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Wstęp
Raport o stanie gminy Sadkowice opracowano w związku z art. 28aa. ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378). Zgodnie
z wskazanym wyżej zapisem ustawy, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy
raport o stanie gminy.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy Sadkowice. Zgromadzone zostały w nim szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy. Dane i informacje przedstawione w raporcie mają
posłużyć przede wszystkim mieszkańcom do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu, a także będą podstawą do debaty o stanie Gminy Sadkowice. Raport ukazuje
trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości
dalszego rozwoju gminy. Niniejszy raport zawiera analizę obszarów działalności gminy.

Charakterystyka Gminy
I. Informacje ogólne
Gmina Sadkowice została utworzona Uchwałą Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim
Gmina Sadkowice leży w południowo-wschodniej części powiatu rawskiego. Zajmuje
powierzchnię 121,1 km2, graniczy z gminami Biała Rawska, Cielądz i Regnów w powiecie
rawskim oraz Błędów, Mogielnica i Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim i liczy 5461
mieszkańców. Gmina położona jest w południowej części Wysoczyzny Rawskiej, której
krajobraz tworzą faliste wysoczyzny morenowe z licznymi wzniesieniami kemów, ozów,
moren. Najwyższe wzniesienie sięga 196,9 m n.p.m. i leży na terenie kompleksu leśnego w
Trębaczewie.
Gmina Sadkowice ma charakter rolniczy. Lasów jest tu niewiele (6% powierzchni), dominują
użytki rolne, a wśród nich sady, plantacje krzewów borówki i warzyw. Siedzibą gminy jest
miejscowość Sadkowice.
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Mapa powiatu rawskiego

II Władze lokalne
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Sadkowice. Od 2014 roku tą funkcję
sprawuje pani Karolina Kowalska. W 2020 r. Wójt Gminy wydała 96 zarządzeń,
Organem uchwałodawczym Gminy jest Rada Gminy Sadkowice, która liczy 15 radnych.
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W skład Rady Gminy wchodzą następujący radni:
1. Jan Idzikowski - Przewodniczący Rady Gminy
2. Piotr Chylak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Waldemar Olborski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Mariusz Bednarek
5. Iwona Buchal
6. Grzegorz Dudek
7. Mariusz Górski
8. Bożena Grochal
9. Iwona Marczak
10. Tomasz Olszewski
11. Krzysztof Stańczak
12. Monika Szcześniak
13. Edyta Szymańska
14. Jan Szymański
15. Szymon Ziarkowski
Przy Radzie Gminy działają następujące stałe komisje:
Komisja Rewizyjna

1. Mariusz Górski - Przewodniczący
2. Szymon Ziarkowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Edyta Szymańska - Członek.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Jan Szymański - Przewodniczący
2. Iwona Marczak - Zastępca Przewodniczącego
3. Tomasz Olszewski -Członek.
Komisja Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Edukacji

1. Krzysztof Stańczak - Przewodniczący
2. Iwona Buchal - Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Chylak - Członek
4. Waldemar Olborski - Członek
5. Mariusz Bednarek - Członek
6. Grzegorz Dudek - Członek
7. Mariusz Górski - Członek
8. Bożena Grochal - Członek
9. Iwona Marczak - Członek
10. Tomasz Olszewski - Członek
11. Monika Szcześniak - Członek
12. Edyta Szymańska - Członek
13. Jan Szymański - Członek
14. Szymon Ziarkowski - Członek.
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W 2020 r. Radni VIII kadencji podjęli 60 uchwał. Uchwały te zostały opublikowane na stronie
BIP i powierzone Wójtowi Gminy do wykonania. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy,
do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Wykonując obowiązki
nałożone przepisami ustawy, Wójt Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w
2020 r. w sposób w nich określony. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego
opublikowane zostały
również w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Zestawienie podjętych uchwał przez Radę Gminy Sadkowice w 2020 roku przedstawia
poniższa tabela:
Lp.

Nr uchwały

W sprawie

1. Uchwała Nr XX/107/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Nr XX/108/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

3. Uchwała Nr XX/109/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.
4. Uchwała Nr XX/110/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.
5. Uchwała Nr XX/111/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

6. Uchwała Nr XX/112/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.

7. Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 202
8. Uchwała Nr XX/114/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.
9. Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r.
10. Uchwała Nr XXI/116/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.
11. Uchwała Nr XXI/117/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Sadkowice
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 sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe
w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat na rzecz gminy
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sadkowice oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sadkowice
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020-2033
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Trębaczewie
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Kłopoczynie
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12. Uchwała Nr XXI/118/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.
13. Uchwała Nr XXI/119/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.
14. Uchwała Nr XXI/120/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.
15. Uchwała Nr XXI/121/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego (z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Rawie Mazowieckiej)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego ( z przeznaczeniem dla Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej)
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020-2033

16. Uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
"Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Sadkowice"

17. Uchwała Nr XXII/123/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Sadkowice
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Sadkowice
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sadkowice w
2021 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

18. Uchwała Nr XXII/124/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.
19. Uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.

20. Uchwała Nr XXII/126/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.
21. Uchwała Nr XXII/127/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.
22. Uchwała Nr XXII/128/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.
23. Uchwała Nr XXII/129/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.
24. Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy
Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r.
25. Uchwała Nr XXIII/131/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia
2020 r.
26. Uchwała Nr XXIII/132/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia
2020 r.
27. Uchwała Nr XXIII/133/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 17 kwietnia
2020 r.
28. Uchwała Nr XXIV/134/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca
2020 r.
29. Uchwała Nr XXIV/135/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca
2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020-2033
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020-2033
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym
2020 z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”…….
w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/212/2014
Rady Gminy Sadkowice z dnia 4 marca 2014 r. w
sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia, i zamykania
placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych
występujących na terenie gminy Sadkowice.
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30. Uchwała Nr XXIV/136/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca
2020 r.
31. Uchwała Nr XXIV/137/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca
2020 r.
32. Uchwała Nr XXIV/138/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca
2020 r.
33. Uchwała Nr XXIV/139/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca
2020 r.
34. Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia
2020 r.
35. Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia
2020 r.
36. Uchwała Nr XXV/142/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia
2020 r.
37. Uchwała Nr XXV/143/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia
2020 r.
38. Uchwała Nr XXV/144/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia
2020 r.
39. Uchwała Nr XXV/145/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia
2020 r.
40. Uchwała Nr XXVI/146/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 4 września
2020 r.
41. Uchwała Nr XXVI/147/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 4 września
2020 r.
42. Uchwała Nr XXVII/148/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 25 września
2020 r.
43. Uchwała Nr XXVII/149/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 25 września
2020 r.
44. Uchwała Nr XXVII/150/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 25 września
2020 r.
45. Uchwała Nr XXVII/151/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 25 września
2020 r.
46. Uchwała Nr XXVIII/152/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 9 listopada
2020 r.
47. Uchwała Nr XXVIII/153/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 9 listopada
2020 r.

w sprawie ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacji na lata 20202023”
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020-2033
w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sadkowice za 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sadkowice za 2019 rok
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Sadkowice w roku szkolnym 2020/2021
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020-2033
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020–2033
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rawskiemu w 2020
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020–2033
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Sadkowice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rawskiemu w 2020 r
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
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48. Uchwała Nr XXVIII/154/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 9 listopada
2020 r.
49. Uchwała Nr XXIX/155/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada
2020 r.
50. Uchwała Nr XXIX/156/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada
2020 r.
51. Uchwała Nr XXIX/157/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada
2020 r.
52. Uchwała Nr XXIX/158/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 27 listopada
2020 r.
53. Uchwała Nr XXX/159/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
54. Uchwała Nr XXX/160/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
55. Uchwała Nr XXX/161/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
56. Uchwała Nr XXX/162/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
57. Uchwała Nr XXX/163/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
58. Uchwała Nr XXX/164/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
59. Uchwała Nr XXX/165/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.
60. Uchwała Nr XXX/166/2020 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 22 grudnia
2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020–2033
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia ponownych
wyborów Sołtysa Sołectwa Rokitnica -Kąty.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 r.”
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020–2033
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadkowice na
2021 rok
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sadkowicach
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/154/2013 Rady
Gminy Sadkowice z dnia 30.04.2013 r. w sprawie:
wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej jako
właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie wspierania rodzin.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Sadkowice
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadkowice na lata 2020–2033
w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2021–2034

Nadzór Prawny Wojewody w 2020 roku wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do
Uchwały Nr XX/107/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice. W związku z wszczętym
postępowaniem Rada Gminy Sadkowice w dniu 25 marca 2020 roku podjęła nową Uchwałę
Nr XXII/126/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy, uchylając nią poprzednią uchwałę.
Wszystkie wykazane w niniejszej tabeli uchwały Rady Gminy były realizowane przez Wójta
Gminy. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego ogłoszonego w 2020
Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
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roku z powodu COVID-19, sesje Rady
standardów sanitarnych.

odbywały się przy zachowaniu wymaganych

III Jednostki organizacyjne gminy.
1.Urząd Gminy w Sadkowicach
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania
spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,
2) zadań zleconych przez organy administracji rządowej określone w ustawie z dnia 17 maja
1990 r. – o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji
rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.),
3) zadań wynikających z innych ustaw szczególnych,
4) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
(zadań powierzonych),
5) zadań określonych statutem gminy, uchwałami rady i zarządzeniami Wójta.
Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy. Na dzień 31.12.2020 r. w Urzędzie Gminy
zatrudnionych było na stanowiskach urzędniczych 24 pracowników (23,5 etatu), oraz 5 osób
na pełnym etacie i 3 osoby na ½ etatu jako pracownicy pomocniczy i obsługi (6,5 etatu).
Łącznie Urząd Gminy zatrudniał 32 osoby na 30 etatach. W 2020 roku w ramach ogłoszonego
konkursu został uzupełniony wakat na stanowisku urzędniczym ds. Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej. W sezonie wiosenno-letnim Urząd Gminy zatrudniał także osoby bezrobotne na
robotach publicznych do prac na terenie gminy.
W ubiegłym roku Urząd Gminy w Sadkowicach otrzymał darowizną od OSP Sadkowice
samochód osobowy marki Skoda Oktawia, który służy pracownikom dla celów służbowych.
W ubiegłym roku, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego wirusem
COVID-19, zminimalizowany został bezpośredni kontakt pracowników z klientami Urzędu z
zachowaniem koniecznych standardów sanitarnych. Na parterze budynku wydzielone zostało
miejsce obsługi klientów.

2.Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkowicach
W Publicznej Bibliotece na dzień 31.12.2020 r. były zatrudnione 2 osoby: Kierownik- ½ etatu,
księgowa- ¼ etatu.
Na dzień 31.12.2020 r. GBP w Sadkowicach posiadała łącznie 24015 woluminów, 27
audiobooków. Filia GBP w Lubani 6975 woluminów. W trakcie roku zakupiono dla GBP w
Sadkowicach 798 książek w tym 397 woluminów i 27 audiobooków z dotacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa .
296 zapisanych czytelników do GBP w Sadkowicach w 2020 wypożyczyło 3600 książek,
odpowiednio w filii w Lubani 145 zapisanych czytelników w 2020 r. czytelników wypożyczyło
1721 książek.
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Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2020
Czasopisma
oprawne

Książki

Nazwa biblioteki, filii

17013
6975
23988

GBP w Sadkowicach
Filia w Lubani
Ogółem:

Zbiory specjalne

Razem zbiory

-----------------27
------------------ ----------------------------------27

17040
6975
24015

Struktura księgozbioru (książki)
Nazwa biblioteki, filii

Literatura
piękna dla
dzieci i
młodzieży

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

8047
1837
9884

7346
3179
10495

1620
1959
3579

17013
6975
23988

41,26

43,75

14,99

100%

GBP w Sadkowicach
Filia w Lubani
OGÓŁEM
Ogółem - struktura
procentowa

Największą grupę czytelników GBP oraz filii w Lubani stanowią dzieci i młodzież.
Struktura czytelników wg wieku w 2020 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)
Nazwa biblioteki, filii

GBP
w Sadkowicach
Filia w Lubani
OGÓŁEM

Czytelnicy
ogółem

Do 5
lat

6-12 lat

13-15
lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

Powyżej
60 lat

296

28

154

51

6

7

22

21

7

145
441

11
39

66
220

45
96

2
8

------7

11
33

6
27

4
11

Struktura czytelników wg zajęcia w 2020 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)
Nazwa biblioteki, filii

GBP
w Sadkowicach
Filia w Lubani
OGÓŁEM

Osoby uczące się

Osoby pracujące

Pozostali

186

45

65

124
310

17
62

4
69

Gminna Biblioteka Publiczna prenumeruje i udostępnia czasopisma: "Victor" ( miesięcznik dla
uczniów klas 7 i 8), „Victor Junior”, „Dziennik Łódzki", "Głos Rawy Mazowieckiej
i okolicy” oraz numery archiwalne czasopisma Cogito. Biblioteka otrzymuje także
nieodpłatnie i udostępnia czasopismo samorządowe województwa łódzkiego "łódzkie.pl". GBP
jest w trakcie komputeryzacji zbiorów i przygotowuje się do wprowadzenia elektronicznego
Urząd Gminy w Sadkowicach
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wypożyczania książek. W elektronicznym katalogu Biblioteki znajduje 9976 książek.
Planowane rozpoczęcie wypożyczania elektronicznego 4.01.2021.
GBP oraz filia w Lubani organizują także zajęcia dla dzieci i dorosłych. Odbyły się warsztaty
„Wielkanocne osikowe ozdoby” zorganizowane we współpracy z klubem seniora „Promyk”
Rok 2020 był bardzo trudny dla bibliotek w związku z epidemią COVID-19. GBP w
Sadkowicach przez 47 dni była zamknięta dla czytelników, a filia w Lubani przez 16 dni.
Ograniczenia miały decydujący wpływ na spadek liczby czytelników oraz mniejszą liczbę
wypożyczeń.
Dużym problemem dla biblioteki jest brak miejsca na powiększający się z roku na rok
księgozbiór, bardzo małe i ciasne dwa pomieszczenia mające łącznie 42m² oraz mało
komfortowe warunki wypożyczania dla czytelników jak i bibliotekarza. Z racji trudnych
warunków lokalowych spotkania czytelnicze czy warsztaty odbywają się na terenie Zespołu
Szkół im. Janusza Korczaka w Sadkowicach lub w klubie seniora „Promyk”.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach wykonuje zadania własne Gminy
oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sadkowicach zatrudnionych było ogółem 8 osób, w tym 3 pracowników socjalnych
wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
na 2000 mieszkańców powinien być zatrudniony 1 pracownik socjalny. W naszej gminie ten
warunek jest spełniony. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
wykształcenie kierunkowe.
W 2020 r. w ramach realizowanych zadań przez GOPS, pomocą społeczną objęte zostały 152
osoby w 77 rodzinach, natomiast pracę socjalną wykonano w 32 rodzinach. Wypłacono 23
zasiłki stałe, 16 zasiłków okresowych, 39 zasiłków celowych i celowych specjalnych,
dożywianiem objęto 91 osób. Z naszej gminy 15 mieszkańców jest skierowanych przez GOPS
do DPS i korzysta z usług, których koszty stanowią kwotę 346 925,00 zł rocznie.
Jedna osoba przebywa w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz 2
osoby korzystały z usług opiekuńczych na terenie gminy.
W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 7 397 zasiłków rodzinnych dla 681 osób w 345
rodzinach, 12156 świadczeń wychowawczych dla 1068 osób w 599 rodzinach, 1057 zasiłków
pielęgnacyjnych dla 98 osób, 343 świadczeń pielęgnacyjnych 31 osobom, 69 specjalnych
zasiłków opiekuńczych dla 6 osób, 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. 19
podopiecznych objęto składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 24 osoby
korzystające ze świadczeń rodzinnych. Z funduszu alimentacyjnego wypłacono 219 świadczeń
dla 19 osób w 12 rodzinach.
Wydano Karty Dużej Rodziny dla 16 rodzin z terenu Gminy Sadkowice.
Urząd Gminy w Sadkowicach
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Do Banku Żywności zgłoszono 68 rodzin, w których jest 248 osób korzystających z pomocy
rzeczowej (paczki żywnościowej) realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Szansa”
w Rawie Mazowieckiej). Na 1 osobę przypadła paczka 7,50 kg.
GOPS w Sadkowicach zapewnia również obsługę administracyjną (biurową) Zespołowi
Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2020 r. odbyło się 7
posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Utworzono 1 grupę roboczą. Jedenaście rodzin
objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnrgo.
GOPS w Sadkowicach zwrócił się do Redakcji Programu „Nasz Nowy Dom”
o wyremontowanie domu dla jednego podopiecznego.
W 2020 roku GOPS wystąpił ponadto z prośbą do Fundacji „Fabryka Marzeń” oraz Fundacji
„Renovo” o pomoc dla podopiecznych.

4. Szkoły
Gmina Sadkowice jest organem prowadzącym dla 4 szkół :





Zespół Szkół w Sadkowicach,
Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie,
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. do szkół podstawowych w Gminie uczęszczało 454 uczniów
w kl. I-VIII w tym do:
 Zespołu Szkół w Sadkowicach – 225 uczniów,
 Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani – 128 uczniów,
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie – 44 uczniów,
 Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie – 57 uczniów.
W 2020 roku liczba uczniów w SP w Kłopoczynie zwiększyła się o dwie osoby, liczba
uczniów w pozostałych szkołach uległa zmniejszeniu się o 10 osób. Najwięcej uczniów
ubyło w ZSP w Trębaczewie- 6 osób, w ZS w Sadkowicach -2 osoby, w SP w Lubani -2
osoby.
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Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach/klasach
Nazwa
placówki
oświatowej

Zespół Szkół
w
Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa
im Marszałka
Józefa
Piłsudskiego w
Lubani
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w Trębaczewie
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
RAZEM

Przedszkola
Poniżej „O”
„O”
Liczba Liczba Liczb Liczba
wycho oddział a
oddzia
wankó ów
uczni łów
w
ów
75
3
50
2

Kl. Kl.
I
II

Kl.
III

Szkoła
Kl. Kl. Kl.
IV V
VI

32

14

27

26

20

33

Kl.
VII

41

Kl.
VIII

Liczba
uczniów

Razem
Liczba
oddziałów

Przedsz
kole

szko
ła

Przed szk
szkole oła

32

125

225

5

14

28

2

18

1

11

13

20

5

13

18

32

16

46

128

3

9

7

1

12

1

0

4

8

8

10

0

6

8

19

44

2

6

18

1

12

1

7

7

10

8

0

13

8

4

30

57

2

7

128

7

92

5

50

38

65

47

43

64

87

60

220

454

12

36

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
www.gminasadkowice.pl

14

Raport o stanie Gminy Sadkowice – 2020 r.

Liczba nauczycieli i etatów
Nazwa placówki
oświatowej

Łączny
wymiar
etatów w
danej szkole

Zespół Szkół w
Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
RAZEM

Podział etatów ze względu na stopień awansu zawodowego
Bez stopnia
awansu
zawodowego

Stażyści

Kontraktowi

Mianowani

Dyplomowani

35

0

0

6

7

22

24,44

0

0

1

12,44

11

10,40

0

0

2

2

6,40

12,23

0

2

1

3

6,23

82,07

0

2,00

10

24,44

45,63
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WYDATKI NA OŚWIATĘ
Szkoły podstawowe
Nazwa
placówki
oświatowej
Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
RAZEM

Plan

Wykonanie

2 880 510 zł

2 880 411zł

12 802 zł

2 237 348 zł

2 236 986 zł

17 476 zł

1 007 936 zł

1 000 782 zł

17 558 zł

801 550 zł

797 268 zł

18 120 zł

6 927 344

6 915 447 zł

Przedszkola i oddziały
Nazwa
placówki
oświatowej
Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
Opłata za pobyt
dzieci z terenu
Gminy w
innych
przedszkolach
RAZEM

Wydatki poniesione na 1
ucznia

X

przedszkolne

Plan

Wykonanie

Wydatki poniesione na 1
ucznia

510 520 zł

510 520 zł

4 084 zł

234 871 zł

234 325 zł

5 094 zł

170 914 zł

170 914 zł

5 697 zł

140 341 zł

140 341 zł

7 386 zł

59 850 zł

1 056 646 zł

1 115 950

x
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DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI
Nazwa placówki
oświatowej

Plan

Wykonanie

% wykonania

Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
RAZEM:

4 958 zł

4 958 zł

100

4 020 zł

4 017 zł

99,93

742 zł

100

1 519 zł

1 519 zł

100

11 239 zł

11 236 zł

99,98

742 zł

OPIEKA NAD UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W PRZEDSZKOLACH I
ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
Nazwa placówki
Plan
Wykonanie
Inne wydatki
oświatowej
Zespół Szkół
170 560 zł
170 560 zł
x
w Sadkowicach
Szkoła
8 109 zł
8 109 zł
x
Podstawowa w
Kłopoczynie
178 669 zł
178 669 zł
x
RAZEM
OPIEKA NAD UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
Nazwa placówki
oświatowej
Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
RAZEM:

Plan

Wykonanie

393 924 zł

393 924 zł

85 713 zł

85 181 zł

103 376 zł

103 376 zł

256 670 zł

256 669 zł

839 683 zł

839 150 zł
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ŚWIETLICE
Nazwa placówki
oświatowej
Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
RAZEM:
POZOSTAŁA

Plan

SZKOLNE

Wykonanie

44 240 zł

24 765 zł

78 650 zł

63 605 zł

122 890 zł

88 370 zł

DZIAŁALNOŚĆ

Nazwa placówki
oświatowej
Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła Podstawowa
w Lubani
Szkoła Podstawowa
w Kłopoczynie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
RAZEM:

EMERYCI – świadczenia emerytalne dla emerytów

Plan

Wykonanie

% wykonania

27 564 zł

27 564 zł

100

14 266 zł

14 266 zł

100

6 546 zł

6 546 zł

100

5 180 zł

5 180 zł

100

53 556 zł

53 556 zł

100

Zapewnienie uczniom prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych
Wydatki bieżące w tym:
- wydatki związane z
realizacją zadań statutowych

Plan
55 574 zł

Wykonanie
54 481 zł

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
www.gminasadkowice.pl

18

Raport o stanie Gminy Sadkowice – 2020 r.

ROZLICZENIE SUBWENCJI OGÓŁEM
Nazwa placówki
oświatowej

Zespół Szkół
w Sadkowicach
Szkoła
Podstawowa w
Lubani
Szkoła
Podstawowa w
Kłopoczynie
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Trębaczewie
RAZEM:

Kwota
Wydatki
subwencji
szkoły
na 1 uczniawg naszych
obliczeń kwota
subwencji +
dotacja
przedszkolna
podzielone
przez liczbę
uczniów i
wychowanków
3 056 332 zł
8 732 zł
4 038 234 zł

Wydatki
na 1
ucznia

Różnica
jaką Gmina
dokłada do
szkoły

11 538 zł

981 902 zł

1 519 368 zł

8 732 zł

2 653 811 zł

15 252 zł

1 134 443zł

759 684 zł

8 732 zł

1 297 852 zł

14 918 zł

538 168 zł

550 116 zł

8 732 zł

1 207 110 zł

19 160 zł

656 994 zł

5 885 500 zł

x

9 197 007 zł

x

Kwota
subwencji dla
szkoły wraz z
dotacją
przedszkolną

3 311 507
zł

Koszty dowozu: 348 505 zł
- opieka podczas dowozu – 52 716 zł
W 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć
szkolnych, Gmina realizowała 3 projekty wyposażenia szkół w zestawy komputerowe –
laptopy i zestawy słuchawkowe do nauki zdalnej:
I projekt pn. „GAZ-SYSTEM dla edukacji” Operator Gazociągów Przesyłowych przekazał
gminie kwotę pieniężną w wysokości 30 000,00 zł na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w
modelu zdalnym. W ramach tego projektu zakupiono 11 szt. laptopów z oprogramowaniem i
11 szt. zestawów słuchawkowych i przekazano do szkół podstawowych na terenie gminy,
II projekt – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zdalna szkoła wsparcie
ogólnopolskiej
sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Operator programu przekazał gminie na realizację projektu kwotę 59 254,02 złotych. W
ramach projektu zakupiono 22 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi.
Sprzęt trafił do szkół podstawowych na terenie gminy,
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III projekt – realizowany w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa – zdalna szkoła +.
W ramach projektu gmina otrzymała kwotę 93 918,00 złotych. Z otrzymanych środków
zakupiono 40 szt. laptopów z oprogramowaniem i zestawy słuchawkowe. Laptopy przekazano
do
szkół.

Łącznie do szkół przekazano 73 laptopy na łączną kwotę 183 175,02 złotych. Dzięki
dotacjom do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.
W Zespole Szkół w Sadkowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie z
uwagi na zły stan techniczny wymienione zostały kotły centralnego ogrzewania wraz z
niezbędnym osprzętem technicznym.

Gmina Sadkowice w 2020 r. wykonała również przedsięwzięcia polegające na modernizacji
boisk sportowych w Zespole Szkół w Sadkowicach i w Szkole Podstawowej w Lubani.
W ramach modernizacji wykonano na boisku szkolnym w Sadkowicach :- eliminację chwastów
poprzez opryskanie, wertykulację na krzyż, aerację, piaskowanie z włóknowaniem , głębokie
spulchnianie, dosiew wgłębny mieszanki na powierzchni 12000 m2, oraz wysianie nawozu.
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W zakresie modernizacji na boisku szkolnym w Lubani wykonano :
- eliminację chwastów poprzez opryskanie, wertykulację, piaskowanie z włóknowaniem,
dosiew wgłębny mieszanki sportowej na powierzchni 5700 m² oraz wysianie nawozu.
Koszt przedsięwzięć wyniósł – 48 492,00 zł brutto

IV. Sołectwa.
W Gminie Sadkowice są 34 wsie, które tworzą 30 sołectw. W 2020 roku rezygnację z pełnienia
funkcji sołtysa złożyła Pani Franciszka Sobocińska - Sołtys Sołectwa Rokitnica - Kąty. Rada
Gminy Sadkowice w dniu 27 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia
przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Rokitnica-Kąty w terminie od 15
grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku. Pani Wójt w dniu 28 grudnia 2020 roku
zarządzeniem nr 88/2020 ustaliła termin wyborów na dzień 12 stycznia 2021 r. w świetlicy
wiejskiej w Bujałach.
Wykaz Sołtysów Gminy Sadkowice

L. p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Imię i nazwisko
Marcin Podladowski
Anna Marczak
Włodzimierz Staszewski
Magdalena Rupiewicz
Sławomir Zieja
Witold Cichocki
Tomasz Olszewski
Kamila Sikora
Marlena Banasiewicz

Sołectwo
Broniew
Bujały
Celinów
Gacpary
Gogolin
Jajkowice
Kaleń
Kłopoczyn
Lewin

Kod pocztowy
96-208 Lubania
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-208 Lubania
96-206 Sadkowice
96-208 Lubania
96-206 Sadkowice

Grzegorz Pastuszka
Tomasz Nowakowski
Honorata Kotynia
Rafał Kądziela

Lipna
Lubania
Lutobory
Nowe Sadkowice

96-208 Lubania
96-208 Lubania
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
www.gminasadkowice.pl

21

Raport o stanie Gminy Sadkowice – 2020 r.

14. Grzegorz Pietrzak
15. Ewa Tomczyk
16. Teresa Kajtaniak
17. Andrzej Franaszek
18. Magdalena Kajtaniak
19. Edyta Szymańska
20. Bożena Grochal
21. ------------------------------22. Dorota Malinowska
23. Regina Redlisiak
24. Iwona Siarkowska
25. Jarosław Karpiński
26.
27.
28.
29.
30.

Nowe Szwejki

96-206 Sadkowice

Nowy Kaleń
Nowy Kłopoczyn
Olszowa Wola
Paprotnia
Pilawy
Przyłuski
Rokitnica-Kąty
Rzymiec
Sadkowice
Skarbkowa
Studzianki

96-206 Sadkowice
96-208 Lubania
96-208 Lubania
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-206 Sadkowice
96-208 Lubania
96-206 Sadkowice

Lidia Włodarczyk
Stanisław Żaczkiewicz

Trębaczew
Turobowice

96-208 Lubania
96-206 Sadkowice

Barbara Wachowicz
Mariusz Bednarek
Agnieszka Kozieł

Zabłocie
Zaborze
Żelazna

96-206 Sadkowice
96-208 Lubania
96-208 Lubania

V. Ludność
Gminę Sadkowice na 31 grudnia 2020 roku zamieszkało 5461 osób.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ilość osób

Sołectwo
60
202
84
64
64
234
391
256
143
96
276
168
120
209
68

Broniew
Bujały
Celinów
Gacpary
Gogolin
Jajkowice
Kaleń
Kłopoczyn
Lewin
Lipna
Lubania
Lutobory
Nowe Sadkowice
Nowe Szwejki
Nowy Kaleń
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Nowy Kłopoczyn
Olszowa Wola
Paprotnia
Pilawy
Przyłuski
Rokitnica-Kąty
Rzymiec
Sadkowice
Skarbkowa
Studzianki
Trębaczew
Turobowice
Zabłocie
Zaborze
Żelazna
Łączna liczba mieszkańców gminy

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

268
237
295
78
100
36
76
547
186
88
479
121
113
114
286
5461

W 2020 roku liczba ludności w Gminie zmniejszyła się o 42 osoby w stosunku do roku
poprzedniego. W 2020 roku 23 pary zawarły związki małżeńskie .
Od 2017 roku liczba urodzin dzieci w naszej gminie powoli zaczęła maleć. Najmniej dzieci
urodziło się w 2019 roku. W 2020 roku nastąpił znaczący wzrost urodzin dzieci tj. o 33% w
stosunku do roku poprzedniego.
lata

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ilość urodzonych dzieci ogółem
55
67
55
53
45
60

W tym:
dziewczynki
25
26
32
31
24
27

W tym:
chłopcy
30
41
23
22
21
33

W 2020 roku nastąpił niewielki wzrost liczby zgonów w stosunku lat poprzednich na co
również może mieć wpływ istniejąca sytuacja epidemiologiczna .
Lata

Zmarłych osób

2015
2016
2017
2018

78
66
73
78

W tym:
kobiety
38
29
34
30

W tym:
mężczyźni
40
37
39
48
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2019
2020

76
81

31
36

45
45

VI. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które
mają główne miejsce prowadzenia działalności w Gminie Sadkowice obejmowała 134 pozycje.
W liczbie tej są ujęte wpisy aktywne oraz zawieszone.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie
zakłady rodzinne.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: sprzedaż hurtową owoców i warzyw, usługi
ogólnobudowlane, handel i naprawy pojazdów samochodowych, przetwórstwo owoców i
warzyw.
CEIDG - ILOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG RODZAJU WYKONYWANEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2020 r.
Kod
sekcji
A
B
C
F
G
H
I
J
K
M
N
P
Q
S

Rodzaj prowadzonej działalności
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
Górnictwo i wydobywanie.
Przetwórstwo przemysłowe.
Budownictwo.
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle.
Transport i gospodarka magazynowa.
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi.
Informacja i komunikacja.
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca.
Edukacja.
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Pozostała działalność usługowa.

Ilość działalności
4
2
12
12
61
12
5
1
4
11
3
2
4
1

W 2020 roku w centrum Sadkowic w sąsiedztwie Urzędu Gminy został wybudowany i oddany
do użytku nowoczesny obiekt handlowy – market spożywczy.
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VII. Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy Sadkowice zarejestrowanych jest 8 jednostek OSP. W Krajowym Systemie
Ratownictwa Gaśniczego działa tylko OSP Sadkowice.
1. OSP Kaleń
2. OSP Kłopoczyn
3. OSP Lubania
4. OSP Lutobory
5. OSP Olszowa Wola
6. OSP Sadkowice
7. OSP Trębaczew
8. OSP Żelazna
We wszystkich jednostkach działa społecznie - 264 druhów. Na stanie straży są: 2 średnie
samochody, w tym jeden nowy- marki VOLVO zakupiony w 2017 roku dla OSP Sadkowice
oraz 6 lekkich samochodów marki Ford, Lublin i Żuk. Każda jednostka posiada własną remizę
strażacką wraz z garażem wyposażonym w sprzęt ratowniczy.
Przy OSP w Lubani działa orkiestra strażacka licząca - 15 osób. W 2020 roku w związku z wystepującym zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie jednostki OSP brały udział
w dystrybucji maseczek ochronnych na terenie gminy dla mieszkańców, przekazanych przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz płynów dezynfekcyjnych do szkół.
Druhowie strażacy biorą też czynny udział w wyjazdach do pożarów i miejscowych zdarzeń.
W 2020 roku jednostka OSP z Sadkowic będąca w KSR do pożarów wyjechała 13 razy,
a do innych zdarzeń 30 razy.
Jednostka OSP Kłopoczyn wyjechała 4 razy, OSP Trębaczew 1 raz, i OSP Lubania 3 razy.

Gmina Sadkowice w 2020 roku otrzymała dotację w wysokości 50 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości
na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach. Dotacja została
wykorzystana w 100 %.
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VIII. Sytuacja Finansowa Gminy
Budżet Gminy Sadkowice na rok 2020 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą
Rady Gminy Sadkowice Nr XIX/105/2019.
Uchwała zawiera między innymi: plan dochodów i wydatków Gminy, plan dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan przychodów
i rozchodów, plan dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wykaz zadań
inwestycyjnych na 2020 rok. W dniu 30 grudnia uchwałą Nr XIX/106/2019 określona została
również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2020-2033 zawierająca
prognozę długu Gminy na 2020 rok i na lata następne oraz wykaz przedsięwzięć
zaplanowanych do realizacji w latach 2020-2023.
W trakcie realizacji budżetu plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. został uchwalony
w kwocie 29 342 261,59 zł . Wykonanie dochodów stanowiło kwotę 29 248 742,79 zł, czyli
99,68 % planu. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 28 240 530,67 zł, a dochody
majątkowe w kwocie 1 008 212,12 zł. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem
stanowił 3,45 %.
Na powyższą kwotę dochodów składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 818 803,00 zł tj. 36,98 % ogółu wykonanych
dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa i środki otrzymane od innych jednostek na zadania bieżące
i majątkowe– 11 799 854,64 zł, tj. 40,34 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody własne, w tym sprzedaż majątku gminy – 6 630 085,15 zł tj. 22,66 % ogółu
wykonanych dochodów.
Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 29 879 519,19 zł. Wykonanie stanowi
kwotę 28 703 177,90 zł tj. 96,06 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie
26 220 836,62 zł a wydatki majątkowe w kwocie 2 482 341,28 zł. Udział wydatków
majątkowych do wydatków ogółem stanowił 8,65 %.
Są to wydatki poniesione głównie na:
- oświatę i wychowanie oraz edukację i opiekę wychowawczą – 10 115 129,67 zł, tj. 35,24 %
ogółu wykonanych wydatków,
- pomoc społeczną i rodzinę – 9 979 923,03 zł, tj. 34,69 % ogółu wykonanych wydatków,
- administrację publiczną – 2 683 977,27 zł, tj. 9,35 % ogółu wykonanych wydatków,
- transport i łączność – 1 599 910,49 tj. 5,57 % ogółu wykonanych wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo – 1 823 746,21 zł, tj. 6,35 % ogółu wykonanych wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową – 134 947,55 zł, tj. 0,47 % ogółu wykonanych wydatków
-działalność usługową – 27 044,40 zł, tj. 0,09 % ogółu wykonanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 187 917,75 zł, tj. 0,65 % ogółu
wykonanych wydatków,
- obsługę długu publicznego – 162 287,37 zł, tj. 0,56 % ogółu wykonanych wydatków,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 260 900,70 zł, tj. 0,90 %
ogółu wykonanych wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1 369 236,00 zł, tj. 4,77 % ogółu wykonanych
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wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 146 715,79 zł, tj. 0,51 % ogółu wykonanych
wydatków,
- ochronę zdrowia – 66 591,18 zł., tj. 0,23 % ogółu wykonanych wydatków,
- kulturę fizyczną i sport – 99 430,71 zł, tj. 0,34 % ogółu wykonanych wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy- 43 919,78 0,15 % ogółu wykonanych wydatków
- pozostałe działy – 1 500,00 zł tj. 0,005 % ogółu wykonanych wydatków.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi na dzień 31.12.2020 r. nadwyżkę
budżetu w wysokości 545 564,89 zł i stanowi 1,86 % w stosunku do wykonanych dochodów.
Zadłużenie Gminy na 31.12.2020 roku wyniosło 8 963 581,14 zł i stanowi 30,55 %
planowanych dochodów i systematycznie w ostatnich latach maleje co widać na załączonym
wykresie.

ZADŁUŻENIE W POSZCZEGÓLNYCH
LATACH
wysokoścć zadłużenia

10000 000,00 zł

9820 315,65 zł

9800 000,00 zł
9560 029,14 zł

9548494,94

9600 000,00 zł
9400 000,00 zł
9200 000,00 zł

9125 641,24 zł

9160 512,64 zł

9125 641,24 zł

8963 581,14 zł

9000 000,00 zł
8800 000,00 zł
8600 000,00 zł
8400 000,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Sadkowice nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi:
spłata rat kredytów i pożyczek - 799 033,00 zł
spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 162 287,37 zł,
razem spłacono w 2020 roku kwotę – 961 320,37 zł. tj. 3,28 % planowanych dochodów.
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020 r.:
- osoby fizyczne: kwota 257 373,11 zł w tym zaległości zabezpieczone hipoteką – stanowią
kwotę 155 480,98 zł,
- osoby prawne: kwota 38 815,26 zł.
Zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. stanowią
kwotę 89 017,79 zł w tym z lat ubiegłych 49 077,81 zł.
Stan mienia komunalnego Gminy Sadkowice na dzień 31.12.2020 roku
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Wartość mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, to
znaczy nie pomniejszonej o naliczone umorzenie. W raporcie zawarte są dane dotyczące mienia
komunalnego niżej wymienionych jednostek:
- Urzędu Gminy Sadkowice
- Zespołu Szkół w Sadkowicach,
- Szkoły Podstawowej w Lubani,
- Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach.
1. Stan środków trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31 grudnia 2020
roku będących w użytkowaniu jednostek przedstawia się następująco:
L.p
Nazwa
Wartość
w tym
środków
oddane
trwałych brutto w najem
w zł.
lub
dzierżawę
G r u n t y - ogółem 174,6982 ha
4.612.921,03 11.622,90
1.
w tym:
Budynki
9.406.023,78 278.652,85
2.
3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4.

Kotły i maszyny energetyczne

173.364,99

5.

500.250,01

6.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

7.

Urządzenia techniczne

257.073,16

8.

Środki transportowe

230.744,00

9.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie

244.227,70

Ogółem

30.421.655,96

47.492,32

1.328,00

45.816.896,31 291.603,75

W roku 2020 roku wartość środków trwałych Gminy zwiększyła się o kwotę 2.566.844,28 zł,
z tytułu:
1) nieodpłatnego przekazania gruntów na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody
Łódzkiego 4,0400 ha i wartości - 113.900,00 zł,
2) wykonania zadań inwestycyjnych w zakresie budowy wodociągu, przebudowy dróg w
miejscowościach: Rudka, Zaborze, Rzymiec, Paprotnia, Władysławów, utwardzenia
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3)
4)
5)
6)

terenu przed budynkiem OSP Olszowa Wola, modernizacji boiska przy Zespole Szkół w
Sadkowicach oraz Szkole Podstawowej w Lubani, budowy oświetlenia ulicznego w
Sadkowicach - 2.229.265,29 zł
zakupu pieców centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Sadkowicach oraz Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie - 173.364,99 zł
zakupu kontenera mieszkalnego dla mieszkańca wsi Trębaczew - 19.434,00 zł
zakup zbiornika na wodę dla wsi Skarbkowa – 18.980,00 zł.
zakup instalacji wentylacyjnej do Świetlicy Wiejskiej w Kłopoczynie – 12.000,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe
Pozostałe środki trwałe stanowią: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt biurowy
i przeciwpożarowy oraz inne wyposażenie.
Stan pozostałych środków trwałych przedstawia poniższa tabela.
Treść

Lp.

Kwota w zł

1.

Ogółem stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
w tym:
Zespół Szkół w Sadkowicach

2.

Zespół Szkól w Lubani

854.226,37

3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie

280.523,68

4.

Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie

273.539,77

2.

Wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3.

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych

173.251,57

4.

Wyposażenie Urzędu Gminy

300.357,05

2.881.897,08
958.757,05

41.241,59

Na dzień 01 stycznia 2020 roku stan pozostałych środków trwałych w Gminie wynosił
2.512.280,42 zł. W ciągu roku został on zwiększony o kwotę 373.939,27 zł, w wyniku:
1) zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacjo Programu Operacyjnego
„ZDALNA SZKOŁA” – 152.684,82 zł, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie
24.725,46 zł,
- w Szkole Podstawowej w Lubani
51.102,81 zł,
- w Zespole Szkół w Sadkowicach
47.115,15 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie
29.741,40 zł,
2) zakupu laptopów w ramach programu „GAZ-SYSTEM DLA EDUKACJI”
- 30.009,54 zł, w tym:
- w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie
5.456,28 zł,
- w Szkole Podstawowej w Lubani
8.184,42 zł,
- w Zespole Szkół w Sadkowicach
8.184,42 zł,
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- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie

-

8.184,42 zł,

3) zakup sprzętu komputerowego i monitora interaktywnego
do Zespołu Szkół w Sadkowicach ze środków Rady
Rodziców
-

27.880,00 zł,

4) zakupu wyposażenia ze środków budżetu gminy
- 163.364,91 zł, w tym:
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie
- w Szkole Podstawowej w Lubani
- w Zespole Szkół w Sadkowicach
- w Urzędzie Gminy Sadkowice

-

960,00 zł,
13.195,01 zł,
8.737,89 zł,
140.472,01 zł

W 2020 roku stan pozostałych środków trwałych zmniejszył się w wyniku likwidacji
wyposażenia, które w wyniku wieloletniego użytkowania uległo zniszczeniu o kwotę 4.322,61
zł.
3. Wartość księgozbioru w Bibliotekach Szkolnych w 2020 roku zwiększyła się
o kwotę 50.045,20 zł. Stan na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem – 464.044,70 zł,
w tym:
- w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie
40.144,62 zł
- w Szkole Podstawowej w Lubani
- 157.374,34 zł,
- w Zespole Szkół w Sadkowicach
- 228.959,90 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie 37.565,84 zł,
4. Wartość mienia samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sadkowicach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 237.322,90 zł.
w tym:
- środki trwałe (zespoły komputerowe)
24.290,00 zł,
- pozostałe środki trwałe ( wyposażenie) 12.277,06 zł,
- księgozbiór
- 200.755,84 zł.
5. Dochody majątkowe.
Z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości - 41.518,95 zł.
Natomiast z tytułu sprzedaży mienie komunalnego w roku ubiegłym Gmina uzyskała
dochody w kwocie 5.293,53 zł - z tytułu wpłaty rozłożonej na raty należności
za sprzedany w 2017 roku lokal mieszkalnych w Sadkowicach.

IX. Zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia
1.Realizacja zadań inwestycyjnych
1) Przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki - Rzymiec Etap II – 199 135,29 zł,
2) Przebudowa drogi gminnej nr 113204E Kaleń - Paprotnia Etap I – 375 002,04 zł,
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Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaborze -107 625,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka - 145 878,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Władysławów - 143 280,00 zł,
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Sadkowice - 996 300,00 zł,
Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Kłopoczyn
12 000,00 zł,
8) Wykonanie zbiornika na wodę w m. Skarbkowa 18 960,00 zł,
9) Zakup kontenera i posadowienie go na działce komunalnej w Trębaczewie -19 434,00 zł,
10) Zakup i wymiana kotła CO dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trębaczewie 18 999,99 zł
11) Zakup i wymiana kotłów CO w Zespole Szkół w Sadkowicach -154 365,00 zł
12) Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Sadkowice i Lubania – 53 292,00 zł
13) Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Olszowej Woli – 18 794,96 zł,
14) Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz -Józefów na odcinku SadkowiceCelinów dotacja - 150 000,00 zł dla Powiatu Rawskiego,
15) Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej w Rawie Mazowieckiej w
ramach akcji „Sponsoring 2020” w wysokości - 5 000,00 zł,
16) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sadkowice – 64 275,00 zł.
3)
4)
5)
6)
7)
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X. Realizacja polityk, programów, strategii
1.Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy została przyjęta Uchwałą XII/80/2015 z dnia 30 listopada 2015
roku. Cele strategiczne i operacyjne dla rozwoju Gminy Sadkowice zostały opracowane
na lata 2015-2022. Są one rytmicznie realizowane np.:
1)
2)
3)
4)
5)

Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej.
Poprawa dostępu do szerokopasmowego Internetu.
Rozwój sportu i rekreacji w gminie, wzrost poziomu edukacji i rozwój kultury.
Zwiększenie poziomu aktywności i integracji mieszkańców oraz rewitalizacja
społeczna w sołectwach.
6) Adaptacja budynków na potrzeby świetlic.
7) Modernizacja budynków OSP.
8) Doposażenie świetlic OSP.
9) Inicjowanie działań kulturalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz
sprzyjających integracji lokalnych społeczności.
10) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej, w tym zmiana instalacji na odnawialne źródła energii.
11) Nawiązanie współpracy z PGNiG (GAZ-SYSTEM) w celu rozważenia możliwości
budowy gazociągowania gminy.
12) Poprawa wizerunku i estetyki Gminy Sadkowice.
Wśród zaplanowanych zadań strategicznych realizowano następujące zadania:
1) budowę sieci wodociągowej w Trębaczewie, Zaborzu i Nowych Sadkowicach w

2)
3)
4)
5)

oparciu o SUW Kaleń. Inwestycja była realizowana ze wsparciem finansowym
PROW -modernizacja sieci wodociągowej azbestowej w Nowym Kłopoczynie będzie
realizowana w roku 2021 ze wsparciem finansowym PROW,
modernizację budynku OSP - świetlicy wiejskiej w Nowym Kłopoczynie - wykonanie
instalacji grzewczej,
przebudowy drogi Kaleń Paprotnia Etap I,
przebudowa drogi Nowe Szwejki- Rzymiec Etap II,
przebudowa drogi w miejscowości Władysławów,

2. Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Zasady współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, określone zostały w
Uchwale Nr XVI/87/2019 r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 października 2019 r. w sprawie
Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 r.
Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i na jego
realizację przeznaczono kwotę 54 000,00 zł.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona
sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze konkursu ofert. Podstawową formą
współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pożytku publicznego było zlecenie realizacji
zadań organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Uchwalenie Programu współpracy poprzedziły konsultacje z organizacjami pozarządowymi
ogłoszone Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 września 2019 r.
w wyniku których, określone zostały zadania, które będą realizowane w 2020 roku oraz
określono wysokość środków przeznaczonych na ten cel.
Zarządzeniem Nr 95/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Wójt Gminy Sadkowice ogłosił otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2020 roku z zakresu:
W ramach otwartego konkursu, oferty złożyło 5 organizacji pozarządowych. Wszystkim
organizacjom została przyznana dotacja w kwocie wnioskowanej w ofercie.
W ramach procedury zgodnej z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przyznane zostały dwóm podmiotom dotacje na łączną kwotę 10 000 zł.
W 2020 roku Gmina Sadkowice udzieliła wsparcia finansowego na realizację zadań
publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organizacjom w kwocie 49 000,00 zł, z której organizacje
wykorzystały kwotę 37 387,10 zł.
Zlecone zadania zrealizowane zostały zgodnie ze złożonymi ofertami na realizację zadań
publicznych oraz z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na ten cel. Sprawozdania
z realizacji zadań złożone zostały z zachowaniem terminów umownych. Wszystkie dotacje
zostały rozliczone w terminie, a niewykorzystane środki finansowe w kwocie 11 612,90 zł
wpłynęły na konto Gminy Sadkowice.
Rozliczenie dotacji:
Lp
1.

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Zadanie publiczne
wskazane w ofercie

Udzielona
dotacja

SRiODN „Dobro Działanie na rzecz
3 000,00zł
Dzieci” w Rawie osób
niepełnosprawnych,
Maz.
w szczególnosci
poprzez
podejmowanie
działań majacych na
celu poprawę zdrowia
u osób

Poniesione
wydatki z
dotacji
3 000,00zł

Uwagi

Dotacja rozliczona
w całości
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niepełnosprawnych,w
szczególności
niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży.
3 000,00 zł 0,00 zł

Dotacja zwrócona
w całości 3000,00
zł - zadanie nie
było realizowane z
uwagi na
wprowadzone
ograniczenia z
powodu COVID19

Sadkowicki
Wspieranie i
Ludowyupowszechnianie
Uczniowski Klub kultury fizycznej
Sportowy
„LUBANIA”

15 000,00zł 7 076,07 zł

Zwrot
niewykorzystanej
dotacji w kwocie
7 923,93 zł.

4.

Ludowy
Wspieranie i
Uczniowski Klub upowszechnianie
Sportowy
kultury fizycznej
„SADKOWICE”

15.000,00zł 14 317,02 zł Zwrot
niewykorzystanej
dotacji w kwocie
682,98 zł.

5.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w
Kłopoczynie

Zadanie publiczne z
zakresu działalności
na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i
młodzieży.

3 000,00 zł 2 994,01 zł

6.

Fundacja
Generator
Kultury

Z zakresu
5 000,00 zł 5 000,00 zł
kultury,sztuki,ochron
y dóbr kultury i
dziedzictwa
narodowego.

Uproszczona
oferta.
Dotacja
wykorzystana w
całości

7.

Fundacja
Obudźmy
nadzieję.

Działania na rzecz
osób
niepełosprawnych

Uproszczona
oferta.
Dotacja
wykorzystana w
całości

2.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Trębaczew i
okolic

3.

Zadanie publiczne z
zakresu działalności
na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i
młodzieży .

Kwoty po rozliczeniu dotacji

5 000,00 zł 5 000,00 zł

Zwrot
niewykorzystanej
dotacji w kwocie
5,99 zł.

49 000,00 zł 37 387,10 zł 11 612,90 zł
Zwroty dotacji

Z uwagi na wprowadzone od marca 2020 roku ograniczenia w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym SARS -CoV-2, głównie w realizacji zadań edukacyjnych (nauczanie
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zdalne) część zleconych zadań publicznych została zrealizowana w mniejszym zakresie niż
planowano. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew i okolic nie wykonało planowanego
zadania i dotacja została zwrócona w całości na rachunek Urzędu Gminy.

3.Polityka zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice
zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 grudnia
2013 r. Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania
przestrzennego dla całego obszaru gminy, jednak nie jest aktem prawa miejscowego. Ustalenia
zawarte w dokumencie są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.
Na wykresie został zobrazowany procentowy udział poszczególnych kierunków rozwoju
Gminy Sadkowice.
Jak widać na poniższym wykresie największą powierzchnię zajmują tereny rolnicze oraz tereny
zieleni i wód. Z terenów zabudowy najwięcej powierzchni jest przeznaczonych pod zabudowę
zagrodową. Może to świadczyć o typowo rolniczym charakterze gminy. Najmniejszą
powierzchnię zajmują tereny zabudowy wielorodzinnej oraz usług.

0,000612996

0,070835036

0,177973028
0,478681379
0,031058439

0,009807928

0,017504427
0,148821686

0,062048767
tereny rolnicze

tereny mieszkaniowe jednorodzinne

tereny zieleni i wód

tereny produkcyjne

tereny infrastruktury technicznej

tereny komunikacyjne

tereny rolnicze-zabudowa zagrodowa

tereny mieszkaniowe wielorodzinne

tereny usługowe
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Powyżej przedstawiono strukturę funkcjonalno-przestrzenną – kierunki rozwoju dla Gminy
Sadkowice.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest narzędziem, dzięki któremu możliwe
jest przeprowadzenie działań mających na celu wyznaczenie terenów przeznaczonych
pod zabudowę, a także wskazanie tych obszarów, które mają zostać wyłączone spod zabudowy.
W 2020 r. w Gminie Sadkowice obowiązywało 18 planów miejscowych. Łącznie w Gminie
Sadkowice planami miejscowymi jest objęte 1468,2 ha, co stanowi ok. 12% powierzchni całej
gminy.
Na wykresie został zobrazowany procentowy udział poszczególnych przeznaczeń terenu w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice.
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W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego największą powierzchnię zajmują
tereny o przeznaczaniu rolniczym oraz tereny zabudowy zagrodowej, natomiast najmniejszą
tereny produkcyjne oraz mieszkaniowe wielorodzinne.
W 2020 roku zostało wydanych 240 wypisów i wyrysów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana
zagospodarowania terenu może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2020 roku zostało wydanych 55 decyzji o
warunkach zabudowy i 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy
W Gminie Sadkowice wg stanu na dzień 31.12.2020 r. obowiązywał Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 – 2022
zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 506).
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
1. budynek w miejscowości Rzymiec (adres: Rzymiec 12)
W budynku znajdują się 6 mieszkań o łącznej powierzchni 218,85 m²:
1) o powierzchni 38,65 m²
2) o powierzchni 38,45 m²
3) o powierzchni 52,64 m²
4) o powierzchni 52,49 m²
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5) o powierzchni 20,41 m²
6) o powierzchni 16,21 m².
Przeciętna liczba izb - 2.
2. budynek w miejscowości Sadkowice (adres: Sadkowice 40)
W budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzani 56 m²:
1) o powierzchni 56 m².
Liczba izb - 3.
3. budynek w miejscowości Lewin (adres: Lewin 50)
W budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 32,80 m²:
1) lokal o powierzchni 32,80 m².
Liczba izb – 2.
4. budynek w miejscowości Skarbkowa (adres: Skarbkowa 16)
W budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 30,32 m²:
1) lokal o powierzchni 30,32 m².
Liczba izb – 2.
5. budynek w miejscowości Kaleń (adres: Kaleń 63)
W budynku znajduje się 1 lokal o powierzchni 50 m²:
1) o powierzchni 50 m².
Liczba izb - 2
6. budynek w miejscowości Sadkowice (adres: Sadkowice 128)
W budynku znajdują się 2 mieszkania o łącznej powierzchni 108 m²:
1) o powierzchni 54 m²
2) o powierzchni 54 m².
Przeciętna liczba izb - 4
7. budynek w miejscowości Trębaczew (adres: Trębaczew 30)
W budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 37 m²:
1) o powierzchni 37 m²
Liczba izb - 3
8. budynek w miejscowości Kłopoczyn (adres: Kłopoczyn 17)
W budynku znajdują się 2 mieszkania o łącznej powierzchni 86,40 m²:
1) o powierzchni 55,60 m²
2) o powierzchni 30,80 m².
przeciętna liczba izb - 2
9. w budynek w miejscowości Kłopoczyn (adres: Kłopoczyn 16)
W budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 45 m²:
1) o powierzchni 45 m².
Liczba izb - 4
Łącznie w zasobie gminy wg stanu na dzień 1 grudnia 2020 r. było 16 mieszkań. Liczba
mieszkań w trakcie roku nie zmieniła się.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania z gminnego zasobu wynosiła 41,52 m².
Ogólna powierzchnia użytkowa wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych na dzień
31.12.2020 r. wynosiła 664,37 m².
Od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. było wynajmowane 1 pomieszczenie
tymczasowe utworzone w lokalu socjalnym w m. Rzymiec, w związku z eksmisją
przeprowadzoną przez komornika z budynku prywatnego. Umowa najmu nie została
przedłużona, gdyż najemca nie spełnił wymogów ustawowych. Według stanu na dzień 31
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grudnia 2020 r. pomieszczenie tymczasowe jest nadal zajmowane przez dotychczasowego
najemcę. Lokator w związku z zajmowaniem lokalu bez tytułu prawnego uiszcza
odszkodowanie.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. niewykorzystane były 4 lokale mieszkalne,
2 w m. Rzymiec w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu oraz 2 przy szkołach
w miejscowościach Sadkowice i Kłopoczyn przeznaczone do wynajmu na czas związany ze
stosunkiem pracy – dla nauczycieli. Nauczyciele, z którymi były zawarte umowy najmu
wyprowadzili się, a wolnych lokali nie przyznano innym nauczycielom.
W 2020 r. nie było sprzedaży mieszkań i nie wszczynano postepowań eksmisyjnych
dotyczących lokali mieszkalnych będących w zasobach gminnych.
Zaległości w opłatach za mieszkania na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1.276,68 złotych,
a płatności dotyczyły 1 mieszkania.
W 2020 r. nie przeprowadzano remontów mieszkań komunalnych.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w zasobie gminy 2 mieszkania nie posiadały kanalizacji.
W 2020 r. nie wykorzystywano budynków niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest 27 podań o przydział mieszkania z zasobu gminy.
Wnioski o przydział mieszkań rozpatrywane są przez Wójt Gminy Sadkowice, po zapoznaniu
się z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej, powołaną do opiniowania przydziału mieszkań
oraz oceny sytuacji mieszkaniowej rodzin ubiegających się o wynajem lub zamianę lokalu
mieszkalnego lub socjalnego. Komisja przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje
się przepisami prawa, w tym w szczególności zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy
Sadkowice sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Sadkowice oraz względami społecznymi wynikającymi
z oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
i stanu zasobów mieszkaniowych gminy. Komisja analizuje wszystkie złożone wnioski, po
uzyskaniu informacji od Wójta Gminy Sadkowice, że niezbędne jest udzielenie opinii przez
Komisję, gdyż w zasobie Gminy znajduje się wolny lokal mieszkalny lub socjalny
przeznaczony do oddania w najem. O przydziale mieszkań nie decyduje kolejność złożonych
wniosków, lecz najtrudniejsza sytuacja danej rodziny na dzień rozpatrywania wniosków przez
Komisję, spośród wszystkich wnioskodawców, ustalona w oparciu o w/w zasady wynajmu.
Czas oczekiwania na mieszkanie zależny jest od wielu czynników, m in. np. od tego czy rodzina
posiada wyrok eksmisyjny lub czy występuje zagrożenie ze względu na panującą przemoc w
rodzinie oraz od tego czy Gmina posiada w zasobie wolny lokal mieszkalny. Czas oczekiwania
na mieszkanie może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Sytuacja w tym zakresie w 2020
r. nie uległa zmianie.
W 2020 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych.
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5. Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości
Gminy
W Gminie Sadkowice obowiązuje „Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy
Sadkowice na lata 2020-2022” przyjęty Zarządzeniem Nr 108/2019 Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 31 grudnia 2019 r. Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Sadkowice gospodaruje
Wójt Gminy.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 174,6982
ha.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła 170,6574 ha. Jak
wynika z powyższego nastąpił wzrost powierzchni nieruchomości stanowiących własność
Gminy Sadkowice. Wzrost spowodowany jest w szczególności regulacją stanów prawnych
dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól i miejscowości) nie zaliczonych do żadnej z kategorii
dróg publicznych.
W Gminie Sadkowice na bieżąco są ewidencjonowane nieruchomości zgodnie
z katastrem nieruchomości. Ewidencja nieruchomości jest aktualna.
Obowiązujący Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Sadkowice nakreśla
jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia
o sposobie i formie jej zagospodarowania zapadają indywidualnie. Gminny zasób
nieruchomości jest wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy
ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz zgodnie
z innymi uchwałami Rady Gminy Sadkowice podejmowanymi w sprawach związanych
z gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m.in. nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
Komunalizacja:
W roku 2020 r. nabyto w drodze komunalizacji grunty o pow. 4,0400 ha (Zborze- 0,7300 ha
i Skarbkowa- 3,3100 ha) oraz o 0,0008 ha zmieniła się pow. dz. 184 w m. Kaleń w związku
z pomiarami geodezyjnymi.
Sprzedaż
Zbywanie nieruchomości gminnych odbywa się za zgodą Rady Gminy Sadkowice wyrażoną
w odrębnych uchwałach. W 2020 r. nie sprzedano żadnej nieruchomości z zasobu Gminy.
Zakup
W 2020 r. Gmina Sadkowice nie dokonywała zakupu nieruchomości.
Użytkowanie wieczyste
W Gminie Sadkowice nie ma nieruchomości oddanych przez Gminę Sadkowice w użytkowanie
wieczyste.
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6. Opieka nad zabytkami Gminy.
W Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych jest 75 zabytków nieruchomych oraz 89 zabytków
archeologicznych w tym: 23 obiekty są wpisane do rejestru zabytków.
Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość
Bujały
Bujały
Jajkowice
Jajkowice
Kaleń
Kaleń
Kaleń
Lewin

9.
10.
11.

Lewin
Lewin
Lubania

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lubania
Lubania
Lubania
Paprotnia
Paprotnia
Sadkowice

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Sadkowice
Sadkowice
Sadkowice
Sadkowice
Zabłocie
Zabłocie

Obiekt
dwór
park
dwór
park
pałac
park
spichlerz
Kościół p.w. Matki
Boskiej Szkaplerznej
dzwonnica
cmentarz przykościelny
Kościół par. p.w.
Przemienienia
Pańskiego i plebania
cmentarz przykościelny
cmentarz rzym.-kat.
kaplica
dwór
park
Kościół par. p.w. św.
Dziesięciu tysięcy
Rycerzy Męczenników
i dzwonnica
cmentarz przykościelny
cmentarz rzym.- kat.
dwór
park
dwór
park

Nr w rejestrze i data wpisu do rejestru
nr 590 z dnia 28.07.1983 r.
nr 573 z dnia 20.06.1981r.
nr 609 z dnia 28.07.1983 r.
nr 570 z dnia 20.06.1981 r.
nr 260/196 z dnia 27.12.1967 r.
nr 768/228 z dnia 27.12.1967 r
nr 769/229 z dnia 27.12.1967 r.
nr 770/230 z dnia 27.12.1967 r.
nr 771/231 z dnia 27.12.1967 r.
nr 981 z dnia 16.11.1994 r.
nr 517 z dnia 30.01.1979 r.

nr 977 z dnia 19.10.1994 r.
nr 810 z dnia 22.11.1991 r.
nr 516 z dnia 30.01.1979 r.
nr 603 z dnia 28.07.1983 r.
nr 574 z dnia 20.06.1981 r.
nr 556 z dnia 25.03.1981 r.

nr 982 z dnia 17.11.1994 r.
nr 857 z dnia 03.01.1992 r
nr 726/1005 z dnia 13.11.1956 r.
nr 726 z dnia 01.06.1984 r.
nr 589 z dnia 28.07.1983 r.
Nr 528 z dnia 05.05.1980 r.

W 2020 roku, właściciele zabytków nie stanowiących własności Gminy Sadkowice nie składali
wniosków o dotacje z budżetu na ochronę zabytków. W związku z brakiem wniosków w 2020
roku Gmina nie udzielała dotacji z budżetu na ten cel .
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7.Środowisko
1. Gospodarka odpadami
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320, poz. 2361) od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system
gospodarki odpadami.
Dnia 25 marca 2020 r. Rada Gminy Sadkowice podjęła uchwałę nr XXII/127/2020 w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
oraz ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpady –20,00 zł od osoby. Dla osób
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
wprowadzono ulgę w wysokości 10 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto do dnia 31.12.2020 r. 1352
nieruchomości zamieszkałe.
Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów
z przedsiębiorcą wpisanym do prowadzonego przez Wójta Gminy Sadkowice rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Sadkowice.
Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki oraz worki do
selektywnej zbiórki odpadów. Na działce nr 378 w miejscowości Sadkowice – dawna baza SKR
utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do tego
punktu mieszkańcy w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą w
pierwszy piątek każdego miesiąca oddawać następujące odpady: papier, szkło, metale i
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący
z palenisk domowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony max. do rozmiaru 1200 mm), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i
odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Dodatkowo 2
razy w ciągu roku (wiosną i jesienią) organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych
sprzed posesji tzw. wystawka.
Od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. Gmina Sadkowice podpisała umowę na świadczenie usług
odbioru i zagospodarowania odpadów z firmą P.P.H.U. DREWBUD Kazimierz Budek,
Komorów 15, 96 – 214 Cielądz wyłonioną w przetargu nieograniczonym, na kwotę 786 952,80
zł brutto za cały okres trwania umowy.
Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Gmina Sadkowice
w roku 2020 osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania:
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- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania – 17,98 %
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,37 %
- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 61,19 %

2. Zadania z zakresu ochrony środowiska
1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata
2020-2023” został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/184/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21
czerwca 2017 r. Program opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska.
Na terenie gminy brak jest dużych zakładów przemysłowych. Gospodarka Gminy Sadkowice
opiera się na rolnictwie, a w szczególności na sadownictwie. W gospodarce Gminy Sadkowice
dominuje rolnictwo, a w szczególności sadownictwo. Uprawia się głównie jabłonie oraz wiśnie.
Nasadzenia grusz, śliw, czereśni, porzeczki i borówki występują na mniejszym areale.
Użytki rolne stanowią 76,7% obszaru gminy.
Użytki rolne ogółem – 11 008 ha, w tym grunty orne – 7 585 ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 748 ha
Grunty pod wodami - 8 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane – 274 ha
Nieużytki - 70 ha
Warunki klimatyczne panujące na obszarze gminy określa się jako względnie korzystne
w zakresie potrzeb gospodarczych. Do elementów klimatu, które uznaje się za sprzyjające
rozwojowi obszarów w zakresie sadownictwa, zalicza się:
- warunki solarne wyróżniające się wysokim usłonecznieniem ( z roczną sumą całkowitego
promieniowania słonecznego – 86,3 kcal/cm2, przy krajowych wartościach maksymalnych
87,8 kcal/cm2 i minimalnych – 73,7 kcal/cm2, ze wskaźnikiem usłonecznienia względnego
średnio w roku – 37%), stosunkowo dużą ilością dni pogodnych (miesięcznie 6,6), stosunkowo
małym zachmurzeniem,
- warunki termiczne charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem termicznym (23 stopnie C,
przy najwyższym dla kraju – 24,8 stopnie C), stosunkowo długim okresem bezmroźnym w roku
(231 dni),
- warunki wegetacyjne cechujące się długim okresem wegetacyjnym – 214 dni, przy długim
lecie oraz krótkiej lub średniej zimie,
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- warunki biometeorologiczne, przy wskaźniku biometeorologicznym wahającym się od 1,8 do
1,9.
Za niekorzystne, z punktu widzenia potrzeb gospodarczych, a w szczególności potrzeb
rolniczej i sadowniczej działalności, należy uznawać następujące czynniki klimatyczne;
- niedobór opadów atmosferycznych, wyrażający się średnioroczną sumą opadów
atmosferycznych od 550 mm do 600 mm ( tylko 532 mm za okres lat 1981 – 93), niską –
średnioroczną sumą dni z opadem 135,7, także wysoką częstotliwością występowania ciągów
bezopadowych (okresów posusznych),
- wysoka wartość rocznej sumy parowania terenowego, co jest również przyczyną okresowych
deficytów wody w glebie (rocznie od 500 do 520 mm).
Tło zanieczyszczeń do powietrza wykazuje brak przekroczeń stężeń niebezpiecznych
związków. Największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma niska emisja z palenisk
domowych. Głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel i jego pochodne. Sporadycznie
występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym propan – butan.
Głównymi problemami w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy
Sadkowice są:
- emisja niska pochodząca z palenisk domowych i małych kotłowni (duże wykorzystanie węgla
w bilansie gminy),
- emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych rosnąca wraz ze wzrostem natężenia ruchu
samochodowego,
- przekroczone stężenia benzo(a)pireno, pyłu zawieszonego PM10 i PM 2.5 w strefie łódzkiej,
do której należy gmina Sadkowice.
Głównymi czynnikiem mającym wpływ na poziom hałasu na terenie gminy Sadkowice jest
hałas komunikacyjny. Udział hałasu przemysłowego jest ograniczony. Na terenie gminy
Sadkowice brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych.
Głównymi ciekami wodnymi przepływającymi przez teren gminy są rzeka Rylka płynąca
wzdłuż zachodniej granicy gminy (dopływ rz. Bzury), rz. Rokitnica ze źródłami w rejonie
Nowych Sadkowic oraz dopływy rz. Żelaznej przepływającej przez grunty wsi Żelazna.
Główny kierunek spływu wód jest z północy na południe. Zachodnim skrajem gminy przebiega
wododział rz. Bzury i Pilicy w obrębie wzniesień na linii Nowe Szwejki – Turobowice – Lewin.
Na obszarze gminy spadek doliny wynosi do 4 promili. Wszystkie pozostałe cieki wodne
przepływające przez teren gminy to dopływy w/w rzek. Pola uprawne i w mniejszym stopniu
łąki, odwadniane są siecią rowów melioracyjnych. Na te wody oddziałują zanieczyszczenia
środkami produkcji rolniczej, lokalnie także zrzuty ścieków komunalnych.
Na terenie gminy występują tendencje do zakładania sztucznych zbiorników wodnych na
trwałych użytkach zielonych przyległych do dopływów rz. Żelaznej, zasilanie na zasadzie
niewielkiego piętrzenia
Stan wód powierzchniowych na terenie gminy oceniono jako zły. Wszystkie JCWP na
terenie gminy są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Na terenie gminy
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Sadkowice łącznie z sieci wodociągowej korzysta 70,7 % mieszkańców, natomiast z sieci
kanalizacyjnej zaledwie 9 % mieszkańców.
Warunki glebowe w gminie Sadkowice są zróżnicowane przestrzennie. Na większości obszaru
gminy (poza dolinami rzecznymi) wykształciły się gleby mineralne wytworzone z glin
zwałowych lekkich i piasków słabo gliniastych i gliniastych. Na terenie gminy nie
występują gleby I, II klasy. Najlepsze klasy gruntów (III-IV) znajdują się w centrum oraz na
wschodzie gminy w obrębach: Nowe Szwejki, Sadkowice, Lutobory, Nowe Lutobory, Kaleń,
Nowy Kaleń, Broniew, Jajkowice i Lipna.
Na terenie gminy znajdują się obszary chronione w postaci rezerwatu przyrody i 46 pomników
przyrody.
Lesistość gminy kształtuje się na poziomie 6 % i jest znacznie niższa od tego wskaźnika w
skali kraju, województwa i powiatu.
Jako główne kierunki interwencji na terenie gminy Sadkowice w zakresie ochrony środowiska
w programie wskazano:





ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Sadkowice w budynkach mieszkalnych,
poprawa warunków infrastruktury drogowej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu,
monitoring związany z jakością powietrza na terenie gminy,
podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez eliminację zagrożeń
hałasem,
 podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez eliminację zagrożeń
promieniowaniem elektromagnetycznym,
 zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, że
szczególnym naciskiem na zapobieganie u źródła,
 rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodno – ściekową,
 zapobieganie degradacji zasobów złóż naturalnych,
 ochrona gleb przed degradacją i dewastacją,
 prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami,
 realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sadkowice,
 ochrona zieleni, zasobów leśnych oraz obszarów o szczególnych walorach
przyrodniczych,
 zwiększanie powierzchni obszarów chronionych i leśnych,
 poprawa stanu przygotowania gminy do podejmowania działań w sytuacji zagrożenia
poprzez polepszenie warunków użytkowych i funkcjonalnych budynków OSP,
 kreowanie właściwych zachowań mieszkańców gminy w przypadku wystąpienia
zagrożeń życia i środowiska z tytułu wystąpienia awarii przemysłowych.
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów
finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu
terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia
przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym celu wskazano potencjalne źródła finansowania
wyznaczonych zadań.
Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne
znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu
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umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów
programu.
2) Zadania z zakresu usuwania azbestu.
Gmina w 2020 roku usuwała wyroby zawierające azbest zgodnie z Uchwałą XXII/122/2020
Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice.
Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sadkowice jest
wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz
likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Cele szczegółowe programu są następujące:
a) bezpieczne oczyszczenie terenu gminy ze stosowanych od wielu lat wyrobów
zawierających azbest,
b) ograniczenie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u
mieszkańców gminy,
c) wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym
czasie do spełnienia nakazów ochrony środowiska,
d) zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu usuwania
wyrobów zawierających azbest
W 2020 r. łączny koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice
wyniósł 25 057,77 zł. Na realizacje tego zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20 881,00 zł.
Brakująca kwota został pokryta z budżetu gminy. Zadaniem zostało objętych 29 gospodarstw,
od których odebrano 85,932 tony azbestu.

8.Ochrona zwierząt
Zadania z zakresu ochrony zwierząt, realizowano na terenie gminy zgodnie z Uchwałą Nr
XXII/123/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2020 r. w
sprawie
przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sadkowice w 2020 roku.
W roku 2020 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach drogowych zostało
przeznaczone 65 602,00 zł.
W styczniu 2020 r. gmina podpisała umowę na odławianie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami ze schroniskiem dla zwierząt w Radysach. Z dniem 05 sierpnia 2020 r. umowa ta
została rozwiązana przez Gminę.
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Z dniem 25.11.2020 r. gmina podpisała nową umowę na odławianie i opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu gminy Sadkowice ze schroniskiem Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
"Psia Ostoja" Pieczyska, ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów.
Na dzień 31.12.2020 r. w schronisku Psia Ostoja przebywało 6 psów z terenu gminy.

9. Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Program
Przeciwdziałania Narkomanii
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku realizowała
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok przyjętego Uchwałą Rady Gminy Sadkowice nr XVIII/96/2019 z
dnia 12 grudnia 2019 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020
rok przyjętego Uchwałą Rady Gminy Sadkowice nr XVIII/97/2019 z dnia 12 grudnia 2019
roku.
Komisja w obecnym składzie powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Sadkowice nr
35/2019 z dnia 08 maja 2019 roku, następnie jej skład uległ zmianie Zarządzeniem Wójta
Gminy Sadkowice nr 53/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku. W skład GKRPA na podstawie w/w
Zarządzeń wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych:
 pracownik socjalny,
 dzielnicowy,
 pracownik Urzędu Gminy Sadkowice,
 2 nauczycieli,
Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spożywania oraz zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, a także
zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.
Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich
rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia, oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach
życiowych. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
 inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
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opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit
i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe)

Również w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
 wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu
swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
 w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne
czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba
kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
 przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu
poddanie się przymusowemu leczeniu,
 składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Rawie
Mazowieckiej,
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMISJĘ W 2020 ROKU
W ramach realizacji programu Komisja w 2020 r. odbyła 15 posiedzeń Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wysłała 50 wezwań
na posiedzenie do 30 osób podejrzanych o problemy z nadużywaniem alkoholu (kilkakrotnie
do jednej osoby w przypadku nie zgłaszania się lub zaistnienia potrzeby). 31 osób zgłosiło się
na posiedzenia. Na posiedzeniach GKRPA z osobami wezwanymi:
 przeprowadzała rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat
szkodliwości napojów alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym
spożywaniem alkoholu,
 rozdysponowała materiały edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 wyznaczała okresy próbne
 kierowała na leczenia odwykowe (np. zabieg „wszywka”)
GKRPA w 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej 5 wniosków o
przymusowe zamknięte leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu. Wszystkie
pięć zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Na terenie Gminy Sadkowice na dzień 01.01.2020 rok zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierające do 4,5 %
alkoholu oraz piwa posiadało 13 sklepów, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa ) posiadało 13 sklepów, zawierające powyżej 18 % alkoholu posiadało 13
sklepów, natomiast zezwolenie na tzw. ogródki piwne posiadały 3 sklepy .
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Aktualnie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwa posiada 12 sklepów,
zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa ) posiadało 12 sklepów,
zawierające powyżej 18 % alkoholu posiadało 12 sklepów, natomiast zezwolenie na tzw.
ogródki piwne posiadały 2 sklepy.
Członkowie Komisji również w ramach swojej działalności w 2020 roku wydali 2 pozytywne
opinie na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również brali czynny udział w posiedzeniach
Zespołu Interdyscyplinarnego.
Od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. na terenie Gminy Sadkowice działał punkt konsultacyjny
bezpłatnej pomocy psychologicznej. Dla potrzeb mieszkańców gminy w każdy drugi i czwarty
poniedziałek miesiąca w godzinach 9:00-11:00 dyżurował psycholog świadczący pomoc w
zakresie:
 uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
 pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
 pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
 porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
 porady wychowawcze
 kłopoty i kryzysy innego rodzaju
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. do punktu zgłosiło się 26 osób, co przełożyło się na
140 godzin terapeutycznych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach w 2020 r. brała
udział w następujących programach:
 Program szkoleniowy propagujący zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.
„BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ” oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i
przeciwdziałania narkomanii,
 Ogólnopolska społeczno-dobroczynna akcja na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz
dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem,
 „Aktywnie, bez nałogowo – Ćwicz z Akademią Piłkarską Sadkowice – będziesz żył
zdrowo”,
 Warsztaty z robotyki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Kutnie,
 Warsztaty dziennikarskie o tematyce profilaktyki i uzależnień w Toruniu,
W ramach swojej działalności w 2020 r. GKRPA sfinansowała:
 usługi medyczne, konsultacje internistyczne, opłaty od wniosków do sądu o
skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe dla osób uzależnionych – 3 029,65 zł
 konsultacje psychologiczne – 7 200,00zł
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szkolenia, zajęcia, seminaria, programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania narkomanii dla członków GKRPA,
dzieci, młodzieży, osób dorosłych mieszkających na terenie Gminy Sadkowice –
9418,88 zł
 wynagrodzenia bezosobowe – 11 160,00 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 651,85 zł
 fundusz pracy – 64,68 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych..
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wykonywała swe
zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z
alkoholizmem, narkomanią i innymi używkami dla dobra całej społeczności Gminy.

XI. Spółka Wodna
W Gminie Sadkowice działa Spółka Wodna, która zajmuje się konserwacją i naprawą urządzeń
melioracyjnych. W 2020 roku na realizację statutowych działań Spółka otrzymała wsparcie
finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w łodzi w kwocie - 22 121,00 zł, z Gminy Sadkowice
w kwocie -15 000,00 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 26 761,00 zł i składek
od Członków Spółki 19 853,00 zł.
W 2020 roku zostały wykonane prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych
w miejscowościach: Przyłuski, Bujały, Pilawy, Nowe Lutobory, Sadkowice, Lutobory, Kaleń
o łącznej długości rowów - 7285 m. na kwotę - 80 135,00 zł.
W ubiegłym roku usunięto 3 awarie drenarskie w miejscowościach: Turobowice, Sadkowice,
za łączną kwotę 3 600,00 zł.

XII. Członkostwo gminy
Gmina Sadkowice jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy o lokalnym
oraz ogólnopolskim zasięgu:

1.W dniu 27 kwietnia 2001 roku Rada Gminy Sadkowice podjęła uchwałę Nr III/17/2001
w sprawie członkowska w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin dorzecza Bzury.
2.W dniu 29 sierpnia 2005 roku Rada Gminy Sadkowice podjęła uchwałę Nr XXVII/107/05
w sprawie utworzenia wspólnie z powiatem rawskim oraz samorządami gminnymi powiatu
rawskiego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.
3.W dniu 9 lutego 2007 roku Rada Gminy Sadkowice podjęła uchwałę Nr V/24/07 w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
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4.W dniu 6 czerwca 2008 roku Rada Gminy Sadkowice podjęła uchwałę Nr XIX/133/08 Rady
Gminy Sadkowice w sprawie przystąpienia Gminy Sadkowice do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa działania „Kraina Rawki”.
5.W dniu 21marca 2019 roku Rada Gminy Sadkowice podjęła uchwałę Nr VII/44/2019 w
sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na kadencję przypadającą na lata 20192024 został wybrany Pan Jan Szymański- radny kadencji 2018-2023.

Realizacja przedsięwzięć ze wsparciem LGD „Krainy Rawki”
Gmina Sadkowice, wraz z ośmioma innymi gminami, jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Kraina Rawki”, co m.in. umożliwia realizację projektów przez lokalne
organizacje pozarządowe w ramach działania „LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W 2020 r. zawarto 2 umowy ze stowarzyszeniem z LGD „Kraina Rawki” na dwa granty:
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach zawarła umowę na grant pn. „Zagospodarowanie
terenu rekreacji w Sadkowicach”. Operacja obejmuje wyposażenie terenu rekreacji w altanę
rekreacyjną oraz montaż urządzeń rekreacji zewnętrznej (siłowni zewnętrznej - "orbitek",
"biegacz", "wioślarz", a także ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaka na rowery i tablicy z
regulaminem), a także utwardzenie terenu i budowę schodów z kostki betonowej oraz budowę
chodnika. Wartość otrzymanego grantu 49 959,00 zł. Dofinansowanie 100%.
2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice zawarło umowę na grant pn. „Zagospodarowanie
terenu rekreacji w Jajkowicach” .Operacja obejmuje budowę dwóch altan rekreacyjnych oraz
utwardzenie terenu przy i pod altanami rekreacyjnymi, w tym przygotowanie terenu pod
planowaną inwestycję. Wartość otrzymanego grantu 49 986,00 zł. Dofinansowanie 100%.
W 2020 r. został zrealizowany 1 grant przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia
zrealizowało pn. „Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej (wiejskiej) wraz z
zadaszeniem podjazdu dla niepełnosprawnych i rozbiórka schodów zewnętrznych w
miejscowości Paprotnia. Operacja obejmowała przebudowę budynku świetlicy środowiskowej
wraz z zadaszeniem podjazdu dla niepełnosprawnych oraz rozbiórkę schodów zewnętrznych.
W budynku zostało wymienione pokrycie dachowe, docieplona ściany budynku, wykonano
ogrzewanie i malowanie ścian, a także wymieniono okna i drzwi. Wartość otrzymanego grantu
49 959,00 zł. Dofinansowanie 100%.
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Dodatkowo lokalne stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne, zespoły sportowe oraz grupy nieformalne posiadają możliwość
pozyskiwania środków z budżetu LGD „Kraina Rawki w ramach „Grantów Krainy Rawki”.
W 2020 r. organizacje z terenu gminy Sadkowice w ramach „Grantów Krainy Rawki” uzyskały
środki w łącznej kwocie 12 500,00 zł, w tym:
1) Sołectwo Przyłuski na zakup materiałów do renowacji kapliczki w miejscowości Przyłuski
w kwocie 5000,00 zł
2) Sołectwo Nowy Kłopoczyn na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym
Kłopoczynie w kwocie 2 500,00 zł,
3) Sołectwo Lubania na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 2.500,00 zł,
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sadkowice” na zakup wyposażenia - stroi sportowych
dla zawodników Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sadkowice” w kwocie
5 000,00 zł.

XIII. Inne działania.
W związku z trwającymi pracami projektowymi do rozpoczęcia realizacji największego
projektu inwestycyjnego na terenie Gminy Sadkowice i sąsiednich gmin Regnów, Mogielnica
tj. budowy gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia Gustorzyn –Wronów, zawiązał się
Zespół Roboczy w skład, którego wchodzą przedstawiciele inwestora, sadowników oraz
urzędów gmin. Celem Zespołu jest wypracowanie porozumienia pomiędzy inwestorem GAZSYSTEM a właścicielami nieruchomości w zakresie sprawnej i bezkonfliktowej realizacji
zaplanowanych przedsięwzięć budowlanych z poszanowaniem interesów właścicieli
nieruchomości. W ubiegłym roku odbyły się trzy spotkania Zespołu Roboczego, na którym
wypracowano wiele ważnych ustaleń dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Prace
zespołu będą kontynuowane w roku 2021 i związane będą ze sprawami dotyczącymi
szacowania nieruchomości jak ustaleń w zakresie korzystania z nieruchomości o okresie
prowadzenia prac budowlanych. Informacje z prac Zespołu są publikowane na stronie Gminy
Sadkowice .
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