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Szanowni Państwo, 
 

przekazuję Państwu „Raport o stanie Gminy Aleksandrów  w 2018 roku”, 

który jest próbą przedstawienia obrazu naszej gminy tylko w niektórych  

sferach działalności. 

 

Składam serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania tego dokumentu. 

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców 

Gminy Aleksandrów do zapoznania się z tym dokumentem. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Paweł Mamrot 

Wójt Gminy Aleksandrów 
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Aleksandrów, dnia 30 maja 2019 r.  

 

 

 

RAPORT O STANIE  

GMINY ALEKSANDRÓW W ROKU 2018 

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Wójt przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy 

Aleksandrów w roku 2018. 

 

 

I. Polityki, programy i strategie 

 

 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2015 - 2022 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów na lata 

2016-2022 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów na lata 2017-2022 

 Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019  

z uwzględnieniem lat 2020-2023 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Aleksandrów na 2018 rok 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Aleksandrów na lata 2018-2022  

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2018 roku. 
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II. Finanse gminy 

 

1. Wykonanie budżetu 2018 roku. 

 Planowane Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. ustalono w wysokości 

20.620.706,93 zł w tym dochody bieżące w kwocie 19.048.842,75 zł oraz dochody 

majątkowe  w kwocie 1.571.864,18 zł  

 Wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. ustalono w wysokości 26.148.558,00 

zł w tym wydatki bieżące w kwocie 18.996.021,82 zł oraz wydatki majątkowe 7.152.536,18 

zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 

5.527.851,07 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.983.959,07 zł i rozchody budżetu na 

łączną kwotę 456.108,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

 

2. Realizacja dochodów Gminy Aleksandrów w 2018 roku.  

 

Dochody bieżące. 

 

 Planowane dochody bieżące  19.048.842,75 zł wykonano w kwocie 19.454.972,66 zł 

co stanowiło 102 % założonego planu.  

 

 
 

 

Dochody majątkowe. 

 

 Planowane dochody majątkowe 1.571.864,18 zł wykonano w kwocie 1.433.661,37 zł 

co stanowiło 91 % planu.  

 

0,00 

10 000 000,00 

20 000 000,00 

30 000 000,00 
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Ogółem dochody budżetu 20.620.706,93 zł wykonano w kwocie 20.888.634,03 zł, co 

stanowiło 101% planu. 

 

3. Realizacja wydatków  Gminy Aleksandrów w 2018 roku. 

 

Wydatki bieżące 

 

 Planowane wydatki bieżące 18.996.021,82 zł wykonano w kwocie 17.802.405,44 zł co 

stanowiło 94 % założonego planu.  

 Planowane wydatki majątkowe 7.152.536,18 zł wykonano w kwocie 6.837.408,35 zł 

co stanowiło 96% założonego planu.  

 Ogółem wydatki planowane w kwocie 26.148.558,00 zł wykonano w kwocie 

24.639.813,79 zł co stanowiło 94% założonego planu. W ramach wydatków ogółem wydatki 

majątkowe stanowiły 28%. 

 Dochody bieżące wykonano w kwocie 19.454.972,66 zł, natomiast wydatki bieżące 

wykonano w kwocie 17.802.405,44 zł co pokazuje, że gmina uzyskała nadwyżkę operacyjną 

w kwocie 1.652.567,22 zł.  

W związku z tym należy stwierdzić, że gmina wypełniła wymóg z art. 242 ustawy  

o finansach publicznych.  

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu ogółem: 
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W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 

010     Rolnictwo i łowiectwo 3 056 823,00 2 844 500,03 

  01010   
Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 
3 056 823,00 2 844 500,03 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
1 986 823,00 1 809 955,38 

      

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Aleksandrów  

1 986 823,00 1 809 955,38 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
1 070 000,00 1 034 544,65 

      

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Aleksandrów  

1 070 000,00 1 034 544,65 

600     Transport i łączność 627 000,00 626 592,05 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 257 000,00 256 660,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
7 000,00 6 660,00 

      

Budowa chodnika  w ciągu drogi 

powiatowej  w miejscowości 

Dębowa Góra Kolonia 

7 000,00 6 660,00 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

250 000,00 250 000,00 

      
Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik  
250 000,00 250 000,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 370 000,00 369 932,05 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
370 000,00 369 932,05 

      
Modernizacja drogi w miejscowości 

Stara ( Podchojny) 
370 000,00 369 932,05 

700     Gospodarka mieszkaniowa 263 294,00 247 101,14 

  70005   
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
263 294,00 247 101,14 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
98 000,00 90 036,04 

      
Budowa infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Wólka Skotnicka 
3 000,00 2 460,00 
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Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w miejscowości Rożenek 
70 000,00 67 613,52 

      
Zakup nieruchomości w postaci 

działki  w miejscowości Kotuszów 
15 000,00 13 034,90 

      
Zakup nieruchomości w postaci 

działki  w miejscowości Ostrów 
10 000,00 6 927,62 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
87 294,00 87 294,00 

      
Budowa infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Wólka Skotnicka 
87 294,00 87 294,00 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
78 000,00 69 771,10 

      
Budowa infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Wólka Skotnicka 
78 000,00 67 963,00 

750     Administracja publiczna 60 000,00 54 424,50 

  75022   
Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
60 000,00 54 424,50 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
60 000,00 54 424,50 

      
Wyposażenie audiowizualne sali 

posiedzeń Rady Gminy Aleksandrów  
60 000,00 54 424,50 

801     Oświata i wychowanie 350 000,00 343 260,61 

  80101   Szkoły podstawowe 350 000,00 343 260,61 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
350 000,00 343 260,61 

      

Budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej im. T. 

Kościuszki w Aleksandrowie 

350 000,00 343 260,61 

852     Pomoc społeczna 100 000,00 100 000,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 100 000,00 100 000,00 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek 

nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

100 000,00 100 000,00 

      
Instalacja fotowoltaiczna w ŚDS w 

Dąbrówce 
100 000,00 100 000,00 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
834 500,00 802 503,12 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 500,00 103 003,12 



Raport o stanie Gminy Aleksandrów w 2018 roku 

 

9 

 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
104 500,00 103 003,12 

      

Modernizacja wraz z rozbudową 

oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Aleksandrów  

104 500,00 103 003,12 

  90095   Pozostała działalność 730 000,00 699 500,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
5 000,00 500,00 

      

Magia Pilicy - Ochrona Przyrody 

Obszaru Funkcjonalnego Doliny 

Rzeki Pilicy  

5 000,00 500,00 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
480 000,00 480 000,00 

      

Magia Pilicy - Ochrona Przyrody 

Obszaru Funkcjonalnego Doliny 

Rzeki Pilicy  

480 000,00 480 000,00 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
245 000,00 219 000,00 

      

Magia Pilicy - Ochrona Przyrody 

Obszaru Funkcjonalnego Doliny 

Rzeki Pilicy  

245 000,00 219 000,00 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
1 805 419,18 1 763 810,15 

  92109   
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 
1 805 419,18 1 763 810,15 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
1 075 000,00 1 066 554,97 

      
Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Dąbrowa nad Czarną 
970 000,00 968 985,13 

      
Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Janikowice  
20 000,00 19 451,70 

      

Przebudowa  budynku  OSP w 

miejscowości Stara z przeznaczeniem 

na świetlicę wiejską   

15 000,00 10 042,52 

      
Rozbudowa  i przebudowa budynku 

OSP w Niewierszynie  
70 000,00 68 075,62 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
370 419,18 357 113,43 

      

Przebudowa  budynku  OSP w 

miejscowości Stara z przeznaczeniem 

na świetlicę wiejską   

370 419,18 357 113,43 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
360 000,00 340 141,75 

      

Przebudowa  budynku  OSP w 

miejscowości Stara z przeznaczeniem 

na świetlicę wiejską   

360 000,00 340 141,75 
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926     Kultura fizyczna 55 500,00 55 216,75 

  92601   Obiekty sportowe 55 500,00 55 216,75 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
55 500,00 55 216,75 

      

Budowa infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej w miejscowości 

Skotniki 

55 500,00 55 216,75 

      

Razem 7 152 536,18 6 837 408,35 

 

 Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w kwocie 3.751.179,76 zł. W trakcie roku 

zaciągnięto pożyczki i kredyty na łączną kwotę 3.724.953,76 zł oraz dokonano spłaty 

pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie 456.108,00 zł. Wieloletnia prognoza 

finansowa gminy opracowana do roku 2025 pokazuje, że gmina spełnia wskaźnik zadłużenia 

z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  

 

III.  Mieszkańcy gminy 

 

W okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkanek i mieszkańców 

zwiększyła się o 10 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 4422 osoby,  

w tym 2211  kobiet i 2211 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych:  

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 300 osób,  

a liczba mieszkańców – 366 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1242 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1536 osób,  

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 669 osób, a liczba 

mieszkańców  309 osób.  

W 2018 roku wymeldowało się z terenu naszej gminy 50 osób - 32 kobiety i 18 mężczyzn.  

33 osoby wymeldowały się do miast, a 17 osób do gmin wiejskich. Wiek wymeldowanych nie 

przekraczał 50 lat. 

W 2018 roku przybyło spoza terenu gminy 62 mieszkańców, w tym 30 mężczyzn i 32 

kobiety. Spośród przybyłych mieszkańców 28 pochodziło z gmin wiejskich, 31 z miast  

i 3 z zagranicy. W większości są to właściciele nowo wybudowanych bądź zakupionych 

budynków mieszkalnych, część  z nich pracuje za granicą. 

W 2018 roku urodziło się w gminie 54 dzieci, w tym 24 dziewczynki i 30 chłopców,                       

a zmarły  54 osoby,  w tym 25 kobiet i 29 mężczyzn.  
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Nie odnotowano w 2018 roku  zgonu  niemowląt.                                                                                            

Średnia wieku dla osób zmarłych w 2018 roku wyniosła 47 lat. 

 

IV.  Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Aleksandrów usługi medyczne świadczone są przez Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej SUL-MED w trzech miejscowościach – Aleksandrowie, 

Skotnikach i Dąbrowie nad Czarną. Jest to duże udogodnienie dla mieszkańców, którzy mogą 

korzystać z opieki lekarskiej w stosunkowo niewielkiej odległości od swojego miejsca 

zamieszkania.   

Na terenie gminy funkcjonują dwa punkty apteczne – w Aleksandrowie i w Dąbrowie nad 

Czarną. Ważną rolę, od kilku już lat, w zakresie podnoszenia stanu opieki zdrowotnej  

w gminie odgrywa Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce.  

Urząd Gminy w Aleksandrowie angażuje się w organizacje wielu akcji o charakterze 

profilaktycznym, które są skierowane do 

mieszkańców.  

Udało się również pozyskać środki od 

Wojewody Łódzkiego na doposażenie 

gabinetów szkolnych w nowy sprzęt 

medyczny.  

 

 

Liczba pacjentek i pacjentów w 2018 r., którzy skorzystali z usług Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej SUL-MED wyniosła – 2 152 osoby, a liczba udzielonych 

świadczeń zdrowotnych – 6023.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 12 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 11 podmiotów.  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

1) zakup materiałów i programów profilaktycznych  (dla szkół  podstawowych zakupiono  

program artystyczny o tematyce  uzależnień i przemocy w rodzinie  w kwocie 1.620,00 zł;   

dla  uczniów   biorących  udział  w  konkursach o  tematyce  antyalkoholowej i innych  

używek, jak również za promowanie zdrowego stylu życia – spędzanie wolnego czasu  bez 

nałogów (pozalekcyjne  zajęcia  sportowe) zakupiono nagrody rzeczowe w  kwocie 1.106,00 

zł, dla rodziców młodzieży gimnazjum zakupiono spotkanie  profilaktyczne pn.: 
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„Wywiadówka  profilaktyczna - Trudności  okresu  dorastania. Jak sobie z nimi  radzić?“  

w  kwocie  350,00 zł, dla  szkół  podstawowych zakupiono materiały profilaktyczne   

o  tematyce uzależnień  (broszury, filmy i ulotki)  w   kwocie   1.768,00 zł, dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną zakupiono warsztaty profilaktyczne z zakresu  

zapobiegania  narkomani, a dla nauczycieli z zakresu używek na kwotę 1.400,00 zł.    

2) zakup usług (m.in.:  prowadzenie  punktu  konsultacyjnego dla osób z problemem  

alkoholowym i  przemocą  w  rodzinie w kwocie – 4.400,00 zł. 

 

V. Pomoc społeczna 

 

  Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa, została powołana po to, 

by osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez własne zaangażowanie                    

i współpracę z jednostkami do tego powołanymi, zmierzały w kierunku poprawy własnego 

życia i integracji ze społeczeństwem. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są zobowiązani 

do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana w ramach 

świadczeń z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej 

korzystających. Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system 

zasiłków pieniężnych, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna. Osoba 

znajdująca się w sytuacji trudnej, który spotka się z pracownikiem socjalnym otrzymuje 

odpowiednią informację dotyczącą możliwości skorzystania z pomocy, jej form i warunków 

na jakich będzie mógł tę pomoc otrzymać. Pomoc społeczna zakłada współdziałanie osoby 

z pracownikiem socjalnym. Brak współudziału i aktywności w rozwiązywaniu swoich 

problemów życiowych może stanowić podstawę do wstrzymania lub odmowy udzielenia 

pomocy. W rodzinie chcącej skorzystać z pomocy społecznej poza spełnieniem kryterium 

dochodowego musi wystąpić co najmniej jeden z następujących powodów: sieroctwo, 

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  

w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska 

żywiołowa lub ekologiczna. Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek 

realizuje swoje zdania jest: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U.  
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z 2017 r. poz.1769), która określa zadania i formy świadczeń i zasady ich przyznawania. 

Innymi aktami prawnymi nakładającymi realizację zadań na Ośrodek są:  

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz.1952); 

 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 489 z późn.zm.); 

 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r, poz. 1938); 

 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 882 z późn.zm.); 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.); 

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 697); 

7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 

r. w sprawie realizacji Rządowego Programu Dobry Start (MP. poz 514).   

Udzielana pomoc kierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny – mieszkańców 

gminy Aleksandrów. Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku  

w formie decyzji administracyjnej.  

W sprawach świadczeń pomocy społecznej w 2018 r. wydano 512 decyzji 

administracyjnych. Każda wydana decyzja poprzedzona jest wywiadem środowiskowym 

przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania/pobytu osoby. 

Jedynie udzielenie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymaga wydania 

decyzji. W sytuacjach, w których zostanie stwierdzone marnotrawienie środków finansowych 

lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe są 

realizowane w formie niepieniężnej. 

 
1.  REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 

 W 2018 roku pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych                                     

i niepieniężnych objęto 193 rodziny.  Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy 

społecznej, tj. m.in. z wypłacanych świadczeń, z pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, 

załatwiania spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania 

uprawnień do rent, emerytur, kierowania do DPS, usług opiekuńczych. Ponadto pracownicy 
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Ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków, wydawali opinie  

i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, policji, sądów i innych uprawnionych 

instytucji. 

Wśród klientów Ośrodka dominują osoby mające trudności z funkcjonowaniem 

społecznym, u których występują problemy rodzinne, zdrowotne i prawne. Wiele rodzin  

szuka w Ośrodku informacji na temat możliwości skorzystania ze swoich uprawnień, 

możliwości formalnych rozwiązań swoich problemów. W 2018 roku na pomocą  pieniężną   

w postaci wypłaty zasiłków objęto odpowiednio:  

- zasiłki stałe 31 osób (343 świadczenia)  na kwotę 185 870,51 zł; zasiłek stały dla osoby 

samotnej, która nie osiąga dochodu wynosił  604,00 zł, a od października 2018 roku 645,00 

zł. 

- zasiłki okresowe wypłacono 16 rodzinom  (52) świadczenia/na kwotę  19.214,95 zł.                                      

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w wysokości stanowiącej różnicę  między 

kryterium dochodowym, a dochodem osoby. 

Zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe przyznano 53 osobom na 

kwotę 45 900 zł,  w tym 4 zasiłki przyznane w wyniku zdarzenia losowego. 

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe - 

282 składki na kwotę 14.347,82 złotych. 

16 osobom opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 138 świadczeń na kwotę 

312.100,00 złotych.   

Usługi opiekuńcze przyznano 4 osobom - wydatkowana kwota to 21.871,00 złotych. 

Dożywianiem objętych było 249 osób - wydatkowana kwota to 135.157,00 złotych. 

Kierujemy mieszkańców i prowadzimy  niezbędną dokumentację do uczestnictwa dla 60 osób 

- uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce. 

Przyjmujemy wnioski i wydajemy rodzinom Karty Dużej Rodziny. W 2018 roku wydanych 

zostało 17 kart. 

Dwie  rodziny w objęte były pomocą w postaci nadzoru i opieki asystenta rodziny.  

Kontynuujemy umowę z Bankiem Żywności w Łodzi na dystrybucję żywności dla  

mieszkańców gminy. Pomocą objętych jest 420 osób. 

 
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA. 

 System świadczeń rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, 

zorganizowanym na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. Ustawa  

o świadczeniach rodzinnych określa następujące świadczenia: 
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1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla 

opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 

4) świadczenie rodzicielskie.  

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy 

zasiłkowe, które trwają od listopada danego roku do października roku następnego. Obok 

posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego 

jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł  na osobę w rodzinie lub 764 zł, 

jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Dochód rodziny jest ustalany na 

podstawie dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Zasiłek 

rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka pozostającego na utrzymaniu 

osoby uprawnionej i wynosi na dziecko:  

- w wieku do 5 roku życia  – 95 zł.  

- na dziecko powyżej 5 roku życia –124 zł.  

- na dziecko powyżej 18 roku do ukończenia 24 roku życia – od 135 zł.  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:  

- urodzenia dziecka (1000 zł, jest to świadczenie jednorazowe), 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł 

miesięcznie),  

- samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie, 250 zł na dziecko 

niepełnosprawne)  

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (miesięcznie na 

trzecie i następne dziecko -95 zł)  

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł na 

dziecko do 5-go roku życia, 110 zł. na dziecko powyżej 5-go roku do ukończenia 24 lat) 

-rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo) 

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł miesięcznie na 

zamieszkiwanie w internacie, 69 zł. na dojazd do szkoły ponadgimnazjalnej). 

Poza zasiłkami rodzinnym i przysługującymi do nich dodatkami, w ramach ustawy                           

o świadczeniach rodzinnych realizowane są trzy rodzaje świadczeń opiekuńczych: 

- zasiłek pielęgnacyjny (184,42 zł miesięcznie, przyznawany niezależnie od dochodu 

dla dzieci i osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności oraz które 

ukończyły 75 rok życia). Do w/w zasiłku nie mają prawa osoby, które pobierają ten dodatek 
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pielęgnacyjny przy emeryturze lub rencie. Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1477 

miesięcznie, obecnie 1583 zł przysługiwało niezależnie od dochodu:  

- matce albo ojcu,  

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 - osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,  

- osobom na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży 

obowiązek alimentacyjny, spokrewnionym w linii prostej w I stopniu, 

- osobom które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej   

w celu sprawowania opieki na osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł 

miesięcznie, przy spełnieniu kryterium dochodowego 764 zł na osobę. Do katalogu świadczeń 

rodzinnych zalicza się również zapomogę wypłacaną w związku z urodzeniem się dziecka. 

Przysługuje w wysokości 1000 zł jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922 zł. 

Przyznawane są też świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie wypłacane 

matkom, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. 

 

3. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń 

 

 Ogółem w 2018 r. wypłacono dla 493 osób – 5546 zasiłków rodzinnych z dodatkami 

- 83 osobom 961 zasiłków pielęgnacyjnych, 19 osobom 232 świadczenia pielęgnacyjne, 13 

osobom 139 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1 osobie 12 zasiłków dla opiekuna, 43 

osobom 43 świadczenia w postaci jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 12 

osobom 128 świadczeń rodzicielskich - do 31 grudnia 2018 r. jednorazowe świadczenie za 

życiem - 1 osobie 1 świadczenie. Ogółem przyznano i wypłacono 5546 świadczeń na ogólną 

kwotę 1 695 630,19 zł. Od osób, którym zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne oraz 

świadczenie opiekuńcze opłacane są składki emerytalno–rentowe, wydatki z tego tytułu 

wyniosły 46.786,36 zł oraz składki zdrowotne jeśli nie posiadają innego tytułu, na ten cel 

wydatkowano 5.047,29 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, przysługują do 

ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do 

ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

725,00 zł. Okres zasiłkowy trwa od października do 30 września roku następnego. Zgodnie  

z art. 27 ust. 1 i 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu 
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wierzyciela należności. Ogółem wypłacono 7 osobom 117 świadczeń na kwotę 41.450,00 zł.  

Prowadzone są postępowania wobec 9 dłużników alimentacyjnych dla których gmina jest 

organem właściwym. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi 

właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego osobie uprawnionej. Egzekucję prowadzi komornik. W 2018 roku z tytułu 

wypłaconych alimentów wyegzekwowana kwota to 9.873,11 zł.  

W 2018 roku wypłacono 577 osobom 6 409 świadczeń wychowawczych 500+ na 

kwotę 3 198 124,20 zł natomiast świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” 

jednorazowo wypłacono 504 osobom, kwota wypłaconych świadczeń to 151 200 zł.  

Świadczenie ,,Dobry Start” wypłacane jest bez spełniania kryterium dochodowego. 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – kryterium dochodowe 800 zł,  kolejne bez 

kryterium, natomiast  w przypadku rodzin  z niepełnosprawnością - 1200 zł.  

 

VI.  Działalność inwestycyjna. 

Rok 2018 był szczególnym w historii gminy Aleksandrów. Budżet gminy osiągnął kwotę 

blisko 25 mln złotych, natomiast kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne wyniosła 

ponad 7 mln złotych. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych tego roku należało 

dokończenie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy. 

Ta bardzo duża inwestycja była 

realizowana w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020. Gmina otrzymała 

dofinansowanie na operację pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Aleksandrów oraz budowa 

sieci wodociągowej rozdzielczej  

w miejscowości Dębowa Góra Kolonia”. Był to drugi etap kanalizacji gminy  

w oparciu o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Drugim zadaniem, na realizację 

którego społeczność naszej gminy czekała bardzo długo, jest budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Aleksandrowie. Pod koniec sierpnia br. ruszyły intensywne prace 

związane z realizacją tej inwestycji. Wykonawcą tego zadania jest firma „REVBUD”  

z Torunia, która wygrała przetarg na jego realizację. Gmina Aleksandrów, jako jeden  

z nielicznych samorządów na naszym terenie, otrzymała dofinansowanie dla tej inwestycji 
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udzielone przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 

1.734.100 złotych. Całkowita wartość inwestycji to 4 218 564,08 złotych. Zakończenie prac 

budowlanych planowane jest na 2020 rok. Do kolejnych dużych inwestycji 2018 roku 

należała przebudowa strażnicy w miejscowości Stara. Projekt związany z poprawą 

infrastruktury dla potrzeb aktywności  artystycznej i kulturalnej  w  gminie Aleksandrów 

poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w miejscowości Stara otrzymał dofinansowanie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 

w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie 

VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Warto dodać, że w ramach tego naboru 

dofinansowanie otrzymały tylko cztery projekty – Gminy Aleksandrów, Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Świętego Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie, Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz Gminy Miasta Łowicz. Projekt Gminy Aleksandrów polega na poprawie bazy 

infrastrukturalnej o charakterze kulturalnym w gminie.  

Kolejne duże zadanie inwestycyjne tego roku realizowane było w Dąbrowie nad Czarną. 

Była to budowa świetlicy w tej miejscowości. W miejscowości Niewierszyn została 

zrealizowana rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstały nowe 

pomieszczenia, które w sposób zdecydowany wpłyną na poprawę funkcjonalności całego 

obiektu. 

Wśród zrealizowanych zadań infrastrukturalnych, zawsze bardzo ważne są inwestycje 

drogowe. Gmina Aleksandrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, wraz z innymi samorządami Nadpilicza 

realizuje projekt „Magia Pilicy – Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki 

Pilicy”. W ramach tego projektu w 2018 roku powstała infrastruktura związana  

z utwardzeniem dróg w miejscowości Skotniki i na odcinku Niewierszyn – Ostrów. Na rok 

następny planowane są inwestycje związane z budową małej infrastruktury turystycznej na 

terenie gminy. Na realizację tego zadania Gmina Aleksandrów pozyskała kwotę 480 tys. zł.  

z budżetu Unii Europejskiej. W 2018 roku zostały wykonane także kolejne nowe drogi 

bitumiczne: Borowiec – Kalinków, Taraska oraz Stara (Podchojny). Na wykonanie tej 

ostatniej inwestycji Gmina Aleksandrów pozyskała bardzo znaczne dofinansowanie 

z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

w wysokości 201.900,00 złotych. 

Gmina Aleksandrów w 2018 roku podejmowała działania mające na celu poprawę 

infrastruktury dróg powiatowych na swoim terenie. W tym roku realizowany był we 
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współpracy Gminy Aleksandrów z Powiatem Piotrkowskim remont odcinka drogi  

w miejscowości Niewierszyn.  

Ważną inwestycją realizowaną na terenie gminy była modernizacja oświetlenia 

ulicznego wraz z jego rozbudową.  Na terenie gminy zostały zamontowane nowe 

energooszczędne oprawy ledowe. 

Przy Szkole Podstawowej w Skotnikach zbudowana została infrastruktura sportowo – 

rekreacyjna, która ma charakter ogólnodostępny, jak również jest wykorzystywana podczas 

zajęć wychowania fizycznego. 

Wykonanie tak dużej liczby zadań inwestycyjnych przez Gminę Aleksandrów w 2018 

roku było możliwe, dzięki umiejętnemu łączeniu ich finansowania: ze środków unijnych, 

środków budżetu państwa oraz zaangażowaniu środków własnych. 

 

Budowa sali gimnastycznej w Aleksandrowie 

 

 

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie remontu strażnicy w Starej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
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Zmodernizowany obiekt w Starej 

 

 

Świetlica w Dąbrowie nad Czarną 

 

 

Remont drogi w Niewierszynie 
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Remont drogi w miejscowości Taraska 

 

 

Remont drogi w miejscowości Sieczka (Władysławów) 

 

Do najważniejszych inwestycji wykonanych w 2018 roku należą: 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów – 

realizacja II etapu tego zadania, 

 budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  

w Aleksandrowie – I etap realizacji tego zadania, 

 realizowana wspólnie z Powiatem Piotrkowskim przebudowa drogi powiatowej Nr 

1502E Sulejów - Kawęczyn – Krasik, 

 modernizacja drogi w miejscowości Stara (Podchojny), 

 remont drogi gminnej Borowiec – Kalinków, 
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 remont drogi gminnej w miejscowości Taraska, 

 remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka (Władysławów) 

 budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Skotniki obok szkoły 

podstawowej,  

 modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Aleksandrów, 

 budowa świetlicy w miejscowości Dąbrowa nad Czarną, 

 przebudowa  budynku  OSP w miejscowości Stara z przeznaczeniem na cele 

kulturalne,   

 budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wólka Skotnicka, 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rożenek, 

 realizacja projektu „Magia Pilicy - Ochrona Przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny 

Rzeki Pilicy” poprzez budowę dróg w miejscowościach: Niewierszyn – Ostrów  

i w Skotnikach. 

 

VII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Aleksandrów obejmuje 10 lokali mieszkalnych tj.: 

- 4 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Aleksandrów o pow. 

użytkowej: 70,90 m², 66,70 m², 44,50 m², 43,50 m²; 

- 2 lokale mieszkalne w budynku administracyjno-mieszkalnym (dawnego Komisariatu 

Policji  w Aleksandrowie) o pow. użytkowej: 54,26 m², 36,97 m²; 

- 1 lokal mieszkalny w budynku „Dom Nauczyciela” w miejscowości Skotniki o pow. 

użytkowej 34,20 m²; 

- 3 lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w miejscowości Niewierszyn  

o pow. użytkowej 66,54 m², 54,17 m², 34,07 m². 

Łącznie na dzień 1 stycznia 2018 r. w mieszkaniowym zasobie Gminy Aleksandrów 

znajdowało się 11 mieszkań, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. 10 mieszkań. 

Zmniejszenie liczby mieszkań związane było ze sprzedażą w 2018 r. jednego lokalu 

mieszkalnego położonego w budynku dawnej „Agronomówki” w miejscowości Skotniki na 

rzecz wieloletniego najemcy lokalu. 

W 2018 r. oddano w najem 2 lokale mieszkalne, znajdujące się w zasobie gminy. 

W 2018 r. na terenie Gminy Aleksandrów nie było prowadzonych postępowań 

eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy, 



Raport o stanie Gminy Aleksandrów w 2018 roku 

 

23 

 

przez ich najemców. 

W roku 2018 r. nie przeprowadzano remontów kapitalnych całych budynków, 

wiążących się  z  koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas 

trwania remontów. 

Wszystkie lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów 

wyposażenie są  w centralne ogrzewanie, instalację wodno-kanalizacyjną, łazienkę i WC. 

W 2018 r. nie były wypłacane dodatki mieszkaniowe. 

 

VIII. Ochrona środowiska 

Gmina Aleksandrów posiada aktualny Program Ochrony Środowiska opracowany na 

lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023. Powyższy program został przyjęty Uchwałą 

Rady Gminy Aleksandrów Nr XVI/124/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

W ramach programu na terenie Gminy Aleksandrów podejmowanych jest szereg 

działań takich jak: 

1. W zakresie ochrony przed hałasem na terenie Gminy Aleksandrów podejmowane są 

działania związane z poprawą infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę oraz jej 

modernizację. Powyższe działania mają istotny wpływ na minimalizację uciążliwości oraz 

zmniejszenie zanieczyszczeń atmosferycznych od hałasu. Działania w tym zakresie dotyczą 

przede wszystkim poprawy stanu technicznego dróg jak i bezpieczeństwa ruchu. W wyniku 

realizacji przedmiotowego zadania w 2018 roku wyremontowano i przebudowano ok. 600 m 

drogi gminnej w miejscowości Borowiec, ok. 600 m drogi gminnej w miejscowości Sieczka 

(Władysławów), ok. 1700 m drogi gminnej w miejscowości Stara (Podchojny), ok. 2700 m 

drogi gminnej w miejscowości Ostrów, ok. 700 m drogi gminnej w miejscowości Taraska 

oraz we współpracy z Powiatem Piotrkowskim ok. 4500 m drogi Kawęczyn-Niewierszyn. 

2. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Gminy Aleksandrów 

podejmowane były i są działania związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej 

oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach powyższego zadania w 2018 

roku wybudowano ok. 500 m wodociągu gminnego w miejscowości Dębowa Góra Kolonia. 

Ponadto w ramach powyższego zadania w 2018 roku zakończono II etap budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na terenie Gminy w ramach tego zadania 

wykonanych zostało 208 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. W zakresie gospodarki odpadami osiągany jest efekt w postaci: 

- podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie konieczności 

segregowania i właściwego postępowania z odpadami; 
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- likwidacji dzikich wysypisk śmieci; 

- zmniejszenia ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych. 

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Gminę Aleksandrów z zakresu gospodarki 

odpadami jest pozyskiwanie dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest  

i bezpieczne usuwanie ich z terenu Gminy. W 2018 roku Gmina otrzymała dofinansowanie  

w tym zakresie z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości ok. 32.000,00 zł.  

Zadanie polegało na zebraniu, załadunku, przygotowaniu do transportu, transport  

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 27 posesji w łącznej ilości ok. 74 Mg.  

W wyniku realizacji zadania planowane było i jest osiągnięcie efektu ekologicznego który 

będzie miał wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna 

azbestowe uwolnione do atmosfery. 

 

Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Aleksandrów za rok 2018 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych  

z terenu gminy w 2018 r. wyniosła: 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych 

[Mg] w 2018 r. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym: 643,460 

Opakowania z papieru i tektury 107,900 

Opakowania z tworzyw sztucznych 62,920 

Opakowania ze szkła 85,000 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 200,200 

Odpady wielkogabarytowe 5,600 

Zużyte opony 4,680 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,480 

RAZEM 1113,600 

 

 

IX. Sprawy obywatelskie 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie ,,Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej” - wybrano ofertę 

organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,Błysk” Aleksandrów opiewającą na kwotę 
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20 000 tys. złotych – zadanie zostało wykonane.  

 zadanie ,,Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu”  

- wybrano ofertę organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,Błysk” Aleksandrów 

opiewającą na kwotę 30 000 tys. złotych – zadanie zostało wykonane.  

 

X. Edukacja 

Stan organizacji szkół na terenie Gminy Aleksandrów 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy Aleksandrów  funkcjonowały trzy 

szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Szkoły podstawowe są w miejscowościach: 

Aleksandrów, Dąbrowa nad Czarną, Skotniki; Publiczne Gimnazjum w  Dąbrowie nad 

Czarną. W tych szkołach uczyło się  438  uczniów,  z tego w szkołach podstawowych 332 

uczniów, gimnazjum 41, w oddziałach zerowych 51 i w punkcie przedszkolnym 14. 

 

Wyszczególnienie Liczba W tym 

 Oddziałów Uczniów I II III IV V VI VII VIII O 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II              

w Dąbrowie 

n/Czarną 

8+0 136 12 15 9 18 20 12 14 17 19 

Szkoła 

Podstawowa im. T. 

Kościuszki                  

w Aleksandrowie 

9+0 165 17 11 9 16 35 21 18 14 24 

Szkoła 

Podstawowa                 

w Skotnikach 

8+0 82 10 10 2 9 16 8 8 11 8 

Razem 25+3 383 39 36 20 43 71 41 40 42 51 

Publiczne 

Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego                         

w Dąbrowie 

n/Czarną 

2 41   41       

 

 

Zatrudnienie w szkołach w roku 2018/2019 

 

Na terenie gminy  było  zatrudnionych  43  nauczycieli,  co daje w sumie  48,78  etatu                     

i 5,5 etatu  pozostałych zatrudnionych. 
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L.p. Wyszczególnienie Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 

 

razem 

  nauczyciele pozostali  

1. Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Dąbrowie 

n/Czarną 

 

13,44 2,25 15,69 

2. Szkoła Podstawowa im. T. 

Kościuszki w 

Aleksandrowie 

 

14,52 1 15,52 

3. Szkoła Podstawowa w 

Skotnikach 

 

11,72 + 1 p. p 1 13,72 

4. Publiczne Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Dąbrowie 

n/Czarną 

 

8,10 1,25 9,35 

 Razem 48,78 5,5 54,28 

 

 

Stopnie awansu zawodowego: 

 

Placówki      Stopień awansu zawodowego  w etatach 

 Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Dąbrowie n/Czarną 

0 0,22 1,53 11,69 

Szkoła Podstawowa 

im.T. Kościuszki w 

Aleksandrowie 

0 1,22 2,58 10,72 

Szkoła Podstawowa w 

Skotnikach 

0 0,78 5,11 6,83 

Publiczne Gimnazjum 

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w 

Dąbrowie n/Czarną 

0 0 0,11 7,99 

Razem 0 2,22 9,33 37,23 

 

Realizując art.30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela po analizie średnich wynagrodzeń  

nauczycieli za rok 2018, wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający do poszczególnych 

stopni awansu zawodowego: 

- dla nauczycieli stażystów - 0                                                                                                                  

- dla nauczycieli kontraktowych - 0 

- dla nauczycieli mianowanych - 0 
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- dla nauczycieli dyplomowanych – 99.541,48 zł 

 

Ogółem wypłacono kwotę:   99. 541,48 zł.  

 

Dowozy dzieci do poszczególnych szkół 

 

Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Skotnikach i Dąbrowy  nad Czarną 

dowożone były autobusami PKS. Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 

dowożone były autobusem szkolnym.  Natomiast dzieci do Gimnazjum dowożone były 

autobusami PKS  i autobusem szkolnym.  

 

Placówka Ilość dzieci dowożonych 

Publiczne Gimnazjum 

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego                          

w Dąbrowie n/Czarną 

35 

Szkoła Podstawowa im. 

T. Kościuszki                    

w Aleksandrowie 

97 

Szkoła Podstawowa w 

Skotnikach 

74 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II                   

w Dąbrowie n/Czarną 

76 

 

 

Stypendia socjalne 

Stypendium szkolne - wiosna 2018 r. 

1. Na wiosnę 2018 roku o stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej starało się 135 

uczniów; 

2. Wydano 123 decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego; 

3. Wydano 12 decyzji odmownych; 

4. 123 uczniów otrzymało wypłacone stypendium szkolne: 

SP - 60 

PG - 24 

L - 14 

T - 10 

ZSZ - 14 

Policealna-1 

5. Stypendium szkolne zostaje przyznane, gdy dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 
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kwoty 514 zł na miesiąc. Wysokość stypendium jest uzależniona od wysokości dochodu: 

0 zł-103 zł – stypendium wynosi 186 zł za miesiąc, 

104 zł-257 zł – stypendium wynosi 161 zł za miesiąc, 

258 zł-360 zł – stypendium wynosi 124 zł za miesiąc, 

361 zł- 514 zł – stypendium wynosi 100 zł za miesiąc. 

Łącznie wypłacono: 

SP- 35.440,96 zł 

PG - 15.154,00 zł 

L - 8.080,45 zł 

T -  5.762,00 zł 

ZSZ - 9.243,99 zł 

Szkoła Policealna - 500,00 zł 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń: 74.181,40 zł 

1. Na jesień 2018 roku o stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej starało się 118 

uczniów; 

2. Wydano 105 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego; 

3. Wydano 13 decyzji odmownych; 

4. 105 uczniów zostało wypłacone stypendium szkolne: 

SP - 62 

PG -12 

L -12 

T - 9 

ZSZ -10 

Szkoła Policealna - 0 

5. Stypendium szkolne zostaje przyznane, gdy dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 

kwoty 514 zł na miesiąc, a od miesiąca października 2018 r. wysokość stypendium jest 

uzależniona od wysokości dochodu: 

0 zł-106 zł – stypendium wynosi 186 zł za miesiąc; 

104 zł-257 zł – stypendium wynosi 161 zł za miesiąc; 

258 zł-360 zł – stypendium wynosi 124 zł za miesiąc; 

361 zł- 514 zł – stypendium wynosi 100 zł za miesiąc; 

Od października 2018 r. 

0 zł – 106 zł – stypendium wynosi 248,00 zł 

107 zł – 129 zł – stypendium wynosi 186,00 zł 
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129 zł – 370 zł – stypendium wynosi 161,00 zł 

371 zł – 528 zł – stypendium wynosi 124,00 zł 

Łącznie wypłacono: 

SP - 8.893,60 zł 

PG - 1.674,00 zł 

L - 1.710,00 zł 

T - 1.363,00 zł 

ZSZ - 1.425,00 zł 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń: 15.065,60 zł 

 

Refundacja kosztów kształcenia młodocianych 

 

Na podstawie art. 122  ustawy Prawo Oświatowe  pracodawcom, którzy zawarli 

umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę 

wójt gminy przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje 

środki finansowe w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy. W 2018 roku 

wydano 10 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 74214 zł. 

 

Poziom nauczania 

 

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

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

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

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. W związku z reformą szkolnictwa dotyczącą 

likwidacji gimnazjum i tworzeniem szkół ośmioklasowych, w roku 2018 sprawdzianów  

w szkołach podstawowych nie było. Natomiast wyniki  gimnazjum w roku 2018 obrazują  

tabele. 

 

Egzamin gimnazjalny 2018 

  

W roku szkolnym 2017/2018  do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 42 uczniów. 

 

 Część humanistyczna GH Część matematyczno – przyrodnicza  GM 

historia i WOS język polski biologia, chemia, fizyka, geografia matematyka 

szkoła 57,7% 64,9% 57,1% 52,6% 

powiat 56,3% 66,1% 54,3% 50,6% 

województwo 58% 67% 56% 52% 

kraj 59% 68% 56% 52% 
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Finansowanie zadań oświatowych 

 

Aby poprawić finansowanie zadań oświatowych, gmina pozyskuje na ten cel środki  

ze źródeł zewnętrznych. 

 
  

W 2018 roku pozyskane zostały środki w ramach Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”. Do szkół 

podstawowych z terenu gminy Aleksandrów zakupiono 6 interaktywnych monitorów 

dotykowych o przekątnej ekranu 65 cali z systemem Android. Na współfinansowanie 

realizacji tego projektu gmina Aleksandrów pozyskała środki finansowe z Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku. Zakupione tablice 

uatrakcyjnią prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewnią nauczycielom duży komfort pracy 

dydaktycznej. 

 

Projekt edukacyjny „Zaprogramuj przyszłość" 

 

W szkołach podstawowych na terenie gminy Aleksandrów realizowany był kolejny 

ciekawy projekt edukacyjny „Zaprogramuj przyszłość”. Projekt ten był realizowany we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania i Fundacją Orange. W ramach 

 Język angielski 

podstawowy rozszerzony 

szkoła 58,2% 34,3% 

powiat 66% 44,5% 

województwo 67% 50% 

kraj 68% 52% 
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projektu nauczyciele nauczania początkowego zostali przeszkoleni w zakresie kodowania  

i programowania, natomiast szkoły otrzymały zestawy robotów edukacyjnych oraz tabletów  

i innych pomocy dvd. Przeszkoleni nauczyciele prowadzą w swoich klasach zajęcia  

z kodowania z wykorzystaniem tych nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Zajęcia te 

cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. 

 
 

 

Projekt Erasmus+ 

 

Na terenie gminy Aleksandrów realizowany jest kolejny projekt współpracy 

międzynarodowej – „Erasmus+”. Jego realizacja została zaplanowana na okres 3 lat - od  

1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. Projekt nosi tytuł: „Arts talk about us”. Podczas 

realizacji tego projektu uczniowie z 8 krajów będą podejmowali różne działania artystyczne 

mające na celu wzajemne poznanie kultur i obyczajów oraz rozwijanie umiejętności 

artystycznych. Poza Szkołą Podstawową w Dąbrowie nad Czarną w projekcie udział biorą 

szkoły z następujących krajów: Hiszpania (koordynator całego projektu), Chorwacja, 

Finlandia, Włochy, Rumunia, Grecja, Czechy. Najważniejszym punktem projektu są wizyty 

(spotkania międzynarodowe) uczniów. Już w maju 

2018 r. do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad 

Czarną przyjechało kilkudziesięciu uczniów ze 

szkół partnerskich, gdzie przez tydzień  razem 

uczyli i realizowali zadania projektowe. Natomiast 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad 

Czarną wyjadą w kolejnych latach do Grecji (maj 

2019 r.) i do Włoch (maj 2020 r.). Uczniowie 

uczestniczący w projekcie w każdym miesiącu mają 
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do wykonania różne zadania, a rezultatami dzielą się z uczniami z krajów partnerskich. Są to 

między innymi, prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, prezentacje łączące 

wykorzystanie technologii informacyjnej, jako przekazu artystycznego. 

 

Budowa sali gimnastycznej w Aleksandrowie 

 

Pod koniec sierpnia  2018 r. ruszyły intensywne prace związane z realizacją bardzo 

ważnego zadania inwestycyjnego w gminie, czyli „Budową sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie”. Wykonawcą tego zadania jest firma 

„REVBUD” z Torunia. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2020 rok. 

 

Nowe wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie 

nad Czarną. 

Gmina Aleksandrów otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na zadanie polegające na 

wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Dąbrowie nad Czarną. Realizacja tego zadania ma na celu poprawę jakości i dostępności 

świadczeń opieki zdrowotnej.  Kwota dotacji przyznana przez Wojewodę Łódzkiego na to 

zadanie wyniosła 4 716,00 zł. Dzięki tej dotacji gabinet został wyposażony m. in.:  w tablice 

Ishihary do badania widzenia barwnego, stetoskop wraz z etui, siatki centylowe dla chłopców 

i dziewczynek, elektroniczną wagę medyczną wraz ze wzrostomierzem elektrycznym, stolik 

zabiegowy, kozetkę medyczną, ciśnieniomierz wraz z zasilaczem. Tablice Senella 

wykorzystywane w badaniu ostrości wzroku, parawan medyczny, maseczkę do sztucznego 

oddychania, środki do grupowej profilaktyki próchnicy zębów oraz przenośną apteczkę 

pierwszej pomocy.  
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X. Biblioteki 

 

               Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując 

działania niestandardowe Gminna Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy 

upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz 

kulturalno – oświatową.  Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Aleksandrów. Sieć 

biblioteczną tworzy Filia Biblioteczna w Skotnikach. Samorządowa instytucja kultury posiada 

majątek o łącznej wartości 228.908,10 zł, z czego 154.575,91 zł przypada na księgozbiór. 

Pozostałą część majątku stanowi wyposażenie, zestawy komputerowe i oprogramowanie. 

Jednostka zatrudnia 3 pracowników. Dyrektor 1/2 etatu, dwóch bibliotekarzy po  ½ etatu. 

Instytucje dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami . 

                Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie jako instytucja organizująca                             

i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie 

skompletowanym księgozbiorze. Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym 

pracę w bibliotece. Posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym  beletrystykę 

polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup 

wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. 

Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. 

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od 

innych czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są 

dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod 

uwagę sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły 

się książki, które ich najbardziej interesują. Na bieżąco biblioteka prowadzi selekcję 

księgozbioru książek zaczytanych oraz zdezaktualizowanych. Księgozbiór na dzień  

31 grudnia 2018 r. wynosił 16 286 woluminów. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja 

organizatora , oraz pozyskiwana corocznie dotacja  Ministra Kultury i Dziedzictwa 



Raport o stanie Gminy Aleksandrów w 2018 roku 

 

34 

 

Narodowego w ramach Programu  Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek”.  W 2018 roku zakupiono 254 woluminów, z czego 94 woluminy zakupiono  

z dotacji MKiDzN. Zarejestrowano 317 czytelników, którym udostępniono łącznie na 

zewnątrz i miejscu 12 516 woluminów. Najwięcej książek wypożyczono z literatury pięknej 

dla dorosłych – 8 163 tytułów, literatury dla dzieci i młodzieży – 2 351 tyt.  

i popularnonaukowej 351 woluminów.       

 

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji 

książki prowadzi następujące formy pracy : 

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie 

najnowszych publikacji, 

- mini konkursy czytelnicze, 

- wycieczki  i lekcje biblioteczne, 

- praca indywidualna z czytelnikiem ( np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze 

słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu 

skrzynek mailowych). 

- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury, 

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, 

- współpraca ze szkołami – podstawowymi oraz gimnazjum. 

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego 

korzystania z jej zbiorów. Promocja i upowszechnianie czytelnictwa należy do zadań 

podstawowych bibliotek. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie wraz Filią w Skotnikach stawia 

na jakość i różnorodność inicjatyw obejmujących pracę z książką i czytelnikiem. W roku 

2018 obyło się kilkadziesiąt przedsięwzięć promujących i upowszechniających czytelnictwo 

adresowanych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poniżej fotorelacja 

najważniejszych z nich: 
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XI. Gminne Centrum Kultury 

          Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie jest samorządową instytucją kultury, która 

prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne 

mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie 

ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum 
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Kultury w Aleksandrowie należy w szczególności edukacja kulturalna  i wychowanie przez 

sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie 

warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewienie folkloru i rękodzieła 

ludowego oraz organizacja imprez integracyjno – edukacyjnych, festynów, konkursów, 

przeglądów, ochrona i promocja kultury lokalnej. Podejmowane przez GCK działania 

organizacyjne imprez plenerowych – zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-

rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska, a także szerokiej promocji Gminy 

Aleksandrów. Gminne Centrum Kultury zostało utworzone na podstawie uchwały nr 

XXI/130/2012 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28.12.2012 r. Działalność swoją 

rozpoczęło dnia 05.06.2013r. Siedziba instytucji mieści się w budynku Urzędu Gminy  

w Aleksandrowie. Nadzór nad jednostką sprawuje Wójt Gminy Aleksandrów. Jednostka 

zatrudnia: 1 dyrektora na ½ etatu oraz animatora kultury na ½ etatu. 

         GCK współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz 

indywidualnymi animatorami życia kulturalnego poprzez organizację wielopokoleniowych 

spotkań np. warsztatów cukierniczych „Karnawałowe wypieki”. 

 

  

  

 

 

 

W marcu 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Siucicach odbył się VII Przegląd Piosenki 

Dziecięcej Gminy Aleksandrów. Wydarzenie to tradycyjnie już zostało połączone                            

z gminnymi obchodami Dnia Kobiet. Uczestnicy tego spotkania wysłuchali koncertu                         

w wykonaniu Alexandera  Evseeva. 
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Organizowaliśmy w ramach edukacji kulturalnej wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi, 

wycieczkę do Oświęcimia i Krakowa. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć                     

i pomagamy prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych np.:                   

XI Plener Malarski Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy nowoczesną instytucją, która realizuje wiele projektów dofinansowywanych 

ze źródeł zewnętrznych, które służą animowaniu i upowszechnianiu kultury w Gminie 

Aleksandrów. 

W 2018 roku Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie rozpoczęło po raz drugi 

realizację projektu dofinansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu 
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Wyszehradzkiego pt.:„Sport – the Language Young People in V4 Share ” we współpracy  

z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier. 

 

 

 

 

 

 

Z propozycji przedświątecznych zajęć warsztatowych zorganizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury w Aleksandrowie skorzystała grupa dzieci tworząc piękne karty i palmy 

wielkanocne. 

 

 

 

 

 

 

W  Dąbrowie nad Czarną odbyły się ciekawe warsztaty haftu krzyżykowego.                                      

Zajęcia poprowadziła mieszkanka naszej gminy Pani Magdalena Dąbrowska. 
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Festiwal Kulinarno - Historyczny połączony z obchodami Dnia Rodziny.                                 

Motywem przewodnim wydarzenia była tematyka związana z epoką Średniowiecza 

 

Uroczystością, o podniosłym charakterze, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez 

kulturalnych, jest spotkanie opłatkowe połączone z Gminnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek. 

 

 

 

 

 

 

     W okresie sprawozdawczym zostało zorganizowanych 13 form działalności kulturalno- 

edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, w których łącznie wzięło udział 

1526 osób. 

      Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie jest otwarte na wszelkie inicjatywy 

wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również 

na propozycje współpracy płynące z zewnątrz.  

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców polega na ich 

współudziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych inicjowanych przez GCK, które 

odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach 

mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego. 

Uczestnictwo w kulturze to także warsztaty grupowe czy też indywidualne, które rozbudzają 

pasje, uzdolnienia i zainteresowania. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, 

zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury.                                  
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Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym przyczynia się do zdobywania nowych 

umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich 

zaangażowanie.  

XII. Przedsiębiorcy 

 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie w rejestrze REGON, 25 nowych przedsiębiorców  

(1 – produkcja, 1 – handel, 23 – usługi).  

W 2018 r. wyrejestrowano 5 przedsiębiorców (3 - usługi, 2 – handel).  

 

XIII. Planowanie przestrzenne 

 

W 2018 r.  wydano  1 decyzję  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.   

W 2018 roku wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym  46 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 3 decyzj3 dotyczące zabudowy usługowej.  

 

XIV. Sprawy administracyjne  

 

W 2018 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 14-21 dni.  

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – około 2 miesiące.  

 

XV. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy 

 

 
Lp. Uchwała w sprawie Nr uchwały Data uchwały Uwagi 

1 

uchwała w sprawie trybu udzielania                  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy 

Aleksandrów oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania                       i 

wykorzystania dotacji, 

XXV/198/2018 25 stycznia 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego           

poz. 1278 

16.03.2018 r. 

 

 

2 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości, 
XXV/199/2018 25 stycznia 2018 r. 

 

3 
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości, 
XXV/200/2018 25  stycznia 2018 r. 

 

4 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej oraz 

prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 

2018-2025, 

XXV/201/2018 25  stycznia 2018 r. 

 

5 
uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018 rok. XXV/202/2018 25 stycznia 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego           

poz. 1149 

09.03.2018 r. 

6 

uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze    i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

XXVI/203/2018 27 lutego 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.1350 

20.03.2018 r.  
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania,  

 

7 

uchwała w sprawie szczegółowych  zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt                 w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych  udzielających schronienia 

osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Aleksandrów, 

 

XXVI/204/2018 27 lutego 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.1351 

20.03.2018 r. 

8 

uchwała w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           

w Aleksandrowie, 

 

XXVI/205/2018 27 lutego 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.1352 

20.03.2018 r. 

9 

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy             

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy     

w Rodzinie dla Gminy Aleksandrów na lata 

2018-2022, 

 

XXVI/206/2018 27 lutego 2018 r. 

 

10 

uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu, 

 

XXVI/207/2018 27 lutego 2018 r. 

 

11 

 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej oraz 

prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 

2018-2025, 

XXVI/208/2018 27 lutego 2018 r. 

 

12 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018 rok, 

 

XXVI/209/2018 27 lutego 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.1353 

20.03.2018 r. 

13 

 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości, 

 

XXVI/210/2018 27 lutego 2018 r. 

 

14 

uchwała w sprawie  przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Aleksandrów w 2018 roku, 

 

XXVII/211/2018 29 marca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.2387 

20.04.2018 r. 

15 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości, 

 

XXVII/212/2018 29 marca 2018 r. 

 

16 

uchwała w sprawie podziału Gminy 

Aleksandrów na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic i numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym, 

XXVII/213/2018 29 marca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.2388 

20.04.2018 r. 

17 

uchwała w sprawie podziału Gminy 

Aleksandrów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

XXVII/214/2018 29 marca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.2460 
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obwodowych komisji wyborczych. 30.04.2018 r. 

18 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 

Gminy Aleksandrów na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby 

radnych wybieranych    w każdym okręgu 

wyborczym, 

XXVIII/215/2018 25 maja 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.3197 

20.06.2018 r. 

19 
uchwała w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
XXVIII/216/2018 25 maja 2018 r. 

 

20 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na 

lata 2018-2025, 

XXVIII/217/2018 25 maja 2018 r. 

 

21 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018 rok, 

 

XXVIII/218/2018 25 maja 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.3265 

27.06.2018 r. 

 

22 

uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXI/165/2017 Rady Gminy Aleksandrów         

z dnia  8 września 2017 r. w sprawie 

określania warunków udzielenia bonifikat          

i wysokości stawek procentowych przy 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym  lokali 

mieszkalnych stanowiących własność gminy 

Aleksandrów, 

 

XXIX/219/2018 22 czerwca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.3504 

13.07.2018 r. 

23 
 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości, 
XXIX/220/2018 22 czerwca 2018 r. 

 

24 

uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta 

Gminy Aleksandrów, 

 

XXIX/221/2018 22 czerwca 2018 r. 

 

25 

uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego na 

realizację zadania w sprawach zarządzania 

kryzysowego, 

XXIX/222/2018 22 czerwca 2018 r. 

 

26 

uchwała w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Aleksandrów, 

 

XXIX/223/2018 22 czerwca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.5059 

04.10.2018 r. 

27 

uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Aleksandrów za 2017 rok, 

 

XXIX/224/2018 22 czerwca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.1085 

26.02.2019 r. 

28 
uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Aleksandrów, 
XXIX/225/2018 22 czerwca 2018 r. 

 

29 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018 rok, 

 

XXIX/226/2018 22 czerwca 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.3505 

13.07.2018 r. 

30 
uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu, 
XXX/227/2018 14 września 2018 r. 
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31 
uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu, 
XXX/228/2018 14 września 2018 r. 

 

32 

 uchwała w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Aleksandrów, 

 

XXX/229/2018 14 września 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.5547 

24.10.2018r. 

33 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy, 

 

XXX/230/2018 14 września 2018 r. 

 

34 

uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

 

XXX/231/2018 14 września 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.6749 

15.12.2018r. 

35 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli oraz regulamin 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 

 

XXX/232/2018 14 września 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.6750 

15.12.2018r. 

36 

uchwała w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów, terminów 

płatności dla inkasentów              i 

wynagrodzenia za inkaso, 

XXX/233/2018 14 września 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.5225 

11.10.2018r. 

37 

zmieniająca uchwałę w sprawie  wieloletniej 

prognozy finansowej oraz prognozy długu 

Gminy Aleksandrów na lata 2018-2025, 

XXX/234/2018 14 września 2018 r. 

 

38 

uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018 rok, 

 

XXX/235/2018 14 września 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz.5226 

11.10.2018r. 

39 

uchwała w sprawie uchwalenia            

„Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Aleksandrów”, 

XXXI/236/2018 
19 października 

2018 r. 

uchylona 

40 

uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę 

Aleksandrów na realizację zadań   w 

zakresie bieżącego utrzymania dróg, 

XXXI/237/2018 
19 października 

2018 r. 

 

41 

uchwała w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Aleksandrów , 

I/1/2018 20 listopada 2018 r. 

 

42 

uchwała w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Aleksandrów, 

I/2/2018 20 listopada 2018 r. 

 

43 

uchwała w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Aleksandrów, 

I/3/2018 20 listopada 2018 r. 

 

44 

uchwała w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Aleksandrów, 

I/4/2018 20 listopada 2018 r. 

 

45 

uchwała w sprawie powołania Komisji 

Budżetowo-Samorządowej Rady Gminy 

Aleksandrów, 

II/5/2018 30 listopada 2018 r. 

 

46 

uchwała w sprawie powołania Komisji 

Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej             

i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

II/6/2018 30 listopada 2018 r. 
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Aleksandrów, 

47 
uchwała w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów, 
II/7/2018 30 listopada 2018 r. 

 

48 

uchwała w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Aleksandrów, 

II/8/2018 30 listopada 2018 r. 

 

49 
uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Aleksandrów, 
II/9/2018 30 listopada 2018 r. 

 

50 

uchwała w sprawie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy 

Aleksandrów, 

II/10/2018 30 listopada 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

Poz. 6928 

21.12.2018r. 

51 

uchwała w sprawie zasad usytuowania na 

terenie gminy Aleksandrów miejsc 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

II/11/2018 30 listopada 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

Poz. 6929 

21.12.2018r. 

52 

uchwała w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Aleksandrów                        

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                  

o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie, na 2019 rok, 

II/12/2018 30 listopada 2018 r. 

 

53 
uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, 
II/13/2018 30 listopada 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

Poz. 6751 

15.12.2018r. 

54 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz prognozy długu 

Gminy Aleksandrów na lata 2018-2025, 

II/14/2018 30 listopada 2018 r. 

 

55 
uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018r. 
II/15/2018 30 listopada 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

Poz. 6930 

21.12.2018r. 

56 

uchwała w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego             

w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole           

i w domu" na lata 2019-2023, 

II/16/2018 30 listopada 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

(nie podlega 

publikacji) 

57 

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego w formie zasiłku 

celowego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim Programem 

Rządowym "Posiłek w szkole i w domu"         

w czasie obowiązywania programu. 

II/17/2018 30 listopada 2018 r. 

Dz. U.  woj. 

łódzkiego 

Poz. 6752 

15.12.2018r. 

58 

uchwała w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Aleksandrów na   

2019 r. 

III/18/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

59 

uchwała w sprawie określania przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Aleksandrów, 

udostępnionych dla operatorów                          

i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z nich. 

III/19/2018 28 grudnia 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego 

poz. 441 

18.01.2019 r. 
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60 

uchwała w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych               

z mieszkańcami Gminy Aleksandrów, 

III/20/2018 28 grudnia 2018 r. 

Dz. U.  woj. 

łódzkiego 

poz.442 

18.01.2019 r. 

61 

uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Budżetowo-Samorządowej Rady 

Gminy Aleksandrów na 2019 r., 

III/21/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

62 

uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Aleksandrów na 2019 r., 

III/22/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

63 

uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Kultury, Oświaty, Opieki 

Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy 

Aleksandrów na 2019 r., 

III/23/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

64 
uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Aleksandrów na 2019 r. 
III/24/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

65 

 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz prognozy długu 

Gminy Aleksandrów na lata 2018-2025., 

III/25/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

66 
uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Aleksandrów na 2018 r., 
III/26/2018 28 grudnia 2018 r. 

Dz. U.  woj. 

łódzkiego 

poz.565  

28.01.2019r. 

67 

uchwała w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej oraz prognozy długu Gminy 

Aleksandrów na lata 2019-2025, 

III/27/2018 28 grudnia 2018 r. 

 

68 
uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Aleksandrów na rok 2019. 
III/28/2018 28 grudnia 2018 r. 

Dz. U. woj. 

łódzkiego  

poz. 
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Wnioski końcowe 

 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Aleksandrów  zwraca się do 

Rady Gminy o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy  

o samorządzie gminnym. 

 


