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1. Wstęp 
 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt 

gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. 

 

2. Informacje ogólne 
 Gmina wiejska Skierniewice położona jest we wschodniej części województwa 

łódzkiego, w centralnej części powiatu skierniewickiego, wokół miasta na prawach powiatu - 

Skierniewice. 

Mapa powiatu skierniewickiego 

 

 

Gmina Skierniewice sąsiaduje z: 

* Gminą Bolimów – od północy, 

* Gminą Puszcza Mariańska (powiat żyrardowski) i Nowy Kawęczyn - od wschodu, 

* Gminą Głuchów i Rawa Mazowiecka - od południa, 

* Gminami Godzianów, Maków, Łyszkowice i Nieborów (powiat łowicki) -  

od zachodu, 

* Miastem Skierniewice. 

Gmina Skierniewice 

http://www.bolimow.pl/
http://www.puszcza-marianska.pl/
http://www.ugkaweczyn.pl/pl/
http://www.gluchow.pl/
http://www.godzianow.pl/
http://www.gminamakow.info/
http://lyszkowice.bipst.pl/
http://www.nieborow.pl/
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 Gmina Skierniewice jest gminą o charakterze rolniczym, położona jest ona na 

Wysoczyźnie Rawskiej i reprezentuje krajobraz charakterystyczny dla terenów Polski 

Środkowej. Obszar zajmowany przez Gminę jest bardzo specyficzny pod względem warunków 

klimatycznych: duże nasłonecznienie i niska suma opadów atmosferycznych. 

 Powierzchnia gminy Skierniewice zajmuje 13 127 km2, co czyni ją największą 

powierzchniowo jednostką w obrębie powiatu skierniewickiego - zajmuje 17,42% jego 

powierzchni. Gęstość zaludnienia w Gminie wynosi natomiast 58 osób/km2. 

 

 W skład gminy Skierniewice wchodzi 30 miejscowości, należą do nich: Balcerów, 

Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Dąbrowice (część wsi), Dębowa Góra, Józefatów, 

Julków, Ludwików, Miedniewice, Topola, Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Nowe 

Rowiska, Nowy Ludwików, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice, 

Sierakowice Prawe, Sierakowice Lewe, Stare Rowiska, Strobów, Wola Wysoka, Wólka 

Strobowska, Zalesie oraz Żelazna. 

 Charakterystyczną cechą gminy jest rozbicie układu przestrzennego na dwie części: 

południową i północną, pomiędzy którymi leży miasto Skierniewice, które jest jednocześnie 

siedzibą władz samorządowych dla gminy. 

 Liczba ludności faktycznie zamieszkującej gminę Skierniewice ma tendencję rosnącą  

i w roku 2020 wynosiła 7577 osób. 

 

WYKAZ LUDNOŚCI 

Miejscowość Liczba ludności 

BALCERÓW 245 

BOROWINY 155 

BRZOZÓW 69 

BUDY GRABSKIE 137 

DĄBROWICE 74 

DĘBOWA GÓRA 434 

JÓZEFATÓW 77 

JULKÓW 37 

LUDWIKÓW 134 
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MIEDNIEWICE 913 

MOKRA 235 

MOKRA LEWA 724 

MOKRA PRAWA 923 

NOWE ROWISKA 134 

NOWY LUDWIKÓW 50 

PAMIĘTNA 131 

PRUSZKÓW 19 

RUDA 128 

RZECZKÓW 51 

RZYMIEC 68 

SAMICE 290 

SIERAKOWICE LEWE 678 

SIERAKOWICE PRAWE 658 

STARE ROWISKA 73 

STROBÓW 299 

TOPOLA 180 

WOLA WYSOKA 186 

WÓLKA STROBOWSKA 99 

ZALESIE 106 

ŻELAZNA 270 

Suma 7577 

 

 W zakresie ruchu naturalnego przyrost naturalny w roku 2020 przyjął wartość ujemną  

i wyniósł -5,14 ‰. Odnotowano dodatnią wartość salda migracji, która wyniosła 4,61 ‰.   

W 2020 roku na terenie Gminy Skierniewice zameldowało się 257 osób, wymeldowały się 

natomiast 222 osoby. Ponadto w 2020 roku odnotowano 76 urodzenia oraz 115 zgonów. 
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LUDNOŚĆ WEDŁUG WIEKU I PŁCI 

 

Przedział wiekowy Ogółem Kobiet Mężczyzn 

0-2 lat 221 102 119 

Wiek przedszkolny 

(3 – 6 lat) 

346 168 178 

Wiek szkolny 

(7-18 lat) 

1094 510 584 

19-60 lat 4541 2079 2462 

> 60 lat 1375 944 431 

ogółem 7577 3803 3774 

 

 

3. Informacje finansowe 
 

 Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą nr XVI/118/2020 Rady Gminy Skierniewice 

z dnia 31 stycznia 2020 r. W trakcie omawianego roku dochody budżetu uległy zwiększeniu  

o kwotę 7 458 709,81 zł i wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 7 420 369,50 zł. 

Powyższe zmiany dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta 

Gminy.  

 Budżet Gminy  w 2020 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 49 368 

846,84 zł na plan 50 519 533,02 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 48 046 824,02 

zł na plan 53 001 103,13 zł. 

  Dynamikę budżetu 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela. 
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 DYNAMIKA BUDŻETU 2019 

Tytuł 2019  rok 2020  rok Dynamika % 

DOCHODY, w tym: 40 197 390,70 49 368 846,84  22,82% 

dotacje UE 1 788 941,62 4 371 427,09  144,36% 

dotacje BP 11 442 091,93 13 718 839,39 19,90% 

udziały PIT 6 947 685,67 7 198 026,51  3,60% 

podatek od 

nieruchomości 
4 284 811,55 4 388 513,83  2,42% 

sprzedaż mienia 47 325,50 53 191,10  12,39% 

sprzedaż wody 1 229 944,43 1 206 165,80 -1,93% 

odpady komunalne 968 611,47 1 305 904,80 34,82% 

pozostałe  dochody 13 487 978,53 17 126 778,32 26,98% 

WYDATKI, w tym: 40 440 114,46 48 046 824,02  18,81% 

wydatki majątkowe 7 780 243,01 9 018 442,39  15,91% 

wydatki bieżące 32 659 871,45 39 028 381,63 19,51% 

WYNIK (deficyt) (-) -242 723,76 1 322 022,82  --644,66% 

Wolne środki 2 210 059,51 3 803 592,93 72,10% 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy za 2020 r.  w ujęciu 

wartościowym i procentowym. 

 

 

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 2 481 570,11 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2020 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości  1 322 022,82 zł. Na 2021 

r. w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 3 803 592,93 zł. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu  

za 2020 rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. 

Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 

Osiągnięcie planowanych dochodów  wyniosło 97,72%  przy realizacji wydatków na 90,65%. 

Największą pozycję dochodów budżetu gminy stanowiły dochody własne,  w skład 

których wchodzą m.in.: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty 

lokalne, sprzedaż wody, których realizacja wyniosła 14 464 027,49 zł tj. 29,30% dochodów 

ogółem.  Drugą co do wielkości pozycją dochodową były dotacje z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych, głównie na zasiłki i pomoc społeczną w kwocie 13 718 839,39 zł 

tj. 27,79%.  

Kolejną pozycję w strukturze dochodów stanowią subwencje, które wpłynęły w łącznej 

wysokości  8 459 274,00 zł, co stanowi 17,13% dochodów ogółem, w tym subwencja 

oświatowa w kwocie 5 947 907,00 zł. Następna  pozycja dochodów to  udziały w podatku PIT, 

do budżetu z tego tytułu wpłynęło w omawianym roku  7 198 026,51 zł, tj. 14,58% dochodów 

ogółem. 
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Pozyskane dotacje z UE oraz budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

inwestycyjnych oraz społeczno-edukacyjnych wyniosły 4 371 427,09 zł, co stanowi  8,85% 

dochodów ogółem. Ostatnią pozycja są dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 53 191,10 zł 

co stanowi  0,11% dochodów ogółem.   

 

Zestawienie rodzajów dochodów budżetu gminy. 

Treść Plan 2020 r. Wykonanie  

za  2020 r. 

% 

wykonania 

RAZEM DOCHODY 50 519 533,02 49 368 846,84 97,72% 

Podstawowe dochody budżetowe na plan 14 839 760,60 14 464 027,49 97,47% 

Subwencje  ogólne  z  budżetu  państwa 8 459 274,00 8 459 274,00 100,00% 

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na  

realizację zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  

rządowej oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  

ustawami 

12 888 572,46 12 788 262,29 99,22% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin na plan 944 022,56 930 577,10 98,58% 

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

28 200,00 28 200,00 100,00% 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

349 788,41 344 477,36 98,48% 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw 

 

1 700,00 1 700,00 100,00% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
7 009,57 7 009,57 100,00% 

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

 

20 000,00 20 000,00 100,00% 

Dochody z majątku gminy 367 737,95 338 513,46 92,05% 

Pozostałe dochody   1 485 758,88 1 444 695,06 97,24% 

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 100 724,35 105 536,53 104,78% 

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 3 356 351,55 3 356 375,23 100,00% 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami 
50 005,00 21 449,93 42,90% 

Wpływy za odpłatność dzieci w punktach przedszkolnych 

z innych gmin 28 126,80 28 130,85 100,01% 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz 

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 

płatności 

81 778,88 81 778,88 100,00% 
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Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane 

z innych źródeł 

824 123,66 2 334 047,00 283,22% 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

262 746,00 242 365,00 92,24% 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł w tym z tytułu 

dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

6 412 852,35 4 371 427,09 68,17% 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

pozyskane z innych źródeł 

 10 000,00 0,00 0,00% 

 

Zestawienie rodzajów wydatków gminy 

Treść Plan 2020 r. Wykonanie za  

2020 r. 

% 

wykonania 

WYDATKI 53 001 103,13 48 046 824,02 90,65% 

WYDATKI BIEŻĄCE 
40 932 393,89 39 028 381,63 95,35% 

obsługa długu  388 000,00 304 627,05 78,51% 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 657 425,27 13 445 605,11 98,45% 

dotacje na zadania bieżące 1 455 850,30 1 421 073,26 97,61% 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 654 585,44 10 544 803,09 90,48% 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 661 622,88 13 197363,12 96,60% 

Wydatki w ramach Programu - Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach - Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+  

114 910,00 114 910,00 100,00% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 12 068 709,24 9 018 442,39 88,80% 

Rolnictwo i łowiectwo 726 914,67  633 824,66  87,19% 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 726 914 67 633 824,66 87,19% 

Budowa sieci wodociągowej - Dąbrowice I etap  137 516,50 137 516,50 100,00% 

Budowa sieci wodociągowej - Dąbrowice II etap 160 097,77 160 097,77 100,00% 

Budowa sieci wodociągowej - Dębowa Góra  15 000,00 0,00 0,00% 

Budowa sieci wodociągowej - Dębowa Góra-

Balcerów, Balcerów  
40 750,00 15 402,83 37,80% 

Budowa sieci wodociągowej - Mokra Prawa 20 000,00 1 750,00 8,75% 



RAPORT O STANIE GMINY SKIERNIEWICE za rok 2020 
 

 

str. 11 

 

Budowa sieci wodociągowej - Nowe Rowiska 38 550,40 38 550,40 100,00% 

Budowa sieci wodociągowej - Sierakowice Lewe 

(dwa odcinki)   
240 000,00 225 683,01 94,03% 

Budowa sieci wodociągowej - Topola  20 000,00 15 000,00 73,00% 

Budowa sieci wodociągowej - Wola Wysoka 12 000,00 4 300,00 35,83% 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na 

terenie Gminy Skierniewice poprzez budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę i 

przebudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody 

43 000,00 35 524,15 82,61% 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 408 000,00  164 937,71  40,43% 

Dostarczanie wody 408 000,000 164 937,71 40,43% 

Budowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania 

we wsi Józefatów oraz systemu wodociągowego 

południowej części Gminy Skierniewice 
408 000,00 164 937,71 40,43% 

Transport i łączność 194 000,00 37 393,20  19,27% 

Drogi publiczne powiatowe 230 000 ,00 230 000,00 100,00% 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku 

Skierniewice - Celigów - etap III 
230 000,00 230 000,00 100,00% 

Drogi publiczne gminne 194 000,00 37 393,20 19,27% 

Przebudowa drogi w miejscowości Sierakowice Lewe  20 000,00 0,00 0,00% 

Remont drogi gminnej nr 115353E Borowiny-

Sierakowice Prawe  
20 000,00 0,00 0,00% 

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa 

Góra  
140 000,00 24403,20 17,43% 

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów  14 000,00 12 990,00 92,79% 

Gospodarka mieszkaniowa 15 207,80 15 207,80 100,00% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 207,80 15 207,80 100,00% 

Zakup działki nr 103/6w m. Borowiny 12 154,40 12 154,40 100,00% 

Zakup działki nr 122/4 w m. Budy Grabskie 3 053,40 3 053,40 100,00% 

Administracja publiczna 77 104,46 70 571,60 91,53% 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 77 104,46 70 571,60 91,53% 

Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy 

Skierniewice dla osób niepełnosprawnych poprzez 

budowę windy 

30 000,00 29 352,66 97,84% 

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w 

budynku Urzędu Gminy Skierniewice 
30 000,00 24 114,48 80,38% 

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu 

Gminy Skierniewice 
17 104,46 17 104,46 100,00% 

Oświata i wychowanie 5 523 341,92 4 252 431,21 76,99% 

Szkoły podstawowe 5 523 341,92 4 252 431,21 76,99% 

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem 

technicznym w Sierakowicach Prawych 
5 372 927,41 4 115 557,31 76,60% 

Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej w 

Miedniewicach 
12 280,00 12 274,90 99,96% 

Budowa przyłącza gazowego do budynku Szkoły 

Podstawowej w Miedniewicach 
17 720,00 16 297,50 91,97% 
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Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Mokrej Lewej 
116 724,51 104 611,50 89,62% 

Przebudowa klatki schodowej w budynku Szkoły 

Podstawowej w Mokrej Lewej 
3 690,00 3 690,00 100,00% 

Pomoc społeczna 13 700,00 13 540,00 98,83% 

Ośrodki pomocy społecznej 13 700,00 13 540,00 98,83% 

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Skierniewicach 

13 700,00 13 540,00 98,83% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 196 988,08 3 444 618,40 82,07% 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
130 000,00 18 819,00 14,48% 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- kompleksowe 

skanalizowanie terenu Gminy Skierniewice  130 000,00 18 819,00 14,48% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 682,78 97 011,85 100,00% 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Rzeczków 53 000,00 52 341,25 98,76% 

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym 

Ludwikowie 
28 116,89 28 116,89 100,00% 

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w Nowym 

Ludwikowie 10 048,40 9 619,83 95,73% 

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Ludwikowie  13 517,49 6 933,88 51,30% 

Pozostała działalność 3 962 305,30 3 3287 87,55 84,01% 

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skierniewice 3 665 305,30 3 328 787,55 84,01% 

Zakup i dostawa wraz z montażem materiałów do 

instalacji pieców na pellet i instalacji solarnych w 

budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Skierniewice 

170 000,00 132 108,89 77,71% 

Zakup rębaka 110 000,00 110 000,00 100,00% 

Zakup walca drogowego 17 000,00 0,00 0,00% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 620 092,31 112 557,81 18,15% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 565 214,57 65 551,62 11,60% 

Budowa altany i ogrodzenia i m. Mokra 20 000,00 0,00 0,00% 

Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w Sierakowicach Lewych 
475 214,57 0,00 0,00% 

Usunięcie wad robót zadania “Zarzewie Kultury - 

budynek wielofunkcyjny w Żelaznej” 
70 000,00 65 551,62 93,65% 

Pozostała działalność 54 877,74 47 006,19 85,66% 

Budowa altany i ławek w Dębowej Górze 25 559,62 18 778,10 73,47% 

Budowa altany Mokra Lewa 16 000,00 15 000,00 93,75% 

Budowa altany w Pamiętnej 13 318,12 13 228,09 99,32% 

Kultura fizyczna 63 360,00 43 360,00 68,43% 

Obiekty sportowe 34 760,00 14 760,00 42,46% 

Budowa boiska sportowego w Mokrej Lewej 
20 000,00 0,00 0,00% 

Budowa boiska sportowego w Żelaznej 
14 760,00 14 760,00 100,00% 
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Pozostała działalność 
28 600,00 28 600,00 100,00% 

Rewitalizacja placu zabaw przy SP w Dębowej Górze "Dębowy 

Zakątek" 15 000,00 15 000,00 100,00% 

Utworzenie siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw 

przy SP w Miedniewicach 13 600,00 13 600,00 100,00% 

 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2020 r. w ujęciu 

wartościowym i procentowym. 

 

 

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY SKIERNIEWICE ZA 2020 ROK 

 

 Gmina Skierniewice w 2020 roku pozyskała środki z emisji obligacji w kwocie 

1 500 000,00 zł - Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie. 

 Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi 13 306 050,02 zł, co stanowi 26,34 % 

planowanych dochodów budżetu na 2020 r. 

 Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. kształtują się w następujący sposób: 

* z tytułu zaciągniętych kredytów kwota  4 412 040,00 zł, 

* z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi kwota 394 010,02 zł, 

* emisji obligacji 8 500 000,00 zł. 

 Spłata zadłużenia gminy zaplanowana jest na lata 2020-2033. Wskaźnik planowanej 

łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
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publicznych, do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele 

bieżące, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w 2020 

roku wynosił po wykonaniu budżetu 5,42 %. 

 

Poniższy wykres przedstawia wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań  

w kolejnych latach 

 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 Wartość początkowa majątku Gminy Skierniewice w skład którego wchodzą środki 

trwałe wg grup rodzajowych oraz wartości niematerialne i prawne na dzień 1 stycznia 2020 r. 

wynosiła 79 705 209,6 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę 80 806 030,28 

zł. W skład majątku wchodzą również udziały w spółkach prawa handlowego na kwotę 1 782 

800,00 zł. 

 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych 

Lp Nazwa stan na dzień 

01.01.2020 r. 

zwiększenia zmniejszenia stan na dzień 

31.12.2020 r. 

1 grunty  12 734 569,19 286 283,80 336 503,63 12 684 349,36 

2 budynki i lokale oraz 

spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego 

i spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego  

26 187 877,88 194 277,60  26 382 155,48 

3 obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej - wodociągi 10 723 214,27 638 457,65  11 361 671,92 
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4 obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej - drogi 
22 893 806,32   22 893 806,32 

5 obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej - linie energetyczne 1 009 601,32 94 113,87  1 103 715,19 

6 obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej - obiekty sportowe 
405 637,62   405 637,62 

7 maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania  809 134,75 30 644,46  839 779,21 

8 maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 
251 303,11 110 000,00 5 499,99 355 803,12 

9 urządzenia techniczne  32 696,00   32 696,00 

10 urządzenia techniczne - 

przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 

1 614 350,25   1 614 350,25 

11 środki transportu  1 566 447,65  1 000,00 1 565 447,65 

12 narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i  wyposażenie 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

138 292,23 47 006,19  185 298,42 

13 obiekty sportowe przy szkołach 
941 379,67 40 874,90  982 254,57 

14 oprogramowanie 396 899,43 2 165,74  399 065,17 

  RAZEM 79 705 209,69 1 443 824,21 343 003,62 80 806 030,28 

 

  

Składniki mienia komunalnego Gminy Skierniewice to m.in.:  

* drogi  

* grunty  

* budynki mieszkalne i niemieszkalne,  

* obiekty kultury, oświaty i sportu i inne.  

 

Dochody z mienia komunalnego Gminy Skierniewice w 2020 r. były następujące:  

Lp. Źródło dochodu Uzyskany dochód 

1 Wpływy za użytkowanie wieczyste 17 102,37 

2 Wpływy z usług 13 450,94 

3 
Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek 

samorządu terytorialnego 
268 219,99 

4 Pozostałe dochody 0,00 

5 Wpływy z tytułu odsetek 289,13 

6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 53 191,10 
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Struktura dochodów uzyskanych z mienia gminy  

 

 

 

 

 

Wykaz gruntów stanowiących mienie Gminy Skierniewice  

wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Miejscowość                 Pow. działki    [m2] Wartość gruntów   [zł] 

1 2 3 4 

2 Balcerów 69 441 514 143,45 

3 Borowiny 131 300 219 884,40 

4 Brzozów 44 700 133 200,00 

5 Budy Grabskie 128 096 1 129 409,28 

6 Dębowa Góra 100 445 545 624,00 

7 Halinów 5 500 brak danych 

8 Józefatów 31 043 468 738,36 

9 Miedniewice 174 766 1 643 928,00 

10 Mokra 9 190 57 570,00 

11 Mokra Lewa 128 886 856 040,36 

12 Mokra Prawa 479 946 340 510,00 

13 Nowy Ludwików 28 395 170 090,00 

14 Pamiętna 50 555 113 800,00 

15 Pruszków 53 055 257 972,00 

16 Rowiska 66 248 388 284,58 

17 Rzymiec 22 602 218 056,33 

18 Rzeczków 53 240 375 556,00 
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19 Ruda 25 526 390 276,12 

20 Samice 39 120 229 450,00 

21 Sierakowice Lewe 89 944 678 589,23 

22 Sierakowice Prawe 120 974 532 757,00 

23 Strobów 154 677 1 496 022,89 

24 Wólka Strobowska 37 055 193 180,00 

25 Wola Wysoka 97730 241 720,00 

26 Zalesie 85 700 511 200,00 

27 Żelazna 129 955 760 695,36 

28 Sk-ce ul. Reymonta 1 159 208 652,00 

  RAZEM 2 359 248 12 684 349,36 

 

 W roku 2020 nie zakupiono nieruchomości gruntowej. Przyjęto na stan nieruchomości  

w postaci nieodpłatnie przejętych dróg wewnętrznych. Sprzedano w 2020 r. działkę  

o powierzchni  0,0798 ha o wartości 36 201,63 zł.  Przedmiotem sprzedaży była następująca 

działka: 

* 515/19, w obrębie 8-Mokra Lewa. 

 W/w nieruchomość stanowiła grunty pod zabudowę mieszkaniową.  

W przypadku sprzedaży, zakupu, dzierżawy, itp. każdorazowo podejmowane są przez Radę 

Gminy uchwały wyrażające zgodę na przeprowadzenie w/w czynności.  

Pozostałe zmiany w nieruchomościach gruntowych wynikają z przeszacowania ich wartości. 

W użytkowaniu wieczystym jest 7 nieruchomości. W 2020 r. nie wpłynęły wnioski  

o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność oraz w przypadku dwóch 

użytkowników wieczystych zaktualizowano opłatę roczną.  Gmina wydzierżawia 13 

nieruchomości rolnych o łącznej pow. 7,0770 ha osobom fizycznym.  

W 2020 roku Gmina Skierniewice dysponowała następującymi budynkami  

i lokalami: 

1. Lokale socjalne: liczba – 13 o pow. 471 m2 

2. Lokale mieszkalne: liczba – 6 o pow. 314 m2 

3. Kontenery socjalne: liczba – 3 o pow. 41 m2 

4. Lokale użytkowe (przeznaczone do wynajęcia innym podmiotom):  

a) budynek ośrodka  zdrowia w Żelaznej – 3 lok. o pow. 290 m2 

b) budynek urzędu gminy – 10 lok. o pow. 543 m2 

c) świetlica w Dębowej Górze – 3 lok. o pow. 91 m2 

d) Mokra Prawa – 1 lok. o pow. 19 m2 
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5. Pozostałe budynki stanowiące własność gminy: 

a) świetlice z OSP: 2 budynki (Borowiny, Żelazna) 

b) OSP: 6 budynków 

c) świetlice: 2 budynki 

d) szkoły: 6 budynków. 

 

5. Informacja o realizacji polityk, programów  

i strategii 

5.1. Strategia rozwoju 
 

 Dnia  30 czerwca 2015 r.  Uchwałą Nr IX/58/2015 Rady Gminy Skierniewice  przyjęto 

Strategię Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015 – 2022. W/w Strategia  jest dokumentem 

określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2015 – 2022. 

Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonowania gminy Skierniewice w zakresie sytuacji 

społeczno – ekonomicznej, drzew problemowych oraz bilansu strategicznego sił i słabości wraz 

z analizą SWOT. Obejmuje koncepcje funkcjonowania Gminy Skierniewice na najbliższe lata 

ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy 

rozwojowych. 

 Ponadto dokument odnosi się do spójności i zbieżności z obowiązującymi 

zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, 

regionalnym i krajowym. Głównymi celami rozwoju Gminy Skierniewice jest zapewnienie 

mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na rozwój przedsiębiorstw, 

zapobieganie bezrobociu, tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia  

i bezpieczeństwa, zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

 Strategia Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015-2022 – została zmieniona 

czterokrotnie tj. Uchwałą Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 grudnia 2016 

r., Uchwałą Nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Skierniewice z dnia 1 marca 2017 r., Uchwałą Nr 

X/75/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 13 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XXII/172/2020 

Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 sierpnia 2020 r. Stan realizacji Strategii jest 

zaawansowany. 
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 Poniżej zestawienie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających  

ze strategii: 

 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skierniewice. 

L.p. Nazwa zadania Rezultaty/efekty Termin 

realizacji 

Koszt/Źródła 

finansowania 

Realizacja 

zadania 

1. Budowa sieci 

wodociągowej 

rozdzielczej w 

Dąbrowicach - II etap 

- wzrost cen działek,                   

- polepszenie jakości 

środowiska 

naturalnego 

2016-2020 163 460,00 zł /jst      zadanie 

zrealizowane 

2. Budowa sieci 

wodociągowej - Nowe 

Rowiska 

2017-2020 39 360,00 zł /jst zadanie 

zrealizowane 

 

3. Budowa sieci 

wodociągowej w 

Sierakowicach 

Lewych (działka nr 

ew. 71) 

2019-2020 66 201,60 zł/jst zadanie 

zrealizowane 

4. Budowa sieci 

wodociągowej w 

Sierakowicach 

Lewych (działki nr 

ew. 92, 99, 203) 

2019-2020 154 381,00 zł/jst zadanie 

zrealizowane 

 

2. Ochrona powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

publicznych oraz budowę oświetlenia LED. 

L.p. Nazwa zadania Rezultaty/efekty Termin 

realizacji 

Koszt/Źródła 

finansowania 

Realizacja 

zadania 

1. Budowa oświetlenia 

ulicznego w Nowym 

Ludwikowie 

- spadek kosztów 

utrzymania 

oświetlenia 

2018-2020 28 146,89 zł/jst zadanie 

zrealizowane 

2. Budowa oświetlenia 

ulicznego w 

Rzeczkowie 

 2017-2020 52 341,25 zł/jst zadanie 

zrealizowane 

 

 

5.2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania gminy 

 W latach 2008-2009 r. Wójt Gminy Skierniewice przeprowadził analizę zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym, która pozwoliła Radzie Gminy na sformułowanie oceny, 

iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest nieaktualne  

i wymaga zmiany w całości, w granicach administracyjnych gminy (uchwała  

Nr XXXIV/159/09 Rady Gminy Skierniewice z dnia 24 kwietnia 2009 r.). 
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 W celu uaktualnienia polityki przestrzennej gminy, podjęto uchwałę Nr XVII/78/2012 

Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 31 sierpnia 2012r., w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skierniewice. 

 W wyniku zmiany granic administracyjnych gminy Skierniewice, podjęto uchwałę  

Nr XXXVII/210/2014 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 06 listopada 2014 r., w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVII/78/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., o przystąpieniu do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice.  

5.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 Rada Gminy Skierniewice uchwałą Nr XXXIV/160/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.  

w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skierniewice uznała, iż plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Gminy 

Skierniewice z dnia 27 października 2004 r., ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr VI/29/07 Rady 

Gminy Skierniewice z dnia 30 marca 2007 r., jest aktualny. Jednocześnie dopuszczono zmiany 

planu na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy Skierniewice, w miarę potrzeb oraz 

zgłaszanych wniosków, które winny być przed podjęciem prac planistycznych analizowane pod 

kątem zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Skierniewice oraz obowiązujących przepisów prawa. 

Około 75,46% terenu gminy Skierniewice pokryte jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Gmina Skierniewice w roku 2020 wydała dwie decyzje  administracyjne w sprawie 

ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy (decyzje o warunkach zabudowy).  

W tym okresie wydano jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 147 wypisów i wyrysów  

z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 244 zaświadczeń  

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które 

przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, biurach geodezyjnych  

i biurach projektowych.  

 Na terenie Gminy Skierniewice w ubiegłym roku nadano 69 numerów porządkowych 

dla nowo wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania budynków. 
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5.4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 Gmina Skierniewice posiada opracowany Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr XIII/98/2019 r.  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się 13 lokali socjalnych, 6 lokali 

mieszkalnych oraz 3 kontenery socjalne. Gmina nie posiada lokali zamiennych ani 

pomieszczeń tymczasowych. Lokale mieszkalne wynajmowane są na czas nieokreślony, 

natomiast lokale socjalne na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres. 

Do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy przeznaczone są dwa lokale mieszkalne.  

W 2020 r. nie przeprowadzano remontów lokali.  

5.5. Program opieki nad zabytkami 

Obowiązek sporządzenia  Programu opieki nad zabytkami wynika z  art. 87 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z  2020 r., poz. 

282). Zgodnie z ww. artykułem  na okres  4 lat sporządza się gminny program opieki nad 

zabytkami. Aktualnie gmina Skierniewice posiada taki program na lata 2017 – 2020 

uzgodniony w dniu 15 marca 2017 roku przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Łodzi. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 został przyjęty 

Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Gminy Skierniewice na sesji w dniu 29 marca 2019 r.  

Obiekty zabytkowe ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gminna Ewidencja 

Zabytków zawiera nieruchome zabytki architektury oraz zabytki archeologiczne. Gminna 

Ewidencja Zabytków prowadzona jest w formie kart adresowych zabytków.  

5.6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

Gmina Skierniewice nie posiada wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych.  Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę prowadzi sama 

Gmina. W takim przypadku realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej nie wymaga synchronizowania z działaniami podejmowanymi przez  podmioty 

trzecie. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej są realizowane w ramach 

działań finansowanych ze środków budżetowych – w formach przewidzianych przepisami 

prawa. 
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W roku 2020 na terenie Gminy Skierniewice przybyło 1,447 km sieci wodociągowej. 

Łącznie gmina eksploatuje sieć wodociągową  o długość 152,738 km. 

Gmina Skierniewice nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków, na terenie gminy nie ma sieci kanalizacyjnej.  

5.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

 W dniu 23 czerwca 2017r. Uchwałą Nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Skierniewice  

przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skierniewice na lata 2016 – 2020.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o charakterze strategicznym, którego celem jest 

zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych na poziomie gmin. Dokument wskazuje kierunki 

w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

 Założeniem  PGN jest: 

* Oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych. 

* Zaplanowanie możliwych działań ograniczających te emisje. 

* Uwzględnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych w planowanych 

inwestycjach.  

Znalezienie źródeł współfinansowania przedsięwzięć proekologicznych.  

 Cel główny PGN dla Gminy Skierniewice został określony jako: „Poprawa jakości 

życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym Gminy Skierniewice, jako 

efekt wdrożenia działań niskoemisyjnych w segmencie publicznym oraz prywatnym”. 

Jako cele strategiczne w Planie zostały wskazane:  

* Redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. 

* Zwiększenie do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych. 

* Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej. 

* Redukcja zanieczyszczeń do powietrza. 

 W wyniku przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji określono, że: 

1. Sumaryczna emisja w roku bazowym ( 2010 ) wyniosła 46088,50 Mg CO2.  

W wyniku realizacji działań przewidzianych w PGN dla Gminy Skierniewice możliwe 

będzie ograniczenie emisji o 2232,61 Mg  CO2. Emisja CO2 w 2020 r. wyniesie 

43855,89 Mg, co będzie oznaczało redukcję do roku bazowego o 4,8 %.  

2. Zużycie energii finalnej w Gminie Skierniewice w roku 2010 (bazowym) wynosiło 

127478,8 MWh. Określone w PGN działania pozwolą na zaoszczędzenie 6366,5 MWH 
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energii w roku 2020, co stanowi redukcję zużycia energii finalnej o 5%  

w stosunku do roku bazowego. Podjęte działania pozwolą zwiększyć udział energii  

ze źródeł odnawialnych o 93,95 MWh energii rocznie do 2020 r. Będzie to wzrost  

o  0,001 %.  

3. Gmina Skierniewice należy do strefy łódzkiej Programu ochrony powietrza. W strefie 

tej występują przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza. W celu likwidacji 

przekroczeń w PGN zostały zaplanowane działania naprawcze, które w szczególności 

obejmują: 

* Zmianę sposobu ogrzewania na proekologiczny: podłączenia do sieci ciepłowniczej 

podmiotów ogrzewanych indywidualnie, wymiana starych pieców na piece zasilane 

paliwami niskoemisyjnymi (gaz, olej lub ekogroszek). 

* Stosowanie odpowiednich zapisów umożliwiających ograniczenie emisji pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

* Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna – lato. 

* Stopniowa wymiana pojazdów, służących realizacji zadań publicznych,  

na wyposażone w silniki spełniające normy emisji spalin Euro 6.   

 

Zrealizowane w 2020 roku zadanie wynikające z PGN. 

Działanie: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej” – II etap, 

zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020  

Realizator: GMINA SKIERNIEWICE 

Okres realizacji w PGN:  

rozpoczęcie 2019 

zakończenie 2019 

koszt 1 634 670,00 zł 

Zrealizowane 

działania 

Opracowanie dokumentacji projektowej z wymaganymi dokumentami oraz roboty 

polegające m. in. na  modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

oświetlenia awaryjnego, budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu oraz 

uruchomienie źródła wytwórczego, budowie  instalacji pompy ciepła wraz z gruntowym 

pionowym wymiennikiem ciepła i instalacją wodną, wykonaniu nowej instalacji 

grzewczej wraz z doborem grzejników, rur, armatury regulacyjnej, demontażu 

istniejącej kotłowni olejowej oraz dostosowaniu pomieszczenia po kotłowni  do 

wymagań stawianych pomieszczeniom węzłów cieplnych. 
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5.8. Program ochrony środowiska 
 

Podstawą prawną do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice 

jest art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  

 W Programie zdefiniowano najważniejsze cele środowiskowe, do jakich powinno się 

dążyć mając na względzie dobro środowiska i ideę zrównoważonego rozwoju.  Program jest 

podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie 

gminy. Przedstawia cele i zadania, które powinna realizować gmina w dziedzinie ochrony 

środowiska w jej granicach administracyjnych. Program podsumowuje stan środowiska gminy 

oraz zawiera zestawienie jej słabych i mocnych stron. Opracowanie dokonuje oceny aktualnego 

stanu środowiska oraz możliwości jego poprawy na terenie gminy Skierniewice  

w następujących obszarach: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

2. Gospodarowanie wodami. 

3. Gleby. 

4. Zasoby geologiczne.  

5. Zasoby przyrodnicze. 

6. Zagrożenia hałasem.  

7. Pola elektromagnetyczne. 

8. Gospodarka wodno-ściekowa.  

9. Gospodarka odpadami oraz zapobieganie powstawaniu odpadów. 

10. Zagrożenia poważnymi awariami. 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice do roku 2020” został przyjęty 

przez Radę Gminy Skierniewice  Uchwałą Nr XXXV/227/2018 z dnia 23 marca 2018 r.  

 

5.9. Gminny program wspierania rodziny 
 

5.9.1. Wstęp 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym przez ustawę 
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 z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 821, z 2021 poz. 159) spoczywa m. in. na jednostkach samorządu terytorialnego. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą 

Rady Gminy w Skierniewicach Nr XXXV/228/2018 z dnia 23 marca 2018 r.  

w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018–2020 w Gminie 

Skierniewice.           

Program realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach. 

Odbiorcami Programu są: 

1/rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

2/ dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, 

3/ przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. 

Program zawiera cele nakierowane na:  diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych  

i  prawidłowego funkcjonowania. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinie 

oraz pomoc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Wspieranie rodziny  

w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Praca  

z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku  

i rodzinie. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Praca 

socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi w dużej mierze prowadzona 

jest przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach, 

których działania w omawianym obszarze są nakierowane na zabezpieczenie podstawowych 

potrzeb socjalnych  dzieci, a także na wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, 

pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, 

wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, 

odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych. 

Na szczeblu naszej gminy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych zapewniono wspieranie rodziny w postaci zatrudnieniem asystenta rodziny. 

W realizacji zadaniu wiążąc rolę odgrywa również zespół do spraw asysty rodzinnej, którego 

zadaniem jest analiza  spraw związanych z przyznaniem bądź skierowaniem do danej  rodziny 

asystenta. 



RAPORT O STANIE GMINY SKIERNIEWICE za rok 2020 
 

 

str. 26 

 

Asystent rodziny w roku 2020 objął swoją pracą 21 rodzin dysfunkcyjnych. Praca asystenta 

wymagała bieżącego monitoringu  w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb socjalnych 

i bytowych dziecka, pomoc w  przezwyciężaniu trudności opiekuńczo - wychowawczych, 

działania na rzecz integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji 

społecznej rodziny, pomoc w przezwyciężaniu kryzysów rodzinnych, poradnictwo  

w kwestiach opiekuńczo- wychowawczych dla rodzin wychowanków oraz  podnoszenie 

świadomości rodziców/opiekunów w zakresie planowania oraz funkcjonowania.  

Realizowanie zadania miało na celu utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku poprzez 

wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. 

Koszt zadania zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł w roku 2020- 59 566.00 zł.  

Zgodnie z art. 191 ust 8 i 9  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu  

na zamieszkanie dziecka, ponosiła odpłatność. 

Na realizację zadania GOPS poniósł wydatki związane z umieszczeniem dzieci  w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 124 964,97 zł. W rodzinie 

zastępczej umieszczono 13 dzieci a 2 dzieci  w placówce opiekuńczo wychowawczej.    

5.10. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art. 4 

ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2277, z 2020 poz.1492) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr 

XVI/123/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., oraz Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Skierniewice . 

W 2020 r. w Gminie Skierniewice powołano do realizacji programu komisję 

przeciwalkoholową. Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania. Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu 

nowych problemów alkoholowych i zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi 
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problemami alkoholowymi. Realizuje określone ustawowo zadania Gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjmuje zgłoszenia o przypadku 

wystąpienia nadużywania alkoholu. Aby stwierdzić jaką tendencję przyjmuje zjawisko 

alkoholizmu w Gminie należy przeanalizować działalność najważniejszego podmiotu 

zajmującego się tą kwestią - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Obowiązywała również uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy punktów 

sprzedaży alkoholu oraz uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu, jak i poza miejscem 

sprzedaży w podziale na poszczególne rodzaje alkoholu. Na terenie Gminy znajduje się 15 

punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 5 

lokali gastronomicznych, w których podawany jest alkohol. W roku 2020 nie wydano żadnej 

decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a liczba decyzji  

o wygaśnięciu  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ukształtowała się na poziomie 1 

w związku z likwidacją punktu sprzedaży.  Wysokość środków finansowych uzyskanych przez 

gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których 

działalność polega na organizacji przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w roku 2020 wyniosła 105 536.53zł. 

W 2020 r. Gmina Skierniewice przystąpiła do udziału w Kampaniach Ogólnopolskich 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  „Przeciw pijanym  kierowcom”, „Reaguj na przemoc”, „Postaw 

na Rodzinę”,  „Dopalacze-powiedz stop”. Koszt kampanii wynosił: 7.380.00 zł. Zakupiono 

kolonie letnie na  kwotę 25 000.00zł  dla 25 dzieci oraz 2 programy edukacyjne realizowane 

przez szkoły podstawowe (Mokra  Prawa i Mokra Lewa) - koszt 4500.00zł.                                                     

W 2020 r. również była zawarta umowę ze Skierniewickim Stowarzyszeniem Rodzin 

Abstynenckich „Ametyst”. Rodziny mogły korzystać m.in. z pomocy psychologa, prawnika, 

uczestniczyć w grupach wsparcia dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w razie 

potrzeby rodziny mogą skorzystać z hostelu. W 2020 r. nie było żadnej rodziny doznającej 

przemocy domowej by musiała korzystać z pobytu w hostelu. Koszt zadania wynosił  5 

000.00zł.  

Na realizację Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 540.00 zł,  

w ramach której zrealizowano warsztaty profilaktyczne. 
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Ze środków z tytułu rocznych opłat sfinansowano zatrudnienie psychologa w Punkcie 

Konsultacyjnym w kwocie 12.319.46 zł,.  

Zadania te były realizowane między innymi poprzez:  realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Skierniewice. Promowanie działań 

profilaktycznych i treści edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży było jednym celów realizacji 

tego zadania. 

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Głównym celem 

działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych i zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami 

alkoholowymi.  Ponadto realizuje określone ustawowo zadania Gminy w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia 

nadużywania alkoholu. Aby stwierdzić jaką tendencję przyjmuje zjawisko alkoholizmu  

w Gminie należy przeanalizować działalność najważniejszego podmiotu zajmującego się  

tą kwestią - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W roku 2020 w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodziło 

8 członków, a w jej ramach nie działały podzespoły problemowe. Przeprowadzono rozmowy  

z 48 osobami nadużywającymi alkoholu od alkoholu oraz z członkami ich rodzin. W stosunku 

do  8 osób GKRPA podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień 

 

5.11. Roczny program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 
 

       Jednym z głównych zadań samorządu lokalnego jest jak najlepsze zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy gminy. Elementem efektywnego 

kierowania rozwojem gminy jest aktywna współpraca wszystkich podmiotów z liderami 

środowisk lokalnych. Działalność organizacji pozarządowych pozwala na efektywniejsze 

zaspokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców, ponieważ to właśnie one skupiają 
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najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego 

środowiska. 

 W tym celu opracowany został roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Program określa zasady wspierania przez Gminę działań organizacji 

pozarządowych, które mogą w znacznym stopniu wspomóc działania samorządu.  

Samorząd poprzez określenie zasad pragnie włączyć organizacje pozarządowe w system 

demokracji lokalnej do wspólnego budowania społeczeństwa obywatelskiego  

Działając na podstawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Skierniewice prowadzi współpracę 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.  

Łączna suma dotacji przyznanych organizacjom na realizację zadań publicznych 

w roku 2020 wyniosła 158 000,00 zł. 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1. 

W dniu  10 lutego  2020  roku  ogłoszono otwarty  konkurs  ofert   

na  wsparcie   realizacji zadań publicznych Gminy Skierniewice w zakresie: 

1. upowszechniana kultury fizycznej i sportu:  organizacja imprez sportowych  

i rekreacyjnych, promocja sportu, organizacji szkolenia dla dzieci i młodzieży, 

2. ochrony i  promocji  zdrowia,  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii, 

działania  na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych  

z programem profilaktyki przeciwalkoholowej, 

b) wspieranie rodzin w kryzysie, prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej dla mieszkańców gminy, 

c) prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców 

gminy.  

1. Liczba złożonych ofert w konkursie - 7. 

1.1. Na wsparcie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 ofert 

1.2. Na zadania pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych – 3 oferty 
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2. Liczba organizacji, którym zlecono zadanie w drodze otwartego konkursu ofert, 

wyszczególnienie nazw organizacji, przyznana kwota dotacji, realizowane zadania oraz 

osiągnięte efekty:  

2.1. Realizację zadań publicznych zlecono 7 organizacjom wyłonionym  

w drodze otwartego konkursu ofert, w tym: 

   Na wsparcie zadania w zakresie upowszechniana kultury fizycznej i sportu przeznaczono 

kwotę 125 000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu, na wsparcie realizacji  zadań 

wpłynęły 4 oferty od następujących organizacji: 

 

1) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka” z siedzibą w Sierakowicach 

Lewych 113A;      

a) wysokość przyznanych środków finansowych - 38 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty: 

− szkolenie młodzieży z terenu Gminy Skierniewice w zakresie wszechstronnego 

rozwoju sprawności fizycznej z ukierunkowaniem na piłkę nożną, 

− przeprowadzenie 46 jednostek treningowych po 90 minut dla drużyny seniorów, 

− przeprowadzenie 48 jednostek treningowych po 90 minut dla drużyny 

młodzików, 

− zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne dla 

zawodników i sędziów, 

− rozegrane 22 mecze drużyny seniorów, 

− rozegrane 16 meczy drużyny młodzików. 

 

2) Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” z siedzibą w Mokrej Prawej 36;                                                

a) wysokość przyznanych środków finansowych - 25 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty: 

− nauka oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną wśród dzieci  

i młodzieży, 

− udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Skierniewice w klasie B  

i awans do klasy wyższej rozgrywkowej,  

− zajęcie pierwszego miejsca w tabeli ligowej przez drużynę seniorów po rundzie 

jesiennej , 

− przeprowadzenie 280 godzin treningów, 
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− rozegranie 12 meczy ligowych 

 

3) Gminny Ludowy Klub Sportowy RZD Żelazna z siedzibą w Żelaznej 43,                                       

a) wysokość przyznanych środków finansowych - 40 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty: 

− organizacja imprez sportowych, w których uczestniczyła młodzież i seniorzy, 

co wpłynęło na rozwój kultury fizycznej i sportu we wsi, 

− przeprowadzenie 54 treningów, 

− obecnie klub zgłoszony jest do rozgrywek seniorów w klasie okręgowej,  

− rozegranych  11 meczy w klasie okręgowej, 

− rozegranych 5 meczy w grupie B2, 

− 3 mecze w grupie D1 

 

4) Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” z siedzibą Żelazna 55/2,                                               

a) wysokość przyznanych środków finansowych - 22 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty: 

− zajęcia sportowe i treningi TAE-KWON-DO odbywające się dwa razy  

w tygodniu, 

− -przeprowadzenie 176 treningów, 

− udział 60 uczestników w treningach, 

− udział w licznych zawodach w tym w POOMSE i FULL CONTACT, 

− przeprowadzenie egzaminu na wyższe pasy, 

− zajęcia dla grupy maluszków od 3 roku życia, 

−  pozyskanie dofinansowania w wysokości 40 000,00 zł dzięki któremu grupa 

dzieci i młodzież mogła skorzystać z atrakcyjnego wyjazdu na obóz sportowy. 

 

 Na zadania pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomani, działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 33 

000,00 zł.  

Na organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem 

profilaktyki przeciwalkoholowej wpłynęła 1 oferta od następującej organizacji: 

1) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras  

z siedzibą w Lublinie ul. Fabryczna 15;                              
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a) wysokość przyznanych środków finansowych - 23 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty: 

− kształtowanie osobowości i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego 

człowieka oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, w tym 

profilaktyce uzależnień i przemocy, 

− zorganizowanie kolonii letnich z profilaktyką przeciwuzależnieniową, 

− w czasie zorganizowanego wypoczynku w miejscowości Czarny Dunajec dzieci 

brały udział w licznych atrakcjach, 

− w trakcie wypoczynku został zrealizowany program profilaktyki uzależnień  

i przemocy oraz promocji zdrowego stylu życia. 

 

Na wspieranie rodzin w kryzysie wpłynęła 1 oferta od następującej organizacji: 

1) Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich “AMETYST”  

z siedzibą w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego 3 

a) wysokość przyznanych środków finansowych - 5 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty m.in.: 

- prowadzenie grupy edukacyjno-motywacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu, 

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych przez psychologa, 

- prowadzenie społeczności klubowej, 

- spotkania okolicznościowe dla osób uzależnionych, 

- konsultacje prawne dla ofiar przemocy domowej, 

- mediacje rodzinne, 

  

 Na prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy wpłynęła  

1 oferta od następującej organizacji: 

1) Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach z siedzibą  

w Skierniewicach ul. Trzcińska 18 

a) wysokość przyznanych środków finansowych - 5 000,00 zł, 

b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty: 

- konsultacje z rehabilitantem - skorzystało 30 osób, 

- zabiegi rehabilitacyjne różnego typu lampa solux, prądy itp - skorzystały 

32 osoby, 
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- wykonywanie masaży usprawniających - skorzystały 32 osoby. 

 

 

6. Realizacja uchwał rady gminy 
 

    Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy Skierniewice jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie uchwał Rady Gminy. 

    Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 r. w sposób 

określony uchwałami. 

    W 2020 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  

z planem pracy rady przyjętym uchwałami: Nr XV/109/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i Nr 

XX/155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy  

w 2020 roku Rada Gminy obradowała na 6 sesjach zgodnych z planem i 3 sesjach 

pozaplanowych, na których podjętych zostało 100 uchwał i 1 apel. Ponadto ze względu  

na pandemię COVID-19 sesje odbywające się od miesiąca listopada zostały przeprowadzone 

w trybie korespondencyjnym. 

    Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy  

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych 

– Regionalna Izba Obrachunkowa. 

    Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

(http://www.skierniewice.bip.net.pl/). W biuletynie ze względu na sesje odbywające się  

w trybie korespondencyjnym, zostały również opublikowane imienne karty radnych  

z przeprowadzonych na sesjach głosowań. Natomiast uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

    Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 

procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.    

 Wojewoda Łódzki w podjętych przez Radę Gminy uchwałach nie dopatrzył się 

naruszenia prawa. 

    Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała o wszczęciu postępowania 

nadzorczego w stosunku do dwóch uchwał. W przypadku tych uchwał Regionalna Izba 

Obrachunkowa w części stwierdziła ich nieważność.   

http://www.skierniewice.bip.net.pl/
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7. Współpraca z innymi społecznościami 

samorządowymi 

7.1. Współpraca z samorządem powiatowym 
 Gmina Skierniewice  współpracuje z samorządem powiatowym przy realizacji 

wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy. Poniżej 

wypisano zadania, dla realizacji których w 2020 r. podpisano stosowne porozumienia/umowy. 

* Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - 

Celigów - etap III - kwota dotacji 230 000,00 zł 

* Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na zorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza 

psychiatry dla dzieci – kwota dotacji: 5.400,00 zł. 

7.2. Współpraca międzygminna 
 Gmina Skierniewice należy do następujących stowarzyszeń i związków 

międzygminnych: 

* Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 

Największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. 

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie 

typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku 

pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP 

są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, 

konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań 

w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa 

skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Związek tworzy szeroką 

platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, 

konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy 

współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). W dniu 22 kwietnia 

2021 r. Wójt Gminy uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich RP zorganizowanym  

w formie on-line. 
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* Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”  

Głównym celem Grupy jest  realizacja  Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin 

wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, działanie mające  

na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu  

i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 

regionalnych, wspieranie rozwoju edukacji, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

oraz inicjatyw lokalnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności 

społecznej obywateli, działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej, działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 

Do zadań zrealizowanych przez Gminę Skierniewice ze środków LDG „Gniazdo” 

należy Budowa altany w Mokrej Lewej. LGD “Gniazdo” dofinansowało to zadanie  

w kwocie 10 000,00 zł. 

 

* Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

Stowarzyszenie jest organizacją samorządów związanych z dorzeczem Bzury mających 

na celu wspieranie idei samorządności lokalnej, ochrony naszych wspólnych interesów 

oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego, historycznego i kulturowego tego 

obszaru. Reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów i gmin. W skład SPiGDB 

wchodzi 46 JST z powiatu łowickiego, skierniewickiego, m. na prawach powiatu - 

Skierniewice, kutnowskiego, łęczyckiego, zgierskiego, brzezińskiego i rawskiego,  

a teren działań Stowarzyszenia obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest m.in. 

prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu 

wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów 

terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji z nimi 

współpracujących, w głównej mierze poprzez organizację szkoleń, prowadzenie 

działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, oświatowo - kulturalnego 

w życiu społeczności lokalnej i współtworzenie lokalnych grup rozwoju oraz 

opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych prowadzących 

do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia mieszkańców obszarów 

wiejskich i miast. 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2020 roku zorganizowało 
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szkolenia merytoryczne i  spotkania informacyjne m.in. dla pracowników Urzędu 

Gminy, których celem było podniesienie sprawności i efektywności działania 

administracji  samorządowej w gminie. Cel ten zrealizowano poprzez zapewnienie 

kompetentnej i wyczerpującej informacji o najnowszych aktach legislacyjnych 

dotyczących samorządów lokalnych, propagowanie modelowych rozwiązań  

w zakresie funkcjonowania jednostki administracji samorządowej i tworzenie 

płaszczyzny wymiany doświadczeń. 

Od 6 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Skierniewice jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia 

- UCHWAŁA NR XX/8/2019 XX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY  

z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. W 2020 roku uczestniczył w 3 

posiedzeniach stacjonarnych Zarządu Stowarzyszenia (02 marca, 02 lipca i 08 grudnia), 

których w roku 2020 było 5.  

 

Pracownicy Urzędu wzięli udział w następujących szkoleniach:  

* 07 stycznia - „ZMIANY W PODATKU VAT W JST I ICH JEDNOSTKACH 

ORGANIZACYJNYCH W 2019/2020 R., WYLICZANIE PRE-WSKAŹNIKA NA 2020 

R.” – 2 osoby, 

* 08 stycznia - „NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

W GMINACH (2019) ORAZ INNYCH AKTÓW PRAWNYCH   – ANALIZA NOWYCH 

ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH” – 1 osoba, 

* 27 stycznia - „ZADANIA I KOMPETENCJE JST W ZAKRESIE LIKWIDACJI NISKIEJ 

EMISJI” - 1 osoba, szkolenie bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi, 

* 31 stycznia - „ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, 

SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE 

OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.” – 1 osoba, 

* 12 lutego - „PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY 

DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA 

ZLECANIA ZADAŃ WG ZNOWELIZOWANYCH DRUKÓW OFERT, UMÓW I 

SPRAWOZDAŃ” – 2 osoby, 

* 29 czerwca - „NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ANALIZA 

NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ ZMIAN” – 1 osoba, 
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* 15 września - „OBOWIĄZKI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH, JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH J.S.T. ORAZ INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH W 

ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI” – 1 osoba, 

* 29 września - „PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI  W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW 

SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, 

POWIATOWYM  I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI” – 1 osoba 

7.3. Pozostałe wsparcie finansowe   
 

 W 2020 roku Gmina Skierniewice udzieliła następujących dotacji z budżetu: 

* Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze – kwota dotacji: 

493 189,76 zł; 

* Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na zorganizowanie i koordynowanie przez 

powiat porad lekarza psychiatry dla dzieci - kwota dotacji 5 400 zł. 

* Dotacja celowa z budżetu na wsparcie zadania z zakresu programu polityki zdrowotnej 

w kwocie 5 000,00 zł 

* Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z programem profilaktyki 

przeciwalkoholowej (kolonie letnie) – kwota dotacji: 23.000,00 zł; 

* Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi w postaci "Wspieranie rodzin w kryzysie w 

2020 roku" – kwota dotacji: 5.000,00 zł; 

* Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania dzieci w 

siedmiu niepublicznych punktach przedszkolnych (teren gminy Skierniewice) – kwota 

dotacji: 764 483,50 zł;  

*  Dotacje dla klubów sportowych: Sierakowice Lewe, Żelazna, Mokra Prawa na 

upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i klub sportowy YAKUZA 

w zakresie TAE-KWON-DO – kwota dotacji: 125.000,00 zł; 
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8. Część analityczna  

(działania prowadzone w 2020 r.) 

 

8.1. Realizacja inwestycji 

 

Zadania zakończone w roku 2020 r. 

 

Lp. Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Koszt całkowity  

(w zł) 

Źródła finansowania 

1. Budowa sieci wodociągowej 

rozdzielczej w Dąbrowicach  

- II etap 

2016-2020 163 460,00 środki jst 

2. Budowa sieci wodociągowej - 

Nowe Rowiska 
2017-2020 39 360,00 środki jst 

3. Budowa sieci wodociągowej  

w Sierakowicach Lewych 

(działka nr ew. 71) 

2019-2020 66 201,60 środki jst 

4. Budowa sieci wodociągowej  

w Sierakowicach Lewych 

(działki nr ew. 92, 99, 203) 

2019-2020 154 381,00 środki jst 

5. Budowa oświetlenia ulicznego 

w Nowym Ludwikowie 
2018-2020 28 146,89 środki jst 

6. Budowa oświetlenia ulicznego 

w Rzeczkowie 
2017-2020 52 341,25 środki jst  

7. Odnowienie elewacji budynku 

Szkoły Podstawowej w Mokrej 

Lewej 

2020 104 611,50 środki jst 

 

 

Zadania rozpoczęte w roku 2020: 

L.p. Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Koszt całkowity 

 (w zł) poniesiony  

w roku 2020 

Źródła finansowania 

(planowane) 

1. Budowa sieci wodociągowej - 

Dębowa Góra (działka nr ew. 

21)  

 

2020-2021 7 500,00 środki jst 

2. Budowa sieci wodociągowej - 

Topola 
2020-2022 15 000,00 środki jst 

3. Budowa sieci wodociągowej - 

Wola Wysoka (działka nr ew. 

234/1) 

2020-2022 4 300,00 środki jst 

4 Budowa przyłącza gazowego 

do szkoły podstawowej i 

przedszkola w Miedniewicach 

2020-2023 16 297,50 środki jst 

5. Wykonanie ujęcia wód 

podziemnych z utworów 

czwartorzędowych - otwory 

studziennego Nr 3 dla potrzeb 

grupowego wodociągu 

wiejskiego w m. Józefatów 

2020-2024 331 078,55 środki jst 
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6. Rozbudowa drogi gminnej  

w m. Dębowa Góra 
2020-2023 88 363,20 środki jst 

7. Rozbudowa drogi gminnej  

w m. Strobów 
2020-2022 12 990,00 

środki jst/Fundusz Dróg 

Samorządowych 

8. Rozbudowa i 

termomodernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Sierakowicach Lewych 

2020-2021 25 760,00 środki jst/RPO 

9. Budowa oświetlenia ulicznego 

w m. Ludwików 
2020-2022 6 830,00 środki jst 

10. Budowa sieci wodociągowej 

Dębowa Góra - Balcerów - 

Ludwików 

2020-2024 30 750,00 
środki jst/WFOŚiGW w 

Łodzi 

11. Rozbudowa budynku 

biurowego UG o windę 

osobową 

2020-2024 29 352,66 środki jst 

 

8.2. Infrastruktura 
 

8.2.1. Drogi 

 

 Gmina Skierniewice wg stanu na dzień 31.12.2020 r. posiada 38 dróg 

zakwalifikowanych do kategorii dróg publicznych, resztę dróg stanowią drogi wewnętrzne. 

Łączna długość dróg gminnych będących pod naszym zarządem wynosi w przybliżeniu 108,5 

km. Sieć dróg powiatowych łączy obszar gminy z systemem dróg krajowych, stanowi również 

korytarze tranzytowe. Drogi gminne umożliwiają z kolei skomunikowanie poszczególnych 

miejscowości gminy ze sobą, usprawniając w ten sposób przemieszczanie się mieszkańców. 

Stanowią one również połączenia z drogami powiatowymi, czyli decydują o dostępności gminy 

względem zewnętrznych jednostek terytorialnych. Nie wszystkie z dróg gminnych posiadają 

nawierzchnię utwardzoną. Sieć dróg gminnych uzupełniają drogi lokalne wewnętrzne  

i dojazdowe, w tym do gruntów rolnych. 

  

Przez obszar Gminy przebiegają następujące połączenia drogowe: 

* Droga krajowa  

Łowicz – Skierniewice – Huta Zawadzka (9,0 km) nr 70 

* Drogi Wojewódzkie 

Śladów – Sochaczew – Skierniewice – Jeżów (6,687km) nr 705 

Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto n. Pilicą (0,743 km) nr 707 

* Drogi powiatowe – o łącznej długości 26,6 km, wszystkie o nawierzchni bitumicznej: 

Skierniewice – Głuchów – Lubochnia nr 1303E 
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Skierniewice – Wola Makowska – Łyszkowice nr 1304E 

Maków – Dębowa Góra – Trzcianna – Kamion – Ruda nr 1318E 

Żelazna – Zalesie nr 1323E 

Skierniewice – Bartniki nr 1332E 

Niesułków – Kołacin – Jeżów – Byczki – Maków – Mokra Lewa nr 5103E 

 Wiele dróg na terenie gminy wymaga  modernizacji i remontów, których wykonanie 

należy do zadań Gminy, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Gmina Skierniewice stara 

się na bieżąco naprawiać poszczególne drogi. Na ten cel w 2020 r. przeznaczono 209219,25 zł 

. Powyższa kwota to nie tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych czy 

wewnętrznych, ale także cała struktura związana z infrastrukturą drogową (ustawienia 

oznakowań pionowych, konserwacja rowów przydrożnych, wymiana oraz udrożnienia 

przepustów drogowych, prace koparko - ładowarki,  równanie dróg gminnych itp.).   

Na konserwację dróg o nawierzchni bitumicznej w 2020 r. Gmina Skierniewice przeznaczyła 

kwotę 12508,08 zł. Poniżej wykaz dróg publicznych podlegających pod zarząd Gminy 

Skierniewice. 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH (PUBLICZNYCH) 

 

L.p. 

 

Nazwa drogi 

 

Relacja drogi 

Nazwa obrębu geodezyjnego 

oraz 

nr ewid. działki/działek 

 

Uwagi 

1. 
Droga gminna Nr 1 

(115252E) 

(Stachlew ) granica gm. 

Łyszkowice – Sierakowice 

Lewe 

Sierakowice Lewe: 71, 155  

2. 
Droga gminna Nr 2 

(115351E) 

Sierakowice Lewe 

(granica gm. Nieborów) – 

Mokra (granica m. 

Skierniewice) 

Sierakowice Lewe: 92; 

Mokra Lewa: 2 
 

3. 
Droga gminna Nr 3 

(115352E) 

Sierakowice Lewe – 

Sierakowice (Zatorze) – 

Mokra 

Sierakowice Lewe: 161, 223; 

Mokra Lewa: 3, 278 
 

4. 

 

Droga gminna Nr 4, 5, 7 

(115353E) 

Borowiny – Sierakowice 

Prawe – droga kraj. Nr 70 

– Sierakowice Prawe – 

Sierakowice Lewe – 

Sierakowice (Stara Wieś) 

– Sierakowice Lewe 

przecinak – granica gm. 

Nieborów 

Sierakowice Lewe: 44/2, 99, 

164; 

Sierakowice Prawe:  107, 439; 

Borowiny: 101; 

Sierakowice Prawe: 109, 

901/1, 901/3 (przed 

podziałem); 

 

 

 

 

 

Sierakowice 

Prawe (po 

podziale): 

109/1, 109/2, 

109/3, 901/6, 

901/7 

5. 
Droga gminna Nr 6 

(115354E) 

Sierakowice Prawe – 

Mokra Prawa 

Sierakowice Prawe: 265,709, 

902; 
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Mokra Prawa: 464/1 

6. 
Droga gminna Nr 8 

(115355E) 

granica gm. Nieborów  – 

Borowiny (Serwituty) 
Borowiny: 22, 203, 353/1, 555  

7. 
Droga gminna Nr 9  

i 11 (115356E) 

(Wola Makowska) granica 

gm. Maków - Mokra Lewa 

– Mokra  - Mokra Prawa 

Mokra Lewa: 99, 100, 333; 

Mokra Prawa: 114, 230/4; 

Mokra Lewa: 409 

 

8. 
Droga gminna Nr 10 

(115357E) 

Mokra – Mokra Prawa - do 

drogi krajowej Nr 70 

Mokra Prawa: 228, 230/3, 

404/1, 404/2 
 

9. 
Droga gminna Nr 12 

(115358E) 

Skierniewice -  

Miedniewice (Topola)  – 

Miedniewice (Jarmużka) -   

droga powiatowa Nr  

1318E 

Miedniewice: 498, 698  

10. 
Droga gminna Nr 13 

(115359E) 

Miedniewice (Stare) – 

granica m. Skierniewice 

(ul. Bohaterów 

Westerplatte) 

 

Miedniewice: 690  

11. 
Droga gminna Nr 14 

(163095E) 

Granica m. Skierniewice 

(ul. Miedniewicka) - 

Miedniewice Nowe 

Miedniewice: 133 

W ewidencji 

gruntów 

widnieje 

nr  drogi 

163092E 

12. 
Droga gminna Nr 15 

(115360E) 

Pamiętna – Miedniewice 

(Stare) 
Miedniewice: 227, 816  

13. 
Droga gminna Nr 16 

(115361E) 

Skierniewice – 

Miedniewice (Stare) 
Miedniewice: 558  

14. 
Droga gminna Nr 17 

(115362E) 
Samice – rzeka Rawka Samice: 154/1, 154/2  

15. 
Droga gminna Nr 18 

(115363E) 

Ruda – Budy Grabskie (do 

mostu) 

Ruda: 51; 

Budy Grabskie: 228, 319, 390 
 

16. 
Droga gminna Nr 19 

(115364E) 

Od drogi woj. nr 705 – 

Budy Grabskie – droga 

pow. Nr 1332E 

Budy Grabskie: 163, 281/2, 

282, 530 
 

17. 
Droga gminna Nr 20 

(115365E) 
Ruda – Budy Grabskie Budy Grabskie: 320  

18. 
Droga gminna Nr 21 

(115366E) 
Samice - Pamiętna 

Samice: 384; 

Pamiętna: 25 
 

19. 
Droga gminna nr 22 

(163164E) 

granica m. Skierniewice – 

Balcerów – Dębowa Góra 

Balcerów: 278/1, 1011; 

Strobów: 595 

W ewidencji 

gruntów 

widnieje 

nr  drogi 

163161E 

20. 

Droga gminna Nr 23 

(115367E) 

 

Balcerów - Strobów 

(1500m) 
Balcerów: 342, 516  

21. 
Droga gminna Nr 24 

(115368E) 

Balcerów – Strobów 

1100m) 
Balcerów: 576  

22. 
Droga gminna Nr 25  

i 27 (115369E) 

Podtrzcianna - Strobów – 

Wólka Strobowska - 

Rzeczków 

Strobów: 668, 725, 144, 296; 

Wólka Strobowska: 62; 

Rzeczków: 75 

 

23. 
Droga gminna Nr 26 

(115370E) 

Strobów – Strobów 

(Parcela) 
Strobów: 690/2, 702, 713  

24. 
Droga gminna Nr 28 

(115371E) 

Wólka Strobowska – 

Strobów (Parcela) 
Strobów: 752/1, 753/2  

25. 
Droga gminna Nr 29 

(115372E) 
Strobów - Rzymiec Rzymiec: 25, 44  
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26. 
Droga gminna Nr 30 

(115373E) 

Dębowa Góra – Rzymiec – 

Rzeczków - Żelazna 

Dębowa Góra: 132; 

Rzymiec: 36; 

Rzeczków: 71; 

Pruszków: 58/1, 75; 

Żelazna: 195; 

SGGW Żelazna: 36 

 

27. 
Droga gminna Nr 31  

i 40 (115381E) 

Brzozów – Julków - 

Józefatów - Rzeczków 

Józefatów: 117; 

Rzeczków: 89; 

Brzozów: 25/1 

 

28. 
Droga gminna Nr 32 

(115374E) 
Józefatów - Pruszków 

Józefatów: 92; 

Pruszków: 58/2 
 

29. 
Droga gminna Nr 33 

(115375E) 

Kolonia Żelazna – Leonów 

- Manowiec 

Żelazna: 24/2, 51/1, 137; 

SGGW Żelazna: 23/1 
 

30. 
Droga gminna Nr 34  

i 35 (115376E) 

Granica gm. Głuchów – 

Wola Wysoka -  Zalesie –

(granica gm. N.Kawęczyn) 

Wola Wysoka: 103/1, 234/2, 

18, 26; 

SGGW Żelazna: 53, 50; 

Zalesie: 53, 56/1 

 

31. 
Droga gminna Nr 36  

(115377E) 
Zalesie – (Stara Wieś) Zalesie: 57/2, 64/1  

32. 

Droga gminna Nr 37 

(115378E) 

 

Zalesie (Parcela) Zalesie: 106, 110, 117  

33. 

Droga gminna Nr 38 

(115379E) 

 

Zalesie – Nowa Wieś – 

granica gm. Głuchów 
Zalesie: 171  

34. 
Droga gminna Nr 39 

(115380E) 

Stare Rowiska – Nowy 

Ludwików – Brzozów - 

Żelazna 

Brzozów: 20, 25/2, 136; 

Nowy Ludwików: 20/1, 23; 

SGGW Żelazna: 8 

 

35. 
Droga gminna Nr 41 

(115382E) 

Nowy Ludwików – Nowe 

Rowiska 

Rowiska: 225/1; 

Nowy Ludwików: 20/2 
 

36. 
Droga Gminna Nr 42 

(115383E) 
Nowe Rowiska – (Zapady) Rowiska: 225/2, 298/2  

37. 
Droga gminna Nr 43 

(115384E) 

Nowe Rowiska – Stare 

Rowiska – droga woj. Nr 

706 (powinien być Nr 705) 

Rowiska: 94, 147  

38. 
Droga gminna Nr 44 

(115385E) 
Ludwików – Dębowa Góra Dębowa Góra: 21  

   

8.2.2. Wodociągi 

 Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest zadaniem własnym 

gminy. Gmina Skierniewice na potrzeby zbiorowego  zaopatrzenia w wodę produkuje wodę 

oraz  kupuje od Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Mokrej Prawej i od Gminy 

Maków. Stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w miejscowościach: Józefatów i Dębowa 

Góra. Stanowią one podstawowe źródło wody dla południowej części gminy.  Pobór wód 

podziemnych ze wszystkich eksploatowanych przez Gminę ujęć został prawnie dopuszczony 

na mocy pozwoleń wodnoprawnych,   prowadzona przez Gminę działalność odbywa się 

zgodnie z warunkami w nich określonymi. Na potrzeby północnej części gminy woda jest  

kupowana. 
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         W roku 2020 na SUW-ach wyprodukowano 158.545 m3 wody, z czego na SUW 

Józefatów 97.330 m3, natomiast na SUW Dębowa Góra 61.215 m3. Zakupiono  220.430 m3 

wody. Łącznie wyprodukowano i zakupiono – 378.975 m3  wody, z czego mieszkańcom  

dostarczono 284.139 m3, co stanowi 75,0%.  Pozostała woda to woda utracona w procesie 

dystrybucji oraz woda technologiczna z przeznaczeniem na płukanie urządzeń filtrujących  

na stacjach uzdatniania wody, płukanie sieci (utrzymanie jakości wody, płukania poawaryjne), 

płukania przyłączy, oraz straty takie jak awarie, kradzieże itp. 

STACJE UZDATNIANIA WODY 

         Stacja Uzdatniania wody w Józefatowie zaopatruje w wodę miejscowości: Józefatów, 

Wólka Strobowska, Pruszków, Julków, Rzeczków, Stare Rowiska, Nowe Rowiska, Nowy 

Ludwików, Żelazna, Zalesie, Wola Wysoka, Brzozów. Stacja wybudowana została w 1971 r. 

Ujęcie wody stanowią dwie studnie: studnia Nr 1 i studnia Nr 2, przy czym studnia nr 2 jest 

jedynym źródłem wody dla istniejącego ujęcia. Studnia nr 1 – wyłączona jest z eksploatacji. 

Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody na stacji przeprowadzone zostały bieżące prace 

modernizacyjne i eksploatacyjne. W roku 2020 r. wyczyszczono i odnowiono wnętrza 

zbiorników wody uzdatnionej (3x54m3) wraz z udrożnieniem rur wody uzdatnionej,  

na zbiornikach wymieniono zasuwy odcinające, wyczyszczono zbiornik reakcji,  dokonano 

wymiany złoża filtracyjnego wraz z grzybkami filtracyjnymi w filtrze uzdatniającym Nr 2, 

wymieniono pompę poziomą CR20-5 (zdemontowaną poddano regeneracji), zmodernizowano 

i dostosowano układ zasilania i układ hydrauliczny. Opróżniono i wyczyszczono również 

zbiorniki wód popłucznych.  Prace remontowo – eksploatacyjne prowadzone były  na bieżąco 

według potrzeb.      

         Na SUW Józefatów wdrożono ponadto zdalny monitoring, umożliwiający stały podgląd 

pracy stacji. 

         W związku z brakiem alternatywnego źródła wody na SUW Józefatów  rozpoczęto 

działania zmierzające do wybudowania nowej studni głębinowej, w nowej lokalizacji. Na ten 

cel zakupiono działkę  i rozpoczęto budowę studni głębinowej. W kolejnym etapie planuje się 

modernizację (rozbudowę) stacji uzdatniania wody.  Na potrzeby inwestycji złożono w 2020 r. 

wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. 
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         Stacja Uzdatniania wody w Dębowej Górze  zaopatruje w wodę następujące 

miejscowości: Dębowa Góra, Ludwików, Balcerów, Strobów i Rzymiec. Stacja wybudowana 

została w 1988 r.  Ujęcie wody stanowią dwie studnie: studnia Nr 1 i studnia Nr 2, pracujące 

naprzemiennie. Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody na stacji przeprowadzone zostały 

bieżące prace modernizacyjne i eksploatacyjne m.in. zamontowano pompę dozującą  

w pomieszczeniu chloratora wraz z dostawaniem instalacji elektrycznej, wymieniono 

odpowietrzniki kulowe na filtrach odżelaźniających i odmanganiających,  wyczyszczono 

areator (mieszacz wodno-powietrzny), udrożniono armaturę wewnętrzną, pomalowano 

orurowanie wody surowej, wody uzdatnionej i wód popłucznych, pomalowano pomieszczenia 

SUW-u.  Ponadto wymieniono zasuwy wód popłucznych na wszystkich czterech filtrach oraz 

opróżniono i wyczyszczono zbiorniki wód popłucznych.   Prace remontowo – eksploatacyjne 

prowadzone były  na bieżąco według potrzeb.     

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTAWY WODY 

         W roku 2020 nie odnotowano ponadnormatywnych rozbiorów wody. Przerwy  

w dostawie wody związane były z zaplanowanymi pracami naprawczymi na sieci i na SUW-

ach lub awariami. Przerwy w dostawie wody nie przekraczały 12 godzin. 

Nadzór nad jakością wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzi organ 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Gmina Skierniewice w ramach wewnętrznej kontroli 

prowadzonej przez eksploatującego wodociąg zaopatrzenia zbiorowego.   

● Wodociąg  Józefatów: z urzędu przeprowadzono 3 kontrole jakości wody, pobrano 4 

próbki do analiz; eksploatujący wodociąg przedstawił 5 próbek pobranych w ramach 

kontroli wewnętrznej, dodatkowo pobrano 16 prób; 

Pobory próbek były rozłożone równomiernie w trakcie roku. Woda została poddana analizom 

pod względem wszystkich parametrów. W kontroli urzędowej, w jednej z próbek stwierdzono 

przekroczenie parametrów fizykochemicznych: mętność, mangan, żelazo. W kontroli 

wewnętrznej nieprawidłowości stwierdzono w 3 próbkach, dotyczyły one parametrów 

fizykochemicznych: mętność, żelazo oraz wskaźnika bakteriologicznego. Po otrzymaniu 

informacji o przekroczeniach niezwłocznie podejmowano działania naprawcze, tj. płukanie  

i dezynfekcję. Poczynione zabiegi przynosiły oczekiwany efekt, tj. odpowiednią jakość wody 

do spożycia przez ludzi. 
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● Wodociąg Dębowa Góra: z urzędu przeprowadzono 3 kontrole jakości wody, pobrano 

4 próbki do analiz, dodatkowo pobrano 1 próbę; eksploatujący wodociąg przedstawił 

wyniki analiz 5 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, dodatkowo pobrano       

4 próby; 

Pobory próbek były rozłożone równomiernie w trakcie roku. Woda została poddana analizom 

pod względem wszystkich parametrów. W jednej próbce pobranej w ramach kontroli urzędowej 

stwierdzono przekroczenie parametrów fizykochemicznych: mętności i żelaza. Natomiast  

w kontroli wewnętrznej stwierdzono pojedynczą, ponadnormatywną wartość dla wskaźnika: 

mętność. Podjęte działania naprawcze wyeliminowały nieprawidłowości. 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

         W 2020 roku na terenie Gminy Skierniewice przybyło 60 nowych przyłączy 

wodociągowych z czego 41 do budynków mieszkalnych, 4 do budynków gospodarczych  

i usługowych, pozostałe 15 do studni wodomierzowych. Pięć przyłączy zostało 

rozbudowanych, cztery do budynków mieszkalnych, jedno do studni wodomierzowej. Łącznie 

do sieci wodociągowej podłączonych  jest 2.154  budynków mieszkalnych,  wszystkich 

przyłączy zaewidencjonowanych jest 2.733 (budynki mieszkalne, budynki zbiorowego 

zamieszkania, budynki gospodarcze,  studnie wodomierzowe i inne).  

CENY I STAWKI OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

         W roku 2020 na terenie Gminy Skierniewice obowiązywały dwie stawki za dostarczaną 

wodę zgodne z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RET.070.1.302.4.2018 z dnia 31.07.2018 r. 

*        w okresie od 01-01-2020r. do 03-09-2020r. 

  netto [zł] brutto [zł] 

woda  [1m3] 3,88 4,19 

opłata abonamentowa [1/m-ce] 1,86 2,01 

*        w okresie od 04-09-2020r. do 31-12-2020r.  
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  netto [zł] brutto [zł] 

woda  [1m3] 3,95 4,27 

opłata abonamentowa [1/m-ce] 1,88 2,03 

  

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Skierniewice: 

*        Nr VII/53/2019 z dnia 31 maja 2019 r. 

*        Nr XVIII/133/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

świadczonych przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice, stosowano dopłatę   

z budżetu Gminy Skierniewice do cen taryfowych opłat za wodę  dla wszystkich odbiorców  

na terenie gminy Skierniewice (jedna grupa taryfowa), do każdego sprzedanego 1m3 wody  

z wodociągów gminnych w wysokości: 

*         w okresie od 01-01-2020 r. do 31-07-2020 r. – 1,00 zł brutto, 

*        w okresie od 01-08-2020 r. do 31-12-2020 r. – 0,80 zł brutto. 

 

Uchwała Rady Gminy Skierniewice Nr XVIII/133/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

obowiązuje do dnia 31.07.2021 r. 

Dopłata przewidziana w uchwałach  ma  zmniejszyć obciążenie mieszkańców 

wynikające z  zatwierdzonej taryfy i niwelować różnicę  w tym zakresie mieszkańcom Gminy 

Skierniewice  w stosunku do opłat obciążających  mieszkańców sąsiedniej Gminy Miasta 

Skierniewice, mając na względzie, że znaczna ilość  wody dostarczanej mieszkańcom  Gminy 

Skierniewice kupowana jest od spółki komunalnej Miasta Skierniewice – Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji WOD – KAN Sp. z o.o.    

W roku 2020 odnotowano wpływ z tytułu sprzedaży wody w wysokości  1.206.165,80 

zł (z dopłatą),  natomiast z tytułu odsetek wpłynęło 3.141,61 zł. Wystawiono  faktury z tytułu 

sprzedaży wody na łączną kwotę 1.139.632,68 zł netto + Vat  tj. kwota brutto 1.229.765,46 zł. 
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Kwota dopłaty w roku 2020 wyniosła 264.495,63 zł, dopłata dotyczyła 277.196 m3 

dostarczonej w tym okresie wody. 

 

8.2.3. Oświetlenie 

 

 Oświetlenie uliczne  to 1235 lamp w tym 218 LED. Oświetlają drogi gminne, 

powiatowe, wojewódzkie i krajowe.  Oświetlenie na drogach wojewódzkich i krajowych działa 

przez całą noc do świtu. Drogi gminne i powiatowe oświetlane są do godziny 22:30. Lampy 

oświetleniowe w większości (około 85%) umieszczone są na słupach energetycznych NN, które 

są własnością PGE Dystrybucja S.A. Pozostałe lampy znajdują się na słupach  będących 

własnością Gminy Skierniewice i zasilane są siecią kablową.  Do budowy nowego oświetlenia 

wykorzystywane są lampy typu LED. Każdego roku wymieniana jest część starych lamp na 

nowe typu LED. 

 

8.3. Gospodarka odpadami 
 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych  zadań 

własnych  gminy. 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie tworzą warunki niezbędne do ich  

utrzymania, a w szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych  

z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, obejmują wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Skierniewice w 2020 r. określał Regulamin 

utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice uchwalony Uchwałą Rady Gminy  

Skierniewice Nr XIII/103/2019  z dnia 29 listopada 2019 roku oraz zmianą Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku Gminy Skierniewice zgodnie z Uchwałą Nr XV/114/2019  

z dnia 30 grudnia 2019 roku, natomiast od 08.10.2020 r. weszła w życie Uchwała  

Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice. 
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Regulamin zawiera wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

do użytku publicznego, rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, wymagania wynikające  

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami , obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe. 

W dniu 22 września 2020 roku Rada Gminy Skierniewice Uchwałą Nr XXIII/180/2020  

określiła szczegółowy sposób i zakres 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. 

W dniu 22 września 2020 r. Rada Gminy Skierniewice Uchwałą Nr XXIII/179/2020 określiła 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który 

obowiązuje od 05 listopada 2020 roku. 

W kolejnej Uchwale Rady Gminy Skierniewice Nr XXIII/178/2020 z dnia 22 września 2020 

roku zatwierdziła stawki za pojemnik ustalane dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, które obowiązują od 01 stycznia 2021 roku oraz ustaliła stawkę częściowego 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,40 zł od jednego mieszkańca 

zamieszkującego na danej nieruchomości.. 

W dniu 22 września 2020 roku podjęta została Uchwała Nr XXIII/181/2020 w sprawie 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Uchwałą Nr XXVI/214/2020 z dnia 29.12.2020 r.  Rada Gminy Skierniewice zatwierdziła 

nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującą daną 

nieruchomość, która obowiązuje od 01 lutego 2021 roku. 
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W gminie Skierniewice, w miejscowości Julków funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Świadczy on swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 18.00. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciele nieruchomości mogą dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki następujące odpady 

komunalne: 

● papier  i tekturę; 

● metale; 

● tworzywa sztuczne; 

● szkło; 

● odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

● bioodpady; 

● popiół  z palenisk domowych; 

● odpady niebezpieczne; 

● przeterminowane leki; 

● chemikalia; 

● odpady niekwalifikujące się do odpadów  medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek; 

● zużyte  baterie i akumulatory; 

● zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

● meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

● odpady budowlane i rozbiórkowe; 

● zużyte  opony; 

● odpady tekstyliów i odzieży 

 

 

W 2020 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Julkowie zostały dostarczone 

następujące rodzaje odpadów : 
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ZESTAWIENIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY 

SKIERNIEWICE 2020 

KOD ODPADU 
RODZAJ 

ILOŚĆ 

(Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,42 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,08 

16 01 03 Zużyte opony 0,02 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 

06 0,82 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,78 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,48 

SUMA   10,6 

 

      W 2020 roku na podstawie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właściciel nieruchomości zostały odebrane następujące masy odpadów : 

ZESTAWIENIE ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY 

SKIERNIEWICE 2020 

KOD ODPADU 
RODZAJ 

ILOŚĆ 

(Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 20,04 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 392,616 

15 01 07 Opakowania ze szkła 188,7 

16 01 03 Zużyte opony 10,32 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 

06 16,94 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2,68 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 6,3 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 244,98 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 370,62 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 30,76 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 954,124 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 263,26 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 2,32 

SUMA   2503,66 

 

 W 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych  

z terenu Gminy Skierniewice zajmowała się firma ‘’ Eko-Region’’ sp z o.o. Bełchatów 18; 97-

400 Bełchatów. 
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Obowiązująca od 31 grudnia 2019 roku umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

wygasła z powodu osiągnięcia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy,  

a w dniu 16 października 2020 r. została podpisana nowa umowa , również z firmą ‘’ Eko- 

Region’’, która będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku. 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych według 

stanu na dzień 31.12.2020 roku było 7280 mieszkańców, a od 2395 właścicieli zostały odebrane 

odpady komunalne. 

Na podstawie pozyskanych danych oraz informacji z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, sformułowano następujące wnioski: 

● z terenu Gminy odebrano/zebrano łącznie 2 514,26 Mg odpadów komunalnych - o ok. 

51,15 % (850,876Mg) więcej niż w 2019 r., z tego 

- jako odpady zmieszane odebrano 954,124 Mg - o ok. 98,75% (474,062 Mg) więcej niż 

w 2019 r., 

- selektywnie zebrano 1560,136 Mg -o ok. 31,84 % (376,814 Mg) więcej niż w 2019r., 

● w 2020 roku wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,40 zł miesięcznie od każdego 

mieszkańca zamieszkującego daną  nieruchomość, z której do końca 2020 r. 

skorzystało 20 osób.   

   

● ilość  zebranych odpadów ulegających biodegradacji w 2020 r. na poziomie - 390,660 

Mg była o 126,35% większa niż w roku poprzednim, a selektywnie zebrane bioodpady 

stanowiły ok. 15,54 % odpadów zebranych w 2020 r., 

● brak wykazanej ilość odpadów niebezpiecznych wśród zebranych selektywnie 

odpadów sugeruje, iż odpady tego typu trafiają do odpadów zmieszanych oraz  

na „dzikie” wysypiska, 
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● w 2020 roku ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 325 kg - o ok. 

43,35 % (98,29 Mg) więcej niż w 2019 r., 

● odebrane w 2020 r. z terenu Gminy: zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające 

biodegradacji zebrane w sposób selektywny oraz pozostałości z przetwarzania  

i sortowania odpadów- zagospodarowywane były na instalacjach w Julkowie  

oraz w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Pukininie, 

● rozbieżność pomiędzy liczbą ludności zameldowaną w ewidencji ludności prowadzonej 

przez Urząd Gminy, a liczbą ludności wynikającą ze złożonych przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji wyniosła  ok. 3,92 % (297 osób) i zwiększyła się w stosunku 

do roku poprzedniego o 53 osoby, 

● Gmina  nie spełniła zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320 i poz. 2361)  

w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu redukcji masy odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania oraz wymaganego poziomu recyklingu,  

przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

● system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Skierniewice w 2020 r.  

nie był efektywny kosztowo. Dochody wykonane na koniec roku wynosiły 1 306 944,53 

zł, natomiast koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w 2020 r. wyniosły 1 849 991,67 zł. Zaszła potrzeba dodatkowego zasilania z innych 

środków własnych w kwocie 543 047,14 zł. 

8.4. Gospodarka ściekowa  
 

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Skierniewice brak jest sieci kanalizacyjnej. 

Prowadzone są rozmowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z o.o.  

w Mokrej Prawej, w sprawie wypracowania warunków włączenia i określenia wstępnych 

warunków wprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

ścieków miasta Skierniewice położonej w Mokrej Prawej. 

  Ze względu na fakt, że w  Gminie Skierniewice brakuje sieci kanalizacyjnej,  ścieki są 

odprowadzane do przydomowych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  Na koniec 2020 r. w ewidencji zbiorników bezodpływowych było  

2 109 obiektów, a w ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 388 obiektów. 
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8.5. Oświata i edukacja 

 

 W roku 2020 Gmina Skierniewice była organem prowadzącym dla sześciu 

ośmioklasowych szkół podstawowych i organem rejestrowym dla siedmiu niepublicznych 

punktów przedszkolnych: 

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze. 

2. Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach. 

3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej. 

4. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej. 

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, 

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej, 

7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny Nr 1 w Miedniewicach, 

8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny Nr 2 w Miedniewicach, 

9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w Mokrej Lewej,. 

10. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w Mokrej Prawej, 

11. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w Sierakowicach Prawych, 

12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w Żelaznej, 

13. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w Dębowej Górze, 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY SKIERNIEWICE za rok 2020 
 

 

str. 54 

 

 Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (według danych 

z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020) przedstawiał się następująco: 
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Szkoła Podstawowa  

im. ks. Jana 

Twardowskiego                        

w Dębowej Górze 

19 1 13 1 5 1 11 1 7 1 23 1 22 1 14 1 114 8 

 

Szkoła Podstawowa im. 

prof. Szczepana  

A. Pieniążka w 

Miedniewicach 

9 1 13 1 16 1 10 1 8 1 14 1 15 1 18 1 103 8 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Janusza Korczaka                       

w Mokrej Lewej 
5 1 9 1 9 1 9 1 4 1 15 2 8 1 6 1 65 9 

 

Szkoła Podstawowa  

im Kornela 

Makuszyńskiego                      

w Mokrej Prawej 

13 1 5 1 9 1 0 0 0 0 10 1 7 1 0 0 44 5 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Marii Konopnickiej                         

w Sierakowicach Prawych 
11 1 13 1 14 1 16 1 13 1 22 1 22 1 11 1 122 8 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Marii Rodziewiczówny                                        

w Żelaznej 
6 1 3 1 9 1 4 1 5 1 11 1 15 1 9 1 62 8 

Razem szkoły 

podstawowe 
63 6 56 6 62 6 50 5 37 5 95 7 89 6 58 5 510 46 
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Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie  

w sposób świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym 

etapie odbywa się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej 

specyficzne formy i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich 

ogólnego rozwoju psychicznego. Wiek przedszkolny stanowi dla dziecka czas 

najistotniejszych, a zarazem największych zmian w jego dotychczasowym życiu, gdyż  

w okresie tym możliwości rozwojowe dzieci są największe. Działania edukacyjne, 

stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty 

właśnie w okresie przedszkolnym. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich 

warunków do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych czy 

odkrywania nowych zdolności ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również 

najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie 

dysharmonii rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Edukacja 

przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka. 

 

 

Stan organizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

i niepublicznych punktów przedszkolnych (według danych z SIO na dzień 30.09.2020 r.) 

przedstawia poniższa tabela: 
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Wyszczególnienie 

 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba dzieci 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze 1 16 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach 
1 8 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Mokrej Lewej 1 17 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej 1 9 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych 1 10 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej 1 16 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 1 w Miedniewicach 
1 25 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 2 w Miedniewicach 
1 18 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sierakowicach Prawych 
1 20 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mokrej Lewej 
1 15 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mokrej Prawej 
1 15 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dębowej Górze 

 

1 
9 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” - 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Żelaznej 
1 12 

Razem 13 190 

 

Finansowanie zadań oświatowych. 

 Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. 

Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią 

oświatową subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były  

z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady 

finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału 

subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji 

indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych. 

 W najbliższych latach kwota subwencji będzie malała, bowiem nadal spada liczba 

urodzeń, a co za tym idzie, maleje na terenie gminy liczba dzieci objętych obowiązkiem 

szkolnym i nauki. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich 

kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach. Czynniki wpływające 

na ten stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: 
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regulacje płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania 

pomocy materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty 

nauczania indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia 

pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli czy też na dokształcanie 

nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie zadań oświatowych, gmina 

pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz. 

 

 

 PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA ROK 2020 

PLACÓWKA SUBWENCJA 2020 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego                        

w Dębowej Górze 
1 057 548,52 zł 

Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka                         

w Miedniewicach 
1 222 143,62 zł 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka                              

w Mokrej Lewej 
                                  798 462,98 zł 

Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego                      

w Mokrej Prawej 
544 366,81 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej                              

w Sierakowicach Prawych 
1 242 571,70 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny                                        

w Żelaznej 
786 595,87 zł 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Kraina Przyjaźni” 181 717,04 zł 

OGÓŁEM 5 833 406,54 zł 

 

Kadry i system doskonalenia zawodowego. 

Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia 

edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami 

nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe 

nauczycieli. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim zadanie dyrektorów szkół. 

Nauczyciele, zatrudnieni posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz w większości 

uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Stan zatrudnienia nauczycieli  

w placówkach oświatowych wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, 
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a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy oraz liczba godzin dla poszczególnych przedmiotów  

i poziomów nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się również specjaliści tacy jak psycholog, pedagog, 

logopeda i inni. Natomiast stan zatrudnienia pracowników obsługi wynika ze specyfiki 

działalności, w tym z obowiązku prowadzenia bloku żywieniowego. 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych (według danych na dzień 30 września 2020 

r.) przedstawiono w tabeli poniżej:  

Placówka Zatrudnienie w tym: 

nauczyciele pracownicy 

obsługi 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  w Dębowej 

Górze 
25,71 32 19,71 25 6 7 

Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka w 

Miedniewicach 
20,65 26 18,65 24 2 2 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Mokrej Lewej 20,35 28 18,35 26 2 2 

Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Mokrej 

Prawej 
16,80 25 14,55 22 2,25 3 

Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach 

Prawych 
17,52 23 14,52 20 3 3 

Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej 18,78 23 15,78 20 3 3 

Razem: 119,81 157 101,56 137 18,25 20 
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 Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

W ramach wyodrębnionych środków finansowych na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość dofinansowania kosztów 

kształcenia nauczycieli, pobieranych przez uczelnie wyższe.  

Placówka Kwota  

Plan Wykonanie 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  w Dębowej 

Górze 
7 935,00 zł 7 933,55 zł 

Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka  

w Miedniewicach 
8 188,00 zł 2 050,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczak  w Mokrej Lewej 9 790,00 zł 9 027,00 zł 

Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej 5 738,00 zł 4 025,00 zł 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych 8 104,00 zł 4 154,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej 7 919,00 zł 2 050,00 zł 

Razem szkoły podstawowe / oddziały przedszkolne 47 674,00 zł 29 239,55 zł 

 

 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 49,64 % spośród 

zatrudnionych nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał stopień 

nauczyciela dyplomowanego, dwóch nauczycieli mianowanego oraz 3  nauczycieli 

kontraktowych. 
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Rodzaj placówki 
Stopień awansu zawodowego 

stażysta kontraktow

y 

mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego  w Dębowej Górze 

- 7 2 16 

Szkoła Podstawowa im. prof. 

Szczepana A. Pieniążka w 

Miedniewicach 

 - 8 5 11 

Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczak   

w Mokrej Lewej 

1 6 8 11 

Szkoła Podstawowa im Kornela 

Makuszyńskiego w Mokrej Prawej 

2 5 6 9 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Sierakowicach Prawych 

- 5 3 12 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Rodziewiczówny w Żelaznej 

- 5 6 9 

Razem: 3 36 30 68 

 
137 
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KSZTAŁCENIE I WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania, jak również uczenia się i w znacznym 

stopniu zależą od zdolności i aspiracji uczniów, ale także środowiska rodzinnego. Badanie 

postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są  

to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 

1.       Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie ósmoklasisty na podstawie wyników 

OKE w Łodzi. 

W dniach 16-18 kwietnia 2020 roku ósmoklasiści przystąpili do egzaminu. Egzamin 

ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki  

uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego. 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, 

tj.: 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego 

4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 

przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również 

egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis  

z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.  

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić  

i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
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Wynik egzaminu ósmoklasisty 2020 wg Gmin (średni wynik) – dane z OKE 

  

  

Dowożenie uczniów do szkół. 

Z uwagi na znaczne oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania uczniowie dowożeni byli  

do szkół na terenie gminy 

Uczniów dowoziła, wybrana w drodze przetargu firma. Opiekę nad dowożonymi 

uczniami sprawowali czterej zatrudnieni przez Gminę opiekunowie. Uczniowie 

niepełnosprawni dowożeni byli przez rodziców. Zasady refundacji kosztu dowozu tych 

uczniów zostały określone w umowach zawartych między Wójtem Gminy i rodzicami. 

 

Wyszczególnienie Koszt dowozu 

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez rodziców - refundacja kosztów 

dowozu 
11 898,19 zł 

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany przez Gminę 138 795,50 zł 

Wynagrodzenie za sprawowaną opiekę nad uczniami w czasie dowozu 37 551,09 zł 

Razem koszt dowozu: 188 244,78 zł 
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Dodatkowe środki finansowe pozyskane w ciągu roku budżetowego 2020. 

Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” . 

W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji projektami "Zdalna szkoła" 

oraz „Zdalna szkoła +” Gmina Skierniewice zakupiła 39 sztuk nowych laptopów dla uczniów 

i nauczycieli. 

Na ten cel Gmina otrzymała 114 910,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Laptopy przekazane były potrzebującym uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć 

szkolnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (zdalne nauczanie). 

„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych” 

Gmina Skierniewice pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji  

nr 688/EE/D/2020 z dnia 17.12.2020 r. Zakres projektu obejmował utworzenie w Szkole 

Podstawowej im. M. Konopnickiej w Sierakowicach Prawych pracowni edukacyjnej, 

zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie 

zajęć. Wartość ogólna zadania wynosi: 49 445,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie 

dotacji wyniesie do kwoty 44 245,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego 

zadania. 

Środki rezerwy części oświatowej. 

 Gmina Skierniewice na podstawie złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4% uzyskała dodatkowe środki na rok 2020.  

Wniosek dotyczył Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej. Kwota  

w wysokości 75 000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
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dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych  

w publicznych szkołach podstawowych.  

 

8.6. Pomoc społeczna 
 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 

także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie 

Skierniewice prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane  

z budżetu gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiący element kontroli społecznej 

i podtrzymujący spójność i funkcjonalność systemu społecznego oraz Punkt Konsultacyjny 

funkcjonujący przy GOPS. W gminie Skierniewice nie prowadzą działalności inne instytucje, 

które służą zaspokajaniu potrzeb jednostek pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy. 

Zadania pomocy społecznej realizowane są przy pomocy kadry Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w skład, której wchodzą: kierownik, główny księgowy-obsługa finansowa; 4 

pracowników socjalnych- praca w terenie, inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej-obsługa 

administracyjna  w zakresie wydawania decyzji, inspektor d/s świadczeń rodzinnych i inspektor 

d/s funduszu alimentacyjnego- obsługa osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i fundusz 

alimentacyjny; inspektor d/s świadczeń wychowawczych - obsługa osób ubiegających się  

o świadczenie wychowawcze”500+”; sprzątaczka ½ etatu, psycholog 1/5 etatu zatrudniony  

w punkcie konsultacyjnym. 

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych odbywa się 

na zasadzie umów zlecenia.  

W sytuacjach wyjątkowych wsparcia prawnego udziela radca prawny Urzędu Gminy 

Skierniewice.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020, realizował następujące zadania w zakresie; 

 

1. Pomoc Społeczna 

Rzeczywista rodzin i osób objętych pomocą społeczną  w zakresie świadczeń przyznawanych 

w ramach zadań zleconych i zadań wynosiła w roku 2020 - 194, liczba osób,  którym przyznano 

decyzją świadczenie - 290  w tym 410 osób w rodzinach. Pracę socjalną zrealizowano w 196 
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rodzinach a poradnictwem specjalistycznym objęto 194 rodziny. Praca socjalna z rodzinami z 

problemami opiekuńczo - wychowawczymi w dużej mierze prowadzona jest przez 

pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach, których 

działania w omawianym obszarze są nakierowane na zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

socjalnych  dzieci, a także na wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy  

w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego, wdrażaniu 

prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, odbudowaniu 

więzi i relacji rodzinnych. 

W gminie Skierniewice w 2020 r. najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, było 

problemy, które przedstawia  Tabela nr 1. 

Tabela nr 1  

Występujący problem Liczba środowisk 2020 r 

Ubóstwo 128 

Bezrobocie 89 

Długotrwała lub ciężka choroba 92 

Niepełnosprawność 70 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina 

niepełna 

48 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – rodzina 

wielodzietna 

18 

Alkoholizm/ problem alkoholowy 48 

Narkomania 5 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

6 

Zdarzenia losowe 3 
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WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny 2020 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 29 

 146 718 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 104 

Kwota świadczeń w złotych 267 276 

W tym: (wiersze 9-16) 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 72 

Kwota świadczeń w złotych 204 350 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 7 

Kwota świadczeń w złotych 8 854 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 8 

Kwota świadczeń w złotych 10 866 

Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

Liczba osób 1 

Kwota świadczeń w złotych 701 

Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 
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Liczba osób 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 178 

Kwota świadczeń w złotych 258 706 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 

Liczba osób 1 

Kwota świadczeń w złotych 498 

UBRANIE 

Liczba osób 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

Liczba rodzin 0 

Kwota świadczeń w złotych 0 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 9 

Kwota świadczeń w złotych 249 297 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 21 

Liczba rodzin wspierających 0 

Liczba asystentów rodziny 1 
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Zrealizowano następujące formy pomocy : 

1. Zasiłek okresowy  świadczenia wypłacane miesięcznie, przyznawany na okres nie dłuższy 

niż do końca miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ich przyznanie. Główną 

przyczyną przyznawania zasiłku okresowego jest brak zatrudnienia, przynajmniej jednego 

członka rodziny, który powoduje ubóstwo. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności 

ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania 

lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

W 2020 r. pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono 104 osobom, w tym 216 osób 

w rodzinie. 

2. Zasiłek stały jest to świadczenie obowiązkowe gminy, przysługujące 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 2020 r. pomocy w formie zasiłków stałych 

udzielono 29 osobom, w tym  32 osób w rodzinie.  

3. Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane 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, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek ten może 

być też przyznany osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu  

oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości 

wydatków na świadczenia zdrowotne.  Jest także świadczenie przysługujące na pokrycie 

m.in. przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega 

zwrotowi. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części 

lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany 

również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Zasiłek ten może być 

wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba 

objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną. W 2020 

r. udzielono pomocy w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych 178 osobom; w tym 

388 osób w rodzinie, w tym zasiłków celowych na zakup żywności. 
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W roku 2020 udzielono również zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych  

z klęską żywiołową lub ekologiczną 4 rodzinom. 

GOPS ponosił również odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców 

gminy skierniewice. Opłacono pobyt w DPS 9 osobom. 

4. Posiłek w szkole i w domu”, program w ramach, którego udzielono wsparcia   osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w. ustawy. Istotnym elementem Programu jest 

zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku 

przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad 

jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem 

ich przygotowywania. Pomoc świadczona była również w postaci zasiłku celowego  

na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. W 2020 r. pomocy w ramach programu wieloletniego  „Posiłek w szkole  

i w domu”;  objęto pomocą ogółem 326 osób, w tym posiłek w szkołach udzielono  95 

dzieciom. 

5. Usługi opiekuńcze, świadczone były dla 7 mieszkańców naszej gminy wymagającej stałej 

opieki i pomocy. 

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. Składkami zdrowotnymi objęto 26 osób pobierających  zasiłki stałe – 26 osób, 

liczba składek – 243. 

 

 

2. Inne formy pomocy na rzecz rodzin z dziećmi 

1. Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 

świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2020 r. objęto pomocą w formie 

świadczeń rodzinnych 376 rodzin.  
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2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych  

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób 

uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. 

Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe). Liczba gospodarstw 

domowych objętych funduszem alimentacyjnym: w 2020 r. – 30 rodzin. 

3. Stypendia i zasiłki szkolne- Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę 

pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. 

Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach 

edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej 

kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół  

i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków 

przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki. 

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.). Tą formą pomocy 

w roku 2020 objęto 32 dzieci. 

4. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają 

świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku  

na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. 

roku życia.  W 2020 r. wypłacono świadczenie „Dobry Start”  dla 1099 dzieci. 

5. Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł 

w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej 

rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 

świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia,  

bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Rozszerzona formuła Programu pozwala  
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na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu  

i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin. Liczba rodzin 

pobierających świadczenia wychowawcze- 999 dla 1693 dzieci.   

6. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno  

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej 

czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr 

i usług. W 2020 r. 28 nowych  rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.  

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Opłacono składki zdrowotne za osoby 

pobierające: świadczenia pielęgnacyjne - 7 osób, liczba składek - 74, specjalny zasiłek 

opiekuńczy - 2 osoby, liczba składek - 23, zasiłek dla opiekunów - 1, liczba składek - 12. 

3. Inne formy pomocy 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół prowadzi działania 

związane z prowadzeniem procedury Niebieskich Kart. W roku 2020, założona 18 Niebieskich 

Kart, łącznie prowadzono procedurę dla 21 kart. Obsługę procedury Niebieskich Kart prowadzi 

GOPS , w skład zespołu wchodzą: kurator sądowy, 4 pracowników socjalnych, dzielnicowy 

Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, Prokurator i przedstawiciele 6-ciu szkół 

podstawowych oraz pracownik służby zdrowia. 

W ramach aktywności projektowo-konkursowej, GOPS w roku 2020  uczestniczył  

w Programie Operacyjnym  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. Z programu skorzystało 

307 osób, skierowanych przez GOPS. Pomoc udzielona została  w postaci żywności w punkcie 

odbioru w Skierniewickim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich “Ametyst”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania ustawy z dnia   9 czerwca 2011 

r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą jest zobowiązany  

do opracowywania i realizowania Gminnego Program Wspierania Rodziny, który został 
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przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy w Skierniewicach Nr XXXV/228/2018 z dnia 23 

marca 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018–

2020 w Gminie Skierniewice.  Program zawiera cele nakierowane na:  diagnozowanie  

i analizę środowisk rodzinnych i  prawidłowego funkcjonowania. Zapewnienie 

kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzinie oraz pomoc w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji 

opiekuńczej  

i wychowawczej. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych. Zapewnienie 

bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej  

do rodzin biologicznych. Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi. Na szczeblu naszej gminy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniono wspieranie rodziny w postaci zatrudnieniem 

asystenta rodziny, który objął pomocą 21 rodzin. 

W ramach innych form pomocy i wypłaty świadczeń, GOPS realizuje obsługę dodatków 

mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla mieszkańców Gminy Skierniewice. W roku 

2020 świadczenie to nie było realizowane. 

 

ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ    

W  ROKU 2020  ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2020 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 540 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 713 

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 344 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

12 841 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
594 882 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 700 

85216 - Zasiłki stałe 147 425 

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 782 713 
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85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 571 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 201 829 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23 500 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 24 763 

85501 - Świadczenie wychowawcze 9 601 763 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2 323 496 

85504 - Wspieranie rodziny 403 332 

85508 - Rodziny zastępcze 94 587 

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

14 140 

 

8.7. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 
 

 Obsługę Gminy w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Żelaznej, działający jako filia NZOZ „Judyta” ze Skierniewic. Zapewnia  

on również kompleksową obsługę mieszkańców gminy Skierniewice w zakresie ochrony 

zdrowia. 

 Leczenie szpitalne mieszkańców odbywa się natomiast w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Skierniewicach przy ulicy Rybickiego 1. 

 Na obszarze Gminy działa również osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 

− OSP Borowiny 

− OSP Mokra Prawa 

− OSP Mokra Lewa 

− OSP Miedniewice 

− OSP Sierakowice Lewe 

− OSP Sierakowice Prawe 

− OSP Samice 

− OSP Żelazna 

 Jednostki z Mokrej Lewej i z Mokrej Prawej włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Zasięgiem działania obejmują zatem nie tylko całą gminę 

Skierniewice i Powiat Skierniewicki, ale w przypadku nagłych zdarzeń kryzysowych nawet 

obszar Województwa Łódzkiego.  
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8.8. Turystyka 
 Z uwagi na walory krajobrazowe, zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz 

występowanie zabytków, gmina Skierniewice jest miejscem bardzo interesującym dla turystyki 

wypoczynkowej i poznawczej. Sprzyjają temu również dogodne połączenia komunikacyjne 

oraz bliskość większych ośrodków miejskich.  

 Dobre połączenia drogowe umożliwiają turystom dojazd do gminy, doskonałym 

pomysłem na podziwianie walorów regionów są również wyprawy rowerowe i piesze, z myślą 

o których stworzono specjalne szlaki. Przez Gminę przebiegają następujące szlaki rowerowe: 

* „Ptaki okolicy Skierniewic” - Skierniewice - Lipce Reymontowskie - Rogów - 

Skierniewice (48 km) – na szlaku można podziwiać m.in. neorenesansowy dwór  

z 2 połowy XIX wieku w Strobowie, szlak wiedzie przez Zespół Przyrodniczo- 

Krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski” – skupisko drzew pomnikowych w środkowej 

Polsce do „Polany Siwica”, śródleśnej polany ze zbiorowiskami łąkowymi  

i torfowiskami, stanowiącymi ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin  

i zwierząt; 

* Skierniewice - Rawka PKP - Nieborów (20 km) - podczas zwiedzania zobaczyć można: 

śródleśne polany, leśne kapliczki, pojedyncze mogiły z czasów wojen, rezerwat „Polana 

Siwica”; 

* Szlak łącznikowy (20 km), łączy szlak „Ptaki okolicy Skierniewic” oraz szlak „Śladami 

Reymonta" – na szlaku można zobaczyć murowany dwór w Wólce Strobowskiej, 

wczesnośredniowieczne grodzisko Rzeczków, posiadłość w Żelaznej; 

* Żelazna - Słupia (36 km) – podróżując szlakiem prowadzącym przez m.in. przez 

Żelazną, Głuchów, Białynin i Słupię można obejrzeć m.in.  kościoły, kaplice oraz stację 

zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. 

 

Gmina Skierniewice jest również miejscem bogatym w obiekty zabytkowe. 

* Dębowa Góra  –  Dwór w stylu neoklasycznym z XVIII w. wraz z klasycystycznym 

parkiem dworskim z okrągłym stawem z wyspą i  kasztanową aleją wjazdową.  

Na wyspie znajdowały się niegdyś altanka w stylu chińskim i lodownia (murowana 

piwnica), 

http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_ptaki.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_ptaki.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_skierniewice_nieborow.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_strobow_zapady.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_strobow_zapady.pdf
http://powiat-skierniewice.pl/sciezki/r_zelazna_slupia.pdf
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* Brzozów – Klasycystyczny Dwór z początku XIX w. wraz z parkiem dworskim,  

z którego do dziś zachowało się kilkadziesiąt kasztanowców, brzóz, klonów oraz system 

stawów niegdyś zasilanych z pobliskiej rzeki, 

* Balcerów (Podębie) – trzyczęściowy Park dworski z 1907 r. o charakterze 

krajobrazowym, 

* Strobów  –  Dwór z parkiem krajobrazowym z pocz. XIX w. przebudowany w 1938 r. 

Pomnikami przyrody są tu dwa modrzewie i lipa drobnolistna w obwodzie 3,5m. 

* Rowiska – Park krajobrazowy z pocz. XX w., który powstał wokół dworu, 

* Ruda – Grodzisko stożkowate ponad wschodnim korytem Rawki 

(wczesnośredniowieczne). 

* Rzeczków – Na wierzchołku wzgórza zwanym „Łysą Górą”, wyniesionego 20 m ponad 

rzekę Łupię o zboczach porośniętych laskiem, wyraźny zarys obwarowań obronnych 

wczesnośredniowiecznego grodziska. 

 Na obszarze Gminy znajdują się również cmentarze: w Żelaznej (najstarszy nagrobek 

z 1838 r.), w Borowinach, w Strobowie oraz w Sierakowicach Prawych. Niewątpliwą 

atrakcję turystyczną stanowią również tereny Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego (BPK) wraz z utworzonymi w jego ramach rezerwatami: „Ruda - 

Chlebacz”, Kopanicha”, „Polana Siwica”, „Rawka”. 

W ramach Gminy BPK zajmuje ponad 4 tysiące ha jej powierzchni, w tym około  

3 tysiące ha stanowią obszary leśne, występują tu również wsie o charakterze 

letniskowym: Borowiny, Ruda oraz Budy Grabskie. Amatorzy jazdy konnej mogą 

doskonalić umiejętności w ośrodkach jeździeckich.  

 

8.9. Kultura, sport i rekreacja 

  

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze posiada 

cztery filie biblioteczne:  

* Filia Biblioteczna w Miedniewicach, 

* Filia Biblioteczna w Mokrej Prawej, 

* Filia Biblioteczna w Sierakowicach Prawych, 

* Filia Biblioteczna w Żelaznej. 
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 Biblioteka oferuje: 

* literaturę piękną dla dorosłych, 

* literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, 

* literaturę popularnonaukową, 

* księgozbiór podręczny, 

* lektury dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, 

* kartotekę regionaliów (wycinków prasowych dotyczących terenu gminy), 

* bezpłatny dostęp do internetu (głównie w celach edukacyjnych). 

 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych: 

Nazwa biblioteki, filii, 

oddziału dla dzieci i 

młodzieży 

Nazwa imprezy 
Data (miesiąc) 

inne uwagi 

 

Gminna Biblioteka 

 w Dębowej Górze 

Spotkanie autorskie dla młodzieży klas VI-VIII z podróżnikiem  Panem Robertem Gondkiem 

– autorem projektu „ W drodze na najwyższe szczyty Afryki” oraz albumu pod tym samym 

tytułem  

„Maseczkę wkładamy bo o zdrowie dbamy” – akcja profilaktyczno-edukacyjna dla młodzieży 

szkół podstawowych z terenu Gminy Skierniewice 

Biblioteka była współorganizatorem akcji. 

Plastyczny konkurs on-line „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100 rocznicy urodzin. 

Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Gminy Skierniewice. 

Przedstawienie teatrzyku obrazkowego Kamishibai dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

25 lutego  

 

kwiecień 

 

Maj 

 

21 grudnia 

Filia Biblioteczna 

w Mokrej Prawej 

 

 Głośne czytanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

Lekcja biblioteczna dla klasy II. Zapoznanie z regulaminem korzystania z biblioteki.  

Głośne czytanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

10 lutego 

19 lutego  

5 marca 

 

Filia Biblioteczna  

W Sierakowicach Prawych 

 

 

 

Głośne czytanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

Lekcja biblioteczna dla klasy I „Książka dawniej” 

Lekcja biblioteczna dla klasy II „Zapraszamy do rodziny Pięciopsiaczków i Balbiny” 

Lekcja biblioteczna – praca z katalogiem i księgozbiorem podręcznym.  

Głośne czytanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I  

Przygotowywanie uczestników do Gminnego Konkursu Wiedzy o Chopinie. 

Przygotowywanie części artystycznej  do w/w konkursu. 

„Gdybym był dorosły” Evy Janikovszky. Lekcja biblioteczna z morałami. 

10 i 30 stycznia 

13 lutego 

21 lutego 

21 lutego  

21 lutego 

luty 

28 lutego 

28 lutego 
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Biblioteki utrzymywane były z dotacji samorządu w wysokości 493189,44 zł oraz otrzymanej 

dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9900,00 zł  

z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. 

W 2020  roku ogółem  zakupiono 1188  książek na kwotę 28618,30 zł. Z dotacji 

organizatora zakupiono 780 książek na kwotę 18718,30 zł, a  z dotacji ministerialnej 408 

książek na kwotę 9900,00 zł. Obecnie stan księgozbioru ogółem wynosi 35244 woluminów. 

         Z usług biblioteki w 2020 roku skorzystało 891 czytelników ( więcej  o 8 czytelników 

w stosunku do ubiegłego roku), którzy wypożyczyli 17290 książek (spadek o 5442 ) . 

Większość zaplanowanych na 2020 rok spotkań autorskich, konkursów i imprez czytelniczych 

nie odbyła się z powodu pandemii COVID 19. 

 

● Biblioteki przyjmowały wycieczki przedszkolaków. 

● Tradycyjnie odbywały się głośne czytania oraz lekcje biblioteczne. 

● Biblioteki wykonywały wystawki i gazetki ścienne. 

● Kolejny rok GBP wzięła udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek” i wnioskowała o kwotę w wysokości 9 900,00 zł.   

● W 2020 roku kontynuujemy  tworzenie baz bibliograficznych w  programie 

bibliotecznym „Mateusz”, rozpoczęte w lutym 2013 r. 

Lekcja biblioteczna „Tam, gdzie żyją dzikie stwory” Mauryce Sendak połączona z zajęciami  

plastycznymi 

Głośne czytanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy III  

28 lutego 

 

Filia Biblioteczna  

w Żelaznej 

Dzień Kubusia Puchatka – impreza dla przedszkolaków 

Zajęcia biblioteczne – ćwiczenie ekspresji scenicznej 

Moja walentynka- warsztaty plastyczne 

„Strzał Amora” całodniowa impreza walentynkowa 

Głośne czytanie dla dzieci z oddziału przedszkolnego  

Głośne czytanie fragmentów książki pt. „ Fryderyk Chopin: Od Żelazowej Woli i pierwszego 

poloneza po koncerty w Paryżu i Londynie” 

Przygotowywania do Gminnego Konkursu Wiedzy o Chopinie 

Eliminacje szkolne przed Gminnym Konkursem Wiedzy o Chopinie 

„Książkowy zawrót głowy” gry i zabawy przy okazji dnia otwartego szkoły.   

18 stycznia 

6 lutego 

11-13 lutego 

14 lutego 

20 lutego 

25 lutego 

2 i 3 marca 

3 marca 

9 marca 
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● Wykonywano miesięczne statystyczne sprawozdania zbiorcze z działalności bibliotek 

z terenu Gminy Skierniewice. 

● Na bieżąco jest prowadzona kronika biblioteki. 

● Uzupełniana jest kartoteka regionalna tworzona z wycinków prasowych. 

● Wykonywano sprawozdania na potrzeby GUS. 

● 5 osób wzięło udział w szkoleniu pt „ Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów z 

krótkim uwzględnieniem asertywności” 

● 4 osoby uczestniczyły w szkoleniu „ Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej” 

● 4 osoby uczestniczyły w szkoleniu mającym na celu podniesienie kwalifikacji 

pedagogicznych z możliwościami urozmaicenia edukacji artystycznej. 

●  

W miesiącu lipcu przeprowadzono skontrum księgozbioru w Filii Bibliotecznej 

w Sierakowicach Prawych i w Filii Bibliotecznej  Żelaznej. Podczas skontrum dokonano 

selekcji księgozbioru. Ogółem ubytkowano ( wykreślono z inwentarza) 2746 książek. 

W miesiącu wrześniu GBP wraz z filiami przystąpiła do akcji zorganizowanej przez Instytut 

Książki „Mała Książka - Wielki Człowiek”.  Do końca grudnia  wydano 67 wyprawek  

i siedmioro dzieci otrzymało dyplomy. (Informacja dotycząca akcji znajduje się na stronie 

internetowej GBP www.debowagora.naszabiblioteka.com ) 

Nasze biblioteki pełnią rolę również bibliotek szkolnych, w związku z tym od sierpnia 2014 

roku prowadzą ewidencję i udostępniają podręczniki dla uczniów poszczególnych szkół  

w miejscowości w której funkcjonują. 

W 2020 roku wprowadzono do ewidencji podręczników 2166 nowych pozycji. Wycofano  

z ewidencji 1591 nieaktualnych podręczników. Na rok szkolny 2020/21 udostępniono 4188 

podręczników dla klas I – VIII. 

W miesiącu grudniu wpisano do księgozbioru szkolnego Szkoły Podstawowej w Dębowej 

Górze 258 egzemplarzy książek otrzymanych jako nagroda za udział w konkursie 

wojewódzkim „Książka mówi”. 

  KLUBY SPORTOWE 

 Na terenie Gminy Skierniewice  działają  kluby sportowe: 

* Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sierakowianka” w Sierakowicach Lewych, 

* Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” w  Mokrej  Prawej, 

* Gminny Ludowy Klub Sportowy „RZD Żelazna” w Żelaznej, 

* Gminny Ludowy Klub Sportowy „YAKUZA” w Żelaznej. 

  

http://www.debowagora.naszabiblioteka.com/
http://www.debowagora.naszabiblioteka.com/
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 STOWARZYSZENIA KOBIET WIEJSKICH 

 Na terenie Gminy Skierniewice  działają  następujące  stowarzyszenia kobiet 

wiejskich: 

* Stowarzyszenie Kobiet Wsi Dębowa Góra,   

* Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Sierakowice Lewe,  

* Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Sierakowice Prawe,  

* Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Żelaznej,  

* Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Mokra Lewa, 

* Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Mokrej Prawej,  

* Stowarzyszenie Koła Kobiet Wiejskich w Miedniewicach,  

* Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Aktywne” Samice,  

* Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Rzeczków, Wólka Strobowska i Pruszków.  

 Stowarzyszenia te są przykładem na to, że można pobudzić aktywność mieszkańców małych 

miejscowości, oraz że można sięgnąć po pieniądze z UE i mądrze je wydać.  

 

 W 2020 roku Stowarzyszenia pozyskały środki na następujące projekty: 

1. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Dębowa Góra - operacja pn.: „Budowa siłowni plenerowej 

wraz ze strefą relaksu w Dębowej Górze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu w 

Dębowej Górze przy stawie zamontowano siłownie plenerowa. Koszty operacji 

wyniosły 34 726,00 zł 


