i przyjęto 257. 529 m³ ścieków 

oraz odebrano ze zbiorników bezodpływowych nieczystości płynne 4 604 m3. 

Struktura sprzedaży przedstawia się następująco: 

Sprzedaż wody:  

 indywidualni: 288. 850 m3; 

 przemysł: 54. 504 m3; 

 urzędy, szkoły: 24. 564 m3; 

 Razem 367. 918 m3 

Oczyszczanie ścieków: 

 indywidualni: 80. 558 m3;  

 przemysł: 121. 678 m3; 

- urzędy: 55. 293 m3  

Razem 257. 529 m3  

Zadłużenie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzania ścieków wynosiło na dzień 

31.12.2021r. – 27 892,87 zł. W roku 2021 wysłano łącznie 564 wezwań do zapłaty.  

Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 pozwy oraz złożono 1 wniosek o wszczęcie 

egzekucji komorniczej. 

Zadłużenie z tytułu dostarczonej wody i odprowadzania ścieków wyniosło na dzień 

31.12.2021 r. – 27 892,87 zł.  

W roku 2021 dwa razu została wszczęta procedura odcięcia wody dłużnikom zalegającym  

z płatnościami. Ostatecznie zakład nie przeprowadził działań wstrzymania dostawy wody, 

ponieważ odbiorcy uregulowali swoje zadłużenia lub zobowiązali się do terminowych 

płatności bieżących rozliczeń.  

Dzięki działaniom podjętym w sprawie odcięcia wody udało się zmniejszyć zobowiązania 

dłużników o kwotę 41 439,45 zł. 
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Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.166.2021/5.  

z dnia 26 lipca 2021 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośniewice. 

Nowa Taryfa weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2021 r. i obowiązywać będzie przez 

najbliższe 3 lata. 

Działalność MZGKiM (Działu Wodno-Kanalizacyjnego i Oczyszczalni Ścieków) 
w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacji oraz budowy, 

przebudowy, naprawy zleconych przez Gminę Krośniewice 

Udrożnienie przepustu drogowego w/m Pawlikowice 852,10 zł 

Budowa rurociągu wody surowe wraz z zasilaniem  320 000,00 zł 

Udrożnienie przepustu na rzece Miłonka, w m. Szubina 500,00 zł 

Naprawa wyrwy w drodze gminnej nr 102120E Miłonice - Wymysłów 800,00 zł 

Pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 102120E 1 942,00 zł 

Przedłużenie przepustu drogowego przy drodze gminnej nr 102121E w/m 
Szubsk Duży 

1 433,00 zł 

Przywrócenie rowu do stanu pierwotnego w/m Miłonice 2 758,80 zł 

Przebudowa przepustu drogowego w/m Miłonice 600,00 zł 

Przebudowa dróg gminnych ul. Bema ul.Wąska w Krośniewicach wraz z 
budową infrastruktury - kanalizacja deszczowa Etap I i Etap II, kanalizacja 
sanitarna i wodociąg. 

730 908,15 zł 

RAZEM: 1 059 794,05 zł 

 

5) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Krośniewicach  

Zakład Usług komunalnych w Krośniewicach został powołany do realizacji zadań 

własnych gminy dotyczących prowadzenia działalności mającej na celu zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty – tzw. zadania własnego gminy. Główny zakres działalności 

obejmuje składowanie oraz zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Spółka w I kwartale 

roku 2021 uzyskała decyzję zatwierdzającą Instrukcję Eksploatacji Składowiska odpadów 

wybudowanego w roku 2019. 

Wcześniejsza decyzja zatwierdzająca zmianę pozwolenia zintegrowanego określa 

rodzaje odpadów, które należy przetwarzać w procesie unieszkodliwiania metodą D5 

(bez możliwości przyjmowania odpadów komunalnych) tj: 

 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); 
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 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 (kod190812); 

 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).  

W związku ze znacznym zużyciem posiadanego przez Spółkę sprzętu a także niedoborem 

pojazdów do zbierania odpadów zakupiono w 2021 roku dwie śmieciarki tj.: 

 samochód ciężarowy SCANIA P310 z zabudową Joab – specjalnie dostosowany  

do potrzeb Spółki – możliwość obsługi pojemników na odpady 2,2 m
3; 

 samochód ciężarowy VOLVO FE 280 – śmieciarka dwukomorowa umożliwiająca 

obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Zakup w/w sprzętu pozwolił Spółce na bezpieczne wywiązywanie się z zawartych 

z kontrahentami umów oraz wydłużył żywotność posiadanej floty do zbiórki odpadów.  

W pierwszym kwartale 2021 roku Spółka podpisała umowę na leasing 

Spycharki Stalowa Wola Dresser TD 20G. 

W trzecim kwartale 2021 roku Spółka dokonała wymiany przestarzałego sprzętu 

komputerowego – zakup 5 szt. laptopów dla pracowników. Zakupiono również 

jeden komputer stacjonarny na składowisko odpadów, dzięki czemu Spółka zyskała 
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możliwość korzystania w pełni z oprogramowania wagowego zintegrowanego z programem 

księgowym. 

W czwartym kwartale 2021 roku Spółka dokonała zakupu nowego zbiornika paliwa 

o pojemności 5000 l umożliwiając tankowanie wszystkich pojazdów posiadanych 

przez Spółkę.  

W dniu 22 kwietnia 2021 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego 

przez przystąpienie do Spółki nowego wspólnika Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi. 

Nowy udziałowiec objął nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym – 

wkładem pieniężnym w kwocie 3.000.000,00 zł co stanowi 6 000 udziałów. 

Wobec powyższego dotychczasowy udziałowiec – Gmina Krośniewice posiada 49% 

udziałów przy czym na jeden udział przypada jeden głos w przypadku Archidiecezji Łódzkiej 

w Łodzi (51% udziałów) – natomiast Gmina Krośniewice posiada uprawnienie dotyczące 

uprzywilejowanych udziałów w wysokości 3 głosów za jeden udział na Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki w trakcie głosowania nad uchwałami. 

Wobec powyższego niebezpieczeństwo związane z ewentualnym ogłoszeniem 

upadłości Spółki zostało zażegnane. Dzięki przystąpieniu nowego udziałowca wzrosło 

zaufanie do Spółki jako partnera biznesowego i w sposób zdecydowany zwiększyły się 

możliwości rozwojowe Spółki  

Warunkiem rozwoju Spółki jest przeznaczanie ewentualnych zysków na inwestycje. 

Zarząd podejmuje działania zamierzające do kompleksowej modernizacji instalacji w tym 

między innymi: budowy i uruchomienia nowoczesnej spełniającej najwyższe standardy 

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, oraz wybudowania kolejnej 

kwatery składowania odpadów. 

6) System gospodarki odpadami  

System gospodarki odpadami w Gminie Krośniewice uregulowany jest w następujących 

aktach prawa miejscowego: 

a) 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. 

b) 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 

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice 

e) Uchwała nr XLVI/274/21Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krośniewice 

f) Uchwała nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 października 2021r. 

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. 

Informacja o odpadach komunalnych w Gminie Krośniewice za 2021 r. 

a) Ilość odpadów komunalnych zebranych w gminie Krośniewice 

 zmieszane odpady komunalne – 1 543,660 Mg; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne – 369,880 Mg. 

b) Ilość odpadów komunalnych statystycznie na 1 mieszkańca (wg złożonych deklaracji): 

 zebranych w sposób zmieszany - na 1 stycznia -190,00 kg/os; 

 zebranych w sposób zmieszany - na 31 grudnia –200,00 kg/os; 

 zebrane selektywnie - na 1 stycznia – 40,00 kg/os; 

 zebrane selektywnie - na 31 grudnia – 50,00 kg/os. 

c) Na terenie Gminy Krośniewice w 2021 r. nie zanotowano żadnych dzikich wysypisk 

odpadów komunalnych, które wymagałoby interwencji Urzędu Miejskiego,  

nie stwierdzono także żadnych pożarów związanych z odpadami komunalnymi. 

d) Do dnia 30.11.2021 r. na terenie Gminy Krośniewice obowiązywała opłata od osoby  

w gospodarstwie domowym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

ustalona Uchwałą 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: 

 odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny – 17,00 zł/os; 

 odbiór odpadów komunalnych w sposób nieselektywny – 34,00 zł/os; 

 kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym- 15,00 zł/os. 

Natomiast od dnia 01.12.2021 r. na terenie Gminy Krośniewice opłata od osoby  

w gospodarstwie domowym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

ustalona została Uchwałą nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia  

14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty  
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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: 

 Odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny – 32,00 zł/os; 

 Odbiór odpadów komunalnych w sposób nieselektywny – 64,00 zł/os; 

 kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym- 29,00 zł/os. 

e) W Gminie Krośniewice prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych w sposób 

selektywny i tak: 

 selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 5 486 osoby – planowany roczny 

dochód 1 201 434,00 zł, 

 posiadających kompostownik – 1350 osób – planowany roczny dochód 

261 900,00 zł. 

Razem roczny dochód wynikający ze złożonych deklaracji winien wynosić 

1 463 334,00 zł – liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji miasto – 3 508 

(liczba mieszkańców  4 024) z terenów wiejskich 3 328 (liczba mieszkańców 3 886). 

W 2021 r. w budżecie Gminy zaplanowano 2 457 476,00 zł na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krośniewice. 

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 

 DOCHODY wyniosły: 1 421 904,61 zł; 

 WYDATKI wyniosły: 2 422 927,71 zł. 

7) Działalność w zakresie telekomunikacji 

Nie podejmowano żadnych działań w tym zakresie. 

8) 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.2021.1371 ze zmian.) 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.  

W ramach transportu zbiorowego zostało zawarte Porozumienie z Miastem Kutno, 

celem wykonywania zadań publicznych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy 
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o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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) 

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 ramach aneksu nr 9 z dnia 18 grudnia 2020 r. do Porozumienia zawartego 

dnia 06 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Krośniewice a Miastem Kutno w sprawie 

współdziałania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w roku 2021 planowano 

1.681,13 km natomiast ze względu SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami nauki zdalnej wykonano 

1 456,38 km, koszt utrzymania linii w 2021 r. wyniósł 11 097,62 zł. 

9) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze 

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: 

a) Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym: 

W 2021 roku schronienia udzielono 3 osobom. W związku z tym poniesiono wydatki 

w wysokości 23 877,89zł. , 3 osoby ponosiły z tego tytułu odpłatność, która to w 2021 roku 

wyniosła łącznie 3697,11zł. 

b) 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 
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celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

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 98 osobom (w tym 52 na wsi), z czego: 

 30 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w tym 11 na wsi); 

 65 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej (w tym 40 na wsi), 

 3 pozostałym osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej ( w tym 1 na wsi). 

Posiłki były realizowane głównie na terenie placówek oświatowych. 

Ponadto 235 osobom przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku celowego 

na zakup żywności (w tym 84 na wsi). W rodzinach tych było 512 osób (w tym 161 na wsi). 

W ciągu 2021 roku: 

 wydano 7 444 posiłków na kwotę 47 080,86zł; 

 udzielono 242 zasiłków celowych na kwotę 296 205,14zł.  

Na realizację Programu zgodnie z Umową nr 161 z dnia 16 marca 2021 r. 

zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Krośniewice - gmina otrzymała dotację 

z budżetu państwa w wysokości 277 786,00 zł. Zadanie finansowano również ze środków 

własnych gminy w wysokości 80 000,00zł. 

Łączne wydatki w 2021 roku wyniosły 343 286,00 zł. 

c) 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 
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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. 

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 2021 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 172 osobom (osób w rodzinach 

421), 1503 świadczenia na kwotę 644 153,09zł, w tym z powodu: 

 bezrobocia: 163 osobom na kwotę 628 531,62zł (1429 świadczenia); 

 niepełnosprawności: 8 osobom na kwotę 8 151,90zł (50 świadczeń); 

 długotrwałej choroby: 2 osobom na kwotę 3 316,50 zł (13 świadczeń); 

 innych przyczyn: 4 osobom na kwotę 4 153,07zł (11 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 1 świadczenie na kwotę 350,50zł. 

Łączne wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 644 503,59 zł i w całości pochodziły z dotacji 

celowej z budżetu państwa. 

d) 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 2021 Ośrodek przyznał zasiłek celowy 116 osobom na łączną kwotę 21 903,46zł 

(125 świadczenia). Zasiłki przeznaczone były między innymi na: pokrycie kosztów zakupu 

żywności, odzieży, opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne 

remonty.  
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e) 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 2021 do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o ww. świadczenie. 

f) 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: 

 podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia przed skutkami silnych 

mrozów;  

 pomocy podopiecznym w wypełnianiu wniosków na ustalenie stopnia 

niepełnosprawności;  

 pomocy przy składaniu wniosku o dowód osobisty;  

 pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, działania mediacyjne; 

 motywowania osób zagrożonych alkoholizmem do podjęcia leczenia; 

 zapewnienia usług opiekuńczych osobom starszym, świadczonych przez opiekunki; 

 pomocy w załatwieniu pobytu i dotarciu do szpitala oraz hospicjum; 

 pomocy oraz udzielenie informacji w uzyskaniu świadczenia w formie dodatku 

mieszkaniowego; 

 działania interwencyjnego w sytuacji osób czy rodzin zagrożonych, potrzebujących 

pomocy; 

 udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących 

im świadczeniach i dostępnych formach pomocy; 

 pomocy w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowej; 

 pomocy w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych; 

 pomocy w uzyskaniu schronienia zimą; 
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 pomocy w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej; 

 organizowania przewozu osób do DPS, poradni, przychodni, sądów i innych 

placówek; 

 pomocy w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne; 

 pomocy w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON; 

 wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy, udzielanie informacji 

o kompetencjach policji, sądu, prokuratury; 

 pomocy w docieraniu do ośrodków interwencji kryzysowej; 

 pomocy w umieszczaniu w szpitalu psychiatrycznym – za zgodą lub bez zgody 

w trybie nagłym; 

 podjęcia działań w celu umieszczenia osoby chorej psychicznie, wymagającej 

całodobowej opieki w domu pomocy społecznej bez jej zgody; 

 monitorowania procesu leczenia; 

 pomocy w uzyskaniu porady prawnej, psychologicznej, pedagogicznej; 

W roku 2021, pracownicy socjalni MGOPS prowadzili pracę socjalną na rzecz 18 rodzin.  

g) 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.  
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Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 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 

38 5 932 77 512,79 

Usługi opiekuńcze świadczone przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy 

zlecenie w ramach pomocy sąsiedzkiej 

6 3 186 27 153,28 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 758 10 331,33 

Ogółem 48 9 882 114 997,40 

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.  

h) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomny:  

W 2021 roku nie zaistniała konieczność sprawienia pogrzebu.  

i) 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. 

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. 
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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. W domu pomocy 

społecznej o zasięgu powiatowym średni miesięczny koszt utrzymania ustala starosta 

i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku. 

Miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej, w których przebywają 

i są kierowani mieszkańcy naszej gminy, w okresie styczeń – marzec 2021r. wynosił 

od 3489,41zł do 3763,53 zł, a w okresie kwiecień – grudzień 2021r. wynosił od 3 880,91 zł 

do 4172,50 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.  

Z uwagi na fakt, iż Ośrodek zapewnia w szerokim zakresie usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania a także współpracuje z zakładami leczniczo – opiekuńczymi 

gdzie to umieszczane są osoby potrzebujące całodobowej opieki do domów pomocy 

społecznej kierowane są tylko osoby na podstawie postanowień sądu czy też takie, którym 

Ośrodek nie jest w stanie zapewnić opieki i nie mają one żadnej rodziny, z którą mógłby 

współpracować a zachodzi zagrożenie życia i zdrowia. 

W 2021 roku 1 osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej. W domach 

pomocy społecznej przebywało ponadto 5 osób umieszczonych w latach poprzednich. 

Łącznie w 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób. 

Odpłatność gminy za pobyt skierowanych osób w domu pomocy społecznej 

wyniosła w 2021 roku 158 990,37zł. 

Za 2 osoby umieszczone w domu pomocy społecznej 2 osoby zobowiązane wnosiły 

odpłatność i w 2021 roku wyniosła ona 29 760,25zł. W przypadku 1 z tych osób opłata 

wnoszona przez osobę zobowiązaną wraz z opłatą wnoszoną przez mieszkankę DPS pokryła 

pełen koszt pobytu w domu pomocy społecznej. 

j) 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 2021 Ośrodek wypłacił zasiłek stały 84 osobom na kwotę 471 849,23 zł, z czego: 

 64 osobom samotnie gospodarującym na kwotę 410 601,87 zł, 

 20 osobom pozostającym w rodzinie na kwotę 61 247,36 zł. 

Wydatki na zasiłki stałe wyniosły w 2020 roku 471 849,23 zł jednakże zostały 

pomniejszone o zwrot świadczeń wypłaconych w przypadku zbiegu prawa do zasiłku stałego 

i świadczeń z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 728,23 zł. W związku z powyższym 

łączna kwota wydatkowanych w 2021 roku środków na zasiłki stałe wyniosła 471 121,00 zł. 
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W roku 2021 zasiłki stałe finansowane były w 100% z budżetu państwa.  

k) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: 

W roku 2021 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 71 osobom pobierającym 

zasiłek stały. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 38 421,87zł i w 100% pochodziła 

z dotacji celowej z budżetu państwa. 

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

społecznej: 

l) 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 2021 Ośrodek przyznał decyzją zasiłki specjalne celowe z przeznaczeniem 

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

i zakupu żywności 64 osobom na kwotę 22 248,56zł.  

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

choroba jednego z członków rodziny. 

m) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki: 

Gmina w 2021 roku nie prowadziła domów pomocy społecznej ani też ośrodków 

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

o zasięgu ponadgminnym. W 2021 roku 3 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 101,00 zł. Łącznie poniesiono na ten cel wydatek 

w wysokości 1 818,00 zł.  
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Zadania własne w 2021 r. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota świadczeń  

w zł 

Zasiłek stały - ogółem 82 856 464 671,00 

w
 t

ym
 d

la
: - osoby samotnie gospodarującej 63 681 403 423,64 

- osoby pozostającej w rodzinie 20 175 61 247,36 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające zasiłek 

stały 

71 743 38 421,87 

Zasiłek okresowy - ogółem 172 1 503 644 153,09 

w
 t

ym
 

p
rz

yz
n

an
e 

 

z 
p

o
w

o
d

u
 - bezrobocia  163 1 429 628 531,62 

 - długotrwałej choroby  2 13 3 316,50 

 - niepełnosprawności 8 50 8 151,90 

 - innych 4 11 4 153,07 

Zasiłki celowe i w naturze - ogółem 180 221 44 152,02 

w
 

ty
m

  - zasiłki celowe  116 125 21 903,46 

 - specjalne zasiłki celowe  64 96 22 248,56 

Usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 
48 9 882 114 997,00 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0,00 

Opłata za DPS 6 60 158 990,37 

 

n) 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 2021 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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10) 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: 

a) pracy z rodziną; 

b) 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: 

a) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; 

b) placówek wsparcia dziennego; 

c) rodzin wspierających. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

b) terapii i mediacji; 

c) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

d) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

e) 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 2021 r. poz. 2268 

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. 
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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. 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 w 2021 roku 

1 asystenta rodziny. 

W 2021 r. wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi przedstawiały się następująco: 

 Wynagrodzenia asystenta rodziny 

wraz z pochodnymi 

w złotych  w % 

Ogółem 45 645,36 100 

Finansowane w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2020” 

2 000,00 4,38 

Finansowane z budżetu gminy 43 645,36 95,62 

W roku 2021 do asystentury zostało skierowanych 14 rodzin, w których łącznie 

przebywało 37 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.  
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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.  

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: 

a) opiece i wychowaniu dziecka; 

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

c) 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 2021 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, 
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przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki 

w wysokości: 

a) 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

b) 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

c) 50 % wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 W 2021 roku 14 dzieci z terenu Gminy Krośniewice przebywało w pieczy zastępczej. 

Wydatki poniesione przez Gminę Krośniewice w 2021 roku na pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej wyniosły – 123 760,12 zł. 

Program „Wspieraj Seniora”: 

Celem strategicznym Programu „Wspieraj Seniora” było zapewnienie usługi wsparcia: 

a) seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostali w domu w związku z zagrożeniem 

zakażenia Covid–19; 

b) osobom poniżej 70 roku życia, którzy pozostali w domu w związku z zagrożeniem 

zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie 

niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 

i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom 

potrzebującym należała do decyzji ośrodka pomocy społecznej. 

Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. 

Koszt zakupów pokrywał Senior, natomiast pomoc w formie usług np.: pomoc w sprawach 

urzędowych, zrobienie zakupów i ich dostarczenie pod wskazany adres były nieodpłatne. 

Program realizowany był od stycznia do grudnia 2021 roku. Z tej formy pomocy 

skorzystała 1 osoba. Pomoc udzielana była systematycznie. Łącznie zrealizowano 45 usług. 

Program finansowany był w całości ze środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid–19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Na realizację Programu w 2021 roku wydatkowano kwotę 14 360,40zł.  

11) 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 2021 r. nie podejmowano działań w zakresie 

budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy. 
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12) Edukacja publiczna 

W roku 2021 Gmina Krośniewice była organem prowadzącym dla jednego przedszkola publicznego, dwóch szkół podstawowych i liceum 

ogólnokształcącego: 

a) Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, ul. Adama Mickiewicza 2, 

b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17, 

c) Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem (z oddziałami przedszkolnymi), Nowe 36, 

d) Liceum Ogólnokształcące, 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 
Szkoła Podstawowa im. gen. 

Władysława Andersa w Nowem 
Szkoła Podstawowa w Nowem – 

sala gimnastyczna 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 104 - 

Dodatkowo w 2021 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. 2020/2021 r. szk. 2021/2022 

Liczba oddziałów  
Liczba 

uczniów  
Liczba oddziałów  Liczba uczniów  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 21 414 21 406 

2. Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem, Nowe 36 8 157 8 151 

3. Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 4 61 4 60 

Ogółem 33 632 33 617 

Liczba wychowanków w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco: 

Lp. Placówka 

r. szk. 2020/2021 r. szk. 2021/2022 

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 
7 153 107 46 7 165 111 54 

2. 
Szkoła Podstawowa im. gen. 

Wł. Andersa w Nowem - Nowe 36 
3 46 33 13 3 52 34 18 

Ogółem 10 199 140 59 10 217 145 72 
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Liczebność uczniów w klasach w roku szkolnym 2021/2022: 

Etaty nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022:  

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. 

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 39,28 43 13 13 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Andersa w Nowem 16,49 18 6,5 7 

4. Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 11,06 15 6 6 

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  

48 3 49 2 55 3 55 3 56 3 21 1 61 3 61 3 

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

14 1 15 1 26 1 14 1 17 1 13 1 25 1 27 1 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
w Krośniewicach 

25 1 7 1 28 2 
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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 oraz stołówkę zlokalizowaną w budynku Liceum. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława 

Andersa w Nowem korzystali z sali gimnastycznej. 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.  

 

  

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 21 1 2 - 1 1 - 

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

10 1 1 1 1 - - 

4. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Krośniewicach 

9 1 2 1 1 - 1 
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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, 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. 

W 2021 roku Gmina Krośniewice na podstawie wniosku złożonego do Wojewody 

Łódzkiego w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 – Priorytet 3” otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek będących 

nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego: Miejskiego Przedszkola 

w Krośniewicach oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. 

gen. Władysława Andersa w Nowem, w łącznej wysokości 5 500,00 zł. W ramach programu 

zakupiono 423 nowości wydawnicze. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 884,19 zł 

 

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie złożonych 

pisemnych deklaracji przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach zorganizowano w szkole dodatkowe zajęcia 

wspomagające w łącznej liczbie 130 godzin. Zajęciami objęci zostali uczniowie klas IV-VIII z następujących przedmiotów: język polski, 

język angielski i matematyka. Zajęcia te miały na celu opanowanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej. Środki finansowe na realizację zajęć 

wspomagających w wysokości 9 100,00 zł Gmina Krośniewice pozyskała z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.  
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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 1 775 263 zł 1 551 962,16 zł 551 252 zł 

Miejskie Przedszkole w Krośniewicach 2 116 298 zł 1 887 981,50 zł  427 144 zł 

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem 2 530 978,33 zł 2 279 706,39 zł 1 595 230 zł 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach 5 229 554,75 zł 5 053 588,54 zł 4 329 747 zł 

Gmina przekazała również dotacje dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, 

w kwocie 878 926,46 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.2020/2021 

Liczba uczniów 
dowożonych 

r.sz.2021/2022 
  

Uczniowie dowożeni: 

1. do przedszkola 35 46 

2.  do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 309 338 

3. do ośrodków szkolno-wychowawczych i rewalidacyjnych 19 21 
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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: 

2 2 2 0 0 16 162,00 PLN 

 

Realizacja zadań oświatowych na rzecz uczniów w roku 2021 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 

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. 
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Stypendia szkolne i zasiłki szkolne: 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna”. Na realizację zadania wydatkowano 

środki finansowe pochodzące z budżetu państwa. Tabela obrazuje realizację zadania. 

 „Wyprawka szkolna 2021”  

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 

150,00 150,00 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 2021 r.  

liczba uczniów, 
którzy otrzymali 
zasiłek szkolny  

w okresie:  
I-XII 2021 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 

132 143,72 26 428,75 26 428,75 0,00 105 714,97 105 714,97 0,00 130 0 
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13) Kultura, w tym biblioteka gminna i inne instytucje kultury oraz ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami 

W 2021 r. 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.  

W roku 2021 została opracowana aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla terenu 

Miasta i Gminy Krośniewice. Powyższa aktualizacja została przyjęta Zarządzeniem Nr 143.2021 

Burmistrza Krośniewic z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz opublikowana na stronie internetowej 

BIP Krośniewice.  

Gmina, jako właściciel kamienic zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

ustawowo zobligowana jest do opieki nad tymi obiektami, utrzymywania w dobrym stanie 

technicznym, przeprowadzania remontów i bieżących konserwacji.  

W związku z powyższym Gmina podjęła działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych związanych z zadaniem pod nazwą „Termomodernizacja budynków 

będących w zasobie Gminy Krośniewice”. Do zadnia zostały zgłoszone kamienice zabytkowe 

w m. Krośniewice przy Pl. Wolności 18 oraz przy ul. Toruńskiej 28. 

Karta adresowa 1 - Dom mieszkalny 

GEZ KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

1. Nazwa 2. Czas powstania 3. Miejscowość 

Dom mieszkalny koniec XIX w. Krośniewice 

4. Adres 6. Fotografia 

Plac Wolności 18 
99-340 Krośniewice 

 

5. Przynależność administracyjna 

województwo łódzkie  
powiat kutnowski  
Gmina Krośniewice 
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Karta adresowa 2 – Budynek mieszkalny w zespole pałacowo-folwarcznym 

GEZ KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

1. Nazwa 2. Czas powstania 3. Miejscowość 

Budynek mieszkalny w 
zespole pałacowo-
folwarcznym 

II połowa XIX w Krośniewice 

4. Adres 6. Fotografia 

Toruńska 28 
99-340 Krośniewice 

 

5. Przynależność administracyjna 

województwo łódzkie  
powiat kutnowski  
Gmina Krośniewice 

W 2021 r. został również poprawiony stan techniczny bramy przy ul. Kutnowskiej 2 w m. 

Krośniewice, który zagrażał bezpieczeństwu ludzi. Wskazany obiekt jest ujęty 

w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. 

Gmina Krośniewice jest również współwłaścicielem budynku wpisanego do Gminnej 

Ewidencji Zabytków znajdującego się przy ul. Błonie 9 w m. Krośniewice tzw. „Andersówki”. 

W miesiącu lipcu 2021 r. został poprawiony stan techniczny obiektu. Remont polegał między 

innymi na naprawie podłogi na klatce schodowej frontowej we wskazanym budynku oraz 

malowaniu ścian.  

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.  

a) Ośrodek Kultury OSPa  

 Rok 2021 był kolejnym rokiem zmagań z pandemią koronawirusa. Zagrożenie chorobą 

COVID-19, z którym przyszło się mierzyć od marca 2020 r., znacząco utrudniało podejmowanie 

działań. W 2021 r. również konieczne były modyfikacje zaplanowanego harmonogramu, rezygnacja 

lub przesunięcie na później terminu niektórych imprez oraz ograniczenie liczby uczestników tych, 

które podlegały realizacji. Niemniej jednak odbyło się wiele niezapomnianych wydarzeń 

i nawiązano współpracę z większymi instytucjami: Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego, Fundacją Zrównoważonego 

Rozwoju, Filharmonią Łódzką, Łódzkim Domem Kultury, dzięki czemu do skutku doszły projekty, 

które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia z wykorzystaniem jedynie własnych zasobów. 

 Świetlica na osiedlu Błonie była nadal wyłączona z działań. Po bogatym w wydarzenia 

poświęcone gen. Władysławowi Andersowi 2020 r. ubiegłoroczne rocznice były obchodzone 

skromnie. Andersówka, pomnik na skwerze, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w 

Nowem – w tych miejscach 12 maja i 11 sierpnia jak zwykle pojawiły się kwiaty złożone w imieniu 

społeczności lokalnej.  
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Sektor kultury, podobnie jak wiele innych obszarów 

działalności publicznej, rozpoczął rok od zmagań 

z licznymi ograniczeniami. Każde luzowanie restrykcji 

i pojawiająca się szansa na działalność były 

wykorzystywane. Ośrodek Kultury OSPa zacieśnił 

współpracę z Parafią Rzymskokatolicką 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Krośniewicach, dzięki czemu część koncertów mogła 

odbywać się w kościele, a przestrzeń obiektu 

sakralnego, dużo większa niż sala widowiskowa GCKSiR, 

pozwoliła na skorzystanie z oferty większej liczbie osób. 

Już 6 stycznia, z okazji święta Trzech Króli, Orkiestra 

Dęta z Krośniewic wzięła udział w oprawie Mszy św. 

oraz wykonała krótki koncert.  Kolejne okazje 

do wspólnego udziału w wydarzeniach kulturalnych 

pojawiły się dopiero za kilka miesięcy. 

W związku z sytuacją pandemiczną większość wydarzeń 

organizowanych w pierwszej połowie roku mogła 

odbywać się jedynie online. Taką formę miał koncert 

Muzyczny podarunek z okazji Dni Babci i Dziadka 

w wykonaniu młodych adeptów sztuki muzycznej 

(21 stycznia). W ostatni weekend karnawału 

(12 - 14 lutego) można było obejrzeć wyemitowany 

w sieci internetowej Karnawałowy koncert ,,w koronie” 

w wykonaniu sopranistki Alicji Zientalskiej i pianisty 

Zbigniewa Mereckiego, z konferansjerką Pawła Górnika. 

Natomiast z okazji Dnia Kobiet powstał niezapomniany 

koncert pt. Za zdrowie Pań…!, w którym wystąpili 

wyłącznie panowie, śpiewając znane i lubiane piosenki 

o kobietach i dla kobiet. Elementem koncertu była 

sonda uliczna, w której mieszkańcy – mężczyźni mogli 

wypowiedzieć się na temat świętowania Dnia Kobiet 

i przygotowywanych z tej okazji niespodzianek 

(zmontowany materiał miał po części formę 

dziennikarską, a po części parateatralną, nieco 

kabaretową – taki charakter miały wypowiedzi 

aktorów Teatru Nie-Za-Wielkiego). Realizacja koncertu 

(próby, nagrania), choć prowadzona w małych grupach, 

by zachować bezpieczeństwo, przyniosła radość 

z możliwości ponownej wspólnej pracy. Program 

wyemitowany został 4 razy (z okazji Dnia Kobiet 

oraz pierwszych dni wiosny), a rok później 

przypomniany.   
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Uczestnicy zajęć dziecięcej grupy teatralnej Na przekór wzięli udział w konkursie Zwierzątkowo, 

tym razem realizowanym w formie online. Indywidualne przygotowania do konkursu zaowocowały 

zdobyciem licznych nagród, aż 6 osób (z 7 przygotowywanych) stanęło na podium w swoich 

kategoriach. Sukces odniosły również dwie starsze recytatorki w konkursie Z kotem, zdobywając 

pierwsze i trzecie miejsce. Obydwa konkursy zorganizował Kutnowski Dom Kultury. 

Dodatkowo troje recytatorów przygotowanych zostało do konkursu Książnicy Płockiej Pięknie być 

człowiekiem, który również miał formę online. Natalia Łuczak zajęła I miejsce w eliminacjach 

rejonowych w MiPBP w Kutnie i została zakwalifikowana do finału w Płocku. 

 Nowym formatem wydarzeń kulturalnych 

zaproponowanym odbiorcom w 2021 r. był cykl filmów 

pt. Drukowane nie gryzie, czyli czytanie na ekranie, 

a jego celem była promocja czytelnictwa wśród osób 

w różnym wieku. Filmy prezentowane były na stronie 

www.krosniewice.net, na YouTube i Facebooku. 

Powstało 18 nagrań, w których fragmenty wybranych 

książek czytało 21 osób w różnym wieku. Pierwszy 

filmik wyemitowano 8 marca i w każdy poniedziałek 

do wakacji premierę miał kolejny odcinek. Format 

spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno osób, 

które podjęły się roli lektora, jak również odbiorców, 

którzy czekali na kolejne nagrania, tym bardziej, 

że również miejsca realizacji nagrań bywały 

zaskakujące. (Statystyka dotycząca ilości wyświetleń 

poszczególnych filmów znajduje się w dalszej części 

raportu). 

 Stopniowe luzowanie obostrzeń pandemicznych 

pozwoliło na coraz częstsze spotkania na żywo i powrót 

do części zajęć, początkowo głównie 

edukacyjnych, skierowanych do dzieci. Organizacja Ferii 

z coolturą była niemożliwa, ale dzięki zniesieniu części 

ograniczeń warsztaty wakacyjne przebiegały zgodnie 

z planem i były rozszerzone o kolejne propozycje. 

W dniach od 28 czerwca do 9 lipca odbył się 7-dniowy 

cykl zajęć Wakacje z coolturą, podczas którego 

uczestnicy w przyjemny sposób zdobywali nowe 

umiejętności, rozwijali pasje i aktywnie spędzali czas. 

Pod opieką instruktorów GCKSiR 33 - osobowa grupa 

dzieci i młodzieży mogła wziąć udział w warsztatach rękodzieła z wykorzystaniem drewna 

osikowego, poznać technikę wykonywania prac z gipsu czy malowania na tkaninie. Nie zabrakło 

wycieczek (były to wyjazdy do Łowicza, Kutna czy pobliskiego lasu) oraz zajęć rekreacyjno-

sportowych, głównie na świeżym powietrzu, a w przypadku niepogody – w hali sportowej. 
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Po raz kolejny do Krośniewic zawitał Happy Bus – atrakcja 

znana mieszkańcom z lat ubiegłych. GCKSiR udzieliło 

wsparcia akcji, która jest jedną z form działalności Fundacji 

Pomocy Dzieciom Happy Kids. W dniach 5-7 lipca 

w zabawach oferowanych przez animatorów fundacji 

łącznie wzięło udział około 300 dzieci. Dodatkowo 

12 sierpnia odbyła się wycieczka dla dzieci i młodzieży 

do Płocka, podczas której 47-osobowa grupa zwiedziła 

miasto i ZOO (szersze informacje o wycieczkach zostały 

zamieszczone w części Turystyka). Z inicjatywy Burmistrz 

Krośniewic Katarzyny Erdman na sierpniowe wtorki 

zaplanowano zajęcia dla dzieci na stadionie miejskim. 

Instruktorzy zawsze czekali o określonych godzinach 

na dzieci, jednak te dopisały tylko na pierwszych i drugich 

zajęciach (odpowiednio 23 i 18 osób). W kolejne trzy 

wtorki instruktorki oczekiwały w gotowości, ale zabrakło 

chętnych do zabawy. Powodem zapewne była wietrzna 

pogoda i zimno, które nie zachęcało do aktywności 

na świeżym powietrzu. GCKSiR zorganizowało dwa festyny, 

które skierowane były głównie do dzieci i rodzin. Pierwszy, 

Uśmiech dziecka odbył się 6 czerwca i wzięło w nim udział 

około 500 osób. Podczas festynu Rodzina razem bawiło się 

wspólnie ok. 300 osób.   
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Po przerwie spowodowanej pandemią do Krośniewic wrócił 

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. 

W ramach 22. edycji imprezy, 7 sierpnia w kościele 

parafialnym w Krośniewicach wystąpił kwintet dęty 

muzyków Orkiestry Symfonicznej FŁ Wind 5. Festiwal 

odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Łódzkiego. W 2020 r. ograniczono liczbę 

koncertów do zaledwie ośmiu (wcześniej muzycznych 

miejsc na trasie było nawet trzykrotnie więcej) i nasze 

miasto nie znalazło się wśród gospodarzy, ale w 2021 r. 

dostąpiło tego zaszczytu, jako jedno z jedenastu miast. 

Krośniewice gościły Kolory Polski już szósty raz 

(po raz pierwszy w 2016 r.) i z pewnością nie ostatni, 

gdyż współpraca GCKSiR i FŁ układa się pomyślnie i cały czas 

się rozwija.  

 Co roku ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez 

są dożynki. W 2021 r. odbyły się one 5 września, ale z uwagi 

na pandemię w nieco ograniczonej formie. 

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. Ze specjalną 

oprawą, poświęceniem chleba i ziarna oraz przyniesionych 

wieńców wykonanych przez reprezentacje kilku wiosek. 

Po Mszy korowód przeszedł na skwer miejski, gdzie 

po części oficjalnej rozpoczęły się koncerty,  a jako pierwsza 

wystąpiła kapela Krośniewiacy. Gwiazdą wydarzenia było 

Trio Mariachi – zespół znany telewidzom z programu  

Jaka to melodia, a bywalcom imprez plenerowych 

z ubiegłorocznej Wakacyjnej Trasy Dwójki (koncerty 

prezentowane również w TVP). Na zakończenie wystąpili 

DJ Andreas i Duo Dance wykonujący muzykę nurtu 

disco polo. 

Ważnym punktem dożynkowego programu były stoiska 

sołectwa Kajew i Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 

Szubsk Duży. Przygotowały one poczęstunek w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywały się pod 

hasłem Smaki dziedzictwa. Na stołach nie zabrakło 

tradycyjnych przysmaków kojarzonych z wiejskim 

poczęstunkiem. Swoje stoisko przygotowało także GCKSiR, 

które przypomniało smaki PRL-u. W obchody Europejskich 

Dni Dziedzictwa GCKSiR włączyło się już po raz trzeci.   
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Jesień była bogata w wydarzenia kulturalne – odbyły się 

liczne wyjazdy na spektakle  i koncerty do Łodzi oraz doKutna, 

a w Ośrodku Kultury OSPa zorganizowano m. in. spotkanie 

autorskie z Markiem Piotrowskim z okazji wydania trzeciego 

tomiku jego poezji (2 października), gościnny występ Elżbiety 

Ołubek z przejmującym i znakomicie zagranym monodramem 

Walerka (21 listopada) oraz autorski recital Janusza 

Kotarskiego zatytułowany Porozmawiajmy o uczuciach, 

któremu akompaniował Zbigniew Merecki (27 listopada).  

Z okazji Święta Niepodległości odbyła się Msza św. z oprawą 

i koncertem Orkiestry Dętej z Krośniewic, a dzięki współpracy 

z Łódzkim Domem Kultury, dodatkowo zaprezentowano 

wystawę Polska Niepodległa. Ośrodek Kultury OSPa włączył 

się w pomoc przy organizacji wydarzeń sportowych – 

Jedenastego o 11.00 biegniemy dla Niepodległej 

oraz Gramy dla Niepodległej. Na zakończenie obchodów 

Święta Niepodległości (14 listopada) na krośniewickiej scenie 

wystąpił Jan Pietrzak z koncertem pt. Blask bitewnej chwały.  

W programie koncertu znalazły sie znane, ważne dla Polaków 

utwory, jak Żeby Polska była Polską, ale jego materią była też 

gawęda historyczna i zabawne dykteryjki na temat czasów 

PRL-u. Artysta był w swoim żywiole – nie na próżno uznawany 

jest za prekursora rodzimego stand-upu.  
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 W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie 

po raz pierwszy w Krośniewicach zorganizowano Wigilię 

Gminną połączoną z kiermaszem bożonarodzeniowym. 

Wydarzenie odbyło się w przedświąteczną niedzielę, 

19 grudnia. Najpierw w kościele parafialnym wystąpił chór 

A’cappella, który przygotował oprawę wokalną Mszy św., 

a następnie zaprezentował koncert pastorałek i utworów 

świątecznych. Druga część spotkania odbyła się na skwerze 

miejskim, gdzie nie zabrakło życzeń, symbolicznego 

dzielenia się opłatkiem, wizyty Mikołaja i wigilijnych 

smaków. Świąteczne potrawy przygotowały panie 

z lokalnych kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń – 

Wymysłów, Wychny, Wola Nowska, Nowe Jankowice 

i Teresin, a wraz z nimi swoje stoisko degustacyjne 

i sprzedażowe zaaranżowała Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Krośniewicach, zaś na stoisku GCKSiR można 

było poczęstować się ciepłą kawą i herbatą. Można też było 

kupić upominki świateczne dla bliskich – swoje ekspozycje 

z rękodziełem przygotowali indywidualni twórcy, 

organizacje i fundacje, które zysk ze sprzedaży 

przeznaczają na swoją działalność dobroczynną. 
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Rok zakończył się niezapomnianym 

koncertem sylwestrowym w wykonaniu zespołu 

Leon Voci, w skład którego wchodzi czterech 

ukraińskich tenorów. Koncerty sylwestrowe to już 

tradycja instytucji. Dają one mieszkańcom 

i gościom możliwość spędzenia tego wyjątkowego 

wieczoru przy dźwiękach pięknej muzyki. 

Taka forma pożegnania roku cieszy się od kilku lat 

niesłabnącą popularnością. 

Sejm RP stosowną uchwałą ustanawia patronów 

roku, aby stworzyć dodatkową okazję 

upamiętnienia postaci ważnych dla naszego 

państwa, narodu i jego historii, zwykle w związku 

z przypadającymi rocznicami. Rok 2021 

miał wyjątkowo liczną galerię patronów, a GCKSiR 

swoimi wydarzeniami uczciło trzech z nich. 

W związku z Rokiem Baczyńskiego ogłoszonym 

z okazji 100. rocznicy urodzin poety, w dniu 

1 sierpnia, kiedy to tradycyjnie upamiętniamy 

rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, odbył się koncert pt. Z wiatrem w wykonaniu 

Sławomira Zygmunta. Program recitalu to autorskie kompozycje do tekstów K.K.Baczyńskiego, 

który walczył i zginął w powstaniu.  

 

Rok 2021 był poświęcony także ks. Stefanowi 

Wyszyńskiemu. Wcześniej, na 2020 r. planowano 

beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i obchody 100. 

rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, jednak 

z powodu pandemii rocznica wówczas 

upamiętniona była skromnie, bez hucznych 

uroczystości, a beatyfikację przeniesiono na 12 

września 2021 r. Z okazji tej uroczystości GCKSiR 

przygotowało koncert pt. Soli Deo, Totus 

Tuus poświęcony życiu obu wielkich kapłanów nazywanych gigantami, ich duchowej przyjaźni i 

nauczaniu (7 listopada). Był to koncert krośniewicki – od scenariusza po wykonanie. Obydwa 

koncerty odbyły się w kościele parafialnym w Krośniewicach. We współpracy z parafią 

zorganizowano również IV Pielgrzymkowy Rajd Rowerowy, którego celem tym razem był Kościół 

Świętej Rodziny w Przedczu, gdzie w latach 1930-31 wikariuszem był późniejszy Prymas Tysiąclecia. 

Przy tej okazji można było wysłuchać prelekcji oraz obejrzeć ciekawą i piękną wystawę planszową 

pt. Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas, który patrzył dalej.  

 

Natomiast, by przybliżyć twórczość Stanisława Lema, Ośrodek Kultury OSPa zorganizował dla dzieci 

i młodzieży wyjazd do Teatru Pinokio w Łodzi (7 listopada) na spektakl B@jki robotów. 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 120 

Oprócz wydarzeń zaplanowanych 

w harmonogramie działań instytucji, zrealizowano 

również takie, na które pozyskano 

dofinansowanie zewnętrzne, co odciążyło budżet 

instytucji i pozwoliło na urozmaicenie oferty. 

GCKSiR po raz kolejny aplikowało do konkursu 

Infrastruktura domów kultury zorganizowanego 

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. Tym razem, po raz 

pierwszy, wniosek zyskał wysoką ocenę punktową 

i znalazł się w grupie zakwalifikowanych do realizacji. Instytucja pozyskała 41.000,00 zł na zakup 

instrumentów muzycznych, które służą prowadzeniu edukacji kulturalnej i animacji kultury. Wraz 

z wkładem własnym, czyli dotacją z budżetu samorządu lokalnego, łączna kwota realizacji zadania 

wyniosła 68.490,00 zł, co pozwoliło na zakup pianina cyfrowego, tuby, 2 puzonów 

(w tym dziecięcego) oraz saksofonu tenorowego. Od razu rozpoczęła się nauka gry na nowych 

instrumentach i próby. Instrumentarium zadebiutowało na scenie przy najbliższych okazjach – 

pianino w koncercie Jana Pietrzaka Blask bitewnej chwały (14 listopada), a pozostałe – 

w świątecznym programie Orkiestry Dętej z Krośniewic (18 grudnia). 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Krośniewicach złożyło wniosek do programu 

grantowego Generacja 6.0 Fundacji BGK im. J. K. 

Steczkowskiego. Projekt pod nazwą Piękni, 

zdrowi, utalentowani został pozytywnie 

rozpatrzony i znalazł się wśród 30 najwyżej 

ocenionych, uzyskując dofinansowanie 

w maksymalnej wysokości 15 000 zł. Głównym 

jego celem było stworzenie okazji 

do wielokierunkowego rozwoju osób w wieku 60+ 

zamieszkujących Gminę Krośniewice przez organizację cyklu warsztatów podzielonych na bloki 

tematyczne. Dzięki różnorodności warsztatów oraz profesjonalnym instruktorom cel ten został 

osiągnięty. Poszerzona została wiedza i umiejętności seniorów w zakresie obsługi komputera oraz 

posługiwania się możliwościami Internetu, co przeciwdziała wykluczeniu społecznemu 

i technologicznemu uczestników warsztatów pn. Nie boję się Internetu. Blok Zdrowo jem, zdrowo 

żyję dał ogromną porcję wiedzy na temat zdrowego żywienia seniorów, odpowiedniego 

komponowania posiłków, interakcji leków z żywnością i prawidłowego żywienia w jednostkach 

chorobowych. Wdrażanie wiedzy zdobytej podczas spotkań i konsultacji z dietetykiem oraz 

aktywność fizyczna miały pozytywny wpływ na stan zdrowia, sprawność ruchową i kondycję 

fizyczną seniorów. Dużą popularnością cieszył się cykl warsztatów Piękni i zadbani prowadzony 

przez kosmetyczkę i stylistkę. Rady udzielane przez specjalistki oraz indywidualne podejście 

motywowałyby lepiej zadbać o siebie, poprawić wygląd, wprowadzić odważne zmiany dotyczące 

koloru włosów i stylu ubioru. Zadowolenie uczestniczek oraz wzrost poczucia własnej wartości u 

wielu z nich jest naprawdę zauważalny. 
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Ponadto dwa warsztaty kulturalne 

Scena jest dla mnie oraz Odkrywam talent stały się 

dopełnieniem całości. Seniorzy, oprócz wzmożonej 

troski o zdrowie i wygląd, mieli również okazję, 

by zadbać o rozwój swoich zainteresowań i pasji. 

Zwiększyła się ich otwartość na nowe propozycje 

artystyczne, a samodzielne wykonanie nadruku na 

koszulce, (czego nie można zrobić w warunkach 

domowych) dało powód do radości i dumy. 

Próby teatralne wpisały się w regularny kalendarz 

pracy seniorów do końca roku, poszerzono 

program opracowany w ramach zajęć 

projektowych, dzięki czemu rozwinął się on 

w spektakl pt. Historie miłosne i melodie od serca 

zaprezentowany publiczności z okazji Dni Babci 

i Dziadka (22 stycznia 2022r.). W planach  

jest tourne po instytucjach kultury 

w sąsiednich miejscowościach i udział w 

przeglądach, gdy organizatorzy wrócą do tych 

wydarzeń, co zapewne nastąpi po wakacjach. Projekt zakładał realizację wszystkich zajęć 

od stycznia do czerwca 2021 r. i zakończenie cyklu wydarzeniem finałowym, podczas którego 

zaprezentowane miały być efekty podjętych działań. Sytuacja pandemiczna w kraju i wprowadzone 

obostrzenia spowodowały potrzebę aneksowania umowy i wydłużenia czasu realizacji projektu 

do końca sierpnia. Jednak mimo tego przedłużenia czas na realizację warsztatów był znacznie 

krótszy niż zakładano w projekcie (skrócony z sześciu do trzech miesięcy). Projekt był więc bardzo 

intensywny i czasochłonny, a wakacje w Krośniewicach minęły pod znakiem zajęć dla seniorów. 

Po długim okresie lockdownu, zamknięcia i ograniczeń wszyscy byli spragnieni wspólnych działań, 

kontaktów i różnorodnej aktywności, co spowodowało, że seniorzy chętnie brali udział 

w warsztatach. Prowadzącymi były osoby zaproszone do współpracy lub instruktorki GCKSiR –

w zależności od tematyki. W ramach działań projektowych odbyło się łącznie 40 spotkań, 

w przeliczeniu na godziny zegarowe to – zgodnie z harmonogramem projektu – 68 godzin 

wspólnych ćwiczeń, prób, zajęć warsztatowych. W rzeczywistości realizacja zajęła znacznie 

więcej czasu, bo dłużej niż planowano trwały spacery z kijkami, próby teatralne, zajęcia 

komputerowe. W projekcie wzięło udział łącznie 112 osób. Zmieniła się również koncepcja 

wydarzenia finałowego. Na zakończenie zadania zaplanowano koncert z udziałem gości – kabaretu 

Bi Ba Bo z Łodzi i miejscowych artystów w sali widowiskowej Ośrodka Kultury OSPa. Z powodu 

pandemii i problemów personalnych kabaret nie wznowił prób i nie był w stanie wystąpić, 

toteż trzeba było zmienić plany i szybko znaleźć inny pomysł na podsumowanie działań. 

Dzięki dobrej współpracy z Fundacją BGK i Teatrem Powszechnym w Łodzi finał był godny dużego 

projektu. Liczna, bo dziewięćdziesięcioosobowa grupa osób obejrzała spektakl specjalnie dla nich 

zagrany – była to sztuka Krzysztofa Kędziory pt. Wykapany zięć w reżyserii Pawła Szkotaka. 

Przedstawienie zaprezentowano na Małej Scenie Teatru Powszechnego, a na widowni zasiedli 
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wyłącznie krośniewiczanie. Publiczność dobrze się bawiła (Powszechny to wszak Polskie Centrum 

Komedii). Projekt został pozytywnie oceniony i rozliczony przez grantodawcę. 

Kolejną ciekawą propozycją skierowaną do starszych mieszkańców gminy był projekt 

pn. Przystanek Kultura – Musical, którego celem było ułatwienie dostępu do kultury seniorom 

zamieszkującym małe miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Pomysłodawcą 

i operatorem projektu był Łódzki Dom Kultury, a partnerem – Gminne Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Krośniewicach oraz instytucje działające w siedmiu innych miejscowościach naszego 

województwa. Projekt polegał na realizacji programu 

edukacyjnego, w ramach, którego 

dwudziestoosobowa grupa uczestników poszerzała 

swoją wiedzę o musicalu. Zajęcia miały formę 

warsztatów umożliwiających aktywne poznawanie i 

doskonalenie umiejętności scenicznych, które 

składają się na spektakl musicalowy – śpiew, taniec 

i aktorstwo. Elementem projektu był także wykład 

ukazujący historię musicalu, bogaty w informacje 

z dziejów gatunku. Wydarzeniem finałowym projektu 

był wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi 

(14 października) na spektakl pt. Pretty Woman. Projekt był wartościowy ze względu na jego 

merytoryczną zawartość, ale sprawił też uczestnikom 

wiele radości, którą daje osobisty udział w tworzeniu 

kultury – wspólna praca nad utworem tanecznym, 

wokalnym czy minispektaklem. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w wysokości 37 000 zł. możliwe było wzbogacenie 

oferty wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych GCKSiR 

skierowanych do osób w różnym wieku, podczas 

których propagowany był zdrowy tryb życia 

i przeciwdziałanie uzależnieniom w ramach kampanii 

profilaktycznej prowadzonej tym razem pod hasłem 

Kręć z nami, nie z uzależnieniami. Zorganizowano 

trzy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: 

literacko-plastyczno-filmowy Świat Dziecka, konkurs 

na scenariusz lub spot profilaktyczny Kręć z nami, 

nie z uzależnieniami oraz konkurs plastyczno-literacki 

List do Świętego Mikołaja.  

Celem konkursów była profilaktyka uzależnień poprzez stworzenie możliwości spędzania wolnego 

czasu w sposób twórczy i rozwijający pasje. Wyniki konkursów opublikowane zostały na stronach 

internetowych organizatora, a nagrody uroczyście wręczono laureatom. Zorganizowane zostały 

również wystawy pokonkursowe, które można było oglądać przy okazji wizyt w Ośrodku Kultury 

OSPa i podczas różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez GCKSiR. Ze środków GKRPA 
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sfinansowano niektóre atrakcje będące elementami 

wydarzeń kulturalnych, m. in. plac zabaw dla dzieci 

podczas pikniku Uśmiech dziecka (6 czerwca), który 

był okazją do rodzinnego spędzenia popołudnia, czy 

koncert Orkiestry na Dużym Rowerze, który uświetnił 

wyjątkową oprawą inaugurację sezonu rowerowego 

(13 czerwca). Zespół najpierw wykazał się rowerową 

woltyżerką połączoną z muzykowaniem, a następnie, 

zaprezentował koncert, już w tradycyjny sposób. 

Publiczność mogła posłuchać pięknych melodii o 

różnej proweniencji, ciekawie zaaranżowanych, a 

także popisów solistów – akordeonisty, klarnecisty, 

skrzypka. Ze środków projektowych zakupiono drugą 

kamerę wraz z osprzętem, co umożliwia realizację 

nagrań lepszej jakości i dokumentowanie wydarzeń 

organizowanych przez instytucję. 

Kolejny projekt realizowany w 2021 r. przez GCKSiR 

to również zaległość z poprzedniego roku będąca 

efektem stanu epidemii. W 2020 r. instytucja zgłosiła 

chęć przystąpienia do projektu pn. Sieć na kulturę 

w podregionie skierniewickim. Zgłoszenie zostało 

rozpatrzone pozytywnie, a dwoje pracowników 

instytucji przeszkolono z wybranych zagadnień. 

W 2021 r. jeden z przygotowanych merytorycznie 

pracowników poprowadził blok zajęć pn. Bezpieczne zachowanie w sieci, w których uczestniczyły 

dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz 

Szkoły Podstawowej im. gen. W. Andersa w Nowem. Szkolenie ukończyło 10 uczestników. 

Absolwenci szkolenia zdobyli wiedzę na temat wirusów, ich rodzajów oraz radzenia sobie z nimi. 

Uświadomili sobie również, jak bardzo są narażeni na zagrożenia, przebywając w sieci, publikując 

zbyt wiele informacji o sobie w mediach społecznościowych, pobierając pliki z nieznanych źródeł 

itp. Drugiego bloku nie udało się zrealizować w 2021 r., więc czas trwania projektu ponownie 

przesunięto i zajęcia odbyły się w I kwartale 2022 r.  

Statystyka wydarzeń zorganizowanych w minionym roku przez Ośrodek Kultury OSPa 

lub we współpracy z nim wraz z szacunkową liczbą odbiorów prezentuje się następująco: 

 8 koncertów i występów amatorskich, w tym oprawy Mszy św., podczas których 

prezentowane były efekty pracy sekcji kulturalnych (800 uczestników); 

 3 koncerty online: Karnawałowy koncert „w koronie”, Muzyczny podarunek, Za zdrowie 

Pań…!; 

 6 wydarzeń o charakterze patriotycznym i rocznicowym (180 uczestników);- 

koncerty profesjonalnych artystów– Orkiestra na Dużym Rowerze, Sławomir Zygmunt, 
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Wind 5 w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, Trio Mariachi, 

Jan Pietrzak, Leon Voci (550 uczestników); 

 spotkanie autorskie z Markiem Piotrowskim (16 osób); 

 spektakl Walerka (80 widzów); 

 koncert Porozmawiajmy o uczuciach w wykonaniu Janusza Kotarskiego i Zbigniewa 

Mereckiego (80 osób); 

 udział kapeli Krośniewiacy w 4 przeglądach muzyki ludowej i podwórkowej, w tym jednym 

online; 

 udział dzieci i młodzieży w trzech konkursach recytatorskich online: Zwierzątkowo, Wielki 

Konkurs Recytatorski z Kotem, Pięknie być człowiekiem (11 uczestników); 

 3 konkursy profilaktyczne finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krośniewicach: Świat dziecka, List do św. Mikołaja, 

Kręć z nami, nie z uzależnieniami (66 uczestników); 

 konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną (165 uczestników); 

 wystawy pokonkursowe (szacuje się, że każdą z wystaw pokonkursowych obejrzało  

ok. 300 osób w różnym wieku, podczas indywidualnych wizyt w Ośrodku Kultury OSPa 

i wydarzeń organizowanych przez GCKSiR oraz za pośrednictwem strony internetowej); 

 konkurs na najpiękniejszego bałwana organizowany z pośrednictwem Facebooka 

(13 zgłoszeń); 

 szkolenie dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat pn. Bezpieczne zachowanie w sieci, 

organizowane w ramach projektu pn. Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim 

we współpracy z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju (10 uczestników); 

 2 festyny plenerowe: Uśmiech dziecka i Rodzina razem (800 osób); 

 wydarzenia służące kultywowaniu tradycji – Dożynki Gminno-Parafialne i Europejskie Dni 

Dziedzictwa oraz Wigilia Gminna (500 osób);  

 wsparcie akcji Happy Bus organizowanej przez Fundację Pomocy Dzieciom Happy Kids  

(ok. 300 uczestników); 

 wakacyjne zajęcia rekreacyjne dla dzieci na stadionie miejskim (41 osób); 

 wystawa Polska Niepodległa we współpracy z Łódzkim Domem Kultury 

(ok. 800 odbiorców); 

 7 wyjazdów dla dorosłych na spektakle i koncerty (320 uczestników); 

 4 wycieczki dla dzieci (146 uczestników); 

 warsztaty dla seniorów Przystanek Musical we współpracy z Łódzkim Domem Kultury: 

aktorskie, wokalne, taneczne (20 uczestników); 

 cykl warsztatów dla seniorów Piękni, zdrowi, utalentowani we współpracy i dzięki 

dofinansowaniu Fundacji BGK w ramach projektu Generacja 6.0 – warsztaty kosmetyczne, 

dietetyczne, ze stylistką, komputerowe, ruchowe, rękodzieła, teatralne (112 osób); 

 nagranie cyklu filmów pt. Drukowane nie gryzie, czyli czytanie na ekranie mającego na celu 

promocję czytelnictwa wśród osób w różnym wieku (liczba wyświetleń na Youtube 

i Facebook): 

 Jak to się zaczęło czytał Zbigniew Firadza – 136 YT i 910 FB; 

 Dni jak bajka czytała Małgorzata Przygodzka – 244 YT i 431 FB; 

 Legenda na dzień świętego Eryka, Pakera czytała Alicja Zientalska – 213 YT i 360 FB; 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 125 

 Kłopoty z grzechospisem czytała Zofia Chmielecka – 145 YT i 326 FB; 

 O dyngusie czytał Paweł Górnik – 288 YT i 372 FB; 

 Półpancerze praktyczne czytał Jakub Górski – 190 YT i 863 FB; 

 Lesio czytała Justyna Szadkowska – 166 YT i 713 FB; 

 Słoik w papryczkach czytała Anna Winkler – 188 YT i 343 FB; 

 O utworzeniu LO w Krośniewicach czytał Rafał Ślusarczyk – 283 YT i 403 FB; 

 Szczur czytał Waldemar Hyzopski – 125 YT i 283 FB; 

 Gdyby słowa były reglamentowane czytała Zuzanna Przygodzka – 162 YT i 254 FB; 

 Dedykowany czytał Kacper Pietrzak – 232 YT i 317 FB; 

 Kuchnia pachnie wspomnieniami czytał ks. Tomasz Jackowski – 594 YT i 329; 

 Kopareczka oraz Listy czytali Franciszek Kruszyński i Natalia Łuczak – 132 YT i 256 FB; 

 Niebieski przyjaciel czytała Iga Jańczy – 122 YT i 313 FB; 

 W czerwcu dzieci czytają najpiękniej! – Francja elegancja, Kałużyści, Wierszyki 

o grzeczności czytali: Nikola Fijałkowska, Michał Lebiedowicz i Dominika Kucharska – 99 

YT i 287 FB; 

 Kapsle czytał Kacper Sławiński – 63 YT i 236 FB; 

 Obawa czytał ks. Łukasz Blados – 182 YT i 471 FB. 

 nagranie filmu Wielkanocne babeczki a’la jajka sadzone (30 YT i 208 FB); 

 nagranie filmu Wiosenne babeczki kwiatki (32 YT i 239 FB);  

 nagranie filmu z cyklu Mikrofon dla przedszkolaka – O Mamach w Dniu Matki (1107 YT 

i 357 FB); 

 zajęcia rekreacyjno-ruchowe i nagranie relacji pt. Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej 

im. gen. Władysława Andersa w Nowem – (150 uczestników i 44 wyświetlenia YT); 

 zajęcia rekreacyjno-ruchowe i nagranie relacji pt. Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 

oraz w Przedszkolu Miejskim w Krośniewicach (300 uczestników i 61 wyświetleń YT); 

 film z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury (103 YT i 204 FB). 

 Jednym z zasadniczych zadań pracy Ośrodka Kultury OSPa, obok organizacji wydarzeń 

artystycznych, jest prowadzenie działalności edukacyjnej i organizacja stałych zajęć  

dla osób w różnym wieku. W związku z zakazami spowodowanymi pandemią w 2021 r. 

prowadzenie regularnych zajęć było bardzo ograniczone, a do maja wręcz niemożliwe. Zajęcia, 

również te indywidualne, były zawieszone. Dopiero po zluzowaniu restrykcji  

z końcem maja wznowiono działalność części sekcji działających przy GCKSiR,  

a po wakacyjnej przerwie, od września wróciły już wszystkie regularne zajęcia,  

które bez większych przeszkód odbywały się do końca roku.  
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W Ośrodku Kultury OSPa organizowane były zajęcia 4 sekcji dla dzieci, 4 dla dorosłych i 3 sekcji 

mieszanych. Średnią liczbę osób biorących w nich udział przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa sekcji 
Ilość osób 

uczęszczających 
W tym dzieci 

1. Ognisko muzyczne 7 7 

2. Tęczowa kraina- zajęcia plastyczne 13 12 

2. Grupa teatralna Na przekór  8 7 

4. Latino solo 10 - 

5. Zajęcia taneczne dla dzieci 30 30 

6. Zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych 13 2 

7. Orkiestra Dęta z Krośniewic 18 12 

8. Teatr Nie-Za-Wielki 20 7 

9. Chór A’cappella 14 1 

10. Chór Seniorów „Młodzi Duchem” 10 - 

11. Kapela Krośniewiacy 5 - 

Razem 148 78 

Ograniczenia pandemiczne w pierwszej połowie roku spowodowały nie tylko zawieszenie 

pracy sekcji, ale co za tym idzie również współpracy instytucji z instruktorami realizującymi zadania 

na podstawie zleceń. Ze świadczenia postojowego korzystała również jedna instruktorka etatowa, 

która nie świadczyła pracy od 29 marca do 20 maja.  

 Sala widowiskowa w Ośrodku Kultury OSPa służy działającym tu sekcjom jako miejsce 

pracy, nauki i prezentacji dorobku artystycznego, ale wykorzystywana jest również  

jako miejsce zebrań i spotkań lokalnej społeczności. W 2021 r. udostępniona została 54 razy, 

m. in. straży pożarnej, klubowi sportowemu, czy szkole podstawowej, dzięki czemu klasa IIb mogła 

zaprezentować program z okazji Dnia Matki na scenie. Przeprowadzono tu szkolenia dla osób 

bezrobotnych oraz szkolenia komisji wyborczych. Regularnie odbywają się  

też posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej w Krośniewicach. Wynajem sali na spotkania 

informacyjne dla mieszkańców z reguły jest nieodpłatny, jeśli jednak sala wykorzystywana 

jest na wydarzenia komercyjne, wtedy opłata jest pobierana. Podobnie mieszkańcom służy 

świetlica osiedlowa Andersówka, w której odbyły się 3 zebrania wspólnoty mieszkaniowej, 

2 dyżury rachmistrza Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań, a podczas referendum mieścił się 

tam lokal wyborczy. 

W związku z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami, w GCKSiR przeprowadzona została analiza dostępności strony 

internetowej oraz wszystkich obiektów, a jej wyniki zostały opublikowane w deklaracji dostępności 

na stronie internetowej instytucji. 

 Rok 2021 nie był najłatwiejszy z powodu licznych obostrzeń pandemicznych, 

okresów ograniczenia działalności, zawieszenia spotkań z odbiorcami lub minimalizowania liczby 

uczestników wydarzeń. GCKSiR musiało podjąć próbę przeniesienia części swojej działalności 

do Internetu, co tym razem już było możliwe dla niektórych form w związku z poczynionymi 

zakupami (w przeciwieństwie do 2020 r., kiedy to instytucja była zupełnie nieprzygotowana 
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do działań w sieci). Możliwości nie były zbyt szerokie, dlatego próbowano pozyskać kolejne środki 

finansowe na poszerzenie wyposażenia. Szansę stworzył konkurs ministerialny pn. Konwersja 

cyfrowa domów kultury. Wniosek złożony przez GCKSiR zyskał wysoką ocenę, niewiele zabrakło, 

by znaleźć się w gronie beneficjentów, ale nie udało się zdobyć potrzebnych funduszy na szkolenia 

kadry i wzbogacenie bazy. Mimo trudności, dzięki chęci pracy z ludźmi i dla ludzi, przy zachowaniu 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego, udało się wiele zrealizować, a liczba odbiorców wydarzeń 

świadczy o tym, że prowadzona działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna jest mieszkańcom 

potrzebna. 

b) Biblioteka Publiczna w Krośniewicach 

Biblioteka Publiczna w 2021 r. realizowała swoje zadania poprzez pracę dwóch oddziałów –  

dla dzieci i dla dorosłych. Biblioteka pracuje w systemie MAK+. Nowo zakupione woluminy 

wprowadzane są do księgozbioru na bieżąco. W oddziale dla dorosłych znajdują się dwa 

stanowiska komputerowe  dla czytelników. Biblioteka tworzy bazę komputerową dla swoich 

zbiorów, która jest dostępna na stronie GCKSiR (krosniewice.net). W związku 

z wypowiedzeniem lokalu w roku 2018 działalność filii Nowe jest zawieszona do odwołania.  

Z powodu stanu epidemii przez pięć miesięcy 2021 r. wypożyczenia były realizowane  

w reżimie sanitarnym, bez wolnego dostępu do półek. Stosowano się do wymogów sanitarnych  

i rekomendacji Biblioteki Narodowej w zakresie prowadzenia działalności biblioteki. 

Książki były dostarczane również do czytelników osobiście w razie niemożności przyjścia 

do placówki. Klienci biblioteki mogli też telefonicznie zamawiać książki, które były 

przygotowywane do odbioru w odpowiednim dla czytelnika czasie. Od maja biblioteka działała 

na poprzednich zasadach.  Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. przeprowadzone zostało 

skontrum w oddziale dla dzieci i młodzieży.  

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych według stanu  

na 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco: 

Nazwa biblioteki, filii Książki Czasopisma oprawne Zbiory specjalne Razem zbiory 

BP. Krośniewice 20779 - - 20779 

Oddział dla dzieci 9610 - - 9610 

BP. Filia Nowe 4650 - - 4650 

OGÓŁEM 35039 - - 35039 

 

W porównaniu z 2020 r. księgozbiór zubożał o 313 woluminów mimo poczynionych zakupów. 

Ubytki są wyłączane z księgozbioru na bieżąco, ale skontrum przeprowadzane w bibliotekach  

raz na 5 lat zawsze jest okazją do bardziej wnikliwej oceny i selekcji księgozbioru, wyeliminowania  

z niego książek zniszczonych, zaczytanych. Skontrum przeprowadzone w 2021 r. w dziale dla dzieci 

młodzieży również temu posłużyło. 

W 2021 r. zakupiono 927 nowych woluminów, w tym 315 ze środków pozyskanych 

wramach projektu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, którego operatorem 

jest Biblioteka Narodowa. Oddział dla dorosłych wzbogacił się o 518 nowych książek, a oddział  
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dla dzieci o 409. Na sfinansowanie zakupu pozyskano 8.000 zł, a 15.000 zł przeznaczono  

ze środków własnych. Łącznie na zakup nowości w 2021 r. wydatkowano kwotę 23.000 zł.  

Opracowywanie zbiorów odbywa się na podstawie UKD. W opracowywaniu 

komputerowym stosuje się język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Obecnie na bieżąco 

do katalogu komputerowego wprowadzane są książki zakupione w danym roku.  

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z czasopism dla dorosłych oraz dla dzieci 

i młodzieży. W 2021r., podobnie jak w poprzednich latach, prenumeratą objętych było 15 tytułów 

(w tym 4 dla dzieci i młodzieży). Na ten cel w 2021r. przeznaczono kwotę 2707,28 zł. Na czas 

pierwszych 5 miesięcy 2021r., kiedy z powodu epidemii na mogła działać czytelnia, 

a działalność opierała się wyłącznie na wypożyczaniu, biblioteka zawiesiła prenumeratę prasy. 

Dostawy gazet i czasopism przywrócono w czerwcu, po zmianach prawnych, gdy stan zdrowotny 

w kraju umożliwił stopniowy powrót to tradycyjnej formy funkcjonowania instytucji. 

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 8279 13970 8140 30389 

Oddział dla dzieci 8279 - 1331 9610 

BP. Filia Nowe 1802 1903 945 4650 

OGÓŁEM 10081 15873 9085 35039 

Ogółem - struktura 

procentowa 
28,8% 45,3% 25,9% 100% 

Z powyższego zestawienia wynika, że prawie połowa księgozbioru (45,3%) to książki 

zaliczane do literatury pięknej dla dorosłych. Woluminy z tej kategorii adresowane do dzieci 

stanowią ok. 29 % księgozbioru. Ok. 26% księgozbioru stanowi literatura innych działów. 

Biblioteka stara się zaspokajać potrzeby czytelnicze wszystkich grup wiekowych, jednak należy 

pamiętać, że dzieci i młodzież korzystają również z bibliotek szkolnych – tam w pierwszej 

kolejności poszukują lektur i wypożyczają interesujące ich pozycje książkowe. Gminna biblioteka 

te potrzeby uzupełnia. 

W 2021 r. z oferty Biblioteki Publicznej w Krośniewicach korzystało 1788 czytelników w różnym 

wieku. W tej grupie 1060 osób to dorośli, natomiast 728 czytelników to osoby małoletnie, 

przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Strukturę czytelników 

według wieku przedstawia poniższa tabela. 

 

Struktura czytelników wg wieku w 2021r. (w podziale na poszczególne biblioteki) 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy 

ogółem 
Do 5 lat 6-12 lat 13-15 

lat 
16-19 

lat 
20-24 
lata 

25-44 
lata 

45-60 
lat 

Powyżej 
60 lat 

BP Krośniewice 1788 16 228 131 353 129 361 341 229 
w tym: Oddział dla 
Dzieci 

812 16 228 120 300 91 32 9 16 

Filia Nowe  Działalność - - - - - - - - 
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zawieszona 
OGÓŁEM  1788 16 228 131 353 129 361 341 229 
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Kolejna tabela, zamieszczona poniżej, przedstawia strukturę liczbową i procentową 

czytelników według wieku, odnosząc również te dane do roku 2020.  

Struktura czytelników wg wieku  

 Liczba czytelników Struktura procentowa 

2020 2021 Różnica 2020 2021 Różnica 

Do 5 lat 23 16 -7 1,1% 0,9% -0,2% 

6-12 lat 239 228 -11 14,8% 12,8% -2% 

13-15 lat 160 131 -29 9,9% 7,3% -2,6% 

16-19 lat 209 353 +144 13% 19,7% +6,7 

20-24 lata 124 129 +5 7,7% 7,2% -0,5% 

25-44 lata 329 361 +32 20,3% 20,2% -0,1 

45-60 lat 326 341 +15 20,2% 19,1% -1,1% 

Powyżej 60 lat 209 229 +20 13% 12,8% -0,2% 

OGÓŁEM  1619 1788 +169 100 % 100 % x 

Z powyższego zestawienia wynika, że biblioteka odnotowała zwiększenie liczby 

czytelników o 169 osób w odniesieniu do 2020 r. Wzrost nastąpił głównie w przedziale 

młodzieży w wieku 16-19 lat (+144 osoby), ale zwiększyła się również liczba czytelników 

dorosłych, w wieku 25 lat i więcej, aż po osoby w wieku emerytalnym – w tym przedziale 

przybyło łącznie 67 osób. Wynik ten napawa optymizmem, choć straty czytelników 

odnotowane w 2020 r. po wybuchu pandemii jeszcze nie zostały odrobione – wówczas ubyło 

392 czytelników, więc do osiągnięcia poziomu z 2019 r. brakuje jeszcze 223 osób. 

Spadek liczby czytelników w odniesieniu do 2020 r. nastąpił w grupie 

najmłodszych odbiorców oferty biblioteki – dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła 

podstawowa). Jest to dalsze pogłębienie spadku odnotowanego w 2020 r. w tym przedziale. 

Wówczas w omawianej grupie ubyło 56 czytelników w porównaniu z poprzednim rokiem, 

w 2021 r. ubyło kolejnych 47. Łącznie w ciągu dwóch lat przedział 7-15 lat stracił 103 

czytelników. Przyczyna tego stanu, tak jak w poprzednim roku, tkwi głównie w pandemii,  

która w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie w całym minionym roku,  

a w szczególny sposób ograniczyła działalność w pierwszym półroczu 2021 r. W tym czasie 

biblioteka prowadziła wypożyczenia bez dostępu czytelników do półek, nie działała czytelnia, 

nie odbywały się wydarzenia promujące czytelnictwo. Nie zorganizowano również pasowania 

na czytelnika uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, czyli kolejny rocznik 

pierwszoklasistów nie został zapisany do grona czytelników w ramach współpracy szkoły  

z biblioteką. Nowymi odbiorcami stali się tylko ci uczniowie, których przyprowadzili i zapisali 

rodzice. Nie odbywały się również lekcje biblioteczne popularyzujące czytelnictwo.  

Nie odwiedzały biblioteki grupy dzieci przedszkolnych – zrealizowano jedynie trzy lekcje 

biblioteczne online dla przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa 

w Nowem. Przez pierwsze pół roku nie odbywały się również warsztaty czytelniczo- 

artystyczne, których ważnym, wyjściowym punktem dla działań plastycznych  

i rękodzielniczych jest książka (co skutkuje wypożyczeniem przez uczestników także innych 
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pozycji książkowych do przeczytania w domu). Epidemia nadal, tak jak w 2020 r., zaburzyła 

pewien naturalny cykl pozyskiwania i utrzymywania czytelników. 

Z pewnością na mniejszą liczbę czytelników w oddziale dla dzieci wpłynęło 

wprowadzanie okresów nauczania zdalnego – sąsiedztwo szkoły i biblioteki w czasie 

prowadzenia tradycyjnej nauki jest dla odbiorców bardzo wygodne i sprzyja odwiedzinom 

w celach czytelniczych. 

W oddziale dla dorosłych liczba czytelników w 2020 r. spadła o 65 osób, ale w 2021 

wzrosła o 67 osób. Każdy klient biblioteki wraz z nowym rokiem niejako na nowo trafia  

do rejestru czytelników, toteż zapewne wielu miłośników literatury, zwłaszcza starszych,  

powróciło do korzystania z księgozbioru, gdy powrócił swobodny dostęp do półek 

bibliotecznych, a bywanie w miejscach publicznych nie napawało już takim lękiem  

o zdrowie.   

Stan epidemii z łagodniejszymi niż w 2020 r. ograniczeniami wpłynął na liczbę wypożyczonych 

woluminów. Poniższa tabela prezentuje statystykę wypożyczeń zbiorów  

na zewnątrz z uwzględnieniem struktury tychże wypożyczeń, czyli informuje o tym,  

które działy cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników.  

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2021 r. (dane w podziale na poszczególne biblioteki) 

Nazwa biblioteki, filii 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Literatura piękna 
dla dzieci i młodzieży 

Literatura piękna  
dla dorosłych 

Literatura  
z innych 
działów 

Ogółem  

BP w Krośniewicach 11860 21211 6127 39198 
w tym: Oddział dla Dzieci 11860 - 867 12727 

Filia Nowe 
Działalność 
zawieszona 

- - - 

OGÓŁEM  11860 21211 6127 39198 
Ogółem - struktura procentowa 30,3% 54,1% 15,6% 100% 
 

Z zestawienia wynika, że ponad połowa wypożyczonych woluminów to literatura piękna  

dla dorosłych, natomiast blisko 1/3 wypożyczeń to literatura piękna dla dzieci.  

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu (porównanie w stosunku do 2020 r.) 

Nazwa  biblioteki, 
filii 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2020 2021 Różnica 2020 2021 Różnica 

BP. Krośniewice 29806 39198 +9392 771 977 +206 
Oddział dla dzieci 9767 12727 +2960 252 547 +295 

BP. Filia Nowe 
Działalność 
zawieszona 

Działalność 
zawieszona 

- - - - 

OGÓŁEM 29806 39198 +9392 771 977 +206 
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Porównanie statystyk wypożyczeń z rokiem 2020 prowadzi do wniosku, że wzrastająca 

liczba czytelników oraz co prawda ograniczona, ale nie przerywana okresami całkowitego 

zamknięcia działalność biblioteki poskutkowała wzrostem liczby wypożyczonych woluminów 

o blisko 31, 5 % (w 2021 r. wypożyczono o 9392 książki więcej niż w 2020 r.). 

Statystyczny czytelnik w 2021 r. przeczytał 22 książki, natomiast rok wcześniej 18,5.  

W przedpandemicznym 2019 r. przeciętnie jeden czytelnik przeczytał w roku prawie  

20 książek i bardzo podobny wynik (20, 2) został odnotowany w roku 2018, kiedy to jeszcze  

w statystykach brała udział filia w Nowem. Statystyczny mieszkaniec gminy przeczytał  

w minionym roku 4,8 książki. Jest to wielkość wyłącznie statystyczna, gdyż są osoby  

nie korzystające z biblioteki a czytające książki kupowane przez siebie, gromadzące własny 

księgozbiór, są osoby korzystające z audiobooków, są też tacy mieszkańcy,  

którzy nie przeczytali ani jednej książki przez cały rok, nie są w ogóle klientami biblioteki  

i nie kupują książek ani w formie papierowej, ani w formie audio. Można jednak stwierdzić, 

że pandemia pozwoliła krośniewiczanom czytać więcej niż w czasie przedcovidowym. 

Spadła liczba czytelników, ale ci, którzy pozostali, przeczytali więcej książek niż wcześniej. 

Wzrost odnotowany w statystykach czytelnictwa to także efekt ograniczeń w życiu 

społecznym – obawa przed zakażeniem wirusem Sars-Cov2, a także ograniczenie możliwości 

organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych spowodowały, że czytanie stało się jedną 

z bardziej popularnych form spędzania wolnego czasu, choć oczywiście nie mogło 

konkurować z Internetem czy telewizją (wniosek na podstawie rozmów i obserwacji; 

badań statystycznych na ten temat na terenie gminy nie prowadzono). 

Praca edukacyjna biblioteki w minionym roku została ograniczona do minimum  

ze względu na obowiązujące przepisy covidowe w pierwszej połowie roku, a także w związku  

z okresami nauki zdalnej dla uczniów i brakiem możliwości utrzymywania zwykłych 

kontaktów ze szkołą. W ostatnim kwartale roku odbyły się 3 lekcje biblioteczne, w których 

udział wzięło łącznie 56 uczestników. Biblioteka przygotowała ofertę online, 

ale na internetowe lekcje biblioteczne nie było chętnych. Trudno jednak dziwić się, 

że uczniowie i nauczyciele niechętnie decydowali się na dołączenie komputerowych lekcji 

bibliotecznych do zestawu zajęć z pozostałych przedmiotów realizowanych w formie zdalnej – 

nauka z wykorzystaniem sieci i tak była ogromnym obciążeniem dla uczniów. 

Wydarzenia kulturalno-oświatowe były przygotowywane przez oddział dla dzieci  

i młodzieży w miesiącach jesiennych. Z końcem września obchodzono Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania. W wydarzeniu wzięło udział 50 dzieci, były to dwie grupy z Przedszkola 

Miejskiego w Krośniewicach – Biedronki i Krasnoludki. Dzieci zwiedziły bibliotekę, 

zapoznały się z księgozbiorem i dowiedziały się, jak z niego korzystać. Biedronki wysłuchały 

historii Michaliny – bohaterki książki Emmy Perry pt. Nie lubię książek. Koniec kropka. 

Dzieci, zachwycone przygodą dziewczynki, chętnie dyskutowały o treści usłyszanej lektury  

oraz o swoich ulubionych książkach z domowych biblioteczek. Natomiast Krasnoludki 

wysłuchały książki Agnieszki Frączek pt. Przedszkoludki. Sto radości i dwa smutki. 

Na koniec obydwu spotkań przedszkolaki otrzymały lizaki, ręcznie robione przez 
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bibliotekarkę zakładki do 

książek oraz balony 

z przyczepionym małym 

liścikiem (a właściwie 

prośbą) skierowanym 

do rodziców o treści 

Mamo, Tato zapisz mnie do 

biblioteki. W drugiej 

połowie roku, gdy możliwe 

było prowadzenie działań 

dla odbiorców w bibliotece, 

zorganizowano jeszcze 

5 spotkań poświęconych 

głośnemu czytaniu. Łącznie 

w 7 spotkaniach wzięło 

w nich udział 95 osób.  

 

We wrześniu, w ramach akcji Z książką na walizkach, odbyło się 

również spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek, autorką 

książek dla dzieci i popularyzatorką wiedzy  

o współczesnej polszczyźnie. W spotkaniu uczestniczyło 25 

dzieci, byli to uczniowie klasy IIb Szkoły Podstawowej nr 1 

w Krośniewicach. Pisarka poprowadziła dyskusję o tym, co jest 

niezbędne, by powstała książka – jakimi cechami powinien 

charakteryzować się twórca i jak przebiega proces tworzenia, 

a następnie zaprezentowała uczestnikom swoje publikacje. 

Tematyka spotkania dotyczyła języka – błędów, 

które popełniamy w mowie i piśmie, a także starych i nowych 

słów – pisarka opowiedziała o żywych i zanikających 

elementach naszego języka, o zmianach w polszczyźnie, 

o wieku i znaczeniu słów. Pisarka rozmawiała też z dziećmi 

o marzeniach, o dążeniu do celu, a punktem wyjścia do dyskusji 

była biografia Jana Brzechwy, któremu autorka poświęciła 

jedną ze swoich książek.    
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Natomiast w listopadzie uczczono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Biblioteka gościła 

wówczas 45 młodych czytelników. Na koniec listopada odbyły się także tradycyjne spotkania 

andrzejkowe z udziałem dwóch grup dziecięcych. W wydarzeniu łącznie uczestniczyło 

40 dzieci. 

Co roku ważnym wydarzeniem o popularyzującym 

czytelnictwo jest Narodowe Czytanie. W 2021 r. biblioteka 

zorganizowała kolejną edycję pięknej akcji promującej 

czytelnictwo i polską tradycję literacką, której patronuje 

Prezydent RP. Podczas dziesiątej, jubileuszowej odsłony akcji 

przeczytano fragmenty utworu Moralność pani Dulskiej 

Gabrieli Zapolskiej. Czytanie utworu odbyło się na skwerze 

miejskim w Krośniewicach. Postać autorki przybliżyła 

Burmistrz Katarzyna Erdman, a narrację i poszczególne sceny 

przedstawiła jedenastoosobowa grupa uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Krośniewicach przygotowana 

przez nauczycieli. Po wysłuchaniu fragmentów dramatu 

dyplomy z podziękowaniem wręczono młodzieży 

i opiekunom, a wszyscy uczestnicy wydarzenia 

otrzymali pamiątkowe zakładki z okolicznościową 

pieczęcią i zaznaczyli swój udział wpisem 

do kroniki Biblioteki Publicznej w Krośniewicach.  
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Ponadto biblioteka przygotowała wystawy nowości wydawniczych i prac plastycznych –  

w minionym roku czytelnicy mogli obejrzeć 18 takich ekspozycji. Wystawy plastyczne 

prezentowane były w czytelni oddziału dla dzieci i młodzieży. Eksponowano dzieła wykonane 

przez dzieci, a także prace bibliotekarki, która wykorzystuje swój talent, by zachęcić dzieci  

do odwiedzania biblioteki – piękne wystawy na szybach biblioteki są widoczne z zewnątrz  

i stanowią rodzaj zaproszenia, by odwiedzić czytelnię. 

Biblioteka inicjowała również spotkania z literaturą 

i plastyką, ukazując odbiorcom więź pomiędzy dwoma 

rodzajami twórczości, które wykorzystywane są przy 

wydawaniu książek. W zajęciach uczestniczyły dzieci i 

ich mamy. Spotkania realizowane były w ramach cyklu 

Warsztaty literacko- artystyczne. W 2021 r. odbyło się 5 

takich spotkań z udziałem 60 osób. Tematyka zajęć 

zwykle wynikała z aktualnego czasu i dotyczyła np. pór 

roku czy świąt (Modna Pani Jesień -2 spotkania, Lubię 

misie – 2 spotkania, Zimowe skrzaty, krasnale... – 1 

spotkanie). 

   

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. Pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych, co roku jest ważne ze względu na fakt, 

iż instytucja nie otrzymuje dostatecznie wysokiej 

dotacji w stosunku do potrzeb. GCKSiR jest cenionym 

partnerem dla dużych instytucji kultury, 

które zapraszają do współpracy, co jest źródłem 

satysfakcji dla kadry. Instytucja również opracowywała 

i składała wnioski, niekiedy proponując współpracę 

także innym podmiotom, podejmowała próby 

uzyskania zewnętrznego finansowania. Nie zawsze udział w konkursach kończył się 

powodzeniem, czasem naprawdę niewiele zabrakło do sukcesu, jak w przypadku konkursu 

Konwersja cyfrowa domów kultury, a ewentualne powodzenie w tymże konkursie 

w diametralny sposób wpłynęłoby na wyposażenie i pracę instytucji (zakupy, szkolenia 

dla zespołu pracowników).  

Starania GCKSiR o pozyskanie środków poprzez udział w konkursach oraz uczestnictwo 

w projektach w charakterze partnera (np. projekty wspólne z Łódzkim Domem Kultury, 

Muzeum Kinematografii, Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego) obrazuje poniższa 

tabela. 
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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 

Zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych 

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa  

Biblioteka Narodowa w Warszawie 

8.000 zł 23.000 zł Projekt zrealizowany 

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 2021 r. 

Kraszewski. Komputery  
dla bibliotek 2021 

Instytut Książki 

22.214 zł 26.445 zł 
Nie uzyskano 
dofinansowania 

3. 
Zakupienie instrumentów dla GCKSiR 
w Krośniewicach w celu prowadzenia edukacji 
kulturalnej i animacji kultury 

Infrastruktura domów kultury 2021 

MKiDN - Narodowe Centrum Kultury 

81.000 zł 
pozyskana 

41.000 zł 
69.000 zł Projekt zrealizowany 

4. 

Na wizji i w sieci. Doposażenie GCKSiR  
w Krośniewicach – kompetencje dla kadry, 
zakup sprzętu w celu prowadzenia działań 
edukacyjnych i animacyjnyc  

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 

Narodowe Centrum Kultury 
159.220 zł 159.220 zł 

Nie uzyskano 
dofinansowania 

5. Piękni, zdrowi, utalentowani 

Konkurs Generacja 6.0 

Fundacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

15.000 zł 15.000 zł Program zrealizowany 
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6. Bezpieczne zachowanie w sieci 

Sieć na kulturę w podregionie 
skierniewickim 

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju 

________ ________ 

Zrealizowana część 
projektu,; druga część 
przesunięta  
na 2022r. z powodu 
epidemii. 

7. Przystanek Kultura – Musical 

Kultura dostępna. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury 

________ ________ 

Projekt realizowany  
w partnerstwie z Łódzkim 
Domem Kultury, który jest 
podmiotem wiodącym  

8. 
Krośniewice. Jestem stąd…. – 130. Rocznica 
urodzin gen. Władysława Andersa 

Fundusz Patriotyczny 

Niepodległość po polsku – Priorytet I 
Program Instytutu Dziedzictwa Myśli 
Narodowej im. Romana Dmowskiego  
i Ignacego Jana Paderewskiego 

36 920 zł 36 920 zł 
Nie uzyskano 
dofinansowania 

9. Lokomotywą po wiedzę 

Łódzki Dom Kultury 

Projekt dofinansowany  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi 

_______ _______ 

GCKSiR jako partner; 
wniosek złożony przez ŁDK 
 
Realizacja przesunięta  
na 2022r. z powodu stanu 
epidemii. 

10. 

Realizacja działań profilaktycznych 
zapobiegających uzależnieniom  
oraz wzbogacenie oferty kulturalnej GCKSiR 
w celu zagospodarowania czasu wolnego 
mieszkańców Gminy Krośniewice 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

37.000 zł 37.000 zł Projekt zrealizowany 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=300807
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=300807
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11. 

Profilaktyka poprzez sport i rekreację – 
doposażenie Stadionu Miejskiego w 
Krośniewicach  
w nowy sprzęt sportowy 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

17.000 zł 17.000 zł Projekt zrealizowany 

12. 

Modernizacja Stadionu Miejskiego  
w Krośniewicach - wymiana ogrodzenia  
i doposażenie obiektu 

Infrastruktura Sportowa Plus 

Urząd Marszałkowski w Łodzi 

100.000 zł;  
pozyskano 

70.000 zł 

334.665,92 zł 

Wniosek opracowany  
przez GCKSiR, złożony  
przez Gminę Krośniewice, 
zrealizowany. 

Udział GCKSiR w realizacji  
w zakresie nadzoru  
nad wykonawstwem.  
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14) Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia 
sportowe 

Zadania z tego zakresu były realizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Krośniewicach, przede wszystkim przez dział sportowo- rekreacyjny  

lub we współpracy z działem kultury. Trzeba też wspomnieć, że niektóre wydarzenia miały 

charakter sportowy i kulturalny zarazem, co jest wartością dodaną w działalności instytucji, 

która zajmuje się różnymi obszarami i proponuje różne formy wykorzystania czasu wolnego 

mieszkańców. Przykładami udanych realizacji, które można by nazwać interdyscyplinarnymi, 

są projekty Piękni, zdrowi utalentowani (łączący formy kulturalne, edukacyjne zajęcia 

prozdrowotne i spacery z kijkami nordic walking), inauguracja sezonu rowerowego 

(rajd połączony z koncertem) czy festyn Rodzina razem (formy rekreacyjne dla dorosłych  

i dla dzieci oraz spektakl plenerowy). 

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, był wyjątkowy ze względu na stan epidemii choroby 

COVID-19. Z końcem 2020 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, zamrożono działalność 

obiektów sportowych. Stopniowe udostępnianie rozpoczęło się w drugiej połowie marca. 

Najpierw otwarto obiekty infrastruktury zewnętrznej (stadion, boiska wielofunkcyjne) 

dla drużyn przygotowujących się do zawodów rangi mistrzowskiej, następnie – 

przy ograniczonej liczbie użytkowników jednocześnie korzystających z obiektu – umożliwiono 

korzystanie drużynom uczestniczącym w rywalizacji sportowej organizowanej przez związki 

sportowe, a kolejne luzowanie restrykcji pozwoliło na udostępnienie obiektów osobom 

indywidualnie uprawiającym sport. Przyszła też pora na odmrożenie infrastruktury 

zamkniętej (hala sportowa, siłownia). Rozporządzenia stopniowo przywracały też możliwość 

udziału publiczności w wydarzeniach sportowych.  

Okres zamknięcia obiektów dla użytkowników odbił się negatywnie zarówno  

na przygotowaniu sportowym zawodników i kondycji mieszkańców uprawiających sport 

amatorsko, jak i na finansach instytucji, która nie uzyskiwała przychodów z tytułu najmu hali 

sportowej czy siłowni. Pandemiczne zamrożenie działalności wpłynęło również  

na pogorszenie relacji w środowisku, gdyż nie wszyscy trenerzy czy indywidualni odbiorcy 

rozumieli i akceptowali konieczność respektowania obowiązującego prawa i mimo zakazu 

zawartego w rozporządzeniach Rady Ministrów chcieli korzystać z hali sportowej czy siłowni. 

Mimo trudności treningowych był to również rok sukcesów – Softballowy Klub Sportowy 

zdobył mistrzostwo Polski w kategorii U-15.  

Udostępnianie hali sportowej w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego w ramach zajęć 

szkolnych również przebiegało zgodnie z kolejnymi falami zachorowań na COVID-19. 

Z powodu wprowadzania okresów nauki zdalnej dla wszystkich uczniów w godzinach 

przedpołudniowych obiekt nie był użytkowany. Z formy nauki wykorzystującej łączność 

internetową częściej korzystały starsze klasy szkoły podstawowej i LO, a wówczas uczniowie 

klas I-III mieli halę sportową na wyłączność, z czego bardzo się cieszyli.  
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Mimo trudności wynikających z sytuacji zdrowotnej w kraju, determinującej sposób 

prowadzenia działalności przez GCKSiR, w minionym roku instytucja starała się wypełniać 

swoje zadania określone w planie pracy. Trzeba jednak przyznać, że wielu przedsięwzięć  

nie udało się zrealizować, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, a forma kilku z nich, podobnie 

jak w poprzednim roku, 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. Zdarzało się też, 

że zorganizowanie zaplanowanych wydarzeń uniemożliwiły warunki atmosferyczne –  

np. rajdów rowerowych do Chełmna nad Nerem czy do Besiekier nie udało się zrealizować  

z powodu niestabilnej pogody. 

Działalność organizacyjna i animacyjna w zakresie sportu i rekreacji 

Na 2021 r. zaplanowano różnorodne wydarzenia sportowe i rekreacyjne, których GCKSiR  

w Krośniewicach miało być organizatorem lub współorganizatorem. 

Poniżej informacje dotyczące ich realizacji: 

 W okresie od 1 do 14 lutego Gminne Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Krośniewicach planowało zorganizować zajęcia feryjne. Niestety, 

w styczniu wzrosła liczba zachorowań i zdecydowano, że w całej Polsce ferie zimowe 

odbędą się w jednym terminie dla wszystkich województw (4 - 17 stycznia 2021 r.) . 

Następnie wydłużono do końca stycznia kwarantannę narodową, a nałożone 

ograniczenia, w tym w dostępie do obiektów sportowych, spowodowały, że nie można 

było zrealizować zajęć ruchowych zaplanowanych na ferie (halowa piłka nożna, 

siatkówka, tenis ziemny, tenis stołowy, bilard, korzystanie przez młodzież z bezpłatnej 

siłowni fitness, wyjazdy na kutnowskie 

lodowisko);  

 W okresie od 11 do 15 lutego, ze względu 

na ograniczenia obowiązujące w zakresie 

korzystania z obiektów sportowych i organizacji 

wydarzeń, Gminne Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji zorganizowało I Wirtualny Bieg 

Ostatkowy, którego celem było zachęcenie 

mieszkańców gminy do uprawiania sportu na 

świeżym powietrzu i aktywizacja sportowo-

rekreacyjna z wykorzystaniem elementu 

rywalizacji, jednak przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. W biegu mogły wziąć udział 

zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie pod 

opieką pełnoletniego opiekuna. Bieg miał 

charakter towarzyski. Impreza, choć z nazwy 
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wirtualna, w praktyce polegała na rzeczywistym pokonaniu marszem, truchtem, 

biegiem lub z wykorzystaniem kijków do nornic walking wybranego przez siebie 

odcinka trasy o długości minimum 3 kilometrów w dowolnym czasie, po czym 

należało zgłosić  do organizatora realizację aktywności i potwierdzić, okazując zapis 

wyniku w aplikacji służącej do monitorowania aktywności sportowej. Minimalny 

dystans wynosił 3 kilometry ze względu na charakter biegu i okoliczności – był to 

odcinek potrzebny do spalenia kalorii zawartych w jednym pączku bez lukru. 

Pokonanie trasy o tej długości nagradzano voucherem na pączek i w ten sposób 

bilans kaloryczny ulegał wyrównaniu. W biegu uczestniczyło 26 mieszkańców gminy. 

Bieg wirtualny to przykład wydarzenia sportowego, którego forma wyniknęła 

z ograniczeń pandemicznych i była nowością wśród propozycji GCKSiR; 

 W dniach 12 i 13 lutego GCKSiR 

zorganizowało zajęcia z elementem 

rywalizacji dla klas I-III szkoły podstawowej. 

Wykorzystano dmuchańce i inne akcesoria 

służące rekreacji – niektóre zakupiono 

z funduszy pozyskanych od Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

inne służą kadrze instytucji od dawna 

w czasie zajęć animacyjnych. Wszyscy 

uczestnicy zabawy otrzymali przypinki 

z hasłem Uzależnieni od sportu oraz lizaki, 

aby poczuli słodki smak końca okresu 

karnawału. Kolejne dwa dni, 16 i 17 lutego 

2021 r. przeznaczone były na zabawy 

z wykorzystaniem akcesoriów do produkcji 

baniek mydlanych. Małe, średnie i wielkie bańki unosiły się w hali sportowej, 

wywołując radość wśród uczestników zajęć. Gdy sytuacja zdrowotna w kraju 

poprawiła się, z wszystkich wyżej wymienionych atrakcji skorzystali również 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem i Szkoły 

Podstawowej Fundacji Elementarz w Jankowicach, a także miejscowe przedszkolaki 

(tak uczczono Dzień Dziecka we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy); 

 W maju dział sportowo - rekreacyjny zorganizował kolejny bieg dla mieszkańców 

gminy pod hasłem II Bieg Wirtualny Uroda Wiosny. Uczestnicy, podobnie jak w 

przypadku poprzedniego wydarzenia w tej formie, minimalny dystans mogli pokonać 

biegiem lub marszem z kijkami do nordic walking. W biegu wzięło udział 

17 uczestników, którzy łącznie przebiegli aż 228,61 km w terenie. Wśród uczestników 

rozlosowano nagrody w postaci upominków i voucherów do salonów usługowych 

działających w Krośniewicach, a poprawiających urodę (salony fryzjerskie 

i kosmetyczne);  
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 Na koniec maja wznowiła swoją działalność 

siłownia GCKSiR, która w czasie pandemii została 

odnowiona (pomalowano ściany i sufit oraz drzwi, 

zamontowano nowe ekrany oświetleniowe typu 

LED, zakupiono dodatkowe wyposażenie). 

Pracownicy GCKSiR postarali się o to, żeby siłownia 

wyglądała nowocześnie i przyciągała jak najwięcej 

miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu, a 

treningi były przyjemnością. Zakupienie sprzętu 

okazało się trafną decyzją, gdyż użytkownicy 

siłowni z większą ochotą zaczęli korzystać z obiektu 

i nowego wyposażenia. Wzrosła też liczba 

odbiorców. 

 Na początku czerwca zainaugurowano 

sezon rowerowy i zorganizowano pierwszy rajd 

połączony z tematycznym koncertem zespołu 

Orkiestra na Dużym Rowerze. Zespół wjechał 

na skwer miejski na wyjątkowym jednośladzie, przeznaczonym dla sześciu osób, nie 

rezygnując przy tym z gry na instrumentach. Koncert odbył się tuż przed startem rajdu. 

Trasa przejazdu zespołu wiodła wokół placu Wolności, a przy tym pobrzmiewała muzyka 

klezmerska i filmowa. Wyczyn zyskał aplauz mieszkańców Krośniewic, którzy zebrali się 

przed wspólną przejażdżką lub przybyli jedynie zobaczyć atrakcyjne widowisko.  

Po zakończeniu koncertu rowerzyści wyruszyli na szlak wiodący gminnymi 

drogami, z odpoczynkiem w perneńskim lesie. Połączenie rajdu rowerowego z koncertem 

okazało się idealną inicjatywą przygotowaną dla mieszkańców gminy na niedzielne 

popołudnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 W lipcu, pomimo zmiennej pogody, udało się zorganizować turniej tenisa ziemnego  

w kategorii open. Turniej odbył się na boisku wielofunkcyjnym na stadionie, 

a uczestniczyło w nim 6 zawodników. Mecze zostały przeprowadzone system 

każdy z każdym i trwały aż 5 godzin. Pierwsze miejsce zajął jeden z mieszkańców 

Krośniewic;  
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 W sierpniu do kalendarza GCKSiR włączono 

nowe wydarzenie rekreacyjne – spływ kajakowy. 

Wzięło w nim udział 40 uczestników w różnym 

wieku, w tym kilka rodzin. Spływ wodami Warty 

odbył się na trasie Księże Młyny – Uniejów. 

Odcinek o długości 15 km pokonali wszyscy 

uczestnicy. Druga część wyprawy miała charakter 

turystyczny – można było zwiedzić gotycką 

kolegiatę z pięknie odnowionym prezbiterium, 

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich otoczony 

parkiem albo pospacerować wśród obiektów 

stanowiących Zagrodę Młynarską. Niektórzy woleli 

jednak kąpiel i skorzystanie z atrakcji uniejowskich 

term. Pogoda dopisała, więc wszyscy wrócili 

bardzo zadowoleni; 

 W sierpniu odbył się również rajd rowerowy 

Szlakiem dworów ziemiańskich. Na trasie znalazło 

się 6 wybranych obiektów pełniących różne funkcje 

i w różnym stanie zachowania. Uczestnicy 

odwiedzili Bielice, Jankowice, Głogową, Wysoką 

Wielką, Kalinową (gm. Kutno)  i Cygany, poznali 

historię każdego dworu, z bliska przyjrzeli się 

budowlom, gdyż nawet prywatni właściciele 

zamieszkujący dworki (Bielice, Wysoka Wielka) 

umożliwili wstęp na posesję. W rajdzie 

uczestniczyło 28 rowerzystów. Wśród nich znalazły 

się osoby, których dzieciństwo i młodość związane 

były z odwiedzanymi obiektami – tańczyli  

na zabawach w dworze w Bielicach (organizatorem 

było wówczas koło Związku Młodzieży Wiejskiej) 

czy mieszkali nieopodal dworu w Kalinowej, a w 

parku, w sadzie czy w ogrodzie warzywnym założonym przez przedwojennych właścicieli 

spędzali czas z rówieśnikami. Była to, więc podróż turystyczna, historyczna i sentymentalna 

zarazem; 

 W sierpniu na terenie rekreacyjnym przy hali sportowej odbył się festyn 

pn. Rodzina razem. Przy dźwiękach muzyki trwały harce z wykorzystaniem urządzeń 

rekreacyjnych i dmuchańców, zarówno udostępnianych przez miejscową firmę eventową, 

jak i przez pracowników GCKSiR (wyposażenie instytucji). Do zabawy, zgodnie z zamysłem 

organizatorów, włączyli się też rodzice, pomagając maluchom w wykonywaniu rzutów 

oraz próbując dodać łagodnemu zazwyczaj nadmuchiwanemu bykowi nieco energii. 
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Najmłodsi, ale też starsi uczestnicy zabawy chętnie brali udział w produkowaniu baniek 

mydlanych, które unosiły się nad terenem zabawy w dużej ilości i wyglądały naprawdę 

malowniczo. Dzieci i dorośli korzystali również z urządzeń animacyjnych teatru ulicznego 

ArtCircus. Artyści grupy najpierw wystąpili w roli szczudlarzy, a następnie zaprezentowali 

spektakl z elementami sztuki cyrkowej i klaunady, zapraszając do współpracy widzów – dzieci 

i rodziców. Rodzinny charakter miały także konkursy z nagrodami prowadzone  

przez instruktorów GCKSiR. Rodzinne popołudnie było bardzo udane, a całe wydarzenie 

miało lokalny charakter; 

 Na koniec sierpnia zaplanowano 

przeprowadzenie dwóch turniejów sportowych 

w dwóch popularnych dyscyplinach – tenisie stołowym 

i badmintonie. Wydarzenie zorganizowano pod nazwą 

Sportowa niedziela. Miejscem zawodów była hala 

GCKSiR.  

Przed południem rozegrano turniej tenisa stołowego 

w dwóch kategoriach wiekowych –  

dla młodzieży i dla dorosłych. Po trzech godzinach 

zaciętych pojedynków turniej dobiegł końca, 

a zwycięzcy otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy 

ufundowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Krośniewicach;  

Na godziny popołudniowe zaplanowano zmagania 

w badmintonie w kategorii open, dla rodzin. 

Planowano przeprowadzić rozgrywki indywidualne oraz 

stworzyć możliwość rywalizacji drużyn rodzinnych: 

mama, tata plus dziecko. Niestety, nie udało się 

zrealizować turnieju w tej dyscyplinie ze względu na 

brak chętnych do udziału w rozgrywkach. Organizatorzy 

żałowali, ponieważ była okazja do rodzinnej aktywności 

i dobrej zabawy; 

 W sierpniu odbyła się kolejna impreza 

dla cyklistów – IV Pielgrzymkowy Rajd Rowerowy 

zorganizowany wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką 

w Krośniewicach. Tym razem celem był kościół Świętej 

Rodziny w Przedczu, gdzie w latach 1930-31 

wikariuszem był ks. Stefan Wyszyński (Prymasowi 

Tysiąclecia poświęcony był miniony rok). Planując rajd, 

wybrano bezpieczne drogi prowadzące przez tereny 

gmin Krośniewice, Chodów i Przedecz (droga powrotna 

wiodła również przez gminę Dąbrowice). Tradycją 
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wyjazdów pielgrzymkowych jest losowanie roweru wśród uczestników. Pojazd ufundowany 

 przez krośniewicką parafię z udziałem miejscowego NeoPunktu trafił do jednego 

z mieszkańców. Kilku rowerzystów wylosowało upominki w postaci książek poświęconych 

Prymasowi Tysiąclecia (w tym jego Zapiski więzienne), obrazki ścienne z wizerunkiem Maryi 

trafiły do najstarszych i najmłodszych rowerzystów, a broszury prezentujące biografię 

ks. Stefana Wyszyńskiego otrzymali niemal wszyscy uczestnicy;  

 We wrześniu dział sportowo-rekreacyjny GCKSiR 

miał powód do dumy – drużyna Softballowego Klubu 

Sportowego została mistrzem Polski U-15 w swojej 

dyscyplinie. Zawody odbyły się w Żorach. Znakomita 

postawa wszystkich krośniewiczanek, a zwłaszcza 

świetny występ Julii Morusgały na pozycji miotaczki 

i Natalii Misiak w ataku w szczególny sposób przyczyniły 

się do zwycięstwa. Wspomniane softballistki znalazły 

się wśród dziewiątki najlepszych zawodniczek turnieju, 

a wraz z nimi Weronika Rosiak. Julia Morusgała została 

najlepszą miotaczką zawodów. Za bardzo dobrą grę 

krośniewiczanki otrzymały dodatkowe upominki 

od organizatora. GCKSiR wspiera działania klubu 

organizacyjnie i kadrowo (kierownik działu sportowego 

GCKSiR pełni również funkcję trenera), dlatego sukces 

softballistek to również powód do radości i dumy 

dla całej instytucji, ale podobne emocje odczuwali 

zapewne wszyscy mieszkańcy Krośniewic, 

dowiedziawszy się o zwycięstwie naszych zawodniczek. 

 W trzecią sobotę września 2021 r. Gminne 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

we współpracy z Krośniewickim Towarzystwem 

Wędkarskim zorganizowało zawody, które odbyły się 

na sztucznym zbiorniku wodnym we Frankach. Były to 

zawody spławikowe na jedną wędkę, na żywej 

rybie. Zawody miały charakter otwarty i skierowane 

były do wędkarzy zamieszkujących na terenie Gminy 

Krośniewice. Niekorzystna pogoda (zimno, deszcz) 

sprawiła, że ostatecznie w rywalizacji wzięło udział 

czternastu miłośników wędkowania, choć spodziewano 

się dwukrotnie większej grupy. Nie stawiły się też ryby.  

Po zakończeniu ważenia cały skromny efekt połowu 

trafił z powrotem do zbiornika wodnego. W czasie, 

gdy były podliczane punkty i przygotowywane nagrody 
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dla zwycięzców, wszyscy mogli zregenerować siły przy ciepłej kawie i ogrzać się 

przy wspólnym grillu przygotowanym przez pracowników GCKSiR w Krośniewicach. 

Zwycięzcy otrzymali puchary; 

 Z końcem września Gminne Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, jak co roku włączyło 

się w akcję promowania Europejskiego Tygodnia 

Sportu, który rozpoczął się w gminie od spaceru 

z kijkami nordic walking. Przemarsz odbył się leśnymi 

duktami w Pernie zgodnie z przekonaniem, że wszelka 

aktywność ruchowa uprawiana w plenerze przynosi 

najwięcej korzyści. Uczestnicy zajęć przemieścili się 

z Krośniewic do pobliskiego lasu autokarem gminnym, 

a następnie rozpoczął się spacer wśród zieleni. Było to 

miłe popołudnie, które z pewnością poprawiło kondycję 

i nastrój.  

Kolejną wrześniową imprezą sportową zorganizowaną 

przez GCKSiR w ramach programu ETS był turniej tenisa 

ziemnego w kategorii open. Do rozgrywek zgłosiło się 

początkowo ośmiu zawodników, lecz z różnych przyczyn 

do rywalizacji stanęła połowa z nich. Turniej został 

przeprowadzony w hali sportowej GCKSiR 

w Krośniewicach. Rozegrano ogółem trzy długie, 

wyrównane, trwające łącznie 4 godziny mecze. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. 

Ostatnią inicjatywą sportową zorganizowaną 

przez GCKSiR w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 

był turniej halowej piłki nożnej. Rozgrywki odbyły się 

30 września przy okazji obchodów Dnia Chłopaka. 

Współorganizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Krośniewicach. Rozgrywki przeznaczone były dla 

uczniów najstarszego rocznika, czyli ósmej klasy. 

Mecze odbyły się w czasie zajęć szkolnych 

realizowanych w hali sportowej GCKSiR. W turnieju 

oprócz chłopców zagrały również dziewczęta, które nie 

odstawały od nich formą ani poziomem motywacji. 

Wszystkim meczom towarzyszyły ogromne emocje 

i okrzyki uczniów dopingujących kolegów z klasy. 

Hala GCKSiR rozgrzała się do czerwoności dzięki 

pozytywnym emocjom młodych sportowców i kibiców. 
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Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Gminne Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.  

 W październiku 2021 r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach 

zorganizowało Rajd Pieczonego Ziemniaka. Była to ostatnia w tym sezonie wspólna 

przejażdżka rowerzystów. Cykliści pokonali trasę liczącą 16 km, która wiodła przez 

Pomarzany do lasu w Pernie, a w drodze powrotnej – przez Kajew. W wydarzeniu wzięło 

udział 20 rowerzystów. Nieodłącznym elementem programu jesiennego rajdu –

nawiązującego do organizowanych dawniej imprez harcerskich i szkolnych – 

jest delektowanie się smakiem ziemniaków upieczonych w żarze ogniska przy Leśnej Klasie. 

Doroczny rytuał został spełniony. Widać było, że humory dopisywały uczestnikom, którzy 

chętnie korzystali z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu; 

 Listopad w hali sportowej Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach rozpoczął 

się od I Memoriału Generała Mieczysława Rysia-

Trojanowskiego. Inicjatorką wydarzenia 

była regionalistka Julita Szczepankiewicz. Turniej 

strzelecki zorganizowano z okazji 140. rocznicy urodzin 

krośniewiczanina, który poświęcił się karierze 

wojskowej i był cenionym współpracownikiem Józefa 

Piłsudskiego. Podmiotami, które wraz z GCKSiR 

współpracowały przy realizacji turnieju, 

były Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej 

i kutnowski oddział Ligi Obrony Kraju. W zawodach 

wzięło udział 31 strzelców, którzy zmierzyli się w dwóch 

kategoriach – młodzież (w wieku 15-18 lat) i dorośli. 

Funkcję sędziego zawodów pełnił prezes LOK 

Janusz Kaczmarek. Puchary i upominki ufundowano 

dzięki środkom finansowym przekazanym 

na organizację turnieju przez lokalne firmy. 

Ponadto do uczestników trafiły gadżety, wydawnictwa 

i słodycze ufundowane przez Burmistrza Krośniewic, 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. 

Memoriał jest planowany, jako wydarzenie cykliczne 

upamiętniające urodziny Mieczysława Rysia-

Trojanowskiego; 

Listopad to również miesiąc, w którym świętujemy 

kolejne rocznice odzyskania niepodległości. Część 

obchodów 103. rocznicy miała formę sportową. 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 148 - 

O godz. 11.00 wystartowali biegacze (wydarzenie nosiło 

nazwę Jedenastego o 11.00 biegniemy 

dla Niepodległej). W poprzednich latach uczestnicy 

Biegu Niepodległości pokonywali różny dystans, zwykle 

miał on długość 2,5-3 kilometry. Tym razem odcinek 

był krótki, czterystumetrowy, więc był to patriotyczny 

sprint ulicą Kwiatową. Bieg poprzedziła wspólna 

rozgrzewka. W wydarzeniu wzięło udział 

23 zawodników w różnym wieku. 

W godzinach popołudniowych Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach wraz 

z Urzędem Miejskim zorganizowało imprezę sportową 

pod hasłem Gramy  dla Niepodległej. Gośćmi 

honorowymi byli poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, 

starosta kutnowski Daniel Kowalik oraz członek Zarządu 

Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski. Głównym 

punktem programu tego wydarzenia był turniej piłki 

siatkowej z udziałem trzech zespołów: Lotnika Łęczyca, 

Agropolu Kutno oraz Nekomy Kutno. Lotnik w sezonie 

2021 występował w II Lidze Siatkówki Mężczyzn 

prowadzonej przez Polski Związek Piłki Siatkowej, 

a zespoły Agropol i Nekoma w II Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Najlepszy wynik 

osiągnął zatem w sposób oczywisty Lotnik Łęczyca, drugą lokatę zajął Agropol, a trzecie 

miejsce przypadło drużynie Nekoma. W wyniku rywalizacji nastąpiło uszeregowanie 

zespołów, ale zaangażowanie i wysiłek wszystkich uczestników turnieju zasługiwały na 

uznanie. Mecze miały charakter czysto towarzyski, a zawodnicy wiele razy 

udowodnili, że potrafią współzawodniczyć i wspólnie się bawić. Publiczność natomiast robiła, 

co mogła, aby wesprzeć zespoły amatorskie, nie tracąc szacunku i sympatii dla gości 

z Łęczycy. 

W przerwach pomiędzy meczami odbyły się pokazy 

dyscyplin uprawianych w Krośniewicach, a trzeba 

przyznać, że nasi mieszkańcy, oprócz popularnych 

dyscyplin indywidualnych i zespołowych, mają 

też okazję poznawać i doskonalić się w sportach mniej 

znanych – karate, teqballu i softballu. Jako pierwsza 

wystąpiła reprezentacja Krośniewickiego Klubu Karate 

Tsunami trenująca pod kierunkiem Waldemara 

Nowaka. Zawodnicy (najmłodsi uczestnicy pokazów 

sportowych) zaprezentowali podstawowe techniki 

wykorzystywane podczas walki. Warto wspomnieć, że Krośniewicki Klub Karate ma swoje 
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tradycje i sukcesy, a zawodnicy corocznie biorą udział w mistrzostwach Polski i wracają 

z medalami.  

Kolejną dyscypliną, którą mogli poznać widzowie, 

był teqball. Zawodnicy wystąpili w pokazowym meczu 

w singlu, a następnie zaprezentowali grę deblową. 

Prezentacja odbyła się przy stole użyczonym Gminnemu 

Centrum, zakupionym z funduszy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Nową dyscyplinę promowali Marcin Szyda, 

sędzia międzynarodowy i szef sędziów PZTEQ 

wraz z wielokrotnymi mistrzami Polski Konradem Nowickim i Janem Ochędalskim. W pokazie 

uczestniczyli także krośniewiczanie – Tomasz Marciniak, radny Powiatu Kutnowskiego, 

a jednocześnie dyrektor ds. rozwoju i promocji w Polskim Związku Teqballa, 

oraz Tomasz Pląskowski, miłośnik różnych dyscyplin piłkarskich (niegdyś mistrz Polski 

juniorów w getbolu).  

Kolejnymi uczestniczkami pokazów sportowych 

były wspomniane wcześniej tegoroczne mistrzynie 

Polski w kategorii U-15, zawodniczki Softballowego 

Klubu Sportowego w Krośniewicach trenujące 

pod kierunkiem Marcina Durki, Piotra Grzanowskiego 

i Miłosza Gawrysiaka. Softballistki zaprezentowały 

prawidłowe techniki rzutów i chwytania piłki za pomocą 

profesjonalnych rękawic oraz technikę odbić pałką 

ze stojaka. Zainteresowani mogli sprawdzić się w roli 

miotacza. Kilka osób odważyło się spróbować swoich sił 

w pałkowaniu, lecz nielicznym udało się wybić swój 

pierwszy home run. 

Na zakończenie turnieju piłki siatkowej Burmistrz 

Krośniewic Katarzyna Erdman, Zastępca Burmistrza 

Krzysztof Urbański oraz Dyrektor GCKSiR w Krośniewicach Małgorzata Przygodzka 

uhonorowali drużyny dyplomami i pamiątkowymi pucharami. Wszyscy czynni uczestnicy 

wydarzenia Gramy dla Niepodległej otrzymali drobne upominki ufundowane przez Urząd 

Miejski oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach; 

 W ostatni weekend listopada 2021 r. w hali sportowej GCKSiR odbył się Turniej 

Softballa o Puchar Burmistrza Krośniewic. W ciągu dwóch dni rozegrano 12 meczów  

w dwóch kategoriach wiekowych. 6 rywalizujących drużyn – z Gdańska, Warszawy, Śląska, 

Dąbrowic i Krośniewic (2 drużyny) stworzyło świetne widowisko sportowe. Wiele meczów 

rozstrzygnęło się w ostatnich akcjach, przy intensywnym dopingu drużyn i kibiców.  
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W młodszej grupie krośniewiczanki zdobyły drugą lokatę, a w grupie starszych zawodniczek 

Krośniewicki Klub Softballowy wywalczył pierwsze 

miejsce; 

 W grudniu 2021r. w hali sportowej GCKSiR 

w Krośniewicach odbyły się XVII Mistrzostwa Krośniewic 

w Futsalu o Puchar Burmistrza Krośniewic. To kolejna 

już edycja imprezy sportowej na stałe wpisanej 

do kalendarza wydarzeń instytucji. Pierwsze miejsce 

zdobyła drużyna o nazwie Przepraszamy, że gramy, 

która w finale po rzutach karnych (11:10) pokonała 

drużynę Young Boys. Puchary, dyplomy oraz upominki 

wręczył instruktor GCKSiR Paweł Górnik, legendarny 

zawodnik klubu piłkarskiego Krośniewianka i drużyn 

futsalowych - Expom i Libero; 

 

Statystyka wydarzeń zorganizowanych przez dział sportu i rekreacji GCKSiR w roku 
naznaczonym pandemią przedstawia się następująco: 

 4 rajdy rowerowe (128 uczestników); 

 1 turniej siatkówki (44 uczestników); 

 1 turniej tenisa stołowego (6 uczestników); 

 2 spacery z kijkami nordic walking (20 osób); 

 3 biegi rekreacyjne, w tym 2 wirtualne (43 uczestników) i bieg w terenie  
na 400m (23 uczestników); 

 1 spływ kajakowy (40 uczestników); 

 1 zawody wędkarskie (14 uczestników); 

 2 turnieje tenisa ziemnego (10 uczestników);  

 1 turniej strzelecki w hali sportowej (31 uczestników); 

 udział i zwycięstwo krośniewickich softballistek w Mistrzostwach Polski Juniorek 
Młodszych U-15 (25 uczestniczek); 

 1 turniej softballa w hali sportowej GCKSiR (60 uczestniczek); 

 2 turnieje piłki halowej w hali sportowej GCKSiR (116 uczestników);  

 2 rodzinne imprezy sportowo – rekreacyjne (obchody Narodowego Święta 
Niepodległości – Gramy i Biegamy dla Niepodległej oraz festyn Rodzina razem). 

 
W okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. odbywały się zajęcia z gimnastyki 
usprawniającej dla seniorów w ramach programu Łódzkiej Federacji Sportu. 
Zajęcia były okresowo zawieszane ze względu na ograniczenia wynikające z rozporządzeń 
Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii. W okresie, gdy prawo pozwalało 
na prowadzenie działalności, w zajęciach regularnie brało udział 20 uczestniczek. 
Projekt stworzył możliwość aktywizacji ruchowej, co na pewno wpłynęło na polepszenie 
samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć 
prowadzonych przez wykwalifikowaną instruktorkę. Zajęcia były nieodpłatne. 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 151 - 

W okresie wakacji realizowano spacery nordic walking dla seniorów w ramach kolejnego 
projektu – Piękni, zdrowi, utalentowani. Gdy godziny projektowe zostały zrealizowane, 
a uczestniczki wyraziły potrzebę kontynuacji marszów z kijkami, zajęcia przedłużono do 
czasu, gdy pozwalała na to aura, a następnie zmieniono ich formułę na gimnastykę 
usprawniającą (udział tym razem był odpłatny). Ćwiczenia odbywały się w hali sportowej 
do końca 2021 r. 

Administrowanie bazą sportową 
Realizacja tego zadania polegała głównie na zapewnieniu właściwej eksploatacji, utrzymaniu 

i konserwacji obiektów sportowo - rekreacyjnych powierzonych instytucji. Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji 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). W okresie restrykcji covidowych obiekty 

funkcjonowały w takim zakresie, na jaki pozwalały rozporządzenia Rady Ministrów  

(od całkowitego zakazu działalności do możliwości udostępniania w oparciu o wprowadzenie 

środków bezpieczeństwa stosownych do intensywności epidemii). 

Instytucja administrowała następującymi obiektami sportowymi: 

 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 nożnej Akademii Piotra Reissa, treningi piłki nożnej Fundacji 
ABI, a także treningi grupy koszykarzy, zajęcia sekcji tenisa stołowego i piłki halowej 
oraz indywidualne wynajmy.  
Hala została wyremontowana w latach 2016-2017 (nawierzchnia sportowa, 
oświetlenie, dodatkowa nagrzewnica), w 2019 r. zamontowano nowe trybuny 
sportowe, piłkochwyty i siatki grodzące. Wszystkie te działania diametralnie poprawiły 
komfort uprawiania sportu w obiekcie. Jednak potrzebna jest jeszcze jedna inwestycja 
– wymiana elementów wykonanych z pleksi (świetlików), które nie spełniają 
już swojej roli – są nieszczelne z powodu zużycia się uszczelek, więc do wnętrza 
dostaje się woda w przypadku opadów deszczu i śniegu, a ponadto płaszczyzny, 
których celem było umożliwienie dostępu światła do sali, są zniszczone przez czas 
i działanie czynników atmosferycznych (hala ma już 20 lat). Należy wymienić 
te elementy na okna otwierane automatycznie, co korzystnie wpłynie też na 
cyrkulację powietrza, bowiem hala nie jest klimatyzowana. Cienkie poszycie łukowe 
bardzo szybko się nagrzewa, we wnętrzu jest duszno, co najsilniej daje o sobie znać 
w przypadku słonecznych dni  i gdy w imprezach sportowych uczestniczy liczna grupa 
odbiorców, jak np. Olimpiada Przedszkolaków czy turnieje w dyscyplinach 
zespołowych. Wietrzenie odbywa się jedynie poprzez otwarcie drzwi ewakuacyjnych. 

 Boisko do siatkówki plażowej, ul. Kwiatowa: 
Boisko znajdujące się w sąsiedztwie hali sportowej; ze względu na zagrożenie 
covidowe w 2021 r. służyło wyłącznie indywidualnym odbiorcom, mieszkańcom 
osiedla, nie organizowano na nim turniejów. 
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 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. 

 Stadion miejski w Krośniewicach, ulica Kolejowa 21: 
Na obiekcie odbywały się mecze klubu 
MKS Expom Krośniewianka, który bierze 
udział w rozgrywkach Klasy B organizowanych 
przez ŁZPN w Łodzi. Obiekt jest na bieżąco 
konserwowany i utrzymywany w ramach 
posiadanych środków finansowych i możliwości 
kadrowych, ale wymaga dalszych inwestycji.  
W 2021 r. GCKSiR przygotowało wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu 
Infrastruktura Sportowa Plus, który następnie 
Gmina Krośniewice złożyła jako podmiot 
uprawniony do udziału w konkursie. 
Wnioskowano o pozyskanie funduszy na wymianę 
ogrodzenia stadionu oraz zakup piłkochwytów 
i wiat sportowych dla zawodników (ubiegano się 
o dofinansowanie w najwyższej możliwej kwocie, 
czyli 100.000 zł). Wniosek zyskał akceptację, 
ale przyznano mniejszą kwotę – 70.000 zł, 
więc zabrakło funduszy na zakup piłkochwytów. Realizację wniosku przeprowadził 
Urząd Miejski w Krośniewicach (procedury wyłonienia wykonawcy, rozliczenie 
wniosku), a nadzór nad wykonaniem prac sprawowało GCKSiR. Zdemontowano stare 
ogrodzenie, a w miejscu płyt betonowych, które były zniszczone i zagrażały 
bezpieczeństwu użytkowników obiektu oraz przechodniów, pojawiły się panele 
ogrodzeniowe. Zamontowano także nowe wiaty sportowe dla gospodarzy i gości. 
Zadanie zostało ukończone w październiku 2021 r., a koszt realizacji to 334 665,92 zł. 
Kolejny etap modernizacji polega na zamontowaniu oświetlenia i monitoringu obiektu. 
Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r. 

 
Na stadionie zlokalizowane są również następujące obiekty: 

a) Skatepark: 
W 2021 r. skatepark uległ zniszczeniu i został wyłączony z użytkowania. Remont 
instalacji okazał się niemożliwy, a brakuje gminnych środków, by zakupić 
nowe wyposażenie. W obecnym stanie korzystanie ze skateparku przez odbiorców 
zagraża ich bezpieczeństwu, toteż GCKSiR zamierza zdemontować istniejące urządzenia; 

b) Tor BMX; 
c) Bieżnia: 

W okresie zamknięcia instytucji dla odbiorców pracownicy GCKSiR zajęli się pielęgnacją 
bieżni. Prace mające na celu usunięcie roślinności i wyrównanie nawierzchni  
przy użyciu ciężkiego sprzętu poprawiły stan toru, jednak nie zapewniły komfortu 
uprawiania sportu z uwagi na miękkie, ziemisto-żużlowe podłoże. Nawierzchnia bieżni 
wymaga inwestycji i oczekuje na swój czas, gdy będzie możliwy jej remont. 

d) Trybuny: 
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Trybuny dla kibiców mają konstrukcję betonową – na półkach (stopniach) zamontowano 
plastikowe siedziska. Należałoby zamontować nowe trybuny sportowe, pięciorzędowe, 
o lżejszej konstrukcji stalowej (na kratownicy, bez zadaszenia lub zadaszone – 
w zależności od posiadanych funduszy). GCKSiR uzupełnia ubytki  w betonowej konstrukcji 
spowodowane przez warunki atmosferyczne i wymienia siedziska zniszczone 
przez wandali. 

e) Boisko wielofunkcyjne:  
Informacja poniżej, w punkcie dotyczącym boisk; 

f) 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). 

Jedno z pomieszczeń to siedziba organizacji pozarządowych – Klubu Gazety Polskiej 

i Stowarzyszenia Patriotycznego im. gen. Władysława Andersa. Obiekt nie jest ogrzewany 

od 2015 r., w związku z tym na okres zimowy wyłączana jest instalacja wodna (również 

w części użytkowanej przez klub sportowy). Poszycie dachu wymaga remontu, w piwnicy 

co jakiś czas pojawia się woda, a dodatkowo brak ogrzewania wpływa na pogarszanie się 

stanu obiektu; 

Administrowanie stadionem to trudne zadanie ze względu na ciągłe problemy  

z utrzymaniem porządku i częstymi zniszczeniami. Nagminnie dewastowane są regulaminy, 

oznakowanie mówiące o zakazie wprowadzania psów, siedziska na trybunach. Stadion jest 

zaśmiecany. Ogrodzenie i zamykanie obiektu o wyznaczonych porach to krok w kierunku 

wykorzystywania go do tego celu, dla którego został zbudowany – ma służyć dzieciom, 

młodzieży i dorosłym uprawiającym sport, a nie, jako wybieg dla psów czy miejsce biesiad 

wandali. Zamontowanie monitoringu i oświetlenia dodatkowo ograniczy działania 

niepożądane. 

Boiska wielofunkcyjne: 

 z nawierzchnią tartanową przy ulicy Poznańskiej 15: 

Boisko na mocy umowy użyczenia jest administrowane przez GCKSiR od 31 lipca 2020 r.; 

 z nawierzchnią syntetyczną przy ulicy Kolejowej 21: 

Nawierzchnia boiska wymaga systematycznej konserwacji – jest ona realizowana 

przez GCKSiR co dwa lata. Należy również wymienić ogrodzenie boiska, które uległo 

zniszczeniu w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych, co jest zadaniem 

inwestycyjnym. 

 z nawierzchnią tartanową przy ul Kwiatowej; 

Boisko na mocy umowy jest administrowane przez GCKSiR od 10 wrześniu 2021 r., 

natomiast opieką nad zielenią wokół, na mocy tejże umowy, zajmuje się MZGKiM.  
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W 2021 r. boiska były czynne wyjątkowo długo, 

gdyż sezon trwał prawie 7 miesięcy. Najpierw 

udostępniono odbiorcom boisko przy ul. Poznańskiej. 

W maju i w czerwcu dwa boiska administrowane 

wówczas przez GCKSiR funkcjonowały 

naprzemiennie, a okresie wakacji obydwa były 

czynne codziennie od 6 do 8 godzin. We wrześniu i 

do połowy października, póki warunki atmosferyczne 

były korzystne, boiska (wówczas już trzy) były czynne 

codziennie przez 6 godzin. W 2021 r. obiekty 

funkcjonowały łącznie przez 1410 godzin.  Boiska 

były udostępniane bezpłatnie mieszkańcom gminy 

oraz na życzenie klubów sportowych w celu 

przeprowadzenia treningów w sezonie letnim. Były 

miejscem, w których spotykały się dzieci i młodzież 

oraz osoby dorosłe. To także miejsca indywidualnego 

aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz osób czasowo przebywających 

w Krośniewicach i w najbliższej okolicy. Spośród uprawianych dyscyplin największą 

popularnością cieszyła się piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny oraz koszykówka.  

 W 2021 r. baza sportowa GCKSiR powiększyła się o wyposażenie służące  

do trenowania odbić piłki. Ze środków pozyskanych od GKRPA zakupiono tunel  

i ekran ochronny. Dotychczas brakowało w Krośniewicach takiego miejsca,  

w którym można by bezpiecznie ćwiczyć odbijanie piłki pałką do baseballa. Treningi  

w tunelu pozwalają doskonalić indywidualne umiejętności w zakresie rzucania  

i odbijania piłek w bezpieczny sposób. Zdobycie mistrzostwa Polski w kategorii U-15  

przez zawodniczki Krośniewickiego Klubu Softballowego świadczy o tym, że zakup 

był uzasadniony, nowe wyposażenie przyczyni się zapewne do jeszcze lepszych wyników 

drużyn softballowych i do popularyzacji dyscypliny wśród krośniewiczan, którzy również 

mogą z niego korzystać. Zakupione przez GCKSiR wyposażenie zamontowano przy boisku 

wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, na terenie trawiastym. 

Koszt – 14 250 zł. 

Baza sportowa GCKSiR 

w 2021 r. powiększyła się także 

o nowy stół do teqballa, 

zakupiony przez Gminę 

Krośniewice, przekazany 

Gminnemu Centrum na mocy 

umowy użyczenia w listopadzie 

2021 r. Stół służy popularyzacji 

nowej dyscypliny sportu i uatrakcyjnia jesienno-zimowe treningi grup piłkarskich, 

odbywających zajęcia w hali i na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Kwiatowej.  
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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 w 2021 roku 

zarządzeniem nr 4.2021 z dnia 20 stycznia 2021 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: 

a) Krośniewicki Klub Sportowy Karate-do Tsunami z siedzibą w Krośniewicach; 

b) Softballowy Klub Sportowy z siedzibą w Kutnie; 

c) Miejski Klub Sportowy „Expom Krośniewianka” z siedzibą w Krośniewicach. 

Informacja o realizowanych przedsięwzięciach sportowych i przyznanych środkach 
finansowych na realizację zadania własnego gminy 

15) Turystyka 

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 minionym, 

pandemicznym roku niewiele wydarzeń turystycznych instytucja mogła zaproponować 

osobom, które lubią poznawać nowe miejsca. Pierwsze półrocze było zupełnie stracone  

dla form grupowych – zamknięte instytucje i obiekty, brak możliwości organizacji wydarzeń. 

Dopiero czas wakacji pozwolił na przygotowanie kilku wyjazdów, dzięki którym uczestnicy 

Nazwa klubu 
sportowego 

Tytuł przedsięwzięcia 
Wartość 
całego 

zadania 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

Wysokość 
przyznanej 

dotacji 

Wysokość 
wykorzystanych 

środków z 
dotacji 

przez klub 

Krośniewicki Klub 
Sportowy Karate-do 
Tsunami z siedzibą 
w Krośniewicach 

Udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
w zawodach sportowych na szczeblu 
regionalnym, wojewódzkim i krajowym 
z zakresu Karate Tsunami w czasach 
pandemii koronawirusa 

15 500,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 14 992,81 zł 

Softballowy Klub 
Sportowy 

z siedzibą w Kutnie 

Organizacja szkolenia oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym 
w softballu dziewcząt 

30 247,39 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 2021/2022, B Klasy Seniorów, 
Drużyny Ligi Młodzieżowej (Trampkarz) 

45 335,39 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 
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mogli zwiedzić miasta i tereny w niedalekiej odległości, a cenne i atrakcyjne ze względu  

na architekturę, historię, piękno natury. Nie na próżno propozycje te GCKSiR zalicza  

do cyklu pod nazwą Cool- turystyka. 

Dzieci uczestniczyły w dwóch wycieczkach 

mających na celu poznanie ciekawych miejsc 

w regionie, zorganizowanych w ramach zajęć 

wakacyjnych – były to wyjazdy do Łowicza i do Kutna. 

Wyjazd w okolice Łowicza zaowocował poznaniem 

pracy bednarza – jednego z ginących zawodów. 

Ponadto dzieci zdobyły też wiedzę na temat dawnego 

życia na wsi – kręciły lody w starej maszynie, próbowały 

prania w baliach za pomocą kijanek  

oraz tary, a także ubijały masło w kierzynce, którego 

mogły później skosztować. Natomiast  

w Łowiczu uczestnicy obejrzeli wszystkie wystawy 

aktualnie prezentowane przez tamtejsze muzeum, 

a także zwiedzili skansen. Z kolei grupa uczestnicząca 

w wyjeździe do Kutna obejrzała film w kinie, a następnie 

wzięła udział w warsztatach w manufakturze cukierków Ręcznie-zrobione, podczas których 

poznała sposób produkcji słodyczy i samodzielnie przygotowała lizaki. Wycieczka zakończyła 

się pobytem w parku Wiosny Ludów i rekreacją na tamtejszym placu zabaw. W ramach zajęć 

wakacyjnych dzieci wzięły również udział w wycieczce do Ośrodka Hodowli Zwierzyny 

Krośniewice mieszczącego się na terenie lasu w Ostrówkach. Dla miłośników przyrody, 

których z pewnością w gronie uczestników wyjazdu nie brakowało, była to nie lada gratka. 

Dzieci zobaczyły młode bażanty, a przewodnik opowiedział wiele ciekawostek o życiu tych 

ptaków. Uczestnicy poznali też zwierzęta domowe mieszkające w ośrodku. Dużym 

zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się młode jastrzębie (gospodarz jest sokolnikiem). 

Dzieci odbyły również spacer po lesie. Podczas 

przechadzki wysłuchały opowieści o gatunkach leśnych 

roślin, a także o tym, w jaki sposób człowiek powinien 

zachowywać się w lesie i co zrobić w razie 

potencjalnego zagrożenia.  

W sierpniu GCKSiR zorganizowało również 

wycieczkę do Płocka, a uczestniczyły w niej dzieci 

i młodzież. Sposobem na poznawanie historii dawnej 

stolicy Polski i późniejszych dziejów Płocka była gra 

miejska zaproponowana przez przewodnika. 

Gra poprowadziła krośniewiczan do Starego Rynku, 

przy którym znajduje się ratusz, najważniejsze zabytki 

Płocka, a także dom rodzinny Władysława 

Broniewskiego, wybitnego poety polskiego XX wieku. 
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Podczas intensywnego spaceru po mieście można było zobaczyć m.in. kościół pw. Świętego 

Bartłomieja Apostoła, majestatyczny pomnik Bolesława III Krzywoustego, Spichlerz będący 

obecnie siedzibą Działu Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku, bazylikę katedralną 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także budynek płockiej Małachowianki, jednej 

z najstarszych szkół w Polsce. Ważnym elementem w programie wycieczki był spacer 

z przewodnikiem po malowniczo położonym terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

w Płocku, ubogacający w wiedzę o życiu i zwyczajach zwierząt bytujących w naturze 

w różnych częściach świata. 

Bardzo lubianą przez mieszkańców 

i kultywowaną od kliku lat formą turystyczną są rajdy 

rowerowe, które zwykle mają cel rekreacyjny 

i turystyczny zarazem (lub dodatkowo cel kulturalny). 

W 2021 r. GCKSiR zorganizowano cztery rajdy, z czego 

dwa realizowały cel turystyczny. Uczestnicy pierwszego 

z nich poznali dwory ziemiańskie na terenie gminy 

i w pobliżu (Bielice, Jankowice, Głogowa, 

Wysoka Wielka, Kalinowa, Cygany) oraz historię rodów, 

które w nich zamieszkiwały. Gdyby niezorganizowana 

forma wyjazdu, krośniewiczanie nie mieliby szansy 

bliższego poznania niektórych obiektów i wysłuchania 

opowieści ich właścicieli o drodze, jaką przeszli, 

by budowle ponownie w dawnej formie zaistniały 

w pejzażu okolicy. Uczestnicy drugiego rajdu, 

pielgrzymkowego zwiedzili Przedecz – kościół romański i wystawę poświęconą Prymasowi 

Tysiąclecia, a także tereny rekreacyjne nad jeziorem Przedeckim. Dwa planowane rajdy, 

które nie doszły do skutku ze względu na dynamiczną pogodę (do Chełmna nad Nerem – 

muzeum Kulmhof i do Besiekier – ruiny zamku rycerskiego), także realizowałyby cel 

turystyczny. Dwie pozostałe przejażdżki rowerowe zorganizowane w sezonie 2021 również 

po części służyły turystyce w najbardziej lokalnym wydaniu – ich trasa przebiegała gminnymi 

drogami i doprowadziła uczestników do urokliwych zakątków w pobliskim lesie Perna. 

 Nowa forma rekreacji, po raz pierwszy 

wykorzystana przez GCKSiR w 2021 r. – spływ kajakowy, 

służyła wypoczynkowi i popularyzacji kajakarstwa, 

a także poznaniu Uniejowa, który może poszczycić się 

nie tylko popularnymi termami, ale też bogatą historią  

i zabytkami, o które się dba. Miasto ma szeroką ofertę 

dla gości, a krośniewiczanie skorzystali z możliwości 

zwiedzania obiektów (gotycka kolegiata, Zagroda Młynarska, Zamek Biskupów 

Gnieźnieńskich) lub wybrali pobyt na basenie termalnym. Przyjemny dla uczestników 

był też spacer po mieście i relaks na bulwarach nadwarciańskich. 
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Zarówno wszystkie wyjazdy rowerowe, jak i spływ służyły również poznawaniu 

pięknych miejsc – urokliwych zakątków natury, widoków dających odbiorcom 

niezapomniane przeżycia wynikające z obcowania z naturą, inspirujących do rozmów  

i dzielenia się wiedzą przez uczestników.  

W roku pandemicznym krośniewiczanie dość rzadko wyjeżdżali, by zwiedzać ciekawe 

zakątki, a i Krośniewice również nieczęsto były celem turystów. Andersówkę goście 

odwiedzili jedynie przy okazji odsłonięcia pomnika gen. Władysława Andersa w Nowem  

(w czerwcu) – były to osoby, które przybyły na tę uroczystość. W minionym roku domu 

rodzinnego gen. W. Andersa nie odwiedziła żadna grupa wycieczkowa. Turyści rzadziej 

zwiedzali też Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego. W tej placówce gościły wycieczki 

szkolne z powiatu kutnowskiego i kolskiego, grupy emerytów z Torunia, Warszawy i Łodzi 

oraz motocykliści z Jaktorowa. 

16) 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. 

Zakład miesięcznie sporządza koszty obsługi targowiska wraz z dochodami przyjętymi 

z opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Ogólny koszt prowadzenia targowiska w 2021 r. wyniósł 73 720,76 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 maseczek ochronnych w 2021 roku 

wyniósł 447,00 zł.  
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17) Zieleń gminna i zadrzewienia 

Działalność w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach prowadził na podstawie Porozumienia 

zawartego w dniu 26.02.2021 r. z Gminą Krośniewice dotyczącego utrzymania zieleni 

gminnej i zadrzewień oraz pozostałych terenów komunalnych oraz utrzymania czystości 

i porządku w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 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: 

 Pielęgnacja trawników; 

 Pielęgnacja żywopłotów; 

 Obsadzenie i pielęgnacja rabat, donic i wież kwiatowych; 

 Utrzymanie rowów i poboczy w pasach drogowych. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem zakład otrzymał w 2021 roku kwotę 68 000,00 zł 

na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni gminnej wraz z zadrzewieniami 

oraz na utrzymanie czystości i porządku. 

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.  
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18) 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 2021 r. 

nie zostały podjęte działania inwestycyjne związane z budową cmentarza komunalnego.  

19) Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona 

przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie 

i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego 

Działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

W 2021 roku na terenie miasta Krośniewice działał monitoring miejski, składający się 

z 23 kamer umieszczonych na następujących ulicach miasta: 

 ulica Poznańska; 

 ulica Kutnowska; 

 ulica Toruńska; 

 Plac Wolności (skrzyżowanie, skwerek); 

 ulica Kwiatowa (tereny zielone i rekreacyjne); 

 parking na ulicy 3-go Maja; 

 teren wokół Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach. 

W 2021 r. wykonano światłowodowe przyłącze telekomunikacyjne do budynku na Stadionie 

Miejskim w Krośniewicach w celu podłączenia (przyszłego) monitoringu stadionu 

do urządzeń rejestracyjnych znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego  

w Krośniewicach. Urząd Miejski w Krośniewicach współpracuje z Komisariatem Policji  

w Krośniewicach w zakresie wykorzystania monitoringu dla zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom. 

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 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: 
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 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: 

 OSP Krośniewice (w KSRG, 147 wyjazdy w 2021 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 2021 roku na ekwiwalenty wydano 24.851,89 zł. 

W roku 2021 z budżetu Gminy Krośniewice na Ochotnicze Straże Pożarne zostało wydane 

162.695,74 zł. W tej kwocie ujęte są m. in. zakupy energii, paliwa dla samochodów i sprzętu 

ratowniczego, wynagrodzenia dla konserwatorów, ubezpieczenia, remonty i naprawy 

urządzeń, zakupy środków pianotwórczych i sorbentu. 

20) Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych 

 W 2021 r. w ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania na terenie 

świetlic wiejskich w miejscowości Miłosna, Godzięby, Bielice, Szubsk Duży, Nowe Jankowice, 

Wymysłów, Wola Nowska, Nowe Jankowice oraz Krośniewice. 

W ramach wydatkowanych środków finansowych w wysokości 36 239,02 zł zrealizowano 

następujące zadania: 

 Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Szubsku Dużym; 

 Naprawę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach; 
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 Odświeżenie ścian oraz sufitu świetlicy wiejskiej w Woli Nowskiej; 

 Wymiana drzwi i okien w świetlicy wiejskiej w Miłosnej; 

 Remont posadzki w świetlicy osiedlowej „Andersówka”; 

 Montaż 2 lamp solarnych w Godziębach; 

 Zakup i montaż lampy zewnętrznej na świetlicy wiejskiej w Godziębach; 

 Wznowienie granic działki – świetlica wiejska w Bielicach; 

 Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Bielicach. 

21) 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 2021 r. nie zrealizowano żadnego świadczenia. 
Zadania z zakresu polityki prorodzinnej opisano w innych częściach Raportu.  

22)  Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym 
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych 
i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej 

 

Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie 
Krośniewice pomoc finansową w formie dotacji celowej 
z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021. Gmina 
Krośniewice otrzymała 40 000 zł w ramach programu 
„Sołectwo na plus”. 

Kwotę 10 000 zł otrzymały: 

 Sołectwo Szubsk Duży – na zadanie 

„Odświeżenie ścian sali głównej w świetlicy wiejskiej, utwardzenie terenu od strony 

podwórza z przeznaczeniem na utworzenie tarasu, wymiana drzwi wejściowych 

oraz wyposażenie świetlicy w nowe stoły”; 

 Sołectwo Wymysłów – na zadanie „Wydzielenie przedsionka w celu zmniejszenia 

strat ciepła (zakup szklanych drzwi dwuskrzydłowych), odświeżenie ścian”; 

 Sołectwo Nowe – na zadanie „Zakup stołu bilardowego z wymiennymi nakładkami 

do tenisa stołowego oraz gry cymbergaj + dodatkowe wyposażenie”; 

 Sołectwo Luboradz – na zadanie „Zakup lamp solarnych 

w celu poprawy bezpieczeństwa”.  
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SOŁECTWO SZUBSK DUŻY 

Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku 

z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Szubsk Duży 

zaangażowało się w porządkowanie sali świetlicy 

wiejskiej oraz terenu pod budowę nowego tarasu 

z kostki brukowej. Mężczyźni zaangażowali się w prace 

rozbiórkowe mające na celu wymianę okna na drzwi 

balkonowe. Firma zewnętrzna realizująca zadania 

w ramach projektu dostarczyła drzwi wejściowe oraz 

balkonowe. W pracach montażowych uczestniczył 

przedstawiciel firmy sprzedającej, który sprawował 

nadzór nad realizacją usługi, aby drzwi były prawidłowo 

wstawione dla zachowania gwarancji. 

We własnym zakresie mieszkańcy sołectwa ułożyli taras 

z kostki brukowej, 

W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej sołectwo 

Szubsk Duży zawnioskowało o zakup stołów w ilości 

8 szt. Dostarczone nowe stoły do świetlicy zachęcą 

mieszkańców do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, 

organizacji spotkań integracyjnych. 

Ostatnim etapem prac remontowych w ramach dotacji 

było odmalowanie ścian wewnętrznych w świetlicy 

wiejskiej. Co nadało wnętrzu nowego blasku 

oraz świeżości. Wnętrze nabrało innego wyglądu. 

W prace wykończeniowe zaangażowali się zarówno 

młodzi, jak i starsi mieszkańcy sołectwa. Każdy chciał 

dołożyć swoją „cegiełkę” w remont świetlicy, która 

stanowi ich wspólne dobro. 

Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca 

do 15 listopada 2021 roku. 

Wartość całkowita 10 999,95 zł, w tym 9999,95 zł dotacja celowa z budżetu 

Województwa Łódzkiego (90,91% udziału w inwestycji). 
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SOŁECTWO WYMYSŁÓW 

Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku 

z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Wymysłów 

zaangażowało się w porządkowanie sali świetlicy 

wiejskiej. 

Mężczyźni zaangażowali się w prace wykończeniowe, 

mające na celu wyodrębnienie przedsionka. 

Takie pomieszczenie będzie miało duże znaczenie 

przy utrzymywaniu porządku oraz zmniejszenia utraty 

ciepła z sali głównej. W pracach montażowych 

uczestniczyli przedstawiciel firmy sprzedającej 

oraz mieszkańcy sołectwa. 

Ostatnim etapem prac remontowych w ramach dotacji 

było odmalowanie ścian wewnętrznych w świetlicy 

wiejskiej. W prace wykończeniowe włączyli się 

mieszkańcy sołectwa, członkinie koła gospodyń 

wiejskich. 

Wnętrze świetlicy nabrało nowego wyglądu, 

Odświeżone ściany w głównej sali optycznie zwiększyły 

pomieszczenie świetlicy. 

Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca 

do 15 listopada 2021 roku. 

Wartość całkowita 10 500,03 zł, w tym 

10000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa 

Łódzkiego (95,24% udziału w inwestycji).  
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SOŁECTWO NOWE 

Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku 
z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Nowe 
zaangażowało się w porządkowanie sali w świetlicy 
wiejskiej, oczekując na dostawę zamówionego stołu 
bilardowego wraz z akcesoriami. W miesiącu sierpniu 
2021 r. firma realizująca powyższe zadanie dostarczyła 
do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe stół 
bilardowy Diamond 9ft z zielonym suknem 
z wymiennymi nakładkami (nakładka do cymbergaja, 
ping – ponga). 

Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca 
do 15 listopada 2021 roku. 

Wartość całkowita 7 974,00 zł, w tym 7 974,00 zł 
dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego 
(100,00% udziału w inwestycji). 

 
SOŁECTWO LUBORADZ 

Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku 

z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Luboradz 

zaangażowało się w porządkowanie terenu wokół 

przystanku oraz na skrzyżowaniu dróg w miejscowości 

Godzięby, oczekując na dostawę dwóch lamp solarnych. 

W miesiącu listopadzie 2021 r. firma realizująca 

powyższe zadanie dostarczyła dwie lampy solarne 30W 

typu Żuraw. 

Projekt był realizowany w terminie od 1 lipca 

do 15 listopada 2021 roku. 

Wartość całkowita 10 000,00 zł, 

w tym 10 000,00 zł dotacja celowa 

z budżetu Województwa Łódzkiego 

(100,00% udziału w inwestycji).  
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23) Promocja Gminy 

Z uwagi na stan epidemii oraz ograniczone środki finansowe w Budżecie Gminy 

na promocję Gminy, w 2021 r. działania promocyjne Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 

polegały na współpracy m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

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. 

W 2021 r. plan na wydatki promocyjne wynosił 6 000 zł. Wydatkowano natomiast 

kwotę 5 461, 55 zł (t.j. 91,03%). W ramach wydatków finansowano zakup kwiatów, 

pucharów, artykułów spożywczych na uroczystości gminne. Zakupiono również kartki 

na życzenia świąteczne oraz flagi państwowe. 

Ponadto w celu zwiększenia jakości i efektywności obsługi inwestora Gmina 

Krośniewice w dalszym ciągu realizowała zadania w ramach 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 utworzony został Punkt 

Obsługi Inwestora. POI wyposażony został w przenośny telewizor wraz ze statywem, dzięki 

któremu można sprawniej przedstawiać materiały oraz prezentacje promujące Gminę 

i tereny inwestycyjne potencjalnym inwestorom.  

W 2021 r. Gmina Krośniewice otrzymała wsparcie w wysokości 10.000 zł 

z przeznaczeniem na promocję szczepień. Dzięki tym środkom zakupiono dwa namioty 

wystawiennicze, przenośne tablice ogłoszeniowe oraz inne materiały promujące szczepienia 

przeciwko Covid-19. 

W ramach wspierania akcji #szczepimysię Gmina Krośniewice organizowała także 

transport do punktu szczepień. Ogólnie w roku 2021 z pomocy w transporcie skorzystało 

61 mieszkańców naszej gminy. 

24) 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 2021 rok.  
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5. Podsumowanie działalności w obszarach zleconych 

Gminie Krośniewice 

W 2021 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 2021 roku MGOPS przyznał decyzją świadczenie 69 osobom na kwotę 313 278,10 zł. 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

Ustawa 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 2021 r. Urząd Miejski w Krośniewicach wypłacił dodatki energetyczne na łączną kwotę 

8 205,30 zł, których beneficjentami było 128 osób. Podstawą ich przyznania było: posiadanie 
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przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

zawartej z przedsiębiorcą energetycznym. Kwota najniższego dodatku wynosiła 12,09 zł, zaś 

kwota najwyższego dodatku – 20,15 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 2021 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach organizował 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznym (w ich rodzinach 

żyło łącznie 8 osób). Udzielono 912 świadczeń na kwotę 23 014,76 zł.  

W 2021 roku koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi wynosił 27,00zł. 

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 2005 r. 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 2021 roku wynagrodzenie to wypłacono 7 opiekunom wypłacając 63 świadczenia 

na łączną kwotę 21 787,74zł. Z budżetu państwa pokryto koszt 60 świadczeń (dla 6 osób) 

na kwotę 21 787,74zł. Ze środków własnych gminy wypłacono 3 świadczenia (dla 1 osoby) 

na kwotę 866,10zł. 

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 

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).  
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Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko: 

 do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00 zł; 

 powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00 zł; 

 w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 135,00 zł. 

W 2021 roku MGOPS wypłacił 4 991 zasiłków rodzinnych na kwotę 575 281,12 zł. 

Do zasiłku rodzinnego przysługiwały następujące dodatki: 

 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 2021 roku wypłacił 

24 świadczeń (18 osobom) na kwotę 18 383,56zł (w tym zasada zł za zł na kwotę 

383,56 zł). 

 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 2021 roku 2 osobom przyznano ww. świadczenie i wypłacono kwotę 7 225,90 zł. 

 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: 

– drugi z rodziców dziecka nie żyje; 

– ojciec dziecka jest nieznany; 

– 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 2021 roku dodatek ten przyznano 28 osobom i wypłacono 60 287,62zł z tego tytułu. 

 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 2021 roku świadczenie przyznano 94 osobom i wypłacono kwotę 95 063,90 zł.  
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 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. 

W 2021 roku do powyższego dodatku uprawnionych było 25 osób i z tego tytułu 

wypłacono 30 574,22zł. 

 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 2021 roku MGOPS wypłacił 325 osobom ten dodatek na kwotę 30 574,22zł. 

 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 2021 roku wypłacono dodatek 80 osobom na kwotę 54 551,08 zł. 

Łącznie na wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego przeznaczono w 2021 roku kwotę 

298 633,79 zł. 

W 2021 r. wypłacono 935 świadczeń na łączną kwotę 42 658,37 zł.  
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b) Świadczenia opiekuńcze 

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

 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 2021 roku wypłacił zasiłek pielęgnacyjny 192 osobom na łączną kwotę 

499 885,44 zł. Wypłacono 2 316 świadczeń. 

 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 

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 2021 roku przysługiwało w wysokości 1 971,00 zł miesięcznie, bez względu 

na dochód rodziny.  

W 2021 roku 46 świadczeniobiorców (rodziców) skorzystało z tej formy pomocy. 

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1 009 326,00zł. 

  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: 

 nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; lub 

 rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 172 - 

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 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 świadczeniobiorców. 

Wypłacono świadczenia na kwotę 79 456,70 zł. 

 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 2021 roku było 2 świadczeniobiorców. Wypłacono 23 świadczenia na łączną kwotę 

14 260,00 zł. 

OPS ma możliwość opłacania za te osoby składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

W 2021 roku odprowadzono: 

 składkę zdrowotną za 28 osób na kwotę 36 281,99 zł; 

 składkę na ubezpieczenie społeczne za 34 osoby na kwotę 148 948,62 zł.  

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 

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

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

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

nie przekracza kwoty 1 922,00zł.  

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.  

W 2021 roku wypłacono zapomogę 43 osobom na łączną kwotę 43 000,00 zł. 

 Świadczenie rodzicielskie: 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu 

dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 toku życia, 

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 
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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 2021 roku wypłacono świadczenia 25 osobom na łączną kwotę 220 107,90 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 500,00 zł 

miesięcznie, na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. Program Rodzina 500+ 

od 1 lipca 2019 r. obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu 

na dochód rodziny. W 2021 roku wypłacono 15 579 świadczeń na kwotę 7 754 952,52 zł. 

Uprawnionych do pobierania świadczenia było 852 rodzin, 1 355 dzieci.   
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6) Karta Dużej Rodziny  

W 2021 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 2021 r. 

poz. 1744 z późn. zm. ). 

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 2021 roku o wydanie Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Krośniewice wpłynęło 

12 wniosków z czego 8 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych 

a 4 wnioski 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 206,04 zł a kwota ta w całości pochodziła 

z budżetu państwa. 

7)  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 
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rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy 

społecznej. 

W 2021 r. nie wpłynął do Ośrodka żaden wniosek. 

8) 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 2021 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 Postanowieniem Nr 553/2020 Komisarza wyborczego w Łodzi II z dnia 

 20 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania 

Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, w związku z uchwałą Nr XXVIII/165/20 

Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020r w sprawie przeprowadzenia 

referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum 

zaufania w 2 kolejnych latach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r, poz. 5932) termin głosowania 

został wyznaczony na dzień 10 stycznia 2021 r. Postanowieniem Nr 50/2021 Komisarza 

Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 czerwca 2021 r., podjęto zawieszone postanowieniem 

Nr 569/2020 głosowanie oraz wyznaczono datę głosowania w referendum na dzień 

4 lipca 2021 r. Urząd Miejski w Krośniewicach realizował zadania zgodnie z kalendarzem 

czynności, będącym załącznikiem do Postanowienia, w tym zapewnił obsługę i techniczno-

materialne warunki pracy Miejskiej Komisji ds. referendum oraz obwodowych komisji 

ds. referendum. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wykonywali 

zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum na obszarze gminy 

(przygotowanie lokali wyborczych, udział w szkoleniach członków komisji obwodowych, 

zabezpieczenie kart do głosowania, rozplakatowanie obwieszczeń, zapewnienie transportu, 

sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania, wydawanie zaświadczeń, itp.). 

Sporządzono również spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 223/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośniewicach 

28 listopada 2021 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach, 

w okręgu wyborczym nr 11 . 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 
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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. 

9) 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 2022 r. poz. 846). 

Gmina realizuje - na podstawie Ustawy z dn. 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(tj. Dz. U.  z 2022 r.poz. 846) - 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 2021 r. przyjęto w dwóch terminach (ustawowo luty i sierpień) do realizacji 

613 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, do których dołączono faktury (kopie) zakupu 

688 256,94 litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Na ich podstawie Burmistrz Krośniewic wydał 613 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 688 256,94 złotych. Na realizację powyższego zadania gmina otrzymuje 

dotację w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej producentom rolnym. 

10) Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym 

ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) 

W celu realizacji zadania zleconego Gminie, Burmistrz powołał Gminne Biuro Spisowe 

oraz zapewnił jego funkcjonowanie. Zostało ponadto zapewnione w siedzibie Urzędu 

Miejskiego stanowisko komputerowe do przeprowadzenia samospisu internetowego. 

W ramach prac spisowych został zorganizowany nabór kandydatów na rachmistrzów 
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spisowych. Przeprowadzono również działania popularyzujące spis powszechny NSP 2021, 

głownie poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 

Facebooku, a także poprzez umieszczenie plakatów i ulotek na terenie Gminy Krośniewic. 

Gminny Komisarz Spisowy współpracował z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Łodzi 

przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz popularyzacji spisu 

powszechnego. 

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostały zebrane 

następujące dane: 

 charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenie, 

niepełnosprawność; 

 migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, 

gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

(mieszkania i budynki). 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. został zrealizowany następującymi 

metodami: 

 obowiązkowo - metodą samospisu internetowego (CAWI); 

 uzupełniająco: 

  metodą wywiadu telefonicznego (CATI); 

 metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). 

11) 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 2021 r. nastąpiły: 

 Założenia działalności gospodarczej w systemie CEIDG – 17; 

 Wykreślenia działalności w CEIDG – 17; 

 Zmiany działalności gospodarczej w systemie CEIDG – 71; 

 Zawieszenia działalności gospodarczej w CEIDG – 14; 

 Wznowienia działalności gospodarczej w CEIDG – 8. 

12) Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  

Urząd Stanu Cywilnego 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, 
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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 2021 r. Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania z zakresu: 

a) rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów; 

b) wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego; 

c) przyjmowania oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) organizacji uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz przyjmowania 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; 

e) wydawania decyzji wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu 

cywilnego; 

f) wydawania zaświadczeń wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu 

cywilnego; 

g) organizowania uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie; 

h) wpisywania wzmianek w aktach stanu cywilnego oraz przypisków i zawiadamianie  

o tym innych Urzędów Stanu Cywilnego; 

i) zawiadamiania innych Urzędów Stanu Cywilnego i Wydziałów Ewidencji Ludności 

o dokonanych zmianach w aktach stanu cywilnego dotyczących małżeństw, urodzeń, 

zgonów; 

j) prowadzenia spraw związanych z przekazywaniem informacji statystycznej do GUS 

na temat zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów; 

k) prowadzenia archiwum i bieżącej opieki nad księgami stanu cywilnego. 

Do zadań Wydziału w zakresie spraw obywatelskich należą w szczególności: 

a) sprawy z zakresu ewidencji ludności; 

b) obowiązek meldunkowy; 

c) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu; 

d) sprawy z zakresu dowodów osobistych: 

e) wydawanie dowodów osobistych; 

f) wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego; 

g) udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych 

i unieważnionych dowodów osobistych; 

h) prowadzenie spraw związanych z nadaniem nr PESEL; 

i) wydawanie decyzji administracyjnych na wniosek lub z urzędu w sprawach 

meldunkowych; 

j) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców; 

k) wpisanie na wniosek do spisu wyborców; 

l) przyjmowanie oświadczeń o wykreśleniu ze spisu wyborców.  
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gminę Krośniewice zamieszkiwało 7 910 osób  

w tym: 

a) na terenie Gminy Krośniewice: 3 886 mieszkańców; 

b) na terenie miasta Krośniewice: 4 024 mieszkańców. 

W roku 2021 zarejestrowano ogółem 325 zdarzeń w tym: 

a) 64 urodzenia; 

b) 163 zgony; 

c) 74 małżeństwa; 

d) 24 rozwody. 

W związku z wdrożeniem Systemu Rejestrów Państwowych działając poprzez aplikację 

„ŹRÓDŁO” wykonano: 

a) 1 983 migracji aktów stanu cywilnego; 

b)  2 110 odnotowań przypisków pod treścią a.s.c.; 

c) 154 dodanych wzmianek do a.s.c.;; 

d) 3 568 usunięcia niezgodności w Rejestrze PESEL. 

Zostało złożone 401 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

Łącznie dokonano 428 zameldowań i wymeldowań. 

Na 82 wnioski udostępniono dane z rejestru mieszkańców, PESEL oraz z RDO. 

Wydano 152 zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz z RDO. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego zostało wydanych 1183 odpisy aktów stanu cywilnego. 

„Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego” obchodziło 18 par. 

Uroczystość związaną z jubileuszem 100 urodzin obchodził 1 mieszkaniec Gminy 

Krośniewice.  
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13) 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 2021 roku to: 

 Opracowano i uzgodniono z Wojewodą Łódzkim Plan Szkolenia Obronnego Urzędu 

Miejskiego na 2021 r.; 

 Zaktualizowano dokumentację Stałego Dyżuru Burmistrza Krośniewic; 

 Przeprowadzenie szkolenia obronnego w dniu 28 września 2021 r. dla obsady Stałego 

Dyżuru Burmistrza i Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej; 

 Udział w Ćwiczeniach Wojewódzkich TARCZA 2021 w dniach 24 – 25 listopada 2021 r. 

 Wykonano Karty Realizacji Zadań Operacyjnych stanowiące załącznik do POFGK. 

Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 372); 

b) 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); 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 

obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); 

d) 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.); 

e) 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); 

f) 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); 

g) 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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6. Sprawozdanie z realizacji planowanych przedsięwzięć i inwestycji 

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, ujęte w Budżecie Gminy 

Krośniewice w 2021 r.: 

1) BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI 

GŁĘBINOWYMI – ETAP II 

Po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  

na eksploatację wykonanych studni głębinowych Nr 2 i 3 przez Biuro Geologii  

i Sozologii GEOTECHNIKA Andrzej Załuski, 99-400 Łowicz, Aleje Sienkiewicza 44, 

w dniu 6 grudnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Łowiczu decyzją zatwierdził ww. dokumentację i udzielił pozwolenia 

wodnoprawnegona eksploatację przedmiotowych studni. 

W dniach 1-9.06.2021 r., dokonano odbioru 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), wykonanych przez Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, za kwotę 

530 002,79 zł. Zadania realizowane było w latach 2020 – 2021 i wspófinansowane 

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 115 787,60 zł.  

Łącznie wydatki poniesione w 2021 roku na przedmiotowe zadanie wyniosły 

341 258,15 zł. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska (działka nr 905), 

w dniu 23.06.2021 r., na podstawie Umowy Nr 2/ZP/2021, zlecono opracowanie ww. 

dokumentacji firmie „FUNAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: we 

Wrocławiu, ul. Mokronoska 2, 52 – 407 Wrocław, za kwotę 246 000,00 zł. 

Termin opracowania ww. dokumentacji – do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2) PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH  

W ramach tego zadania Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROTART" 

Radosław Wejdner, ul. Tymienieckiego 25/171, 90-350 Łódź, opracowało Program 

funkcjonalno - użytkowy oraz część kosztową dla operacji pod nazwą: "Modernizacja 

targowiska w Krośniewicach” za kwotę 31 980,00 zł.  

Następnie na podstawie ww. opracowania złożony został wniosek 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 
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rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, z dnia 22.01.2021 r., na operację pn.: 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. 

Ww. wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zawarta została Umowa o przyznaniu 

pomocy Nr 00029-65171-UM0500031/21 z dnia 30 czerwca 2021r. na realizację operacji 

p.t.: „Przebudowa targowiska w Krośniewicach”.  

Następnie przystąpiono do wyłonienia Wykonawcy zadania. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zadania pod nazwą „PRZEBUDOWA TARGOWISKA W KROŚNIEWICACH, przedmiotowe 

zadanie realizuje firma JOHN-BUD Jan Perka, ul. Usługowa 11a, 92-614 Łódź, za kwotę 

3 600 380,00 zł. Ostateczny termin zakończenia wykonania przedmiotowego zadania 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustalono do dnia 10 listopada 2022 r. 

3) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102104E NA ODCINKU OD DROGI 

GMINNEJ NR 102106E W KIERUNKU WSCHODNIM W MIEJSCOWOŚCI 

SZUBINA, GM. KROŚNIEWICE, WRAZ Z ODWODNIENIEM 

Po uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony 

Starostwa Powiatowego w Kutnie 

co do zgłoszonych robót budowlanych 

w dniu 05.01.2021 r. przekazano plac 

budowy i trwają roboty budowlane 

na zadaniu, których Wykonawcą jest 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

MARKBUD Sp.z o.o. Poddębice, 

ul. Targowa 7. Natomiast nadzór 

inwestorski nad realizacją ww. zadania 

pełni Zarząd Inwestycji Sp. z o.o., ul. 

Podrzecza 5a, 99-300 Kutno.  

Całkowita wartość zadania: 1 337 231,40 zł. Planowany termin zakończenia realizacji 

zadania to I kwartał 2022 roku. 

Łącznie wydatki poniesione w 2021 roku na przedmiotowe zadanie wyniosły 

1 202 167,22 zł. 
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Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 

795 072,00 zł. Zaliczka w kwocie 350 550,00 zł przekazana w grudniu 2020 roku została 

rozliczona. 

4) WYKUPY GRUNTÓW POD BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH 

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych” 

nie zostało w całości zrealizowane, gdyż właściciele gruntów przeznaczonych na poszerzenie 

dróg gminnych nie wyrazili zgody na sprzedaż Gminie Krośniewice. Przedmiotowe grunty 

znajdują się w miejscowościach Miłosna oraz Krośniewice.  

W 2021 roku dokonano podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/2 obręb 

geodezyjny Krośniewice miasto oraz wycenę działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

145/2 obręb Wola Nowska. 

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  

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

w Starostwie Powiatowym w Kutnie 

w dniu 19.01.2021 r. przekazano plac 

budowy Wykonawcy tj. o wydanie 

pozwolenia na budowę Przedsiębiorstwu 

Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie, 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13. 

Nadzór inwestorski nad realizacją 

ww. zadania pełni firma Usługi Projektowe 

i Nadzory „MAWIKON” s.c. K.Majtczak, 

W.Wiechno, ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno.  

Całkowita wartość zadania: 2 809 568,84 zł. Planowany termin zakończenia realizacji 

zadania II kwartał 2022 roku. 

Łącznie wydatki poniesione w 2021 roku na przedmiotowe zadanie wyniosły 

1 962 192,41 zł. 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 

1 654 302,00 zł (po aneksie nr 2 z dnia 30.04.2021 r.). Zaliczka w kwocie 286 050,00 zł 

przekazana w grudniu 2020 roku została rozliczona. 
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6) WYKONANIE DOKUMENTACJI POD BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ULIC 

I DRÓG GMINNYCH 

W ramach tego zadania zlecone zostało: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację/przebudowę odcinka drogi 

gminnej nr 102122E w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice, 

firmie Usługi Projektowe i Nadzory „MAWIKON” s.c. K.Majtczak, W.Wiechno, 

ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno, za kwotę 19 680,00 zł. Dokumentacja opracowana. 

 opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej na budowę drogi dojazdowej 

do terminala lądowego drogowo – kolejowego MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS 

pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej na działce nr 90/2 obręb Morawce – Krzewie, 

gm. Krośniewice, wraz z budową infrastruktury” firmie Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, za kwotę 99 630,00 zł. Dokumentacja 

wykonywana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dokumentacja opracowana. 

 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej  

Nr 102119E w miejscowości Wola Nowska, gm. Krośniewice, firmie Usługi Projektowe 

i Nadzory „MAWIKON” s.c. K.Majtczak, W.Wiechno, ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno, 

za kwotę 35 670,00 zł.  

Dokumentacja w trakcie opracowywania. 

 opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na przebudowę drogi gminnej  

nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 10213E w kierunku wschodnim  

w miejscowości Bardzinek pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 102102E  

na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości 

Bardzinek” firmie Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, 

za kwotę 84 870,00 zł. Dokumentacja opracowywana na podstawie Ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych.  

Dokumentacja opracowana.  

 opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na przebudowę drogi gminnej  

nr 102104E od km 0+440 do km 2+015 w miejscowości Szubina (dz. ewid. nr 29, 

obręb geodezyjny Szubina), gm. Krośniewice, firmie Biuro Projektów i Inwestycji BPI 

Łukasz Jóźwiak, z siedzibą w Płocku, ul. Mickiewicza 10 lok. 6, za kwotę 98 400,00 zł. 

Dokumentacja opracowywana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

Dokumentacja w trakcie opracowywania. 

 opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na przebudowę drogi gminnej  

nr 102316E od km 1+395 do km 2+915 w miejscowości Kajew (dz. ewid. nr 199/1, 

obręb geodezyjny Kajew, gm. Krośniewice), pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  
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nr 102316E od km 1+395 do km 2+915 w miejscowości Kajew, gm. Krośniewice” 

firmie Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, za kwotę 

94 710,00 zł. Dokumentacja opracowywana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. 

Dokumentacja w trakcie opracowywania 

 opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na przebudowę drogi gminnej  

nr 102136E od km 0+495 do km 1+785 w miejscowości Wymysłów (dz. ewid. 

Nr 97 obręb geodezyjny Jankowice oraz dz. ewid. nr 98/2 obręb geodezyjny 

Jankowice, oraz dz. 103 obręb geodezyjny Jankowice) gm. Krośniewice firmie 

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, za kwotę 76 260,00 

zł. Dokumentacja opracowywana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

Dokumentacja w trakcie opracowywania. 

7) PRZEBUDOWA ULIC WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE OSIEDLA 

NAD RZEKĄ (KASZTANOWA, LIPOWA, DĘBOWA, BRZOZOWA, 

CZĘŚĆ ULICY ŁĄKOWEJ) ETAP III ULICE DĘBOWA, BRZOZOWA I ŁĄKOWA  

W wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji 

na Przebudowę ulic: Dębowej, Brzozowej 

i części ulicy Łąkowej w Krośniewicach, w 

dniu 29.06.2021 r., na podstawie Umowy 

Nr 3/ZP/2021, zlecono realizację zadania 

firma DES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 

Warszawa, za kwotę 1 203 555,00 zł. 

Termin realizacji do 5 miesięcy od dnia 

zwarcia umowy. Pomimo dwukrotnego aneksowania ww. umowy i wydłużenia terminu 

realizacji zadania w ostateczności do 22 grudnia 2021 r. firma DES Sp. z o.o. nie zakończyła 

robót budowlanych w 2021 roku – rozpoczęto naliczanie kar umownych. 

Nadzór inwestorski, w wyniku zapytania ofertowego, pełni firma Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, za kwotę 24 477,00 zł. 

Łącznie wydatki poniesione w 2021 roku na przedmiotowe zadanie wyniosły 870 200,94 zł. 
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8) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102828E UL. KS.J.POPIEŁUSZKI 

ORAZ NR 102829E UL. MONIUSZKI (OD UL. KS.J.POPIEŁUSZKI DO  

UL. MICKIEWICZA) W KROŚNIEWICACH  

W wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji roboty budowlane na tym 

zadaniu wykonało Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł 

Złotowski, Leszczynek 2a, 99-300 Kutno - 

protokół odbioru robót z dnia 

19.10.2021 r. 

Nadzór inwestorski, w wyniku zapytania 

ofertowego, pełniła firma 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Doradztwo – Handel Andrzej Kawka, Kutno, 

ul. Warszawskie Przedmieście 3/53 za kwotę 8 487,00 zł. 

Całość zadania zamknęła się kwotą 905 998,68. 

9) PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 102818E UL. BEMA 

ORAZ NR 102819E UL. WĄSKA W KROŚNIEWICACH WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ 

Realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 102118E 

ul. Bema oraz Nr 102119E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury – 

kanalizacja deszczowa Etap I i Etap II, kanalizacji sanitarna i wodociąg” zlecono w dniu 

30.06.2022 r. Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, za kwotę 769 377,00 zł, z terminem realizacji 

do 29 października 2021 r. Po wnioskach wykonawcy robót budowlanych ostateczny 

termin ich wykonania został wyznaczony do 29 kwietnia 2022 r.  

Wydatki poniesione w 2021 roku na przedmiotowe zadanie wyniosły 732 138,15 zł.  
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10) PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLU 

IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W KROŚNIEWICACH 

W wyniku zapytania ofertowego roboty 

budowlane na tym zadaniu wykonało 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

w Kutnie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 

za kwotę 49 985,31 zł. Protokół odbioru 

z dnia 06.08.2021 r. 

 

 

11) BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA UL. POLNEJ 

I KUTNOWSKIEJ (PRAWA STRONA) 

W KROŚNIEWICACH 

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie 

naprawy (przełożenie) chodnika położonego 

na działce nr 328 w pasie drogowym ulicy 

Kutnowskiej w Krośniewicach od km 1+000 

do km 1+245 (strona południowa ulic 

Kutnowskiej) roboty budowlane wykonało 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HYDROBUD” Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 

99 – 300 Kutno, za kwotę 72 896,81 zł. 

Protokół odbioru robót z dnia 07.07.2021 r. 

Natomiast, jeżeli chodzi o ulicę Polną 

w wyniku zapytania ofertowego zlecono 

Zarządowi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą 

w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, opracowanie 

dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 102814E – ulica Polna 

w Krośniewicach – na odcinku od drogi gminnej nr 102 812E do drogi gminnej 

nr 102 811E” za kwotę 27 060,00 zł. 
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12) MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ 

NR 102122E W MIEJSCOWOŚCI SZUBSK TOWARZYSTWO, 

GM. KROŚNIEWICE 

W wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym 

bez negocjacji roboty budowlane na tym 

zadaniu wykonało Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie, 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, - protokół 

odbioru robót z dnia 23.09.2021 r. 

Nadzór inwestorski, w wyniku zapytania 

ofertowego, pełniła firma Usługi 

Projektowe i Nadzory „MAWIKON” s.c. 

K.Majtczak, W.Wiechno, ul. Zamenhofa 14/1, 99-300 Kutno, za kwotę 6 027,00 zł. 

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 266 121,74 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 

Umowa Nr 85/RR/2021 z dnia 30.06.2021 r..  

Całość zadania zamknęła się kwotą 711 260,52 zł (z dokumentacją projektową). 

13) PRZEBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W NOWEM 

W wyniku zapytania ofertowego roboty 

budowlane na tym zadaniu wykonało 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HYDROBUD” Paweł Złotowski, Leszczynek 

2a, 99 - 300 Kutno, za kwotę 63 381,57 zł. 

Protokół odbioru robót z dnia 23.11.2021 r.  
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14) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE 

MIESZKANIOWYM GMINY KROŚNIEWICE 

W ramach tego zadania zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej  

dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym 

Gminy Krośniewice” tj. sześciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Krośniewicach 

przy ul. Toruńskiej 1, ul. Toruńskiej 28, ul. Kutnowskiej 13, ul. Kolejowej 19, 

ul. Plac Wolności 18 oraz ul. Targowej 10, firmie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

PROTART Radosław Wajdner, 90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25e/171, za kwotę 

129 150,00 zł. Termin opracowania dokumentacji do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

tj. od 30.11.2021 r.  

Wydatki poniesione w 2021 roku na przedmiotowe zadanie wyniosły 42 945,00 zł. 

15) MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ NA PARTERZE URZĘDU 

MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH WRAZ Z AKTUALIZACJĄ 

OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO 

Zgodnie z umową nr 261/2021 z dnia 172021 r. w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach zostały 

przeprowadzone prace modernizacyjne sieci komputerowej (tryb "zaprojektuj-wybuduj” - 

część sieci na parterze UM) wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego. 

Wykonawcą była firma „MPC Magdalena Oleksiewicz” z Kutna. 

Wartość zadania wyniosła 65 450,00 zł brutto 

Modernizacja sieci informatycznej i aktualizacja oprogramowania serwerowego umożliwiły 

dostosowanie infrastruktury informatycznej w UM do aktualnych wymagań dla lokalnych 

sieci komputerowych. 

Gwarancja na okablowanie wynosi 25 lat. System spełnia normy transmisji do 1000 Mb/s. 

Sprawność działania sieci potwierdzają stosowne certyfikaty. 

Inwestycja była następstwem wcześniejszej modernizacji sieci komputerowej, która została 

przeprowadzona w 2019 r. i swoim zasięgiem objęła I piętro budynku Urzędu Miejskiego 

w Krośniewicach. 

16) ZAKUP OPROGRAMOWANIA SŁUŻĄCEGO DO EWIDENCJI DRÓG 

GMINNYCH 

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 30 kwietnia 2021 r. zawarta została Umowa  

Nr 193/2021 z firmą LEHMANN PLUS PARTNER POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 3, 

62-500 Konin, na aktualizację ewidencji dróg gminnych w granicach Miasta i Gminy 

Krośniewice, za kwotę 49 470,60 zł. Zadanie zrealizowane w umownym terminie. 
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17) ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO 

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 1 września 2021 r., zlecono wykonanie 

światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku na Stadionie Miejskim  

w Krośniewicach, ul. Kolejowa 21, firmie MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Zygmunta 

Noskowskiego 1, 99-300 Kutno, za kwotę 7 995,00 zł, z terminem realizacji do 30 listopada 

2021 r. Zadanie zrealizowane w umownym terminie. 

18) PUBLICZNY INTERNET W GMINIE KROŚNIEWICE-BUDOWA SIECI 

I UTWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU – 

HOTSPOTÓW 

Od 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. 

Gmina Krośniewice realizowała Projekt „Publiczny 

Internet w Gminie Krośniewice” w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 

„Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 

Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”. 

W ramach projektu zaprojektowano i utworzono 

11 punktów dostępowych do Internetu. 

Bezpłatny Internet dla mieszkańców działa na 

następujących obszarach: 

a) Tereny rekreacyjne przy Przedszkolu 

Miejskim w Krośniewicach; 

b) Parking w okolicy cmentarza; 

c) Tereny rekreacyjne przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach; 

d) Tereny przy Świetlicy Osiedlowej w Błoniu 

„Andersówka”; 

e) Skwer Miejski; 

f) Tereny siłowni zewnętrznej przy 

ul. Kwiatowej; 

g) Targowisko Miejskie; 

h) Biblioteka Publiczna w Krośniewicach; 

i) Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach; 

j) Gminne Centrum Kultury – Sala Ośrodka Kultury OSPa; 

k) Terem Boiska wielofunkcyjnego przy MGOPS. 
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Internet jest dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń.  

Sieć otwarta, SSID: „Publiczny Internet dla każdego”. 

Przepustowość łącza 30Mb/s. 

Informacje na stronie internetowej Gminy, na portalu społecznościowym Facebook; 

Plakaty o rozmiarze A3 zlokalizowane w pobliżu punktów dostępowych; 

W ramach działań promocyjnych oznakowano punkty dostępowe WiFi naklejkami 

zawierającymi flagę Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znak Funduszy 

Europejskich; 

Wszystkie dokumenty podawane do wiadomości publicznej, oraz działania informacyjne 

również zawierały tę symbolikę. 

Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 185/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Wykonawcą była firma „MPC Magdalena Oleksiewicz” z Kutna. 

Wartość zadania wyniosła 62841,13 zł, dofinansowanie projektu z UE: 62841,13 zł 

19) ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO 

W ramach zadania zakupiono autobus BMP Probus (r.p. 2012 r.) o wartości 130 000,00 zł 

brutto. Realizacja: wrzesień 2021 r. 

W ramach promocji autobusy gminne 

zostały oznakowane herbem Krośniewic 

oraz napisem Gmina z pomysłem.  
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20) DOSTAWA, ZAKUP I MONTAŻ WINDY DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KROSNIEWICE W BUDYNKU 

MGOPS W KROŚNIEWICACH 

W roku 2021 Gmina Krośniewice rozpoczęła realizację projektu pn. „Dostawa, zakup 

i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach” współfinansowanego ze środków 

PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar B. 

Na podstawie dokonanego przez Gminę wyboru oferty wykonawcy w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.,) w dniu 6 grudnia 2021 r. podpisana została 

umowa nr 11/ZP/2021 na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Rozbudowa budynku 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach o dźwig osobowy”.  

Przedmiot umowy obejmował następujący zakres robót zgodnie z projektem budowlanym: 

w roku 2021: 

 roboty rozbiórkowe; 

 roboty ziemne; 

w roku 2022: 

 roboty fundamentowe; 

 ściany nadziemia szybu oraz zamurowania; 

 wieńce, nadproża, stropodach i daszek nad wejściem; 

 elewacje; 

 dach i daszek nad wejściem – roboty pokrywcze; 

 roboty wykończeniowe; 

 rusztowania; 

 wywóz gruzu i innych odpadów wraz z utylizacją; 

 instalacje elektryczne; 

 dostawa i montaż dźwigu osobowego z napędem elektrycznym bez maszynowni. 

 Całkowita wartość zadania: 354 363,63 zł brutto, w tym: 

 kwota pochodząca ze środków PFRON: 68 004,64 zł; 

 kwota pochodząca z środków własnych Gminy: 286 358,99 zł. 

Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został do dnia 30 kwietnia 2022 r. aneksem 

nr 2/2021 z dnia 2 marca 2022 r. do umowy. Zaplanowane w roku 2021 roboty budowlane 

zostały wykonane na łączną wartość 12 686,22 zł brutto.  
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21) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PARKOWEJ 

W KROŚNIEWICACH – WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zadanie zrealizowane. 

W ramach tego zadania zlecona została i opracowana dokumentacja projektowa 

na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Krośniewicach, przez firmę 

Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Szulc, ul. Lipowa 29, 

99-340 Krośniewice, za kwotę 23 985,00 zł.  

22) MONTAŻ OZE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY 

KROŚNIEWICE 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, złożony został w dniu 07.01.2021 r., 

na realizację zadania pn.” Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy 

Krośniewice”. 

Zlecono również opracowanie oceny technicznej dachów budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Krośniewice, na których montowane mają być panele 

fotowoltaiczne wg załączonego Programu funkcjonalno – użytkowego na realizację 

przedsięwzięcia „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Krośniewice” firmie Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Podrzeczna 5a, 

99 - 300 Kutno, za kwotę 19 680,00 zł. 

W wyniku dokonania ww. oceny panele fotowoltaiczne nie mogą być zamontowane  

na dachu budynku Urzędu Miejskiego, ul. Poznańska 5, Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15 oraz Szkole Podstawowej 

im. gen. Władysława Andersa w Nowem. 

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 

został skorygowany w ww. zakresie w dniu 08.04.2021 r. do kwot: 

Koszty całkowite: 965 254,80,00 zł 

Koszty kwalifikowane: 784 760,00 zł 

Koszty niekwalifikowane: 180 494,80 zł 

Kwota wnioskowana: 627 808,00 zł (dotacja 80% wartości netto) 

Udział własny: 337 446,80 zł  

Wniosek w trakcie weryfikacji. 

23) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KROŚNIEWICE 

Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach tego zadania Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROTART" Radosław 

Wajdner, ul. Tymienieckiego 25/171, 90-350 Łódź, opracowało Program funkcjonalno – 

użytkowy, Studium Wykonalności oraz wniosek do RPO WŁ na lata 2014 – 2020,  



RAPORT O S RAPORT O STANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 
TANIE GMINY KROŚNIEWICE ZA 2021 ROK 

 - 194 - 

na realizację ww. zadania pod nazwą: "Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice” 

za kwotę 39 360,00 zł.  

Następnie w dniu 18.05.2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania w ramach konkursu na Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii 

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w ramach RPO WŁ 2014-2020.  

W wyniku realizacji projektu planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych 

w osiemdziesięciu gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krośniewice. 

Koszty całkowite: 1 158 214,94 zł 

Koszty kwalifikowane: 1 061 282,35 zł 

Kwota dofinansowania: 902 090,00 zł  

Udział własny: 256 124,94 zł  

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 20 grudzień 2022 r. 

24) BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POMARZANACH  

I W MORAWCACH 

Zadanie zrealizowane częściowo. 

W ramach tego zadania inwestycyjnego 

firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., 

z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 

17/19, na podstawie umowy zawartej 

z Gminą Krośniewice, dokonała 

podniesienia standardu oświetlenia 

na terenie Gminy Krośniewice, 

poprzez rozbudowę ciągów 

oświetleniowych i zwiększenie punktów 

świetlnych w miejscowościach 

Pomarzany I – 3 szt., Kajew – Pomarzany – 5 szt., za łączną kwotę 37 626,04 zł. 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Pomarzanach praktycznie wyczerpało w całości środki 

finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania w Budżecie Gminy 

Krośniewice na 2021 r. Dlatego też budowa oświetlenia ulicznego w Morawcach 

nie została zrealizowana.  
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25) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM 

W KROŚNIEWICACH 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania 

zakupiono zestaw zabawowy o wartości 

25 000,00 zł, w ramach współpracy ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościowa 

„Przyszłość” w Krośniewicach. Nowy zestaw 

zabawowy będzie służył najmłodszym 

mieszkańcom Gminy Krośniewice.  

 

 

26) MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH-
WYMIANA OGRODZENIA I DOPOSAŻENIE OBIEKTU 

Inwestycja była współfinansowana z budżetu 

Województwa Łódzkiego w ramach programu 

„Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 

70 000,00 zł. Wartość całkowita zadania wyniosła: 

334 665,92 zł. 

Zadanie zrealizowano. W ramach tego zadania 

wykonano:  

a) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego: 

Ogrodzenie panelowe z podmurówką 

prefabrykowaną, dwiema furtkami 

ogrodzeniowymi oraz dwiema bramami o łącznej 

długości ok. 600 mb, w tym: 

 panele: wysokość 2 500 mm 

zgrzewany z drutu surowego, cynkowany w całości 

zanurzeniowo i malowany proszkowo; słupek 

wysokość 3,2 m profil 60 x 40; obejma montażowa 

(5 szt. na słupek ) ocynkowane + kolor; 

 podmurówka betonowa 

prefabrykowana wysokość ok. 30 cm; 

łącznik betonowy wysokość ok. 30 cm; beton 

pod słupy klasy b 20;  
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 furtka ogrodzeniowa z zamkiem (komplet 

kluczy) z wypełnieniem panelowym: 2 szt. 

o wymiarach 1,8 x 1 m; 

 brama dwuskrzydłowa z zamkiem 

(komplet kluczy) otwierana ręcznie 2 szt. 

wjazdowa i wyjazdowa wypełniona 

panelem, samonośna ze słupami 

kompletem elementów jezdnych o 

całkowitej długości 4 m wraz z wylaniem 

ławy pod słupy; 

b) demontaż i utylizację istniejącego 

ogrodzenia stadionu: 

Ogrodzenie betonowe o łącznej długości 600 

mb, w tym: 

 wysokość ogrodzenia ok. 2 m, grubość 

płyty ok. 6 cm, długość płyty ok. 2 m, 

grubość słupków ogrodzeniowych ok. 15 

cm; 

 około 250 przęseł zbudowanych z 4 płyt 

betonowych i 2 słupków betonowych; 

 waga jednej płyty ok. 90 kg, a słupka 

betonowego ok. 100 kg; 

 waga jednego przęsła ok. 560 kg, a całego 

ogrodzenia ok. 140 ton. 

c) dostawę i montaż i wiat stadionowych - 

fundamentów punktowych.  

27) WYKONANIE OŚWIETLENIA 
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO  
W KROŚNIEWICACH 

Zadanie w trakcie realizacji. 
W ramach tego zadania w pierwszej kolejności 
zlecona została i opracowana dokumentacja 
projektowa na oświetlenie dozorowe i monitoring 
Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, przy ul. 
Kolejowej 21, przez firmę MAST PROJET Sp. z o.o. 
Sp.k., ul. Armii Krajowej 17, 09 - 410 Płock, 
za kwotę 11 070,00 zł.   
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Załączniki: 
 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Krośniewice za 2021 r. 

 
 

 

URZĄD MIEJSKI 
W KROŚNIEWICACH 

UL. POZNAŃSKA 5 
99-340 KROŚNIEWICE 

WWW.KROSNIEWICE.PL 
GMINA@KROSNIEWICE.PL 

TEL. 24 252 30 24 

 


