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WSTĘP 
 

Od 2018 roku w ustawie o samorządzie gminnym  pojawia się nowy termin – raport o 

stanie gminy. Jego uregulowania znalazły się w art. 28aa wspomnianej ustawy. 

 

Art.  28aa.  [Raport o stanie gminy]  

1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

3.  Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o 

stanie gminy przeprowadza się debatę. 

5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób; 

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób. 

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o 

zwiększeniu tej liczby. 

9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania 

rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 

uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 
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 Ustawowo wymagany raport zawiera dodatkowo opis działalności Wójta Gminy 

Sokolniki w 2020 roku w następujących obszarach: 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- demografia i przedsięwzięcia prorodzinne  

- oświata i wychowanie  

- kultura, sport i turystyka  

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

- pomoc społeczna  

- funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych  

- zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje  

- realizacja funduszu sołeckiego  
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REALIZACJA POLITYK, STRATEGII, PROGRAMÓW I UCHWAŁ W GMINIE 

SOKOLNIKI W 2020 ROKU 

 

Strategie 
 

 W 2020 roku gmina Sokolniki realizowała dwie strategie: 

- „Strategię Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2012-2020” przyjętą uchwałą nr  

XVIII/103.2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 grudnia 2012 roku. 

Z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki sporządzany jest raport z poziomu 

osiągnięcia wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych ujętych w Strategii. 

Przedmiotowy raport dostarcza informacji o postępach w danych obszarach. W ubiegłym roku 

uzyskano dodatni wskaźnik w zakresie modernizacji dróg i jest on odzwierciedleniem 

modernizacji odcinka drogi w Starym Ochędzynie. Wykonaniem odwodnienia na ulicy 

Zielonej. Nadal utrzymaliśmy wskaźnik zwodociągowania na poziomie 99%. Wskaźnik 

skanalizowania nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego. Nie było osób zainteresowanych 

budową przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o program gminny. Zwiększyła się 

liczba doposażonych obiektów rekreacji. Zmodernizowano plac zabaw w Zdzierczyźnie, 

doposażono place w Rysiu i Starym Ochędzynie.  

Raport dostarcza również informacji w II obszarze - „Rozwój przedsiębiorczości celem 

kreowania miejsc pracy i wpływów do budżetu”. 

Zarejestrowano 17 nowych podmiotów gospodarczych w  Sokolnikach.  

W ubiegłym roku ze względu na ograniczenia pandemiczne zaniechano inwestycji 

promocyjnych.  

Zanotowano wzrost udziału w podatku dochodowym CIT w stosunku do roku ubiegłego. 

Analiza III obszaru „Rozwój potencjału ludzkiego, wiedzy, innowacji i zachowań 

obywatelskich mieszkańców gminy” ukazuje na wyhamowanie organizacji imprez 

kulturalnych i ma to bezpośredni związek z obostrzeniami.   

 Zgodnie z zapowiedziami został przygotowany kolejny dokument strategiczny na lata 

2021-2030. Prace nad przygotowaniem dokumentu rozpoczęto 3 lutego 2020 roku od 

powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030. 



5 
 

Przygotowano projekt Strategii, który poddano konsultacjom w terminie 10-24 lipca 2020 r. W 

dniu 7 października 2020 roku Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030. 

- „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-

2020”  przyjętą uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XXIX/185/2013 w dniu 30 grudnia 

2013 roku.  

 Kolejny dokument strategiczny dotyczy rozwiązywania problemów społecznych w 

gminie Sokolniki. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przygotowane przez Kierownika 

GOPS w Sokolnikach zostało zawarte w dokumencie „SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE 

SOKOLNIKI NA LATA 2014-2020 ZA 2020 ROK.  

Cele wyznaczone w przedmiotowym dokumencie realizowane przez poszczególne podmioty 

dotyczyły: 

1. Rozwoju rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych. Zadanie 

realizowane przez PCPR, GOPS, Zespół Szkół w Pichlicach. Pomoc udzielana w 

ramach tego celu to: turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, likwidacja barier w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury i 

rekreacji osób niepełnosprawnych. W zakresie GOPS – wypłata świadczeń 

opiekuńczych dla 115 osób na kwotę 613.498,20 zł., programy „Opieka 

wytchnieniowa” oraz „Asystent osoby niesamodzielnej”. W zakresie Zespołu Szkół w 

Pichlicach – prowadzenie zajęć dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

2. Zapewnienie osobom starszym możliwie długiej egzystencji społecznej i rozwój 

integracji międzypokoleniowej. Mierniki realizacji przypisane GOPS. Osiągnięcia 

założeń, to realizacja usług opiekuńczych dla 18 osób w ilości 4 518 dni, monitoring 

gospodarstw domowych osób starszych, realizacja usługi „Wspieraj Seniora”,  

uruchomienie „Pogotowia zakupowego” w czasie trwania pandemii, realizacja projektu 

socjalnego II edycji „ABC świadomego seniora”, spotkania informacyjne, gminne 

spotkanie opłatkowe, udział w koncercie charytatywnym w Sycowie, wyjazd 

profilaktyczny seniorów do Byczyny. 

3. Wsparcie osób ubogich i znajdujących się w sytuacji kryzysu. Organizatorzy GOPS, 

Zespoły Szkół w Sokolnikach i Pichlicach. Założony cel realizowano poprzez 

udzielenie pomocy 100 rodzinom (244 osobom) z terenu gminy Sokolniki. Realizowano 
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Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej dla 326 osób. Wydano 2072 paczki 

żywnościowe. Organizację akcji charytatywnych, zbiorki nakrętek, puszek, akcja „Góra 

Grosza”, zbiórki pieniędzy na pomoc w leczeniu. 

4. Poprawa form postępowania wobec osób bezrobotnych. Zaangażowani: PUP w 

Wieruszowie, Zespół Szkół w Pichlicach, Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Zespół 

Szkół w Sokolnikach, Urząd Gminy. Cel realizowany poprzez promocję zatrudnienia i 

aktywizację osób bezrobotnych przy wykorzystaniu dostępnych środków. Na poziomie 

gminnym organizacja stażu pracy i prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych. Na 

poziomie szkół udział uczniów kl. VIII w targach edukacyjnych w Wieluniu, Zajęcia z 

doradcą zawodowym, webinaria – szkolenie „Zajęcia z mapą karier”.  

5. Zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży. Realizatorzy Zespoły Szkół w Starym 

Ochędzynie i Pichlicach, PUP. Wskaźniki to lekcje doradztwa zawodowego, wyjazdy 

do zakładów pracy, wyjazdy na targi edukacyjne, warsztaty z doradcą, spotkania z 

przedstawicielami zawodów, upowszechnianie informacji o miejscach pracy, 

pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. Współpraca z PUP w Wieruszowie w 

zakresie organizacji pracy dla bezrobotnych.  

6. Wspieranie i upowszechnianie współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z 

aktywizacją na rynku pracy. Zadanie realizowane przez PUP Wieruszów oraz GOPS. 

Wymienione instytucje współpracowały w celu aktywizacji zawodowej podopiecznych 

Ośrodka, wzmożono działania wobec dłużników alimentacyjnych, PUP organizował 

dofinansowanie do tworzonych miejsc pracy dla osób z terenu Gminy. 

7. Redukcja zaburzeń prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka – GOPS, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach, Zespoły Szkół w 

Pichlicach, Starym Ochędzynie i Sokolnikach. Osiągnięcie wskaźników mierzone 

działaniami Asystenta Rodziny w 9 środowiskach. Pomoc materialna z powodu ochrony 

macierzyństwa – 26 osób. Zajęcia Asystenta Rodziny dostosowane do warunków 

panującej pandemii. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, akcje społeczne „19 dni bez przemocy”, konkurs „Mapa moich 

marzeń”. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zapewniono dostęp 

do punktu terapeutycznego, organizowano porady psychologiczne, zorganizowano 

spektakl o tematyce profilaktycznej „Idę na miting” Wygłoszenie świadectw 

niepijących alkoholików w kościołach na terenie Gminy.  

W zespołach szkół dokonano zbiórek charytatywnych, organizowano uroczystości 

patriotyczne, propagowano wartość rodziny, przeprowadzano wywiady z rodzicami, 
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organizowano warsztaty i zajęcia specjalistyczne dla uczniów, realizowano programy 

profilaktyczne, współpracowano z kuratorami rodzinnymi, poruszano problem 

zagrożeń internetu, radzenia sobie ze stresem podczas nauki zdalnej, 

8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym temacie zaangażowanie wykazali: 

GOPS, PCPR w Wieruszowie, Zespół Szkół w Pichlicach, Komenda Powiatowa Policji 

w Wieruszowie. Działalność wyrażała się pracami i działaniami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzeniem 

procedur „Niebieskich Kart”, działaniami informacyjnymi i profilaktycznymi, 

współpracą ZI z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Wieluniu i innymi 

instytucjami powiatowymi. W szkołach prowadzono wywiady i rozmowy z rodzicami,  

nawiązano współpracę z dzielnicowym KPP, stosowano porady i konsultacje dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i 

wychowawczych. Z ramienia KPP przeprowadzono 44 interwencje domowe, wdrożono 

stały monitoring rodzin w którym stwierdzono zjawisko przemocy. 

9. Budowanie systemu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i ich skutków. 

Zadanie realizowane przez GOPS, PCPR, KPP, szkoły z terenu Gminy. Realizacja 

polegała na monitoringu zagrożonych środowisk, wymianie informacji między 

instytucjami. Realizacji działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, pogadanek 

wychowawczych, konkursów profilaktycznych. Poradnictwie specjalistycznym. 

10. Utworzenie i wdrożenie modelowych zachowań reagowania na sytuacje kryzysowe 

rodziny. Realizacją zajmował się GOPS w Sokolnikach. Wdrożono porady 

psychologiczne. Zintensyfikowano działania asystenta rodziny, wprowadzono porady 

telefoniczne. 

11. Stworzenie zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów społecznych. 

Zaangażowany w to działanie gównie GOPS a zakres działań to: monitoring potrzeb 

społecznych prowadzony przez pracowników GOPS, budowanie pozytywnego 

wizerunku pracowników służb społecznych, działania i inicjatywy podejmowane przez 

Zespół Integracji Lokalnej, sprawniejsze przekazywanie informacji poprzez 

uruchomienie strony internetowej GOPS. 

12. Rozwój potencjału GOPS,  to głównie szkolenia tematyczne i aktualizacyjne dla 

pracowników jednostki, podejmowanie inicjatyw w środowisku lokalnym, zmiany 

kadrowe i organizacyjne w celu poprawy jakości usług. 
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13. Zapewnienie warunków skutecznego wdrażania zapisów Strategii przejawia się w 

dbałości zabezpieczenia środków finansowych dla realizacji zadań. Motywowaniu 

obecnych współrealizatorów Strategii do aktywnej realizacji celów.  

Programy 
 

 W 2020 roku gmina Sokolniki realizowała następujące programy: 

- „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.” 

przyjęty uchwałą nr XIX/105/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019 roku, 

- „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.” przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Sokolniki nr XIX/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę  

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 i realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii na 2019 r. Program przyjęto uchwałą Rady Gminy Sokolniki. W 2019 roku, 

zarządzeniem nr 0050.2.2019 powołano skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sokolnikach. 

 

Podstawowym zadaniem Komisji oraz jej głównym celem jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz substancji odurzających. 

Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się pomocą w wyjściu z nałogów osób 

uzależnionych oraz otacza wsparciem ich najbliższych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach corocznie 

podejmuje współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz 

Filią w Starym Ochędzynie, Asystentem Rodziny, Sądem Rodzinnym i Nieletnich,  Prokuraturą 

Rejonową w Wieluniu, Sądem Rejonowym w Wieluniu i Kuratorem, Powiatową Komendą 

Policji w Wieruszowie oraz wspólnotą Anonimowych Alkoholików, Al. Anon oraz wspólnotą 

Dorosłych Dzieci Alkoholików. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach realizuje 

określone ustawowo zadania Gminy w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów  

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach swojej działalności: 
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1. Przyjmuje  zgłoszenia o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu w 

środowisku. 

2. Zaprasza  na rozmowę osoby, co do których  wpłynęło  zgłoszenie pouczając o 

konieczności zaprzestania swoich działań  i poddaniu się leczeniu  odwykowemu. 

3. W przypadku gdy osoba  zaproszona  nie godzi się  na dobrowolne leczenie, a wstępne 

czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuację  postępowania, osoba 

kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia  od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego. 

4. Przygotowuje dokumentację  związaną  z postępowaniem sądowym w celu 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

5. Składa wniosek  o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Wieluniu. 

 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach 

odbyła 11 posiedzeń wdrażając szereg działań związanych z profilaktyką i zapobieganiem 

występowania nałogów i uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy i agresji w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży, wspomagając i finansując działalność powstałej w 2012 roku 

świetlicy gminnej. Komisja działała zgodnie z treścią uchwalonego na 2020 rok Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

GKRPA w Sokolnikach realizując omawianie zadania dysponowała budżetem 

pochodzącym z opłat za wydane decyzje w sprawie pozwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych oraz opłat ponoszonych przez sprzedawców w związku z osiągniętym obrotem 

alkoholu za rok poprzedni. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach 

dysponowała w 2020 roku środkami finansowymi: 

- w rozdziale 85154 ( Przeciwdziałanie alkoholizmowi) kwotą 83.238,00 zł. 

- w rozdziale 85153 (Przeciwdziałanie narkomanii) kwotą 2.760,00  

Działania podjęte przez Komisję i zrealizowane w 2020 roku: 

1. Zapewniono dostęp do Punku Terapeutycznego prowadzonego przez Gabinet Terapii 

Krótkoterminowej i Leczenia Uzależnień Pana Tomasza Wnęka. Punkt czynny był w 

każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy w Sokolnikach. 
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Ponadto terapeuta  w miarę potrzeb odwiedzał osoby, które nie miały możliwości 

przybycia  a wykazujące chęć pracy z nim w miejscach ich zamieszkania.  

2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizowano porady 

psychologiczne. Porady udzielane były w siedzibie GOPS w Sokolnikach. 

3. W lutym w ramach współpracy z Grupą teatralną „AMATOR” zorganizowano dla 

mieszkańców spektakl o tematyce profilaktycznej pt. ”Idę na MITYNG”. Spektakl 

został przedstawiony w sali GOKSiT w Sokolnikach. 

4. Sfinansowano rajd rowerowy zorganizowany przez GOKSiT filia w Starym 

Ochędzynie. 

5. Sfinansowano projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach pt.              

„W rodzinie siła”. 

6. Sfinansowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w terenu gminy Sokolniki. 

7. W  sierpniu podczas mszy św. w Kościołach na terenie gminy Sokolniki wygłoszone 

zostały świadectwa niepijących alkoholików, którzy wygrali walkę z nałogiem. 

8. Zakupiono środki do dezynfekcji, fartuchy ochronne, przyłbice oraz dozowniki, które 

zostały przekazane do szkół w związku w pandemią COVID-19. 

9. Zakupiono laptopy do pracy zdalnej. 

10. Doposażono biuro pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    

w sprzęt elektroniczny, osłony ochronne, środki czystości, art. biurowe, art. spożywcze 

(kawa itp.) 

11. Zakupiono książki na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki o tematyce 

profilaktycznej. 

W 2020 roku do Komisji wpłynęło siedem wniosków o objęcie postępowaniem osoby 

nadużywającej alkohol. Cztery osoby współpracują indywidualnie z terapeutą, dwie osoby 

poddały się dobrowolnie leczeniu odwykowemu w ośrodku zamkniętym, jedna osoba została 

poddana leczeniu odwykowemu po zażyciu substancji odurzających. Osoby potrzebujące 

pomocy kierowane były również do wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz grupy Al. 

Anon z siedzibą w Pichlicach. 

W związku z epidemią COVID-19 komisja nie mogła zrealizować wszystkich  działań 

zaplanowanych na 2020 rok. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach w 2020 roku 

wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na 

walkę z alkoholizmem i innymi używkami. 

Wydatki poniesione przez GKRPA w 2020 roku: 
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1. Konsultacje terapeutyczne i psychologiczne - 5 085,00 zł. 

2. Spektakl o charakterze profilaktycznym „ Idę na Mityng”- 700,00 zł 

3. Rajd rowerowy zorganizowany przez GOKSiT filia w Starym Ochędzynie - 208,00 zł. 

4. Projekt GOPS pt. „W rodzinie siła” - 3 313,72 zł. 

5. Ferie zimowe dla dzieci  - 1 035,42 zł. 

6. Przeciwdziałanie COVID (laptopy, środki do dezynfekcji, fartuchy ochronne, 

przyłbice, dozowniki) - 24 269,70 zł. 

7. Doposażenie stanowiska pracy pełnomocnika wójta ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz potrzeby komisji - 7 663,44 zł. 

8. Zakup książek o tematyce profilaktycznej - 1 091,00 zł. 

9. Dotacja przekazana na BP Gminy Sokolniki - 18 456,00 zł 

10. Materiały biurowe dla świetlicy - 545,96 

11. Wynagrodzenie członków GKRPA oraz pełnomocnika - 22 725,52 zł. 

12. Składki na ubezpieczenia społeczne -769,50 zł. 

13. Składki na Fundusz Pracy - 134,74 zł. 

Łączna kwota 85 998,00 zł. 

 

 

- „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku” przyjęty uchwałą nr XXXV/198/2018 

z dnia 26 marca 2018 roku. 

 Celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt z terenu Gminy, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

Gminy, edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt przez właścicieli 

zwierząt domowych.  

Gmina Sokolniki w 2020 posiadała umowę na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami z Przytuliskiem i Hotelem dla zwierząt domowych "FUNNY PETS" Marta 

Szturma, Czartki 49b, 98-200 Sieradz. Umowa z "FUNNY PETS" została zawarta ponownie 

na 2021 r. 

Wynagrodzenie za 2020 r.: 

a) za utrzymanie 1 psa/dzień w schronisku – 7,00 zł netto, 
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b) za wyłapanie 1 psa wraz z opieką weterynaryjną (badanie, szczepienie, odrobaczenie, drobne 

zabiegi, konieczna eutanazja, sterylizacja etc.) - 200,00 zł netto. 

Gmina Sokolniki w 2020 posiadała umowę na odbiór zwłok bezpańskich padłych 

zwierząt lub ich części z Przedsiębiorstwem „JASTA” Sp. z o.o. ul. Pawłowska 4, 97-300 

Piotrków Trybunalski. Umowa z „JASTA” Sp. z o.o. została zawarta ponownie na 2021 r. 

Wynagrodzenie za 2020 r.: 398,00 zł netto, 

Gmina udziela doraźnych zleceń zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

gabinetowi Weterynaryjnemu A. Barczak, ul. Osiedlowa 1k, 98-400 Wieruszów; 

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. do przytuliska z terenu gminy Sokolniki 

przyjęto 2 psy: w miesiącu czerwcu i w miesiącu lipcu; 

 

Tab.1 Przedstawienie faktur z „FUNNY PETS” za 2020 r. 

 

Lp. Nr faktury Kwota netto/zł. 

1 10/02/2020 1085,00 

2 11/03/2020 1015,00 

3 11/04/2020 1085,00 

4 27/04/2020 1446,00 

5 10/06/2020 1134,00 

6 10/07/2020 1292,00 

7 27/07/2020 1278,00 

8 10/09/2020 952,00 

9 10/10/2020 840,00 

10 10/11/2020 868,00 

11 10/12/2020 840,00 

12 8/01/2021 868,00 

Razem: 12703,00 

 

Tab.2  Przedstawienie faktur z „JASTA” za 2020 r. 

Lp. Nr faktury Kwota netto/zł. 

1 UT/2020/129 199,00 

2 UT/2020/451 199,00 

Razem 398,00 
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Tab.3 Przedstawienie faktur z gabinetu weterynaryjnego za 2020 r. 

Lp. Nr faktury Kwota netto/zł. 

1 14/06/2020 460,00 

2 17/07/2020 460,00 

Razem 920,00 

 

Liczba psów w schronisku na dzień 31 grudnia 2020 r. - 4 sztuki: 

a) pies, mieszaniec, chip-616093901200080, 

b) pies, mieszaniec, chip-606096700019424, 

c) pies, mieszaniec, chip-616096700052797, 

d) pies, mieszaniec, chip-982061600048289; 

 

Tab. 4 Czynności podjęte wobec bezdomnych psów przez „FUNNY PETS” 

Lp. Czynność 2020 rok 

1 Adopcja 3 szt. 

2 Oddanie właścicielowi 1 szt. 

3 Zgony - 

4 Eutanazja - 

 

 

- „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2020 rok” przyjęty uchwałą nr XVII/98/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku. 

  

 Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/98/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, gmina Sokolniki realizowała pozafinansowe formy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
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W ubiegłym roku współpraca odbywała się w zakresie wzajemnego informowania i konsultacji 

ws. planów i kierunków działalności oraz nieodpłatnego udostępniania przez gminę Sokolniki 

obiektów gminnych, a także środków transportu na potrzeby działalności organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone 

na zasadzie partnerstwa zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań 

publicznych. Współpraca pozafinansowa obejmowała także przekazywanie informacji 

o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. Gmina Sokolniki 

wspierała przede wszystkim działalność organizacji pozarządowych poprzez promowanie 

podejmowanych inicjatyw za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz zamieszczając 

informacje na stronie internetowej Urzędu. 

Zgodnie z §9 Programu Współpracy organizacje pozarządowe nie otrzymały w 2020 

roku dotacji z budżetu Gminy Sokolniki.  

 

- „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020-2022” przyjęty 

uchwałą nr XXVI/118/2020 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 roku. 

- „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2014-2020” przyjęty uchwałą nr XXXIV/204/2014 z dnia 22 maja 2014 r 

 

  Sprawozdania z realizacji przyjętych programów w 2020 roku znajdują się w załączniku 

do raportu.  

 

- Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki 

przyjęty uchwałą Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Z dniem 29 kwietnia 2020 roku wszedł w życie nowy program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez gminę 

Sokolniki. Niemniej jednak założenia szczegółowe programu pozostają nadal takie same. 

Należą do nich: wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, 

motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych 

uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy, stwarzanie 

pozytywnych wzorców dla społeczności gminy Sokolniki, motywowanie rodziców do 

wspierania edukacji swoich dzieci, popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów 

wybitnie uzdolnionych i ich nagradzanie, promocja gminy Sokolniki, jako gminy przyjaznej 
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uczniom wybitnie uzdolnionym oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności 

uczniów. 

Jak co roku, również i w 2020 przyznano najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę  

w naszych szkołach stypendia edukacyjne Wójta Gminy Sokolniki. Jednakże z uwagi na 

panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i obostrzenia z nią związane, wręczenie 

stypendiów za rok szkolny 2019/2020 przebiegało w inny sposób niż dotychczas, tym samym 

odstąpiono od formuły uroczystego wręczenia stypendiów podczas sesji Rady Gminy 

Sokolniki. 

W 2020 roku stypendium edukacyjne Wójta Gminy Sokolniki za rok szkolny 2019/2020 

otrzymało: 

- 15 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach 

- 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Pichlicach  

- 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie  

- 5 uczniów Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź  

w Walichnowach  

 

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe kryteria przyznania stypendium edukacyjnego 

Wójta Gminy Sokolniki nadane uchwałą Nr XXII/135/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia  

29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu 

postępowania w tych sprawach dokonano zmiany kryteriów przyznawania stypendiów. 

 

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sokolniki na lata 2014-2017 z perspektywą do 

roku 2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Sokolniki na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” przyjęty uchwałą nr 

XXXIX/225/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku. 

 

Realizując program w 2020 roku wykonano następujące działania:  

Przeciwdziałając emisji spalin ze środków transportu, poprawiono stan odcinka drogi w Starym 

Ochędzynie wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych. Przygotowano oferty dla 

potencjalnych inwestorów odnośnie budowy farmy fotowoltaicznej na gruntach gminnych 
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objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Co drugi rok realizowany jest nabór 

wniosków usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Trwa ciągła modernizacja oczyszczalni 

ścieków polegająca na konserwacji i zakupie urządzeń, czyszczeniu elementów obiektu. 

Podtrzymujemy ofertę dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Rozpoczęto budowę kolektora tłocznego do miejscowości Walichnowy.  W zakresie kanalizacji 

deszczowej wykonano kolektor na ul. Zielonej. W zakresie poprawy cieków wodnych w 

ubiegłym roku Gmina przekazała dotację dla Spółki Wodnej. Wdrożenie systemu odbioru 

odpadów eliminuje ich spalanie poza instalacjami do tego przeznaczonymi.  Samorząd 

współpracował z agencjami i podmiotami upowszechniającymi programy rolne i leśne. 

Informacje przekazywane są na bieżąco sołtysom oraz mieszkańcom (powiadomienia SMS). 

Pracownicy gospodarczy dokonują pielęgnacji terenów zielonych i dbają o nasadzone rośliny. 

Dokonano remontów cząstkowych na drogach gminnych. Wykonywano niezbędne przyłącza 

wodociągowe. Pozyskiwano materiały do przygotowania kolejnych dokumentacji remontów, 

przebudów dróg. Naprawiano zniszczone przystanki autobusowe. Zamontowano lustra 

drogowe i tablice z oznaczeniami posesji. Dokupiono kolejne pojemniki na piasek i sól w celu 

poprawy zimowego utrzymania dróg.  
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Programy rolnicze w ramach obsługi ARiMR 
 

 Warto również wspomnieć o programach, z których korzystają rolnicy. Wnioski o 

wsparcie składane najczęściej do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Wieruszowie powodują, że znaczące środki spływają również do naszej Gminy. 

Z informacji pozyskanych z BP ARiMR w Wieruszowie wynika, że w ramach poszczególnych 

programów, wnioskodawcy pozyskali w 2020 roku następujące kwoty: 

a) Renty strukturalne; 

- powiat wieruszowski – 6 beneficjentów na kwotę 16.302,00 zł 

- gmina Sokolniki – brak wniosków 

b) Restrukturyzacja małych gospodarstw nabór 2020; 

(ze względu na dużą liczbę wniosków obsługiwanych w województwie łódzkim wnioski z 

powiatu wieruszowskiego były obsługiwane również przez biura z innych powiatów. Podana 

liczba nie odzwierciedla wniosków złożonych z powiatu wieruszowskiego a obsługiwanych w 

Biurze Powiatowym ARiMR w Wieruszowie)  

-powiat wieruszowski złożono 18 wniosków na łączną kwotę 1 080 000 zł 

-gmina Sokolniki - brak wniosków 

c) Premie dla młodych rolników; 

  -powiat wieruszowski – 6 wniosków na łączną kwotę 1.080.000,00 zł 

 - gmina Sokolniki – 1 wniosek na kwotę 150.000,00 zł 

d) Wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie 2020 

(płatność 2021): 

- Złożono 407 wniosków na łączną kwotę 228.321,59 zł, w tym z gminy Sokolniki 63 

wnioski na kwotę 29.228,49 zł .  

e) Pomoc do zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej (płatność wypłacona w 2021): 

- powiat wieruszowski złożono 120 wniosków, wypłacono102 wnioski na łączną   

kwotę 153.000,00 zł. 

- gmina Sokolniki złożono 16 wniosków, wypłacono 13 wniosków na łączną kwotę 

19.500,00 zł 

f) Pomoc dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z 

ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19: 

 - powiat wieruszowski złożono 8 wniosków na kwotę 57.440,00 zł. 



18 
 

 -gmina Sokolniki złożono 2 wnioski na kwotę 3.900 zł. 

g) Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w 

związku z COVID-19 (płatność wypłacona w 2021): 

 - powiat wieruszowski złożono 58 wniosków na łączną kwotę 774.400,00 zł 

 -gmina Sokolniki złożono 1 wniosek ma kwotę 23.800,00 zł. 

h) Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19: 

- powiat wieruszowski 414 wniosków, wypłacono 370 wniosków na łączną kwotę 

3.355.143,65 zł. 

-gmina Sokolniki złożono 36 wniosków, wypłacono 33 wnioski na łączną kwotę 

257.687,20 zł. 

i) Wnioski zalesieniowe 2020: 

PROW 2004/2006: 

- powiat wieruszowski - 13 wniosków; 

- gmina Sokolniki - 2 wnioski. 

Kwota wypłacona – 37.982,40 zł (w tym z gminy Sokolniki kwota 2 112,00zł). 

  

PROW 2007-2013: 

- powiat wieruszowski - 31 wniosków 

- gmina Sokolniki  - 5 wniosków 

Kwota wypłacona – 53.620,80 zł (w tym z gminy Sokolniki kwota 7 475,90 zł) 

  

PROW 2014-2020: 

- powiat wieruszowski - 15 wniosków 

- gmina Sokolniki - 2 wnioski 

Kwota wypłacona– 36.273,60 zł (w tym z gminy Sokolniki kwota  – 2.450,30 zł) 

  

Razem wszystkich wniosków: 59 
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Kwota razem: 127.876,80 zł 

j) Rolnictwo ekologiczne 2020: 

- powiat wieruszowski - 9 wniosków na kwotę 207.124,33 zł 

- gmina Sokolniki 1 wniosek na kwotę 9.584,35 zł 

k) Program rolno-środowiskowo-klimatyczny 2020: 

- powiat wieruszowski - 30 wniosków na kwotę 246.408,20 zł. 

- gmina Sokolniki – 2 wnioski na kwotę 18.169,00 zł 

l) Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 

środowiska 2020. 

- powiat wieruszowski 1 wniosek na kwotę 420,20 zł. (gmina Sokolniki brak 

wniosków) 

 Środki w największej wysokości pozyskali rolnicy w związku z dopłatami 

bezpośrednimi i pozostałymi dopłatami związanymi z produkcją rolniczą. Zestawienie 

poszczególnych kwot obrazuje poniższa tabela: 

Tab.5  Liczba producentów i kwoty przyznanych płatności dla rolników w 2020 r. 

 

Źródło: BP ARiMR w Wieruszowie 

Liczba producentów zarejestrowanych w ewidencji producentów ARiMR z podanym adresem zamieszkania w gminie Sokolniki, którzy złożyli 
wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2020 

572 

Liczba producentów zarejestrowanych w ewidencji producentów ARiMR z podanym adresem zamieszkania w gminie Sokolniki, którzy złożyli 
wniosek o przyznanie płatności ONW w roku 2020 

569 

POWIERZCHNIA DEKLAROWANA W RAMCH PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH [ha] 3 585,68 

POWIERZCHNIA DEKLAROWANA W RAMCH PŁATNOŚCI ONW [ha] 3 528,70 

     

Rok gospodarczy Województwo Powiat Gmina  
2020 łódzkie wieruszowski Sokolniki  

  Typ płatności Kwota Liczba producentów 
Powierzchnia / 

liczba sztuk 

KWOTY 
PRZYZNANYCH 

PŁATNOŚCI 

Jednolita Płatność Obszarowa, 1 712 909,09 572 3 585,68 

Płatność za zazielenienie 1 134 076,07 572 3 560,38 

Płatność redystrybucyjna 351 337,87 381 3 102,31 

Płatność dla młodych rolników 113 293,23 92 447,55 

Płatności do krów 68 769,67 21 171 

Płatności do bydła 85 094,38 34 267 

Płatności do kóz 473,13 1 9 

Płatność do powierzchni upraw truskawek 4 748,97 4 3,98 

Płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno 100 806,61 71 141,20 

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych 3 232,29 8 6,96 

Płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych 10 091,02 1 9,16 

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)  

735 642,44 569 3 528,70 

     

Rok gospodarczy Województwo Powiat   

2020 łódzkie wieruszowski   

  Typ płatności Kwota Liczba producentów 
Powierzchnia / 

liczba sztuk 

Jednolita Płatność Obszarowa, 13 924 233,20 4058 29 238,44 
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Uchwały 
  

Rada Gminy Sokolniki w 2020 roku obradowała na 9 sesjach, na których podjęto w sumie  

72 uchwały. 

- uchwały zwykłe - 34 

- uchwały zwykłe budżetowe - 9 

- akty prawa miejscowego - 29 

- uchwały z 2020 roku opublikowane w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego - 38 

- Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody - 0 

- Rozstrzygnięcia nadzorcze RIO - 0 

 

Wykaz uchwał podjętych w 2020 roku*: 

• Uchwała Nr XX/112/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 

odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę 

Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i 

sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 

• Uchwała Nr XX/113/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na 

lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XX/114/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXI/115/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na 

lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XXI/116/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXI/117/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021; 

• Uchwała Nr XXI/118/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020  

– 2022; 
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• Uchwała Nr XXI/119/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2020 rok"; 

• Uchwała Nr XXI/121/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 

jest Gmina Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXI/122/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki”; 

• Uchwała Nr XXI/123/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

• Uchwała Nr XXI/124/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020; 

• Uchwała Nr XXII/125/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na 

lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XXII/126/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXII/127/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; 

• Uchwała Nr XXII/128/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 

• Uchwała Nr XXII/129/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 

• Uchwała Nr XXII/130/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXII/131/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej; 
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• Uchwała Nr XXII/132/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

 w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.; 

• Uchwała Nr XXII/133/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej 

naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXII/134/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów 

oraz trybu postępowania w tych sprawach; 

• Uchwała Nr XXII/135/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu 

tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych 

sprawach; 

• Uchwała Nr XXII/136/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G bez 

rozpatrzenia; 

• Uchwała Nr XXIII/137/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na 

lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XXIII/138/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXIII/139/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: 

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.; 
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• Uchwała Nr XXIII/140/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Sokolniki”; 

• Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXIII/142/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze; 

• Uchwała Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranego terenu w miejscowości Gumnisko w Gminie Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXIV/144/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania; 

• Uchwała Nr XXIV/145/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok; 

• Uchwała Nr XXIV/146/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za 2019 rok; 

• Uchwała Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sokolniki na lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XXIV/148/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

• Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

• Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym; 
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• Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

• Uchwała Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; 

• Uchwała Nr XXIV/153/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 24 czerwca 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"; 

• Uchwała Nr XXV/154/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXV/155/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 

2020/2021; 

• Uchwała Nr XXV/156/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

• Uchwała Nr XXV/157/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty; 

• Uchwała Nr XXV/158/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

• Uchwała Nr XXV/159/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

• Uchwała Nr XXV/160/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym; 

• Uchwała Nr XXV/161/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
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kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym; 

• Uchwała Nr XXV/162/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

• Uchwała Nr XXV/163/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

• Uchwała Nr XXVI/164/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sokolniki na lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XXVI/165/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXVI/166/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy drodze dojazdowej w miejscowości 

Walichnowy; 

• Uchwała Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.  

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Walichnowy; 

• Uchwała Nr XXVI/168/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą; 

• Uchwała Nr XXVI/169/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.  

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030"; 

• Uchwała Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXVII/171/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 października 2020 r. 

 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których 

zarządcą jest gmina Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXVII/172/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu 

na uchwałę Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 

jest Gmina Sokolniki; 
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• Uchwała Nr XXVIII/173/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sokolniki na lata 2020-2029; 

• Uchwała Nr XXVIII/174/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020; 

• Uchwała Nr XXVIII/175/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029; 

• Uchwała Nr XXVIII/176/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;  

• Uchwała Nr XXVIII/177/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania; 

• Uchwała Nr XXVIII/178/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 

administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sokolniki; 

• Uchwała Nr XXVIII/179/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie podjęcia 

uchwały dotyczącej działań władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych 

wykluczających społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych; 

• Uchwała Nr XXVIII/180/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej; 

• Uchwała Nr XXVIII/181/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”; 

• Uchwała Nr XXVIII/182/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r. 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023; 

• Uchwała Nr XXVIII/183/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok; 
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• Uchwała Nr XXVIII/184/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

 

W trakcie roku kilkakrotnie zmieniono budżet gminy, podejmując stosowne uchwały.  

Udzielono także odpowiedzi na dwie skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu, pierwsza 

dotyczyła uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, natomiast druga odnosiła się do uchwały Nr 

XXI/121/2020 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sokolniki.  

W związku z zaistniałą sytuacją obie uchwały zostały wyeliminowane z obrotu prawnego,  

a na ich miejsce podjęto nowe uchwały. Podjęto także uchwałę o niewyrażeniu zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki na rok 2021. Jak co roku 

pracowano nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt. Podjęto nowy program wspierania rodziny na lata 2020 – 2022. 

Uregulowano sprawy dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Uporządkowano kwestię gospodarowania odpadami komunalnymi podejmując uchwałę  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, a także zmieniając metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W związku z tym, dostosowano wzór deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również określono 

zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców kompostujących bioodpady. Określono średnie 

ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020  

i 2020/2021. Uaktualniono uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Sokolniki. Uregulowano zasady wnoszenia przez mieszkańców gminy obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. Wydłużono również do końca 2021 roku termin prac doraźnej 
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komisji statutowej, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, która znacznie ograniczyła 

możliwości pracy komisji. W związku z pandemią wprowadzono zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

w miesiącach kwiecień i maj 2020 r. Rada Gminy pochyliła się także nad rozpatrzeniem kilku 

petycji: petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G, petycji złożonej w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy 

antykryzysowej" oraz petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały 

dotyczącej działań władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających 

społecznie mieszkańców gminy Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy 

sanitarnych. Wynajęto także część nieruchomości gruntowej pod paczkomat, który 

zlokalizowany jest przy Urzędzie Gminy w Sokolnikach. Na wniosek mieszkańców Zagórza 

i Walichnów nadano nazwy drogom wewnętrznym w tych miejscowościach. Przystąpiono 

również do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego 

terenu w miejscowości Gumnisko. Przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-

2030. Uaktualniono kwestię organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, 

administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sokolniki. Przyjęto 

również programy pomocowe takie jak: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023, Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

 

Rada Gminy Sokolniki opowiedziała się w głosowaniach nad przyjęciem 72 uchwał. Radni 

podczas głosowań oddali 922 głosy. W tym 873 za uchwałami, 17 przeciw, a w 32 przypadkach 

wstrzymywali się od głosu. Frekwencja radnych na sesjach przedstawia się następująco. 
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Tab.6 Rozkład głosowań radnych Rady Gminy Sokolniki 

 
 

Lp. Imię i 

nazwisko 

Liczba 

głosowań 

Obecny Nieobecny Głos 

„za” 

Głos 

„przeciw” 

Głos 

„wstrzymujący 

się” 

Głos 

„nieoddany” 

1. 

Górka 

Bartosz 72 72 0 67 3 2 0 

2. 

Jagielski 

Roman 72 63 9 61 1 0 1 

3. 

Kadłubek 

Agnieszka 72 70 2 68 0 2 0 

4. 

Kowalczyk 

Grzegorz 72 55 17 49 1 5 0 

5. 

Kowalczyk 

Zbigniew 72 72 0 57 5 10 0 

6. 

Kowalewski 

Dariusz 72 55 17 48 2 4 1 

7. Lasota Rafał 72 53 19 51 0 2 0 

8. 

Małecki 

Marek 72 30 42 30 0 0 0 

9. 

Mielczarek 

Zdzisław 72 62 10 62 0 0 0 

10. 

Niedźwiecki 

Henryk 72 55 17 55 0 0 0 

11. 

Otorowski 

Antoni 72 63 9 62 1 0 0 

12. 

Prukop 

Rafał 72 72 0 70 0 2 0 

13. 

Rembecki 

Jarosław 72 72 0 72 0 0 0 

14. 

Rosiński 

Tomasz 72 67 5 67 0 0 0 

15. 

Szkudlarek 

Radosław 72 63 9 54 4 5 0 
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W 2020 roku w ramach Rady Gminy funkcjonowały trzy komisje stałe, które odbyły łącznie 

24 posiedzenia. 

- Komisja Rozwoju Gminy - 9 

- Komisja Rewizyjna - 7 

- Komisja skarg, wniosków i petycji - 8 

 

Ponadto w 2020 roku Rada Gminy Sokolniki ze swojego grona powołała doraźną komisję 

statutową, która odbyła 3 posiedzenia. Zadaniem komisji była analiza obowiązującego statutu 

Gminy Sokolniki oraz przedstawienie projektu zmian tego statutu 

W 2020 roku Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła 8 posiedzeń, podczas których:  

- przeanalizowała petycję Stop zagrożeniu zdrowia i życia, wskazując na brak podstaw do 

rozpatrzenia, Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia, 

- przeanalizowała petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”), komisja po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego uznała, iż w części petycja nie zasługuje na uwzględnienie, 

natomiast w pozostałym zakresie właściwym do rozpatrzenia jest Wójt Gminy Sokolniki, 

- przeanalizowała wniosek o budowę pomieszczenia szatni w miejscowości Sokolniki  

–  komisja ze względu na zakres wskazała na przekazanie wniosku według właściwości 

Wójtowi Gminy Sokolniki, 

- przeanalizowała 2 wnioski o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pichlice, komisja 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, Rada Gminy Sokolniki podjęła uchwałę w 2021 

roku, 

- przeanalizowała petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie działania władz 

międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy 

Sokolniki z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych – komisja wydała 

opinię negatywną, wskazując na brak podstaw prawnych do podjęcia uchwały w zakresie 

objętym petycją. 
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Tab. 7 RADNI RADY GMINY SOKOLNIKI WEDŁUG WIEKU W 2020 ROKU 

 

Ogółem 15  

w tym kobiety 1 
 

Przedział wiekowy Liczba radnych 

18-29 lat 1 

30-39 lat 0 

40-49 lat 5 

50-59 lat 5 

60 lat i więcej 4 
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DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 
 

 Sokolniki jako typowa gmina wiejska położona w powiecie wieruszowskim obejmuje 

obszar 80 km2. W skład gminy wchodzi 22 miejscowości, a liczba sołectw jest niezmienna od 

lat i wynosi 13. Ludność gminy Sokolniki na koniec roku 2020 osiągnęła liczebność 5115 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Podział w poszczególnych 

przedziałach wiekowych obrazuje tabela nr 1. 

 

 

 

 

 

Tab.8  Liczba ludności gminy Sokolniki według stanu na koniec roku 2017, 2018, 2019  

i 2020  z podziałem na grupy wiekowe i płeć. 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności gminy Sokolniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg stanu na 

dzień 31.12.2017

Wg stanu na 

dzień 31.12.2018

Wg stanu na 

dzień 31.12.2019

Wg stanu na 

dzień 31.12.2020

Kobiety 2540 2566 2552 2577

- poniżej 18 roku życia 477 485 479 479

- między 18-59 rokiem życia 1395 1402 1402 1425

- powyżej 60 roku życia 668 679 671 673

Mężczyźni 2469 2492 2500 2538

- poniżej 18 roku życia 478 485 478 489

- między 18-564rokiem życia 1655 1664 1663 1695

- powyżej 65 roku życia 336 343 359 354

Razem 5009 5058 5052 5115
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Rys.1  Liczba kobiet w gminie Sokolniki na 31.12.2020 

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności gminy Sokolniki. 

 

W kolejnym zestawieniu graficznym prezentuję analogiczne dane w odniesieniu do 

mężczyzn.  

 

Rys.2 Liczba mężczyzn w gminie Sokolniki na 31.12.2020 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 
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Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców ciągle się zwiększa. Jedynie tylko w 

ostatnim roku trend ten uległ zahamowaniu. Wartości w tym zakresie zawarłem w tabeli nr 5. 

 

 

Tab.9  Liczba ludności gminy Sokolniki na przestrzeni lat 2014-2020 

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  3  Liczba ludności gminy Sokolniki na przestrzeni lat 2014-2020 

 

Źródło: Ewidencja ludności gminy Sokolniki. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

4946 4955 4999 5009 5058 5052 5115
Liczba ludności

4946
4955

4999
5009

5058
5052

5115

4850

4900

4950

5000

5050

5100

5150

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020



35 
 

 

Rys. 4 Urodzenia i zgodny w gminie Sokolniki w latach 2014-2020. 

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności gminy Sokolniki. 

 

Gminę Sokolniki charakteryzuje dodatnie saldo migracji. Na terenie Gminy dobrze 

rozwija się  budownictwo mieszkaniowe. Koreluje ono z wydawaniem decyzji o warunkach 

zabudowy, wspomaganiem w zakresie przyłączy wodociągowych czy też prowadzoną polityką 

podatkową.  

Nie bez znaczenia na demografię i chęć zamieszkiwania na naszym terenie pozostają 

oferty kulturalne, sportowe, biblioteczne, szkolne. Czynników warunkujących postęp jest 

bardzo dużo, niemniej jednak ich dokładna analiza wymaga precyzyjnych badań naukowych. 

Dane z ostatnich lat uwydatniają znacznie większą liczbę zgonów w stosunku do liczby 

urodzeń. W zestawieniu z poprzednimi okresami proporcje uległy odwróceniu. Przyczyny tego 

stanu można powiązać z COVID-19. 

 Sytuacja pandemiczna zmusza do refleksji na demografią kraju. Trendy w tym zakresie 

wskazują na zmniejszającą się liczbę mieszkańców kraju. Regionalnie tylko migracje zmieniają 

ogólnokrajowy trend.  W zestawieniu tabelarycznym urodzenia w Gminie na przestrzeni 2001-

2020. 
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Tab.10  Liczba urodzeń w latach 2001 – 2020. 

 

Źródło: Ewidencja ludności gminy Sokolniki. 

 

Zestawienie danych wskazuje na wzrost liczby urodzeń w latach 2016 -2017. Trend ten nie 

zachowuje ciągłości w latach 2018 - 2020. Przy założeniu dodatniego salda migracji trudno 

określić realny wzrost liczby urodzeń w Gminie.  

 

Rys. 5  Liczba urodzeń w gminie Sokolniki w latach 2001 – 2019. 

 

 
 

Źródło: Ewidencja ludności w gminie Sokolniki. 

 

Miejscowość/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bagatelka 5 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3

Borki Pichelskie 1 2 1 3 3 1 1 1 4 1 2 2 1 1

Borki Sokolskie 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1

Góry 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1

Gumnisko 1 2 2 1 4 3 3 1 6 4 2 1 4 4 3 4 4

Kopaniny 2 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

Maksymów 1 1

Malanów 1 1

Nowy Ochędzyn 5 10 4 2 9 4 8 2 6 5 6 3 4 3 4 9 4 3 2 3

Pichlice 2 2 2 2 3 2 3 1 4 2 6 1 5 1 4 2

Prusak 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1

Ryś 1 2 2 2 2 2 2 1 2 9 11 3 1

Siedliska 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Sokolniki 10 8 12 6 6 10 9 10 11 13 11 10 16 15 12 21 22 13 13 17

Stary Ochędzyn 9 4 6 3 1 4 1 1 3 2 3 2 2 4 7 4 1 2

Szustry 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1

Tyble 2 4 4 6 3 7 6 2 5 6 4 3 4 4 6 9 5 4 3 1

Walichnowy 10 7 7 12 4 14 8 9 9 13 4 12 6 7 10 12 13 13 5 6

Wiktorówek 4 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1

Wyglądacze 1 1 1 1 1 1 1 1

Zagórze 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5

Zdzierczyzna 2 4 3 3 4 2 4 2 2 2 2 1 1 5 1 3 1 2

Suma: 55 50 53 45 46 54 54 47 61 53 46 59 46 47 58 73 71 52 41 47
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Demografię społeczną w założeniach rządu miały poprawić programy prospołeczne 

wspierające rodziny w których są dzieci. Programy te w głównej mierze sprowadzają się do 

wsparcia finansowego dystrybuowanego w postaci rozmaitych świadczeń. 

 

W ramach świadczenia wychowawczego 500+ przyznano pomoc dla 919 dzieci. 

Wypłacono  łącznie 5 686 542,00 zł ( w 2019 roku 4 627 988,60 zł).  Świadczeniem objęto 591 

rodzin a na obsługę programu wydatkowano środki w kwocie 48 335,60 zł. 

 

 W 2020 roku kontynuowano program „Dobry start”, który pozwalał na uzyskanie 300 

złotych świadczenia dla dzieci uczących się. W gminie Sokolniki z programu skorzystało 627 

dzieci. Kwota przeznaczona na wypłaty wyniosła ogółem 188 100,00 zł a koszt obsługi  

6 270,00 zł 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach działania prorodzinne  

realizowane są przez asystenta rodziny. Pomocą asystenta w 2020 roku objęto 9 rodzin 

skupiających 32 osoby, w tym 18 dzieci. Przedmiotowa pomoc kierowana jest do rodzin w 

których występują: uzależnienia, przemoc domowa, problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

trudna sytuacja mieszkaniowa.  

Kolejną formą wspierania rodziny jest „Karta Dużej Rodziny”. W ubiegłym roku 

wydano 66  kart dla 28 rodzin. Od początku trwania programu z Kart korzystają 263 rodziny, 

którym wydano łącznie 915 kart.  

Pomoc rodzinie, to również zapobieganie przemocy w rodzinach. Zagadnieniami 

przemocy zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. W 2020 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu, 

na których zaopiniowano wydanie 8 nowych „Niebieskich Kart”, a dla 7 stwierdzono 

zakończenie procesu.  

Dane z GOPS informują również o wypłacie świadczenia rodzicielskiego dla 14 osób 

na kwotę 72 320,48 zł.  

 Niezależnie od pomocy materialnej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej również Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki oraz Biblioteka 

Gminna realizowały zadania prorodzinne: 

- spotkania integracyjne, 

- pogadanki, 

- warsztaty profilaktyczne, 
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POMOC SPOŁECZNA  
 

 Pomoc społeczna realizowana jest w głównej mierze przez tutejszy Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, a świadczenia uzależnione są od dochodu w rodzinie. Powody przyznania 

pomocy to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc, bezdomność, 

potrzeba ochrony macierzyństwa, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, narkomania, zdarzenia losowe. GOPS udzielił następującej pomocy: 

- zasiłki stałe w liczbie 15 na kwotę 88 487,16 zł; 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych w liczbie 15 na kwotę 7 

963,79 zł; 

- zasiłki celowe w liczbie 36 na kwotę 7 300,00 zł ; 

- zasiłki celowe specjalne w liczbie 23 na kwotę 8 800,00 zł; 

- zasiłki okresowe w liczbie 10 na kwotę 16 686,50 zł; 

- usługi opiekuńcze w liczbie 18 na kwotę 130 744,96 zł;  

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” liczba osób objętych programem 124; koszt 

programu 25 474,36 zł (10 189,75 zł środki własne, 15 284,61 zł środki z dotacji) 

- umieszczenie osób w domach pomocy społecznej dotyczy 3 osób umieszczonych w DPS; 

roczny wydatek z tego tytułu wynosi 83 194,45 zł;  

- zasiłki rodzinne na dzieci wypłacone w gminie Sokolniki dotyczyły 491 osób na łączną kwotę 

546 574,38 zł; 

- ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosiła 1 452 769,74 zł i składały się na 

nią: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia 

dziecka, świadczenia opiekuńcze. 

Porównanie wypłaconych świadczeń w ostatnich dwóch latach przedstawia poniższy rysunek. 

Wartości graficzne czytelnie wskazują obszary w jakich wzrosły wypłaty czy też odpłatność. 
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Rys. 6  Świadczenia rodzinne w Gminie Sokolniki porównanie 2019 -2020r. 

 

 

 

 

 W 2020 roku były realizowane czynności wobec dłużników alimentacyjnych. Objęły 

one 23 osoby od których wyegzekwowano kwotę 63 888,87 zł. Świadczenie to wykazuje 

tendencję spadkową w stosunku do lat ubiegłych w zakresie wypłaconych należności, jak 

również osób objętych działaniem. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych 

zasiliły budżet Gminy kwotą 25 555,54 zł.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal dokonuje dystrybucji żywności w ramach 

„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Od stycznia 2020 r. do września 

2020 r. wydano ogółem 2 072 paczki żywnościowe o łącznej wadze 26  330,83 ton żywności, 

a wartość produktów stanowiła kwotę 110 965,06 zł. Powiązane z realizacją tego zadania 

koszty Gminy wyniosły 3 825,00 zł. 

 Realizacja świadczeń pomocy społecznej organizowana była przez GOPS, natomiast 

Urząd Gminy wspierał osoby bezrobotne poprzez zatrudnienia w ramach robót publicznych; 
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prac interwencyjnych oraz organizowanych staży (roboty publiczne 1 osoba, prace 

interwencyjne 1 osoba, staże 2 osoby). Dodatkowe formy wsparcia to zabezpieczenie lokali 

mieszkalnych dla bezdomnych.  

 

 Jak przedstawiałem w Raporcie w ubiegłym roku pilnym przedsięwzięciem jest 

stworzenie bazy lokalowej dla placówki GOPS. Wcześniejsze zamierzenia odnośnie adaptacji 

„agronomówki” zostały powstrzymane ze względu na wysokość kosztów. W międzyczasie 

pojawiła się możliwość pozyskania budynku po byłej Mleczarni, który byłby najlepszą 

lokalizacją dla GOPS. Pozyskanie budynku wiąże się z przeprowadzeniem złożonego procesu 

sądowego. Obecnie wskazywany proces sądowy toczy się przed drugą instancją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

Gmina Sokolniki jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zobowiązania 

ustawowe w zakresie ochrony środowiska. Główne działania samorządu skupiają się na 

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Firma wyłoniona w ramach 

postępowania przetargowego realizuje zlecone zadania, a koszty funkcjonowania systemu w 

ubiegłym roku osiągnęły pułap 622 054,31 zł. 

Po stronie przychodów w obszarze gospodarowania odpadami Gmina dysponuje 

środkami wpłacanymi przez mieszkańców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W ramach 

systemu gospodarowania odpadami gmina Sokolniki zorganizowała z innymi gminami „Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zlokalizowany na terenie Gminy Skomlin 

obejmującej działkę po byłym wysypisku. Koszt funkcjonowania PSZOK za 2020 rok wyniósł 

12 123,32 zł.  

Od stycznia do sierpnia 2020 roku obowiązywały następujące stawki za odpady 

- segregowane 7,50 zł brutto od osoby.  

- niesegregowane 15,00 zł brutto od osoby,  

Od września 2020 roku stawki wzrosły odpowiednio: 

- za odpady selektywnie zbierane 20 zł  brutto od osoby,  

- w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania opłata jest podniesiona do 

40 zł brutto od osoby,  

- w przypadku osób zbierających odpady selektywnie deklarujących posiadanie 

kompostownika opłata ulega obniżeniu do 16 zł brutto od osoby. 

Liczbę osób zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obrazuje 

poniższa tabela: 
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Tab. 11 Zestawienie liczebne osób zadeklarowanych w systemie odbioru odpadów. 

 

LP 

 

Nazwa sołectwa 

31.12.2018 

Zameldowani/ 

zadeklarowani 

31.12.2019 

Zameldowani/ 

zadeklarowani 

31.12.2020 

Zameldowani/ 

zadeklarowani 

 

31.12.2020 

(cudzoziemcy

) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Bagatelka 

Góry 

Kopaniny 

Nowy Ochędzyn 

Pichlice 

Prusak 

Ryś 

Sokolniki 

Stary Ochędzyn 

Tyble 

Walichnowy 

Wiktorówek 

Zdzierczyzna 

863/387 

157/146 

161/142 

483/414 

307/269 

118/107 

199/190 

699/1024 

368/348 

445/379 

932/833 

88/68 

237/234 

 

891/485 

152/146 

155/145 

472/431 

306/311 

111/98 

197/204 

689/1136 

366/334 

436/401 

945/918 

94/78 

238/219 

949/458 

151/138 

158/142 

479/422 

307/278 

115/97 

197/177 

679/1012 

360/326 

432/383 

954/838 

91/79 

243/215 

7 

0 

2 

7 

4 

9 

0 

4 

0 

6 

11 

0 

8 

 

Zdeklarowanych na koniec 2020 r – 4 565 osób 

Zdeklarowanych na 18.05.2021 -  4 586 osób 

 

 Kolejne zadanie w ramach ochrony środowiska realizowane w gminie Sokolniki 

dotyczy zbiórki wyrobów zawierających azbest. Program wdrożony uchwałą nr 

XXXII/196/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 marca 2014 roku. Realizacja programu 

uzależniona jest od finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi i odpowiedniej ilości wniosków od mieszkańców złożonych  

w tutejszym urzędzie.  

 Ustawowym obowiązkiem gmin jest także gospodarka wodno-ściekowa. W zakresie 

dostarczania wody gmina Sokolniki posiada rozwiniętą sieć wodociągową zasilaną z czterech 

ujęć wody.  Najstarsze odcinki wodociągów zbudowane z rur azbestowych są uwzględniane do 

wymiany w ramach realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Ujęcia wód jak i stacje 
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uzdatniania również podlegają nieustannym modernizacjom w celu zagwarantowania dobrej 

jakościowo wody.  

 Proces uzdatniania i dostarczania wody wiąże się z wielokrotnymi badaniami 

stwierdzającymi jej jakość. Gmina zleca wykonanie badań wody do spożycia oraz ścieków 

surowych i oczyszczonych. Jakość wody uzyskuje się nie tylko na stacjach uzdatniania wody. 

Jednym z trwałych elementów procesu jest permanentne czyszczenie urządzeń poprzez 

płukania na stacjach i sieci. Poniżej prezentuję dane w tym zakresie. 

 

Tab. 12  Informacja o ilości badań wód.  

Informacja o ilości badań wód i ścieków – 2020 r. 

 

Rodzaj badania Wodociąg Ryś Wodociąg 

Walichnowy 

Wodociąg 

Sokolniki 

Wodociąg 

Ochędzyn 

Razem 

Ścieki 

popłuczne 

1 1 - 1 3 

Woda 

uzdatniona 

6 4 6 6 24 

Woda 

uzdatniona 

PSSE w 

Wieruszowie 

1    1 

Woda surowa 2 1 2 2 7 

Lustro wody      

Razem 10 6 8 9 35 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej. 

  

 

Tab. 13  Badania na oczyszczalni ścieków w Sokolnikach w 2020 r. 

 

Rodzaj badania Ilość badań 

Ścieki surowe 9 

Ścieki oczyszczone 15 

Ścieki surowe badanie monitorujące 6 

Ścieki oczyszczone badanie monitorujące 6 

Razem 36 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej. 
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 W ubiegłym roku zakończono budowę kanalizacji w miejscowości Sokolniki. Po 

ogłoszeniu przetargu wykonawca połączył wybudowane wcześniej kolektory 

przepompowniami ścieków. Nowoczesne przepompownie pozwolą na bezpieczne zarządzanie 

dostarczanymi ściekami.  

 Utrzymano na 2020 rok obowiązujące w poprzednim roku wysokości cen wody i  

ścieków dla mieszkańców naszej Gminy. Obecnie wynoszą one: 

- woda do celów bytowych 2,06 zł netto za m3; 

- woda do celów przemysłowych 3,51 zł netto za m3; 

- ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do kanalizacji 3,75 zł netto za m3; 

- ścieki socjalno-bytowe dowożone beczkowozami z Gminy Sokolniki 7,50 zł netto za m3 

 Gmina Sokolniki corocznie dofinansowuje Spółkę Wodną w zakresie inwestycji  

melioracyjnych w celu zapobiegania degradacji pól uprawnych, ale również odprowadzaniu 

wód w procesie oczyszczania ścieków.  

 Corocznie ogłaszany jest nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscach, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej sieci sanitarnej. W 2020 roku nie 

wpłynęły wnioski w tym zakresie.  

 Jednym z bardzo ważnych zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska jest 

utrzymanie przestrzeni publicznej. W zależności od pory roku są to: sprzątanie, koszenie, 

pielęgnacja krzewów, nasadzenia, pielenia, uprzątanie liści, odśnieżanie. Część zadań 

realizowana jest przy zaangażowaniu mieszkańców. Akcje sprzątania starego cmentarza na 

stałe zapisały się w działalności Gminy.   
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

 Informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Sokolniki pozyskałem ze 

„Sprawozdania rocznego z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie”. To 

jeden z obszarów analizowanych w ramach bezpieczeństwa. Zaczerpując dane do Raportu 

skupiłem się jedynie na tych aspektach, które dotyczyły naszej Gminy, a ich wartość była różna 

od zera.  

1. PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓŁEM NA TERENIE GMINY SOKOLNIKI 
 

W 2020 r. na terenie gminy Sokolniki stwierdzono ogółem 50 przestępstw, natomiast w 

całym powiecie ujawniono 532 przestępstwa.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wykres nr 1: Stwierdzone przestępstwa ogółem  

 

 

 

Wskaźnik wykrywalności ogólnej na terenie gminy Sokolniki ukształtował się na 

poziomie 86,0 %, natomiast na terenie powiatu wyniósł on 82,9 % 

 

 

 
 

Wykres nr 2: Skuteczność ścigania karnego przestępczości ogólne. 
2. PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA NA TERENIE GMINY SOKOLNIKI 

 

083%
086%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

POWIAT GMINA

532

50

0

100

200

300

400

500

600

POWIAT GMINA



46 
 

W 2020 roku na terenie gminy Sokolniki stwierdzono 18 przestępstw o charakterze 

kryminalnym, natomiast na terenie powiatu wieruszowskiego odnotowano 330 przestępstwa 

 

 
 

Wykres nr 3: Stwierdzone przestępstwa kryminalne  

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych na terenie gminy Sokolniki                

w 2020 roku wyniósł 72,2 %, natomiast na terenie powiatu kształtował się na poziomie 80,3%.  

 

 
 

Wykres nr 4: Skuteczność ścigania karnego przestępstw kryminalnych  
 

 

 

3. PRZESTĘPCZOŚĆ  W 7  PODSTAWOWYCH KATEGORIACH 

 

 

 

 

3.1 KRADZIEŻ CUDZEJ  RZECZY  

 

W 2020 roku na terenie gminy Sokolniki stwierdzono 1 przestępstwo kradzieży cudzej 

rzeczy, przy 42 przestępstwach  stwierdzonych w powiecie.  
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Wykres nr 5: Liczba kradzieży rzeczy cudzej  

 

 

 

Wskaźnik wykrywalności kradzieży cudzej rzeczy w roku 2020 na terenie gminy 

Sokolniki ukształtował się na poziomie 100 %, natomiast na terenie powiatu wyniósł 54,8%. 

 

 

 

 
 

Wykres nr 6: Skuteczność ścigania karnego przestępstw kradzieży rzeczy cudzej 
 

 

 

 

3.2 KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM  

 

W okresie roku 2020 na terenie gminy Sokolniki  stwierdzono 1 przestępstwo kradzieży 

z włamaniem. Natomiast na terenie powiatu stwierdzono ogółem 71 tego typu przestępstw.  
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Wykres nr 7: Liczba kradzieży z włamaniem  

 

 

 

 

Wskaźnik wykrywalności kradzieży z włamaniem na terenie powiatu wyniósł 71,8%, 

natomiast na terenie gminy nie ujawniono sprawcy zaistniałego przestępstwa.  

 

 

 

 
 

Wykres nr 8: Skuteczność ścigania karnego przestępstw kradzieży z włamaniem  

 

3.3 KRADZIEŻ SAMOCHODU 
 

W okresie roku 2020 na terenie gminy Sokolniki nie stwierdzono przestępstwa 

kradzieży pojazdu 

 

3.4 PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE 
 

W okresie roku 2020 na terenie gminy Sokolniki nie stwierdzono przestępstw 

rozbójniczych,  na terenie powiatu wieruszowskiego również nie odnotowano tego typu 

przestępstw.    
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3.5 BÓJKI I POBICIA 

 

W okresie roku 2020 nie stwierdzono na terenie gminy Sokolniki i powiatu przestępstwa 

bójki i pobicia .  

 

3.6 USZCZERBEK NA ZDROWIU  

 

W okresie roku 2020 na terenie gminy Sokolniki nie ujawniono przestępstwa 

uszczerbku na zdrowiu.  

 

 

3.7 USZKODZENIE RZECZY 

 

W analizowanym okresie 2020 roku na terenie gminy Sokolniki odnotowano 1                  

przestępstwo uszkodzenia rzeczy, natomiast na terenie powiatu wieruszowskiego stwierdzono 

14 przestępstw tej kategorii. 

 

 

 

 
 

Wykres nr 12:  Liczba przestępstw uszkodzenie rzeczy   
 

 

 

 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw uszkodzenia rzeczy na terenie powiatu 

wieruszowskiego 42,9%, natomiast na terenie gminy Sokolniki wskaźnik ten wyniósł 100 %. 
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Wykres nr 13: Skuteczność ścigania karnego przestępstw uszkodzenia rzeczy  
 

 

 

 

4. REALIZACJA ZADAŃ PREWENCYJNYCH I RUCHU DROGOWEGO 

 

4.1 EFEKTYWNOŚĆ SŁUŻBY PATROLOWEJ 

 

Na realizację zadań prewencyjnych składa się szereg czynności i przedsięwzięć 

mających wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wynikają one z założeń 

strategicznych oraz bieżącej analizy przestępczości i niejednokrotnie decydują o skuteczności 

działania jednostki.  

 W analizowanym okresie katalog wymienionych czynności był bardzo szeroki. W 

niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione te, które wpłynęły na obraz pracy jednostki. 
 

4.2 INTERWENCJE 

 

W 2020 roku policjanci przeprowadzili na terenie powiatu wieruszowskiego ogółem 

5023 interwencji, natomiast na terenie gminy Sokolniki przeprowadzono 639 interwencji.   

 

 
Wykres nr 14: Liczba interwencji na terenie powiatu i gminy 
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4.3 SŁUŻBA DZIELNICOWYCH 

 

Służba dzielnicowych w 2020 roku opierała się na strukturze rewiru dzielnicowych                 

z kierownikiem i 7 dzielnicowymi. W każdej z siedzib gmin dzielnicowi pełnili swoje dyżury 

w utworzonych punktach przyjęć interesantów. Dyżury te umożliwiają ułatwienie kontaktu 

lokalnej społeczności z dzielnicowym odpowiedzialnym za swój rejon służbowy. Ponadto 

każdy dzielnicowy aktywnie uczestniczył w pracach zespołów interdyscyplinarnych oraz grup 

roboczych w ramach prowadzonych procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. 

„niebieskiej karty”. Zaangażowanie w pracach tych zespołów zostało dobrze ocenione i miało 

pozytywne odzwierciedlenie w opinii społeczności lokalnej.  

 

 

4.4 PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE GMINY SOKOLNIKI 

 

  W 2020 roku  na terenie gminy Sokolniki przeprowadzono 45 interwencji domowych                

w stosunku do 639 ogółu interwencji przeprowadzonych w roku 2020 na terenie gminy.  

 

 

 
Wykres nr 15: Interwencje domowe  

 

 W związku z programem „Niebieskiej Karty” osoby pokrzywdzone otrzymują 

bezpośrednią pomoc w ramach kompetencji Policji oraz szczegółową informację o swoich 

prawach. Efektami tego programu są wszczęte postępowania karne, ujawnione i zgłoszone 

podczas przeprowadzanych interwencji oraz przesłane informacje do odpowiednich służb 

społecznych. KPP w Wieruszowie w przedmiotowej tematyce współpracuje z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej przekazując informacje                     

w sprawach rodzin które potrzebują pomocy. Dzielnicowi na bieżąco utrzymują kontakt                 

z rodzinami gdzie występuje przemoc. Policjanci uczestniczą również w gminnych komisjach 
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interdyscyplinarnych oraz komisjach alkoholowych. Tematyka przemocy w rodzinie na terenie 

działania KPP Wieruszów wielokrotnie poruszana była na łamach lokalnych czasopism przez 

oficera prasowego jednostki w celu przeciwdziałania obojętności rodziny i najbliższych na tego 

typu problemy.   

 

 

 

 

5. PRZEJAZDY KIBICÓW PIŁKARSKICH 

 

 

W analizowanym okresie czasu policjanci całej jednostki w okresie od stycznia do grudnia 

uczestniczyli w zabezpieczeniach przejazdów kibiców wydarzeń sportowych przez teren  

powiatu wieruszowskiego głównymi ciągami komunikacyjnymi drogą ekspresową S – 8,  

drogami wojewódzkimi  482 i 450. W podanym okresie ligowym  praktycznie w każdym 

tygodniu przez kilka dni policjanci  prewencji, ruchu drogowego i pionu kryminalnego 

wykonywali czynności służbowe w zakresie właściwego zabezpieczenia przejazdów kibiców.  

Bieżąco monitorowano trasy przejazdów, zabezpieczano miejsca postojów kibiców w tym 

miejsca obsługi podróżnych przy drodze ekspresowej S-8, stacje benzynowe, przydrożne 

parkingi oraz rejony przyległe do lokali gastronomicznych i placówek handlowych. 

Wielokrotnie działania służb skierowane były bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa w 

trakcie przejazdu antagonistycznie nastawionych do siebie "pseudokibiców" i nie dopuszczenie 

do konfrontacji siłowej. Należy nadmienić, że działania KPP w Wieruszowie w tym zakresie 

wspierane były niejednokrotnie przez funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji w Łodzi   

  Powyższe czynności absorbowały  bardzo duże siły i środki, których nie można było w 

tym czasie skierować w inne miejsca zagrożone przestępczością lub wykroczeniami na terenie 

powiatu.   

 

6. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 

 

 

6.1 WYPADKI DROGOWE I KOLIZJE 

 

 

 W roku 2020 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie 

zaistniało 17 wypadków drogowych i 405 kolizji drogowych. Natomiast na terenie gminy 

Sokolniki zaistniały 4 wypadki drogowe w których zginęły 2 osoby i miało miejsce 75 kolizji 

drogowych.   
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Wykres nr 16: Wypadki drogowe  

 

 

 

 

 

Wykres 17: Kolizje drogowe  

 

 

6.2 PODJĘTE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA               W 

RUCHU DROGOWYM 

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego prowadził stałe rozpoznanie stanu zagrożenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dyslokacja służby dostosowywana była do występujących 

zagrożeń. Najwięcej służb było planowanych na drodze W482 i drogach powiatowych. W 

przebiegiem przez teren powiatu wieruszowskiego drogi ekspresowej S8 zmieniła się 

radykalnie organizacja ruchu. Zmiany te w dalszym ciągu będą występowały na drogach 

powiatu wieruszowskiego (wprowadzenie zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych), a tym 

samym Ogniwo ds. Kontroli Ruchu Drogowego będzie musiało podejmować nowe wyzwania 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. 

         Do przyczyn powstałego zagrożenia w 2020 roku należy zaliczyć coraz większe 

nasilenie ruchu kołowego i pieszych oraz dające się zauważyć lekceważenie przepisów ruchu 

drogowego przez pieszych, w tym naruszanie obowiązku poruszania się poza obszarem 
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zabudowanym z elementami odblaskowymi, pogarszający się stan nawierzchni niektórych dróg 

powiatowych i gminnych.         

     Ogniwo ds. Kontroli Ruchu Drogowego utrzymuje stałe kontakty ze szkołami na 

terenie powiatu. Prowadzone były pogadanki i zajęcia praktyczne z dziećmi dot. 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 

         W celu przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym Wydział Ruchu 

Drogowego prowadził następujące działania: 

- „Prędkość” 

- „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” 

- „Alkohol i Narkotyki”  „Trzeźwy poranek” 

- „Pasy” 

- „BUS I TRUCK” 

-  „ SMOG” 

- „TIR” 

 

Ponadto prowadzone były działania skierowane na bezpieczeństwo dzieci takie jak: 

- „Bezpieczne wakacje” 

- „ Bezpieczne ferie” 

 

         W 2020 roku policjanci WRD ujawnili 5 332 wykroczeń drogowych. Nałożyli 2 774 

mandatów karnych,  sporządzili 57 wnioski o ukaranie oraz zastosowali 2 501 pouczeń. 

            

 

 Bezpieczeństwo gminy Sokolniki w zakresie przeciwpożarowym i niesienia pomocy 

poszkodowanym zapewniają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy 

funkcjonuje 5 takich jednostek ulokowanych w: Sokolnikach, Walichnowach, Pichlicach, 

Tyblach, Starym Ochędzynie. Jednostki z Sokolnik i Walichnów funkcjonują w ramach 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki te wyposażone są w nowoczesne 

średnie auta ratowniczo gaśnicze i są często dysponowane do akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Jednostka w Pichlicach posiada dwa auta: średni Star ze zbiornikiem do gaszenia oraz lekki 

Opel MOVANO. Jednostka w Tyblach posiada lekki samochód Ford z możliwością gaszenia 

pożarów. W Starym Ochędzynie jednostka posiada lekki samochód ratowniczy FORD.  



55 
 

Jednostki z terenu Gminy w 2020 roku w zestawieniu z innymi jednostkami z terenu powiatu 

miały następującą wyjazdowość:  

 

Tab. 14 Wyjazdowość jednostek OSP w 2020r. 

 Jednostka OSP Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
RAZEM 

1.  Lututów 28 35 1 64 

2.  Wieruszów 22 37 5 64 

3.  Galewice 18 35 1 54 

4.  Walichnowy 15 31 7 53 

5.  Czastary 12 34 1 47 

6.  Sokolniki 13 25 - 38 

7.  Chojny 8 19 1 28 

8.  Łubnice 12 11 - 23 

9.  Bolesławiec 4 18 - 22 

10.  Ostrówek 14 8 - 22 

11.  Wyszanów 12 9 1 22 

12.  Podzamcze 12 7 - 19 

13.  Dzietrzkowice 8 11 - 19 

14.  Węglewice 8 9 - 17 

15.  Krajanka 7 9 - 16 

16.  Parcice 6 7 - 13 

17.  Biadaszki 6 4 - 10 

18.  Cieszęcin - 10 - 10 

19.  Niemojew 5 4 1 10 

20.  Osiek 3 7 - 10 

21.  Wójcin 3 6 - 9 

22.  Pichlice 6 2 - 8 

23.  Chróścin 1 6 - 7 

24.  Pieczyska 5 1 - 6 

25.  Huta 4 1 - 5 

26.  Ludwinów 1 4 - 5 

27.  Dymki 2 2 - 4 

28.  Kol. Dzietrzkowice 2 1 - 3 

29.  Piaski 1 2 - 3 

30.  Gola - 2 - 2 

31.  Spóle 1 1 - 2 

32.  Żdżary - 2 - 2 

33.  Brzózki - 1 - 1 

34.  Kaski - 1 - 1 

35.  Mieleszyn - 1 - 1 
 

 
 

Źródło Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Wieruszowie za 2020 rok. 

 - jednostka KSRG 
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Przygotowanie strażaków odbywa się głównie w ramach szkoleń i tak w ubiegłym roku 5 

Ochotników uczestniczyło w szkoleniach (2 druhów z Pichlic, 2 z Tybli i 1 z Walichnów). 

 Możemy się pochwalić dużą zasobnością samochodów pożarniczych w przeliczeniu na 

jednostkę. Sokolniki ustalają górny pułap.  

 

Tab. 15 Siły i środki jednostek OSP w powiecie. 

Gmina Ilość samochodów w jednostkach OSP 
Ilość 

jednostek 
Średnio samochodów 

na jednostkę 

Bolesławiec 7 6 1,2 

Czastary 7 6 1,2 

Galewice 10 11 0,9 

Lututów 15 10 1,5 

Łubnice 7 5 1,4 

Sokolniki 8 5 1,6 

Wieruszów 9 11 0,8 

RAZEM 63 54 1,2 
 

 

Źródło: Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Wieruszowie za 2020 rok  

 

Z funkcjonowaniem jednostek OSP wiążą się nakłady finansowe, głównie na sprzęt oraz 

strażnice, jak również wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach.  

Ochotnicy z poszczególnych jednostek za ubiegły rok otrzymali następujące kwoty: 

- OSP Walichnowy 8.587,40 zł 

- OSP Sokolniki 6.052,00 zł, 

- OSP Pichlice 3.072,00 zł 

 Gmina w 2020 roku dofinansowała jednostki kwotą 23.000,00 zł. Również jednostki we 

własnym zakresie pozyskiwały środki finansowe na zakup sprzętu. W ubiegłym roku OSP 

Walichnowy otrzymała wsparcie 4 000,00 zł z KSRG i środki te zostały przeznaczone na zakup 

końcówek do rozpieraczy a dokładając do wsparcia gminnego 800 zł zakupiono napęd do 

bramy garażowej za 3 800,00 zł. 

 Kwota 20 000,00 zł wygospodarowana dla OSP Pichlice pozwoliła na zakup materiałów 

budowlanych do remontu budynku.  
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Bezpieczeństwo, to również przebudowy ciągów komunikacyjnych. W 2020 roku 

zmodernizowano odcinek drogi w Starym Ochędzynie. Wykonano wyniesione przejście dla 

pieszych.  

 

 

Urząd Gminy realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa poprzez ostrzeżenia o 

nagłych zmianach warunków atmosferycznych. Informacje do mieszkańców docierają głównie 

za pośrednictwem SMS, przy jednoczesnym umieszczaniu ważnych informacji na stronie 

internetowej Gminy.  

 

Tab. 16 Liczba zarejestrowanych aktywnych numerów w systemie SMS na dzień 11-02-   

              2021 r. 

 

 

Bagatelka 288 

Gory 48 

Kopaniny 49 

Nowy_Ochedzyn 123 

Pichlice 107 

Prusak 30 

Rys 57 

Sokolniki 313 

Stary_Ochedzyn 112 

Tyble 128 

Walichnowy 258 

Wiktorowek 21 

Zdzierczyzna 62 

RAZEM: 1 596 

 

 

Tab. 17 Liczba wysłanych sms-ów w 2020 r. 

 

12.2020 6294 

11.2020 11043 

10.2020 17521 

09.2020 10237 

08.2020 15622 

07.2020 17022 

06.2020 9869 

05.2020 10094 

04.2020 13600 

03.2020 24089 

02.2020 8037 

01.2020 18152 

RAZEM 161 580 
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Kwota brutto przeznaczona na system powiadomień sms w roku 2020:  12 751,08 zł 

 

 Przy Urzędzie Gminy zorganizowany jest również magazyn OC. Wyposażenie 

magazynu ma zabezpieczyć w niezbędne środki na wypadek zagrożenia. Na wyposażeniu są 

między innymi plandeki, linki, tama zaporowa, agregat prądotwórczy, motopompa, pilarki 

mechaniczne, maszt oświetleniowy itp.  W ostatnim czasie magazyn ten nie był doposażony.  

 Corocznie organizowane jest zimowe utrzymanie dróg gminnych. Proces realizowany 

przy współpracy z podmiotami z terenu Gminy sprawnie organizowany pozwala na bezpieczne 

poruszanie się w okresie zimowym. Utrzymanie dróg w takim standardzie powoduje znaczne 

obciążenia pracownicze oraz nakłady finansowe. W 2020 zamknęły się kwotą 16 194,74 zł. 
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

 Gmina Sokolniki posiada trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

MPZP. Dwa dotyczą zabudowy usługowo-przemysłowej, jeden odnawialnych źródeł energii – 

ogniw fotowoltaicznych.  

W ubiegłym roku przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi inwestorami dla terenów 

przemysłowych, podczas rozmów złożono stosowne oferty współpracy. Procedowano decyzję 

środowiskową w sprawie farmy fotowoltaicznej. Pomysł realizacji farmy przedstawiono 

posłom w celu zainteresowania spółek krajowych zajmujących się odnawialną energią. Odbyły 

się trzy spotkania z firmami zainteresowanymi terenem pod PV. Wstępne rozmowy prowadzą 

do wniosków, że należy powiększyć teren przemysłowy by zbilansować koszty budowy 

nowych sieci. 

W pozostałym zakresie, ład przestrzenny kształtowany jest na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy WZ. W ubiegłym roku wydano następujące dokumenty:  

Decyzje o warunkach zabudowy - 96 postępowań:  

1. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną. 

2. Budowa: budynku produkcyjno – socjalno - biurowego z kotłownią wewnętrzną do 

produkcji materacy, hali namiotowej magazynowej, łącznika pomiędzy obu 

budynkami. 

3. Budowa ziemnego stawu rybnego zasilanego wodami gruntowymi. 

4. Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

5. Budowa budynku gospodarczego. 

6. Budowa: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego. 

7. Przebudowa budynku gospodarczego z przebudową konstrukcji dachu. 

8. Budowa budynku gospodarczo - magazynowego. 

9. Budowa 4 budynków mieszkalnych. 

10. Budowa budynku gospodarczo - magazynowego. 

11. Budowa: zakładu stolarskiego (hala montażu mebli, pomieszczenia magazynowe, 

część socjalno – biurowa, kotłownia, otwarta wiata składowo- postojowa),hala 

namiotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą; media, szambo o poj. 15 m3, naziemny 

zbiornik stalowy p.poż. o poj. do 160 m3, otwarty zbiornik na wody opadowe, 

projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej. 
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12. Budowa: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego,  

13. Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym 

miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy o powierzchni 5,2 x 2,5 m i wysokości 

do 4,0 m oraz zadaszenie o wymiarach około 5,0 x 8,3 m nad strefą dostaw 

(jednospadowe o kącie nachylenia 8o z blachy trapezowej). 

14. Budowa budynku gospodarczego. 

15. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

16. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbudowa z przebudową budynku 

gospodarczego. 

17. Zmiana sposobu użytkowania budynku gastronomicznego na cele mieszkalne (zmiana 

funkcji istniejącego budynku) 

18. Budowa: 5 domów jednorodzinnych z możliwością wykorzystania poddasza, 5 

budynków gospodarczo – garażowych – odmowa. 

19. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania hurtowni płyt wirowych WOOD 

CONNECT Sp. z o.o. w części frontowej na halę usługową- montaż okuć meblowych, 

rozbudowę o pomieszczenia socjalno – biurowe., w tylnej części w zakresie 

przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej płyt wiórowych na 

halę usługową cięcia płyt wiórowych z rozbudową o pomieszczenie techniczne. 

Budowa zakładu stolarskiego z częścią socjalno – biurową z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną 

20. Przebudowa konstrukcji dachowej na istniejącym budynku składowo - gospodarczym. 

21. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Ø 160 wraz z czterema hydrantami HP-100 

w miejscowości Tyble. 

22. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. 

23. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. 

24. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego 

25. Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

26. Budowa budynku gospodarczego z częścią mieszkalną. 

27. Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem – odmowa 

28. Budowa: budynku produkcyjnego do produkcji materaców z częścią socjalno – 

biurową i kotłownią, hali namiotowej magazynowej, łącznika pomiędzy obu 

obiektami. 

29. Budowa budynku gospodarczego. 

30. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
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31. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego – umorzenie 

postępowania 

32. Budowa siedmiu domów jednorodzinnych. 

33. Budowa budynku inwentarskiego. 

34. Budowa: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo – 

garażowego, towarzyszącej infrastruktury technicznej: przydomowa oczyszczalnia 

ścieków, naziemny, stalowy zbiornik na gaz o poj. 3 m3, przyłącza: wodociągowe, 

energetyczne),zjazd z drogi gminnej. 

35. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne. Przebudowa z 

rozbudową budynku gospodarczego wraz z wymianą dachu. 

36. Budowa domu jednorodzinnego. 

37. Budowa domu jednorodzinnego. 

38. Budowa domu jednorodzinnego. 

39. Budowa domu jednorodzinnego. 

40. Budowa domu jednorodzinnego. 

41. Budowa domu jednorodzinnego. 

42. Budowa domu jednorodzinnego. 

43. Budowa domu jednorodzinnego. 

44. Budowa domu jednorodzinnego. 

45. Budowa domu jednorodzinnego. 

46. Budowa domu jednorodzinnego 

47. Rozbudowa budynku mieszkalnego. 

48. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej. 

49. Budowa; budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo – 

garażowego. 

50. Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego. 

51. Budowa budynku gospodarczego. 

52. Budowa hali gospodarczej z przeznaczeniem na maszyny i sprzęt rolniczy. 

53. Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami. 

54. Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami 

55. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. 

56. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 

57. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 
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58. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. 

59. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. 

60. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. 

61. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. 

62. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. 

63. Budowa hali namiotowej magazynowej. 

64. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

65. Budowa budynku gospodarczego. 

66. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami 

elektryczno-sanitarnymi. 

67. Budowa domu letniskowo-rekreacyjnego o pow. zabudowy do 35 m2. 

68. Budowa: budynku inwentarskiego do 40 DJP (obora), budynku gospodarczego, płyty 

do składowania obornika. 

69. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

70. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

71. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- zawieszone 

postępowanie, 

72. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

73. Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

74. Rozbudowa budynku mieszkalnego. 

75. Rozbudowa z przebudową budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu 

po linii istniejącego budynku. 

76. Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. 

77. Budowa stawu rybnego.  

78. Rozbudowa budynku mieszkalnego o nowe pomieszczenia. 

79. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW 

80. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

81. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

82. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

83. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

84. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

85. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

86. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

87. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 



63 
 

88. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

89. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

90. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - odmowa 

91. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

92. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - odmowa 

93. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych – umorzenie postępowania 

94. Budowa hal magazynowych namiotowych w ilości 4 sztuk o powierzchni całkowitej – 

4000,00 m2. 

95. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

96. Budowa: budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną, 

budynku magazynowego, obiektów infrastruktury technicznej: zbiornika szczelnego 

na wody opadowe, zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe, zespołu zbiorników na 

gaz płynny. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14 postępowań: 

1. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV. 

2. Budowa stacji transmisyjnej WA-0230 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz 

wewnętrzną linią zasilania 

3. Budowa słupa SN-15kV i przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV, budowa linii 

kablowej SN-15 kV, udowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii 

kablowych nn -0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielnicami szafowymi, 

demontaż słupa linii napowietrznej SN-15kV. 

4. Budowa linii kablowej 0,4kV.  

5. Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD Dz 90 mm.  

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokolniki (ul. Zielona).  

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokolniki (ul. Parkowa).  

8. Budowa hali magazynowej wysokiego składowania przeznaczonej na działalność 

handlową, budowa hali produkcyjno – usługowej przeznaczonej na działalność nie 

uciążliwą dla środowiska. 

9. Budowa stacji transformatorowej SN/nn, budowie i przebudowie elektroenergetycznej 

sieci niskiego napięcia a także budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci 

średniego napięcia w miejscowości Prusak i Walichnowy gm. Sokolniki. 

10. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska, obręb Pichlice.  
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11. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV 

12. Budowa linii kablowych nN wraz ze złączem kablowym nN w celu zasilania domu 

jednorodzinnego na dz. nr 136/6 miejscowości Zagórze gm. Sokolniki 

13. Rozbudowa nadawczej stacji telewizyjnej EMT _TYBLE polegającej na 

posadowieniu kontenera technologicznego oraz instalacji 2 anten radiolinii na 

konstrukcji wsporczej. 

14. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV, słupów SN-15kV oraz 

rozgałęźnika kablowego.  

Decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 33 postępowań, 

Decyzje o rozgraniczenie nieruchomości – 8 postępowań, 

Zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki – 146, 

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki – 2, 

Zawiadomienie o nadanie numery posesji – 35, 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro – 2, w tym: 

1. wykonanie usługi rozgraniczenia nieruchomości  

2. wykonanie usługi – dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy, 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów określonych w art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – 4, w tym: 

1. wykonanie robót budowlanych – Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane polegające na: budowa kolektora tłocznego kanalizacji 

sanitarnej łączącego sieć kanalizacyjną w Sokolnikach z oczyszczalnią ścieków 

(przepompownie wraz z podłączeniem).Wykonanie dwóch przepompowni ścieków i 

kolektorów łączących je z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej: montaż rurociągów 

sieci grawitacyjnej o średnicy 200 mm – 331,19 mb, montaż rurociągów z rur 

polietylenowych o średnicy 90 mm – 3,69 mb, montaż rurociągów z rur 

polietylenowych o średnicy 250 mm – 8,30 mb, sieci wodociągowe z rur 

polietylenowych o średnicy 140 mm – 79,51 mb, 
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki” 

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn - II” 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 

• ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

• ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

• ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, 

• ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,  

Przygotowanie udzielenie odpowiedzi na wnioski o udostępnieniu informacji publicznej – 5 

Przygotowanie dokumentacji i procedury dotyczącej sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Sokolniki – 6 nieruchomości. 

Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności – 11 postępowań (lokale mieszkalne w bloku w Sokolnikach). 
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Tab. 18 Wykaz dróg gminnych 

 

 

 

Źródło: Gminna ewidencja dróg 

117115E Porysie 117115E (Śmiecheń) - gr. gm. Biała - Porysie 1+382 G000001

118116E Sokolniki 118116E (Kąty Walichnowskie) - gr. gm. Czastary - Sokolniki 1+504 G000002

Sokolniki 118201E Sokolniki - Siedliska - Szustry 1+724 G000003.1

Sokolniki 118201E Sokolniki - Siedliska - Szustry 0+611 G000003.2

118202E Sokolniki 118202E Sokolniki - Gumnisko - Stefanek 2+662 G000004

118203E Ochędzyn 118203E Ochędzyn - gr. gm. Galewice - (Niwiska) 1+571 G000005

118204E Walichowy 118204E Walichowy - Wiktorówek - gr. gm Biała (Naramice) 1+664 G000006

118205E Tyble 118205E Tyble - Kopaniny 2+514 G000007

Tadziów 118206E Tadziów - Prusak - Borki 2+670 G000008.1

Tadziów 118206E Tadziów - Prusak - Borki 0+467 G000008.2

118206E Tadziów 118206E Tadziów - Prusak - Borki 0+130 G000008.3

118207E Gumnisko 118207E Gumnisko - Zdzierczyzna 2+276 G000009

118208E Ochędzyn 118208E Ochędzyn - gr. gm. Czastary - (Jaśki) 3+270 G000010

118209E Ochędzyn 118209E Ochędzyn - gr. gm. Wieruszów - (Pieczyska) 1+811 G000011

118210E Szustry 118210E Szustry - Góry 2+306 G000012

118211E Pichlice 118211E Pichlice - Jasienie - Parcela 2+867 G000013

118212E Bagatelka 118212E droga przez wieś Bagatelka 0+865 G000014

118213E Zdzierczyzna 118213E Zdzierczyzna - gr. gm. Galewice - (Rybka Sokolska) 1+298 G000015

Walichowy 118214E Walichowy - Łyskornia 2+630 G000016.1

Walichowy 118214E Walichowy - Łyskornia 0+849 G000016.2

118215E Ostrówek 118215E Ostrówek - Borki - Wyglądzacze - gr. gm. Lututów (Łęki Duże) 1+622 G000017

118216E Tyble 118216E Tyble - Gumnisko 1+893 G000018

Góry 118302E (Łęki Duże) - gr. gm. Lututów - Góry - Pichlice - Parcela 1+265 G000019.1

Góry 118302E (Łęki Duże) - gr. gm. Lututów - Góry - Pichlice - Parcela 0+942 G000019.2

118217E Sokolniki 118217E Sokolniki, ul. Szkolna 0+210 G000020

118218E Sokolniki 118218E Sokolniki, ul. Słoneczna 0+673 G000021

118219E Sokolniki 118219E Sokolniki, ul. Budowlanych, ul. Staszica, ul. Kusiaka, ul. Zielona 0+537 G000022

118220E Sokolniki 118220E Sokolniki, ul. Północna 0+252 G000023

118221E Pichlice 118221E droga we wsi Pichlice 0+381 G000024

b.n.1 Sokolniki b.n.1 Walichnowy, ul. Bociania 0+577 G000025

b.n.2 Sokolniki b.n.2 Walichnowy, ul. Scaleniowa 0+388 G000026

b.n.3 Sokolniki b.n.3 Walichnowy, ul. Wschodnia 0+715 G000027

b.n.4 Sokolniki b.n.4 Walichnowy, ul. Traktorowa 0+335 G000028

b.n.5 Pichlice b.n.5 Walichnowy, ul. Szkolna 0+396 G000029.1

b.n.6 Pichlice b.n.6 Walichnowy, ul. Szkolna 0+178 G000029.2

b.n.7 Sokolniki b.n.7 Walichnowy, ul. Krótka 0+141 G000030

b.n.8 Pichlice b.n.8 Zagóze - droga przez miejscowość Zagóze 0+812 G000031

b.n.9 Sokolniki b.n.9 Sokolniki: ul. Kwiatowa 0+050 G000032

b.n.10 Sokolniki b.n.10 Sokolniki: ul. Lipowa 0+161 G000033

b.n.11 Sokolniki b.n.11 Sokolniki: ul. Ogrodowa 0+383 G000034

b.n.12 Zagórze b.n.12 Zagórze - Poduchowne 0+195 G000035

b.n.13 Gumnisko b.n.13 od DG nr 118202E przez wieś Gumnisko 0+243 G000036

b.n.14 Walichowy b.n.14 Walichnowy: ul. Zacisze 0+242 G000037

b.n.15 Walichowy b.n.15 Walichnowy: ul. Aleja 0+230 G000038

b.n.16 Malanów b.n.16 Malanów 0+303 G000039

b.n.17 Stary Ochędzyn b.n.17 Stary Ochędzyn - droga kościelna 0+565 G000040

b.n.18 Stary Ochędzyn b.n.18 Stary Ochędzyn - droga na cmentarz 0+160 G000041

b.n.19 Stary Ochędzyn b.n.19 Stary Ochędzyn - droga do szkoły 0+140 G000042

b.n.20 Stary Ochędzyn b.n.20 Stary Ochędzyn - droga od DG nr 118209E 0+141 G000043

118214E

118302E

118201E

118206E

WYKAZ REFERENCYJNY DRÓG GMINNYCH DLA GMINY SOKOLNIKI

Numer Urzędu 

Marsz.
Nazwa drogi Kod  odcinka Przebieg  odcinka

Długość  

odcinka

Numeracja 

wewnętrzna
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Sokolniki była organem prowadzącym dla  

 4 zespołów szkół ( Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Zespół Szkół  

w Walichnowach, Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Zespół Szkół w Pichlicach) i Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Tyblach. 

Tab.19 Wykaz Szkół w gminie Sokolniki w roku szkolnym 2019/2020  

 

Lp Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Szkoła Podstawowa  

w Pichlicach 

8 85 

2. Szkoła Podstawowa w Starym 

Ochędzynie  

7 51 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Sokolnikach 

9 173 

4. Szkoła Podstawowa im.  

32 Eskadry Rozpoznawczej 

Lotnictwa Armii Łódź  

w Walichnowach  

7 87 

5. Szkoła Podstawowa Specjalna  

w Tyblach 

7 14 

(plus 4 dzieci z ZRW) 

 

Źródło: Referat Oświaty  
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Przedszkola 

 

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Sokolniki uczęszczało 162 dzieci, skupionych w 7 oddziałach. 

 

Tab. 20 Wykaz Przedszkoli w gminie Sokolniki 

Lp Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Przedszkole Samorządowe  

w Pichlicach 

1 25 

2. Przedszkole Samorządowe  

w Starym Ochędzynie 

2 37 

3. Przedszkole Samorządowe im. 

Jana Pawła II w Sokolnikach 

3 75 

4. Przedszkole Samorządowe  

w Walichnowach 

1 25 

Źródło: Referat Oświaty 

 

 

Tab. 21 Godziny pracy przedszkoli 

Nazwa Godziny pracy przedszkola: 

 Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II 

w Sokolnikach 

7:00 – 15:45 

 Przedszkole Samorządowe w Pichlicach 8:00 – 15:00 

Przedszkole Samorządowe w Starym 

Ochędzynie 

7:45 – 14:45 

 Przedszkole Samorządowe w Walichnowach 8:00 – 15:00 

Źródło: Referat Oświaty 
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Szkoły podstawowe  

 

Do 4 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokolniki - wg stanu na dzień 

30.09.2019, uczęszczało 396 uczniów skupionych w 36 oddziałach klasowych.  

 

Tab. 22 Zestawienie ilości uczniów i oddziałów w poszczególnych Szkołach Podstawowych  

Lp Nazwa szkoły Liczba dzieci w szkole 

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

1. Szkoła Podstawowa 

 w Pichlicach 

18 8 6 7 11 17 7 11 85 

2. 

 

Szkoła Podstawowa  

w Starym Ochędzynie  

4 

 

7 

 

6 

 

- 

 

8 

 

12 

 

4 

 

10 

 

51 

 

3. Szkoła Podstawowa 

im. 32 Eskadry 

Rozpoznawczej 

Lotnictwa Armii 

"Łódź" w 

Walichnowach 

9 8 14 - 14 12 15 15 87 

4. Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła  II  

w Sokolnikach  

19 26 20 - V a  

– 18 

V b  

- 14 

VI a 

 – 16 

VI b 

 – 23 

22 15 173 

Źródło: Referat Oświaty. 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach  

I oddział – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym klasa III – liczba uczniów 2, 

II oddział - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym klasy IV-VI – liczba uczniów 3, 

III oddział – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym klasy VII-VIII – liczba uczniów 4, 
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Klasa VII – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – liczba 

uczniów 1, 

Klasa VIII – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – liczba 

uczniów 2, 

Klasa I edukacja wczesnoszkolna – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim – liczba uczniów 1, 

Klasa III edukacja wczesnoszkolna – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim – liczba uczniów 1, 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim – liczba uczniów 4 

 

 Dane z metryczki subwencji oświatowej pokazują, ze gmina Sokolniki na zadania 

szkolne otrzymała w 2020 roku 5.312.312,00 zł. ( w roku 2019 - 5.368.219,00 zł). Standard 

podstawowy subwencji wyniósł 5.317,8938 zł (w 2019 roku - 5.568,5657 zł.). Poza 

podstawowym składnikiem płatności otrzymaliśmy dofinansowanie zgodnie z wagami P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P46, P47, P49, P48, P50, P67, P71. 

Zestawienie kwot i danych przypisanych do powyższych wag prezentuje poniższa tabela. 

 

Tab. 23 Metryczka subwencji oświatowej 2020 rok. 

 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów.  

Di 5917,8938

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

1 Liczba uczniów 414,000 1 439,680498577 2 601 982,50

518,000 439,680498577 2 601 982,50

P1 413 0,4 175,447387355 1 038 279,01

P2 222 0,1 23,577070214 139 526,60

P3 136 0,2 28,887221163 170 951,51

P4 4 1,4 5,947369063 35 195,90

P5 4 2,9 12,319550202 72 905,79

P6 7 3,6 26,763160783 158 381,54

P7 11 9,5 110,982154834 656 780,61

Uczniowie klas I,II,III SP P46 150 0,065 10,354794351 61 278,57

Uczniowie dodatkowa nauka języka polskiego P47 1 1,5 1,593045285 9 427,47

Uczniowie SP P49 395 0,025 10,487548124 62 064,20

383,923913613 2 404 791,19

P48 43 0,75 34,250473621 202 690,67

P50 43 0,15 6,850094724 40 538,13

Dzieci nipełnosprawne w przedszkolach P67 1 9,5 10,089286803 59 707,33

Zadania pozaszkolne gminne P71 414 0,001 0,439680499 2 601,98

41,100568345 305 538,11

864,704980535160 5 312 311,80

SUBWENCJA  2020 5 312 312

Dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys m.

Razem zadania szkolne SOC

Razem zadania szkolne SOB

Dzieci 6-letnie w przedszkolach

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie szkół podstawowych małe szkoły.

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie niepełnosprawni

1,0620301898

Razem zadania szkolne SOA

Uczniowie szkół podstawowych 

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności
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W zestawieniu graficznym dane te prezentują się następująco: 

 

Rys. 7  Składniki subwencji oświatowej 2020r. 

 

 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

 

Stronę dochodową szkolnictwa uzupełnia dodatkowo dotacja przekazywana w przeliczeniu na 

dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie.  

Poniższe tabele przedstawiają rozliczenie subwencji na poszczególne placówki.                              

W rozliczeniach tych uwzględniono liczbę uczniów, rodzaje szkół oraz niepełnosprawności. 

Przeliczono uczniów analogicznie jak w metryczce. 

 

 

 

 

 

 

1 038 279,01

139 526,60

170 951,51

35 195,90

72 905,79

158 381,54

656 780,61

61 278,57

9 427,47

62 064,20

202 690,67

40 538,13

59 707,33

2 601,98

Uczniowie szkół podstawowych

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności

Uczniowie szkół podstawowych małe szkoły.

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie niepełnosprawni

Uczniowie klas I,II,III SP

Uczniowie dodatkowa nauka języka polskiego

Uczniowie SP

Dzieci 6-letnie w przedszkolach

Dzieci 6-letnie wieś/miasto do 5 tys m.

Dzieci nipełnosprawne w przedszkolach

Zadania pozaszkolne gminne
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Tab. 24    Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 i 2019 – Szkoła Podstawowa w      

                 Walichnowy 

2020 

 

 

2019 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 25   Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 i 2019  – Szkoła Podstawowa w Pichlicach 

               2020 

 

 

 

SP Walichnowy Di 5917,8938 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 86 1 91,334596323 540 508,44
P1 86 0,4 36,533838529 216 203,38
P2 86 0,1 9,133459632 54 050,84
P7 1 9,5 10,089286803 59 707,33

P46 31 0,065 2,139990832 12 664,24

P49 86 0,025 2,283364908 13 512,71

Zadania pozaszkolne gminne P71 86 0,001 0,091334596 540,51

151,514537028 897 187,45

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności

Uczniowie kl. I,II,III

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie niepełnosprawni 

Uczniowie SP 

SP Walichnowy Di 5568,5657 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 88 1 92,265687237 513 787,54
P1 88 0,4 36,906274895 205 515,02
P7 1 9,5 9,960500327 55 465,70

P43 22 0,065 1,499317418 8 349,05

P46 88 0,025 2,306642181 12 844,69

Zadania pozaszkolne gminne P67 88 0,001 0,092265687 513,79

142,938422057 796 475,78

Uczniowie niepełnosprawni 

Uczniowie kl. I,II,III

Uczniowie Szkół Podstawowych

1,0484737186

Uczniowie szkół podstawowych 

SP PICHLICE Di 5917,8938 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 85 1 90,272566133 534 223,46
P1 85 0,4 36,10903 213 689,38
P2 85 0,1 9,02726 53 422,35

P3 85 0,2 18,054513227 106 844,69

P4 1 1,4 1,486842266 8 798,97

P5 2 2,9 6,159775101 36 452,89

P6 1 3,6 3,823308683 22 625,93

P7 1 9,5 10,089286803 59 707,33

P46 32 0,065 2,209022795 13 072,76

P49 85 0,025 2,256814153 13 355,59

Zadania pozaszkolne gminne P71 85 0,001 0,090272566 534,22

177,231598074 1 062 727,59

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie SP 

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie kl. I,II,III

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczn. szkół podst do 70 ucz.

Uczniowie niepełnosprawni …
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2019 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 26   Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 i 2019 – Szkoła Podstawowa w Tyblach/                

                Szkoła Specjalna w Tyblach 

 

2020 

 

 

2019 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

SP PICHLICE Di 5568,5657 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 69 1 72,344686583 402 856,14
P1 69 0,4 28,93787 161 142,46

P3 69 0,2 14,468937317 80 571,23

P5 2 2,9 6,081147568 33 863,27

P6 1 3,6 3,774505387 21 018,58

P43 20 0,065 1,363015834 7 590,04

P46 69 0,025 1,808617165 10 071,40

Zadania pozaszkolne gminne P67 69 0,001 0,072344687 402,86

128,778784487 717 515,98

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie Szkół Podstawowych

1,0484737186

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczn. szkół podst do 70 ucz.

Uczniowie niepełnosprawni …

SP/ SS TYBLE Di 5917,8938 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 19 1 20,178573606 119 414,66
P1 18 0,4 7,646617367 45 251,87

P4 3 1,4 4,460526797 26 396,92

P5 1 2,9 3,079887550 18 226,45

P6 6 3,6 22,939852100 135 755,61

P7 8 9,5 80,714294425 477 658,62

P46 5 0,065 0,345159812 2 042,62

Dzieci niepełnosprawne w przedsz. P67 1 9,5 10,089286803 59 707,33

Zadania pozaszkolne gminne P71 19 0,001 0,020178574 119,41

139,364911657 884 573,49

1,0620301898

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie kl. I, II, III

SP/ SS TYBLE Di 5568,5657 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 23 1 24,114895528 134 285,38
P1 23 0,4 9,645958211 53 714,15

P3 18 0,2 3,774505387 21 018,58

P4 4 1,4 5,871452824 32 695,57

P5 1 2,9 3,040573784 16 931,63

P6 8 3,6 30,196043096 168 148,65

P7 10 9,5 99,605003267 554 657,00

P43 3 0,065 0,204452375 1 138,51

P46 18 0,025 0,471813173 2 627,32

Zadania pozaszkolne gminne P67 23 0,001 0,024114896 134,29

176,924697645 985 351,09

Uczniowie kl. I, II, III

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczn. szkół podst do 70 ucz.

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie Szkół Podstawowych

1,0484737186
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Tab. 27 Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 i 2019 – Szkoła Podstawowa 

             w Starym Ochędzynie 

2020 

 

2019 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

Tab. 28   Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 i 2019 – Szkoła Podstawowa w   

                Sokolnikach 

2020 

 

SP STARY OCHĘDZYN Di 5917,8938 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 51 1 54,163539680 320 534,08
P1 51 0,4 21,665415872 128 213,63
P2 51 0,1 5,416353968 32 053,41
P3 51 0,2 10,832707936 64 106,82

P46 17 0,065 1,173543360 6 944,90

P49 51 0,025 1,354088492 8 013,35

Zadania pozaszkolne gminne P71 51 0,001 0,054163540 320,53

93,251560815 560 186,72

Uczniowie SP 

Ucz. pub. szk. dla dz. i mł. w poł. ze wsk. zamożności
Uczn. szkół podst do 70 ucz.

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie Szkół Podstawowych

SP STARY OCHĘDZYN Di 5568,5657 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 56 1 58,714528242 326 955,71
P1 56 0,4 23,485811297 130 782,28
P3 56 0,2 11,742905648 65 391,14

P35 1 1 1,048473719 5 838,49

Uczniowie klas I,II,III P43 13 0,065 0,885960292 4 933,53

P46 56 0,025 1,467863206 8 173,89

Zadania pozaszkolne gminne P67 56 0,001 0,058714528 326,96

97,345542403 542 402,00

Uczn. szkół podst do 70 ucz.

1,0484737186

Uczniowie szkół podstawowych 

Nauczanie indywidualne bez orzecz.

Uczniowie Szkół Podstawowych

SP SOKOLNIKI Di 5917,8938 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 173 1 183,731222835 1 087 301,86

P1 173 0,4 73,492489134 434 920,75

P5 1 2,9 3,079887550 18 226,45

P7 1 9,5 10,089286803 59 707,33

Uczniowie klas I,II,III P46 65 0,065 4,487077552 26 554,05

P47 1 1,5 1,593045285 9 427,47

Uczniowie SP P49 173 0,025 4,593280571 27 182,55

Zadania pozaszkolne gminne P71 173 0,001 0,183731223 1 087,30

276,473009160 1 664 407,76

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie dodatkowa nauka języka polskiego

Uczniowie niepełnosprawni …

1,0620301898

Uczniowie szkół podstawowych 
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2019 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tab. 29   Rozliczenie subwencji oświatowej 2019 – Gimnazjum w Sokolnikach 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

Tab. 30    Rozliczenie subwencji oświatowej 2019 – Gimnazjum w Walichnowach 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

SP SOKOLNIKI Di 5568,5657 4,78

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 177 1 185,579848192 1 033 413,58

P1 177 0,4 74,231939277 413 365,43

P5 1 2,9 3,040573784 16 931,63

P7 1 9,5 9,960500327 55 465,70

Uczniowie klas I,II,III P43 45 0,065 3,066785627 17 077,60

P46 177 0,025 4,639496205 25 835,34

Zadania pozaszkolne gminne P67 177 0,001 0,185579848 1 033,41

280,519143411 1 563 122,69

Uczniowie niepełnosprawni …

1,0484737186

Uczniowie szkół podstawowych 

Uczniowie Szkół Podstawowych

Uczniowie niepełnosprawni …

Gimnazjum Sokolniki Di 5568,5657 66,67

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 16,001 1 16,776418277 93 420,59
P2 16,001 0,27 4,529632935 25 223,56

P5 1 2,9 3,040573784 16 931,63

P6 2 3,6 7,549010774 42 037,16

P7 2 9,5 19,921000653 110 931,40

Uczniowie gimnazjów P40 16,001 0,04 0,671056731 3 736,82

P46 24 0,025 0,629084231 3 503,10

Zadania pozaszkolne gminne P67 16,001 0,001 0,016776418 93,42

53,116777385 295 877,69

Uczniowie gimnazjów

1,0484737186

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie niepełnosprawni …

Uczniowie Szkół Podstawowych

Di 5568,5657 66,67

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Liczba uczniów 23 1 23,766592558 132 345,83

P2 23 0,27 6,416979991 35 733,37

P6 1 3,6 3,774505387 21 018,58

Uczniowie gimnazjów P40 23 0,04 0,950663702 5 293,83

P46 34 0,025 0,891202661 4 962,72

Zadania pozaszkolne gminne P67 23 0,001 0,023766593 132,35

35,799944299 199 486,69

Zadania pozaszkolne gminne

Uczniowie gimnazjów

1,0484737186Gimnazjum Walichnowy

Uczniowie gimnazjów
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Tab. 31  Rozliczenie subwencji oświatowej 2020 i 2019 – Przedszkola w Gminie Sokolniki 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole w Sokolnikach Di 5917,8938

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 25 0,75 19,91306606 117843,41

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 25 0,15 3,982613212 23568,68

141412,09

Przedszkole w Walichnowach Di 5917,8938

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 7 0,75 5,575658496 32996,15

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 7 0,15 1,115131699 6599,23

39595,39

Przedszkole w Pichlicach Di 5917,8938

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 4 0,75 3,186090569 18854,95

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 4 0,15 0,637218114 3770,99

22625,93

Przedszkole w Ochędzynie Di 5917,8938

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P51 7 0,75 5,575658496 32996,15

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P53 7 0,15 1,115131699 6599,23

39595,39

1,0620301898

1,0620301898

1,0620301898

1,0620301898
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2019 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

Przygotowane w ten sposób dane posłużyły do rozliczenia strony dochodowej każdej placówki. 

Stronę wydatkową ustalono w oparciu o dane z Biura Obsługi Szkół – części opisowej do 

sprawozdania rocznego. Na podstawie zebranych dany ustalono rozliczenie roczne oświaty w 

Gminie Sokolniki, które prezentuję poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole w Sokolnikach Di 5568,5657

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P48 22 0,75 17,29981636 96335,16

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P50 22 0,15 3,459963271 19267,03

115602,20

Przedszkole w Walichnowach Di 5568,5657

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P48 7 0,75 5,504487023 30652,10

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P50 7 0,15 1,100897405 6130,42

36782,52

Przedszkole w Pichlicach Di 5568,5657

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P48 19 0,75 14,94075049 83198,55

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P50 19 0,15 2,988150098 16639,71

99838,26

Przedszkole w Ochędzynie Di 5568,5657

Waga Ucz. Waga Ucz.przeliczeniowi Kwota r-em

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P48 3 0,75 2,359065867 13136,61

Dzieci 6 letnie w przedszkolach P50 3 0,15 0,471813173 2627,32

15763,94

1,0484737186

1,0484737186

1,0484737186

1,0484737186
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Tab. 32 Zestawienie dochodów i wydatków Zespołów Szkół za 2020 i 2019r. 

 

 

  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wymienione paragrafy opisują odpowiednio: 

80101 Szkoły podstawowe 

80104 Przedszkola 

80110 Gimnazja 

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa (Biuro Obsługi Szkół) 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

ZS W PICHLICACH ZS OCHĘDZYN ZS WALICHNOWY ZS TYBLE ZS SOKOLNIKI OGÓŁEM

80101 908 835,65 871 548,53 1 123 853,95 1 530 652,25 4 434 890,38

80104 225 740,20 242 090,58 265 548,21 675 433,05 1 408 812,04

80110 0,00 272 658,80 206 272,02 478 930,82

80143 0,00 259 995,88 259 995,88

80146 5 114,84 4 494,84 6 635,00 4 790,00 9 413,00 30 447,68

80148 70 721,99 148 064,61 218 786,60

80150 52 696,82 16 176,43 1 069 768,59 24 024,07 1 162 665,91

80152 11 260,44 145 135,89 156 396,33

80153 9 322,82 4 916,30 7 138,33 1 774,19 15 054,05 38 205,69

85401 8 656,57 172,01 128,89 106,59 21 081,42 30 145,48

WYDATKI 1 281 088,89 1 123 222,26 1 703 400,05 1 076 439,37 3 035 126,24 8 219 276,81

80101 6 924,15 1 979,45 1 237,24 15 114,65 25 255,49

80104 18 609,00 31 170,90 33 174,30 70 290,15 153 244,35

80148 14 479,90 39 174,00 53 653,90

80150 4 366,81 4 366,81

SUBWENCJA 717 515,98 542 402,00 995 962,47 985 351,09 1 859 000,38 5 100 231,92

DOTACJA 22 448,00 25 254,00 25 254,00 70 150,00 143 106,00

DOCHODY 779 977,03 600 806,35 1 055 628,01 989 717,90 2 053 729,18 5 479 858,47

-501 111,86 -522 415,91 -647 772,04 -86 721,47 -981 397,06 -2 739 418,34

Liczba uczniów 104 77 147 23 273 624,00

Niedobór na ucznia 4 818,38 -                6 784,62 -        4 406,61 -            3 770,50 -    3 594,86 -          4 390,09 -       

BUDŻET OŚWIATY 2019 r.
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80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach 

podstawowych 

80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy w gimnazjach 

80153 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i pracy - podręczniki 

85401 Świetlice szkolne 

Funkcjonowanie oświaty przy perturbacjach związanych z łączeniem oddziałów, 

ograniczeniem godzin świetlic, bibliotek szkolnych ograniczeniami COVID zamyka się kwotą 

7 939 661,25 zł przy środkach przekazanych w ramach subwencji, dotacji i pozyskanych 

środkach w szkołach na kwotę 5 609 041,38 zł. Niedobór wyniósł w ubiegłym roku 

2 330 619,87 zł. Jego drastyczny wzrost wiąże się z wprowadzoną reformą. W kolejnych latach 

należy się spodziewać dalszego wzrostu kosztów funkcjonowania oświaty ze względu na 

wzrosty cen energii, opłat, licencji, najniższej krajowej, podwyżek dla nauczycieli jak również 

pełnej struktury oddziałów.  

 

 

 

Rys. 8  Wydatki na oświatę w Gminie Sokolniki – 2020 i 2019 

 

2020 rok 

 

4 826 577,47

1 282 127,58

301 233,97
34 568,30

169 611,10

1 254 833,72

48 394,50 22 314,61
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2019 rok 

 

 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

 Zestawiając subwencję oświatową i dotację przedszkolną z wydatkami na oświatę 

otrzymujemy wskaźnik procentowy w wysokości (5 609 041,38 : 7 939 661,25) 70,65%. 
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Rys. 9 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z oświatą w Gminie Sokolniki 

 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

 

 Bardzo często słyszymy stwierdzenie, że oświata jest współfinansowana z budżetu 

państwa. W obiegu funkcjonują stwierdzenia, że kwoty przekazywane w ramach subwencji 

mają starczyć na wynagrodzenia i pochodne. Większość obciążeń finansowych związanych jest 

z zatrudnieniem i strukturą organizacyjną narzucaną odgórnie. Samorząd nie ma wpływu na 

zbilansowanie podwyżek dla nauczycieli czy podwyżki minimalnej pensji w przypadku 

obsługi. Poniżej prezentuję rozliczenie subwencji z kosztami płacowymi i pochodnymi od 

wynagrodzeń w placówkach.  

 

 

 

 

 

 

 

5609 041,38    
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-4000 000,00 -2000 000,00  -  2000 000,00  4000 000,00  6000 000,00  8000 000,00  10000 000,00

Dochody, subwencja, dotacja

Wydatki na oświatę w 2020

Niedobór



82 
 

 

 

 Bardzo dużym obciążeniem finansowym dla samorządów są przedszkola. Stosunek 

dotacji w wysokości 170 715,02 zł do kosztów, które wynoszą 1.282 127,58  zł wskazuje na 

ponad milionową różnicę. Ta relacja będzie się pogłębiać w kolejnych latach gdy samorząd 

zdecyduje o tworzeniu nowych oddziałów, co koreluje z coraz większą liczbą chętnych do 

korzystania z wychowania przedszkolnego. W poniższym zestawieniu przedstawiam koszty 

funkcjonowania przedszkoli w 2020 roku bez uwzględnienia subwencji na 6 letnie dzieci. Ilość 

zgłoszeń do przedszkoli w kolejnym roku szkolnym wymusza na organie prowadzącym 

tworzenie dodatkowych trzech oddziałów. Przyjmując dane z bieżącego roku - niedobór na 

oddział stanowił kwotę ok 160 000,00 zł a mnożąc to przez 3 powstające oddziały otrzymujemy 

prawie 480 000,00 zł środków które należy zaplanować na kolejny rok szkolny.  

 

Tab. 33 Budżet przedszkoli bez subwencji za 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Niedobór w finansowaniu przedszkoli wynosi w bieżącym roku wynosi 1 038 507,85 zł w 

ubiegłym roku stanowił kwotę 1 112 461,69 zł  

 

 

Kolejne zestawienie dotyczy kosztów funkcjonowania przedszkoli z uwzględnieniem 

subwencji oświatowej na dzieci 6 letnie. Należy pamiętać, że przerzucanie kosztów to tylko 

pozorny zabieg bo doliczając subwencję do przedszkoli powiększa się niedobór w szkołach 

podstawowych o wskazaną kwotę. 

 

 

 

ZS W PICHLICACH ZS OCHĘDZYN ZS WALICHNOWY ZS SOKOLNIKI OGÓŁEM

80104 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58

WYDATKI 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58

80104 1 257,50 23 659,85 18 482,40 48 029,80 91 429,55

DOTACJA 30 126,18 43 037,40 7 297,60 71 729,00 152 190,18

DOCHODY 31 383,68 66 697,25 25 780,00 119 758,80 243 619,73

-115 877,77 -213 904,84 -236 739,56 -471 985,68 -1 038 507,85

Ilość wychowanków 25 37 25 75 162,00

Niedobór na wychowanka 4 635,11 -                5 781,21 -        9 469,58 -            6 293,14 -          6 410,54 -       

Koszt wychowanka 5 890,46                 7 583,84         10 500,78           7 889,93           7 914,37        
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Tab. 34 Budżet przedszkoli z subwencją za 2020r. 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Zestawienie rok do roku pokazuje zmniejszoną różnicę niedoboru o niespełna 50 000,00 

zł. Zmiany niedoboru uwidaczniają się w zwiększonej kwocie subwencji, zwiększeniu liczby 

uczniów, ograniczeniach pandemicznych funkcjonowania przedszkoli. 

 

Gmina ponosi również opłaty związane ze zwrotami kosztów za dzieci z naszej gminy 

uczęszczające do przedszkoli w innych samorządach. Ogólna kwota wydatków na ten cel w 

ubiegłym roku wyniosła 103 127,95 zł  

Analizując koszty wychowania przedszkolaka w poszczególnych placówkach, stwierdzamy 

dużą rozbieżność wartościową od 5 890,46 zł do 10 500,78 zł. Rozbieżność podyktowana jest 

głównie czynnikami płacowymi determinowanymi przez: czas pracy nauczycieli, stopień 

awansu, ilość etatów obsługi. W tym obszarze jest pole do ewentualnych oszczędności.  

 Warunkiem poprawy sytuacji finansowej w szkołach jest dopełnienie oddziałów, jednak 

pozostaje to w sprzeczności z reformą oświaty. Zmiany doprowadziły do powstania nowych 

oddziałów w szkołach podstawowych w Pichlicach, Tyblach i Starym Ochędzynie (klasy VII i 

VIII) spowodowały, że roczny koszt kształcenia w tych placówkach wzrósł.  

ZS W PICHLICACH ZS OCHĘDZYN ZS WALICHNOWY ZS SOKOLNIKI OGÓŁEM

80104 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58

WYDATKI 147 261,45 280 602,09 262 519,56 591 744,48 1 282 127,58

80104 1 257,50 23 659,85 18 482,40 48 029,80 91 429,55

SUBWENCJA 22 625,93 39 595,39 39 595,39 141 412,09 243 228,80

DOTACJA 30 126,18 43 037,40 7 297,60 71 729,00 152 190,18

DOCHODY 54 009,61 106 292,64 65 375,39 261 170,89 486 848,53

-93 251,84 -174 309,45 -197 144,17 -330 573,59 -795 279,05

Ilość wychowanków 25 37 25 75 162,00

Niedobór na wychowanka 3 730,07 -                4 711,07 -        7 885,77 -            4 407,65 -          4 909,13 -       

Koszt wychowanka 5 890,46                 7 583,84         10 500,78           7 889,93           7 914,37        

ZS W PICHLICACH ZS OCHĘDZYN ZS WALICHNOWY ZS SOKOLNIKI OGÓŁEM

80104 225 740,20 242 090,58 265 548,21 675 433,05 1 408 812,04

WYDATKI 225 740,20 242 090,58 265 548,21 675 433,05 1 408 812,04

80104 18 609,00 31 170,90 33 174,30 70 290,15 153 244,35

SUBWENCJA 99 838,26 15 763,94 36 782,52 115 602,20 267 986,91

DOTACJA 22 448,00 25 254,00 25 254,00 70 150,00 143 106,00

DOCHODY 140 895,26 72 188,84 95 210,82 256 042,35 564 337,26

-84 844,94 -169 901,74 -170 337,39 -419 390,70 -844 474,78

Ilość wychowanków 35 21 25 72 153,00

Niedobór na wychowanka 2 424,14 -                8 090,56 -        6 813,50 -            5 824,87 -          5 519,44 -       

Koszt wychowanka 6 449,72                 11 528,12        10 621,93           9 381,01           9 207,92        

BUDŻET PRZEDSZKOLI 2019
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 W tabeli Budżet oświaty 2020 policzyłem niedobór finansowy na ucznia w każdej z 

placówek. W szkołach podstawowych w naszej gminie wynosi on od 731,02 zł do 14 865,74 zł 

na ucznia. Średnia wartość niedoboru na ucznia w Gminie wynosi 5 629,52 zł. (w 2019 -

4.390,09 zł).  

 

Realizując szkolnictwo na poziomie podstawowym, musimy pamiętać o kosztach 

związanych z transportem dzieci do szkół. W 2020 roku, by zapewnić dowozy wykorzystywano 

dwa środki transportu.  Trasa jaką w skali roku pokonał samochód dowożący dzieci do Szkoły 

w Tyblach wyniosła 31.820 km. Obecnie dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie 

Gminy realizowany jest za pośrednictwem komunikacji zbiorowej PKS Wieluń.  

Miesięczne koszty dowozu z opiekunem zostały zestawione poniżej: 

 

Tab. 35 Zestawienie kosztów transportu dzieci do szkół. 

Miesiąc autobus opiekunka 

styczeń 6 288,34   

luty 6 288,34   

marzec 6 288,34   

wrzesień  4 218,00 2 430,00 

październik 4 389,00 2 430,00 

listopad 3 075,77   

grudzień 3 075,77   

Razem w 2020 roku 33 623,56 4 860,00 

 38 483,56 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sokolnikach  

 

Jak informowałem w poprzednim Raporcie dokonano analizy środków transportu. 

Nieprzydatne jednostki postanowiono sprzedać lub zlikwidować. Dokonano wycen 4 środków 

transportowych przeznaczonych do wycofania. Sprzedano trzy wycofane środki transportu a 

bieżący rok zaplanowano sprzedaż lub złomowanie ostatniej jednostki.  
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INWESTYCJE I FUNDUSZ SOŁECKI  
 

 Fundusz sołecki co nic innego jak część kwoty wygospodarowanej w ramach budżetu 

którą przeznacza się na zadania zgłoszone do realizacji przez dane sołectwo. Zadania te 

oczywiście muszą być spójne z katalogiem zadań gminy. W związku ze znaczącym obłożeniem 

wydatkowym związanym z oświatą i inwestycjami postanowiono o niewyodrębnianiu środków 

na fundusz sołecki na 2020 rok.   

W ubiegłym roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

- zmodernizowano stację uzdatniania wody w Walichnowach za kwotę 82 901,75 zł., 

- wykonano remont nawierzchni części drogi w Starym Ochędzynie za 601 360,53 zł., 

- dokonano zakupu garażu blaszanego – 5 980,00 zł., 

- wybudowano kanalizację deszczową na ul. Zielonej -  124 581,99 zł., 

- rozbudowano kanalizację sanitarną, wykonano dwie przepompownie i odcinek kolektora 

tłocznego na realizację wydatkowano 1 346 526,76 zł., 

- doposażono place zabaw na kwotę – 15 510,30 zł  

- finansowano przyłącza do nowej linii wodociągowej, 

- naprawiono wiaty przystankowe, zakupiono masę asfaltową do uzupełniania ubytków,  

- zakupiono tablice z oznakowaniem miejscowości, 

- dokupiono pojemniki niezbędne do zimowego utrzymania dróg, 

- zakupiono lustra drogowe, 

- opłacono niezbędne remonty ciągników i maszyn, 

- finansowano naprawy przepompowni ścieków, 

- zakupiono sadzonki kwiatów,  
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KULTURA I SPORT  
 

 Na terenie gminy Sokolniki działają dwie instytucje kultury, wpisane do rejestru: 

- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sokolnikach. 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki realizuje swe zadania w dwóch 

placówkach: budynku przy ulicy Parkowej w Sokolnikach, oraz w filii w Starym Ochędzynie.  

W roku 2020 przekazano dotację dla GOKSiT w Sokolnikach w wysokości 263 500,00 zł na 

funkcjonowanie jednostki.  

Biblioteka Publiczna w 2020 roku zatrudniała dwóch pracowników. Kwota dotacji 

przekazana na działalność placówki wyniosła 120 000,00 zł.  

 Szczegółowe informacje w zakresie działalności placówek znajdziemy w 

sprawozdaniach z działalności instytucji, a finanse ujęto odpowiednio w Rocznym 

Sprawozdaniu z wykonania Budżetu za 2020 rok.  

W związku z panującymi ograniczeniami wywołanymi pandemią w ubiegłym oku 

odstąpiono od organizacji imprez.  
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Działania COVID w Gminie 
 

Za nami kolejny rok budżetowy determinowany obostrzeniami covidowymi. To czas 

wielu ofiar jakie pochłonęła pandemia. Również w skali mikro – Gminy, wyraźnie widać 

wzrost umieralności. Kolejne lockdowny przełożyły się na funkcjonowanie wielu firm, 

instytucji, urzędów. Zmienił się sposób kształcenia w placówkach szkolnych a nauczanie 

zdalne stało się normą. Codzienne wiadomości okupione smutnymi statystykami zachorowań, 

powolny rozruch szczepień niepewność jutra to obraz 2020 roku. 

Na szczeblu samorządowym priorytetem pozostały wyzwania utrzymania pracy urzędu 

przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka zachorowania. Kierowanie pracowników do pracy 

zdalnej wymusiło przygotowanie stosownych regulaminów. Osoby pozostające w urzędzie 

chroniliśmy przez: wyposażenie w maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, montaż szyb 

ochronnych, dezynfekcję pomieszczeń urzędu. Ograniczono wejścia petentów. Zakupiono 

komputery do pracy zdalnej. Przenoszono obrady sesyjne do budynku GOKSiT mającego 

znacznie większą powierzchnię przy jednoczesnym zredukowaniu osób biorących udział w 

spotkaniach. Przesunięto finanse będące w dyspozycji GKRPA na zakup środków do walki z 

COVID. Bezpośrednio informowano Sanepid o przypadkach styczności z osobami 

zakażonymi. Podjęte działania skutkowały uniknięciem paraliżu pracy urzędu.  

Dostosowano działalność placówek oświatowych zgodnie z pojawiającymi się 

przepisami ogólnymi. Na początku postawiono na dezynfekcję, częste wietrzenia pomieszczeń 

wyposażenie nauczycieli w przyłbice i maseczki ochronne. W kolejnych terminach  

wprowadzono naukę zdalną. Skorzystano z pojawiających się naborów i pozyskano sprzęt 

komputerowy dla dzieci, które zgłaszały potrzeby. Organizowano narady z dyrektorami szkół 

podczas których zwracano uwagę na konieczność wykorzystania pracowników gospodarczych 

do prac zastępczych lub poszukiwanie oszczędności ze względu na przestój. Wymieniano się 

informacjami w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy lub ulg na walkę z pandemią. 

Przygotowano i złożono stosowne wnioski. Przejęto na Gminę koszty funkcjonowania 

dowozów w czasie nałożonych obostrzeń. 

Ograniczono dostęp do placów zabaw, pomieszczeń szkół. Zrezygnowano z 

prowadzenia zajęć dodatkowych w myśl wprowadzanych obostrzeń. Zrezygnowano z 

organizacji imprez kulturalnych.  

Urząd włączał się aktywnie we wszystkie działania informacyjne i promocyjne 

skierowane na walkę z pandemią. Na bieżąco umieszczano komunikaty na stronie internetowej, 

facebooku, instagrame, przekazywano wiadomości SMS, kurendy. Zorganizowano stanowisko 
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koordynacji transportu dla osób wymagających dowozu na szczepienia. We współpracy z 

jednostkami OSP przeprowadzono kampanię informacyjną w zakresie szczepień. Informowano 

o kolejnych założeniach tarcz antykryzysowych. Przekazywano informacje o możliwości 

pozyskania przez rolników środków na walkę z covid. Włączono się w akcję odbioru kwiatów 

od lokalnych producentów w ramach rekompensat organizowanych przez ARiMR. 

Doposażono jednostki OSP w niezbędne płyny, rękawice czy ubrania ochronne. 

Dystrybuowano środki ochrony dla szkół i przedszkoli.  

Również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dostosował swoją pracę do bieżących 

warunków. Wspomagano mieszkańców w wykonywaniu zakupów, organizowano wszelką 

pomoc by złagodzić skutki obostrzeń.  

Biblioteka i GOKSiT po części przeniosły swoją działalność do sfery internetu. 

Wykorzystano czas na dokończenie biura za sceną w ośrodku, przygotowano pomieszczenie 

pod rozszerzenie bazy bibliotecznej.  

Dla wszystkich był to trudny czas wykonywania . Pracownicy bardzo odpowiedzialnie 

podchodzili do swoich obowiązków i często rezygnowali z bezpiecznej pracy zdalnej by 

dotrzymać terminom załatwiania spraw. Zastępstwa wymuszone izolacjami i kwarantannami 

były wykonywane bez dodatkowych gratyfikacji. Analizując pracę innych urzędów w powiecie 

z zadowoleniem stwierdzam, że nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania. 
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Wnioski  
 

 Miniony rok uznaję za okres wyzwań, pracy w bardzo trudnych warunkach. Okres wielu 

wyrzeczeń i konieczności natychmiastowego przystosowywania się do pojawiających się 

obostrzeń.  

 Dokonana analiza dokumentów strategicznych, programów i uchwał potwierdza ich 

realizację mimo trudnych warunków ekonomicznych. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się 

na przygotowanie nowego dokumentu strategicznego i był to trafna decyzja. Kolejne zmiany 

przepisów prawa w tym zakresie narzucają na samorządy konieczność uzgodnień. W naszym 

przypadku udało się opracować dokument samodzielny. Wiele godzin pracy zespołu 

zaowocowało przygotowaniem i uchwaleniem dokumentu, który w przyszłości powinien 

pomóc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Oczywiście należy mieć świadomość o 

wybiórczości realizacji zadań spójnych z możliwościami finansowymi JST. Sprawdza się to co 

przekazywałem wcześniej - nie jesteśmy w stanie sfinansować całości zamierzeń dokumentów 

strategicznych.  

 Nadal odczuwamy skutki zmian prawnych w oświacie, które generują konieczne 

dopłaty do subwencji. Jest ona w opisywanym roku nieco niższa niż ujęta w poprzednim 

raporcie ale pragnę przypomnieć, że część zajęć nie była prowadzona ze względu na 

obostrzenia pandemiczne. Szukamy oszczędności w każdym arkuszu przedkładanym do 

zatwierdzenia. W bieżącym roku zdecydowaliśmy o utworzeniu 3 dodatkowych oddziałów 

przedszkolnych w odpowiedzi na liczbę zgłoszonych wychowanków i ewentualne utraty 

dotacji czy też konieczność dopłat dla innych samorządów. Przygotowanie nowych oddziałów 

i zabezpieczenie środków na ich funkcjonowanie w skali roku pochłonie ponad pół miliona 

złotych.  

 Rozpoczęto debatę nad systemem szkolnictwa w Sokolnikach. Przedłożone analizy 

zewnętrzne ujawniają wnioski o konieczności reorganizacji szkół. Rozpoznano możliwości 

pozyskania zgody Kuratora w przedmiotowym zakresie. W mojej ocenie należy kontynuować 

debatę na temat szkolnictwa. Proces nauki zdalnej wywołał falę frustracji rodziców co do 

procesu nauczania, jego jakości i rzetelności. 

 Galopujące ceny materiałów, usług, energii powodują permanentny wzrost kosztów 

bieżących i majątkowych Gminy. Mechanizmy rynkowe wymuszają na nas wzrost opłat i 

podatków. Zbilansowanie budżetu z każdym rokiem wydaje się trudniejsze.  

 Zmiany przepisów prawa powodują nieustanne wydatki na szkolenia, opłaty licencyjne 

programów wspomagających bezpośrednią pracę czy finansowanie kancelarii.   
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 Nie zmieniła się sytuacja biurokratyczna nakładana na urząd. Sprawozdania, 

zestawienia, raporty to podstawa zabierająca czas na bieżące wydawanie rozstrzygnięć. 

Zareagowaliśmy na trudną sytuację finansową ograniczając wynagrodzenia pracowników na 

okres kilku miesięcy. Liczyłem na solidarność nauczycieli przy wypłatach czternastek, tutaj 

jednak spotkał mnie zawód.  

 Aktywnie sięgaliśmy po środki zewnętrzne w czasie pandemii. Ich pozyskanie 

odzwierciedla „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GMINY SOKOLNIKI za 2020 

rok”. Dopominaliśmy się uwzględnienia obszaru Gminy w strategii województwa. 

Uczestniczyłem w spotkaniach z posłami na których przedstawiałem potrzeby samorządu. 

 Poznaliśmy zarys dokumentów strategicznych dla Polski. Analiza Krajowego Funduszu 

Odbudowy daje nadzieję na środki zewnętrzne niezbędne do prowadzenia dalszych inwestycji. 

Nie wiemy jednak jak będzie wyglądała dystrybucja wsparcia, jakiego rodzaju to wsparcie 

będzie. Musimy cierpliwie poczekać na publikację dokumentów wdrożeniowych.  

 Założenia Polskiego Ładu mogą powodować uszczuplenie wpływów z podatków PIT. 

Konsekwencje wpływów przełożą się na proces inwestycyjny i dalszy rozwój Gminy. 

Dostrzegam potrzebę przygotowywania dalszych dokumentów inwestycyjnych, pozwoleń, 

opracowań tak by maksymalnie elastycznie przygotować się do nowej perspektywy finansowej. 

Mówiąc o dokumentacji mam na myśli dalszą rozbudowę kanalizacji, przebudowę oczyszczalni 

ścieków, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne, doposażenie parku maszynowego do 

obsługi utrzymania terenów w gminie.  

 Weryfikacji powinniśmy poddać teren Gminy. W przypadku ustabilizowania prawa w 

tym zakresie warto zastanowić się nad nowymi dokumentami planistycznymi. W ubiegłym 

roku Gmina włączyła się w proces tworzenia dokumentacji zjazdów w obrębie węzła Wieluń 

już dzisiaj mogę powiedzieć, że nastąpił postęp w tym zakresie.  

 Należy zrewidować proces wynagradzania pracowników. Uważam, że zarobki należy 

urealnić. Należy się zastanowić nad organizacją urzędu by w pełni zaspokoić oczekiwania 

mieszkańców. Musimy pochylić się nad środkami komunikacji z mieszkańcami, usprawnić 

stronę internetową, wymienić przestarzałe oprogramowania. 

 

  

     WÓJT GMINY 

/-/ Sylwester Skrzypek 


