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RAPORT O STANIE
GMINY PARZĘCZEW
ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przedstawiam raport o stanie
Gminy Parzęczew za 2018 rok

I.

WSTĘP

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Wójt Gminy Parzęczew przedstawia raport o stanie Gminy Parzęczew obejmujący
podsumowanie działalności Wójta w roku 2018.

II.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Parzęczew jest gminą wiejską położoną w centralnej Polsce, w województwie
łódzkim, w części północno - zachodniej powiatu zgierskiego.
Od północy graniczy z gminą Łęczyca, od północy i wschodu z gminą Ozorków
i miastem Ozorków, od wschodu i południa z gminą Zgierz, od południa z gminą
Aleksandrów Łódzki, od zachodu z gminą Dalików i gminą Wartkowice.
Gmina Parzęczew położona jest na obszarze Nizin Środkowej Polski. Najwyżej położone
tereny znajdują się w południowej części gminy, we wsi Tkaczewska Góra (168 m n.p.m.)
i Chociszew (165 m n.p.m.). Teren gminy opada w kierunku północno – zachodnim, do
czego nawiązuje układ sieci rzecznych głównych rzek – Bzury i Gnidy. Poza nimi przez
teren gminy przepływają rzeki Ziań i Linda. Lasy pokrywają ok. 16% obszaru gminy.
Gleby
występujące
w
gminie
należą
do
najsłabszych
w
powiecie
i zaliczane są do IV, V i VI klasy bonitacyjnej.
Największymi walorami przyrodniczymi charakteryzuje się południowa część gminy
Parzęczew, gdzie znajdują się lasy należące do kompleksu leśnego Grotnicko –
Lućmierskiego z przepływającą przez nie rzeką Bzurą.
Teren gminy nie jest szczególnie zasobny w kopaliny pospolite. Bazę surowców
mineralnych stanowią udokumentowane złoża piaszczyste, piaszczysto - żwirowe oraz
piasków kwarcowych.
Gmina posiada dobry układ komunikacyjny. Do najważniejszych ciągów
komunikacyjnych należą: autostrada A2, droga wojewódzka nr 469, droga powiatowa nr
5137E relacji Ozorków – Parzęczew – gr. powiatu (Łążki), droga powiatowa nr 5168E
relacji Aleksandrów Łódzki – Nakielnica – Parzęczew – gr. powiatu (Lubień)
Gmina składa się z 44 wsi zorganizowanych w 23 sołectwach oraz z jednego osiedla.
Powierzchnia całkowita gminy Parzęczew wynosi 103,9 km2, co plasuje gminę na piątym
miejscu w powiecie zgierskim. Ogólna gęstość zaludnienia wynosi 47 os/km2.
Miejscowość Parzęczew jest główną miejscowością gminy Parzęczew. Położona jest
w jej centralnej części, w strategicznym punkcie, gdzie krzyżują się: droga powiatowa nr
5137E oraz droga powiatowa nr 5168E. Jest to miejsce koncentracji najważniejszych
usług m.in. w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury czy też
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handlu. Swoją siedzibę ma tutaj Urząd Gminy oraz najważniejsze organizacje
pozarządowe i instytucje, tj. Forum Inicjatyw Twórczych, Stowarzyszenie LGD „PRYM”
oraz Stowarzyszenie RLGD „Z Ikrą”.
Demografia w 2018 r.
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła
się o 34 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4939 osób, w tym 2459
kobiet i 2480 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
•
•
•

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 399
osób, a liczba mieszkańców – 422,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1442 osób,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1733,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 618], a liczba
mieszkańców: 325.

W 2018 r. narodziły się w gminie 53 osoby, w tym 27 dziewczynek i 26 chłopców,
a zmarło 58 osób, w tym 26 kobiet i 32 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018
r. wyniósł -5. Odnotowano w 2018 r. 1 zgon niemowlęcia.

Jednostki organizacyjne Gminy Parzęczew:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zakładem budżetowym Gminy
Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną
Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy
Parzęczew.
Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie
działalności w zakresie:
- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych;
- utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- zaopatrzenia w energię cieplną;
- zieleni gminnej i zadrzewień.
W 2018 roku, zakład administrował i zarządzał następującymi obiektami:
- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki,
- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny,
- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła,
- Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie,
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-

Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie,
Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie,
Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie,
Przepompownia ścieków w Parzęczewie,
Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew,
Budynek ZGK w Parzęczewie, Parzęczew,

Ponadto Zakład zajmuje się administrowaniem lokali komunalnych będących
w zasobach Gminy Parzęczew, świadczy usługi związane z wywozem nieczystości
płynnych z szamb oraz oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Parzęczew,
zrębkowaniem materiału z wycinek, wykaszaniem terenów zielonych, budową przyłączy
wod-kan. itp.
W 2018 roku zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przedstawiało się
następująco (stan na 31.12.2018 roku):
-

ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – finansowanie
ze środków własnych Zakładu – 11 osób – 11,83 etatu.
ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony – finansowanie
ze środków własnych Zakładu – 2 osoby – 2 etaty.
ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony – współfinansowanie
ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 2 osoby – 2 etaty.
ilość etatów obsadzonych przez osoby zatrudnione jw. - 15,83 etatu.

W zakresie zatrudnienia Zakład aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy
w Zgierzu. W ramach współpracy zatrudniane są osoby, których koszt zatrudnienia jest
współfinansowany ze środków finansowych UP.
Plan finansowy Zakładu na rok 2018 zakładał przychody w kwocie 2.001.048,00 zł, stan
środków obrotowych na początek roku 168.290,00 zł razem 2.169.338,00 zł oraz koszty
i inne obciążenia w wysokości 2.004.087,00 zł, przy stanie środków obrotowych na
koniec roku na poziomie 165.251,00 zł, ogółem 2.169.338,00 zł. W ciągu roku plan
finansowy został zwiększony poprzez Uchwały Rady Gminy: Nr XLIV/380/18 i LI/420/18
po stronie przychodów i kosztów o kwotę 26.543,35 zł i wyniósł 2.195.881,35 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonane przychody wyniosły 2.097.638,89 zł, stan środków
obrotowych wynosił 175.249,92 zł a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje
zamknęły się w kwocie 2.026.067,41 zł, przy stanie środków obrotowych na koniec roku
w wysokości 146.363,00 zł. Nadwyżka budżetowa środków obrotowych w kwocie
77.211,53 zł została przekazana na rachunek budżetu Gminy Parzęczew.
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Szkoła Podstawowa w Chociszewie
Koszty poniesione na funkcjonowanie szkoły w roku 2018 to 2 204 768,89 zł, w tym m.in.
na wydatki bieżące 1 305 361,33 zł, wydatki majątkowe 621 654,30 zł, projekt „Z małych
szkół w wielki świat” 110 409,95 zł.
We wrześniu 2018 r. naukę w tej szkole rozpoczęło 127 uczniów. W szkole odbywała się
nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego – niemieckiego
– uczyło się 31 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 15,88 osób. Najwięcej w klasach
IV i V – 21 uczniów w klasie, najmniej w klasie I – 9 uczniów w klasie.
W szkole zatrudniono 12,36 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2
nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych, 12 nauczycieli dyplomowanych.
Na jednego nauczyciela przypadka średnio 6,7 uczniów.
Zdawalność egzaminów kończących szkołę wynosiła: 100 %
104 uczennic i uczniów, stanowiących 82% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do
szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei
18% uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za
sprawą innych prywatnych form transportu.
Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Parzęczewie
Koszty poniesione na funkcjonowanie szkoły w roku 2018 to 8 784 65,15 zł, w tym m.in.
na wydatki bieżące 3 709 435,55 zł, wydatki majątkowe 4 421 779,77 zł, projekt
„Z małych szkół w wielki świat” 152 413,40 zł.
We wrześniu 2018 r. naukę w tej szkole rozpoczęło 386 uczniów. W szkole odbywała się
nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego – niemieckiego
– uczyło się 133 uczennic i uczniów.
Do jednego oddziału uczęszczało w 2018 r. średnio 20 osób. Najwięcej 27 uczniów
w klasie, najmniej 16 uczniów w klasie.
W szkole zatrudniono 34,4 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty),
w tym 2 nauczycieli stażystów, 3 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych,
24 nauczycieli. W ciągu 2018 r. zatrudniono 1,6 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne
etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 11 uczennic i uczniów.
W 2018 r. szkołę ukończyło 58 uczniów. Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji
5 uczniów, w tym 3 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu,
1 uczeń z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów, oraz 1 uczeń z powodu
oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów.
Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła 100 %.
Wójt Gminy w 2018 r. przyznał stypendia dla 18 uczennic i uczniów. Ich łączna wartość
wyniosła 7000 zł. Przyznano je na podstawie regulaminu przyznawania stypendiów.
277 uczennic i uczniów, stanowiących 75,27 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało
do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.
Z kolei 24,73 % uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do
szkół za sprawą innych prywatnych form transportu.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie zgodnie ze strategią
rozwoju gminy wypełnia cel strategiczny – wspieranie poprawy warunków dla rozwoju
kapitału ludzkiego, w tym cel operacyjny – zapobieganie powstawaniu zjawiska
wykluczenia społecznego.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 8 osób: kierownik,
pracownicy socjalni, pracownicy obsługujący świadczenia socjalne oraz asystent rodziny.
Wysokość środków przekazywanych z budżetu gminy oraz budżetu Wojewody
na działalność ośrodka w roku 2018 wyniosła 5 900 746,40 złotych.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie
Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie świadczy usługi z zakresu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej na podstawie umów podpisanych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia udzielane są pacjentom zadeklarowanym
w naszej przychodni oraz pacjentom potrzebującym pomocy doraźnej.
Na dzień 31.12.2018r.do Gminnego Ośrodka Zdrowia zadeklarowanych było:
- do lekarza POZ - 4391 pacjentów
- do pielęgniarki POZ - 4468 pacjentów
- do położnej POZ - 2112 pacjentów
- do pielęgniarki szkolnej - 505 dzieci .
Poza w/w kontraktem w 2018 roku podpisano umowę na świadczenie usług
z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – położnictwo i ginekologia.
W 2018 roku przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie wyniosły
1 465 226,29 zł natomiast koszty kształtowały się na poziomie 1 363 551,94 zł. Rok
zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 101 674,35 zł.
Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parzęczewie na dzień 31.12.2018 r.
kształtował się następująco:
Umowy o pracę:
-

lekarz ogólny 1 etat
położna środowiskowa 1 etat
pielęgniarki środowiskowe 2 etaty w tym 1 etat w Leźnicy Wielkiej
położna 1 etat
pielęgniarka 1 etat
główna księgowa 1 etat
sekretarka medyczna 2 etaty, z tego jedna osoba na zasiłku macierzyńskim
rejestratorka medyczna 1 etat
robotnik gospodarczy 1i 1/4 etatu
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-

fizjoterapeuta 1 etat.

Umowy zlecenie: lekarz pediatra (2 osoby), lekarz alergolog, lekarz neurolog, lekarz
okulista, lekarz internista (3 osoby), lekarz ortopeda , pielęgniarka medycyny szkolnej,
pielęgniarka w gabinecie zabiegowym, pielęgniarka w punkcie konsultacyjnym, radiolog
USG.
Ponadto na umowę o świadczenie usług pracowali następujący lekarze:
urolog, pediatra, dermatolog, ginekolog.

laryngolog,

Gminny Ośrodek Zdrowia w 2018 r. realizował program zdrowotny „Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych” finansowany z dotacji budżetu Gminy
Parzęczew. Wartość programu to 18.486,00 zł.
GOZ ma podpisane umowy z podwykonawcami w zakresie świadczenia usług:
− diagnostyki laboratoryjnej
− diagnostyki obrazowej,
− diagnostyki endoskopowej.
W celu ułatwienia pacjentom dostępności do badań laboratoryjnych w Gminnym Ośrodku
Zdrowia funkcjonuje punkt pobierania materiału biologicznego do badań.
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. udzielono 24.500 porad.
Pacjentki GOZ mają możliwość wykonania mammografii w przyjeżdżającym cyklicznie
mammobusie.
W ciągu roku zakupiono nowy aparat EKG, komputery, drukarki. Rejestrację wyposażono
w nowe szafki kartotekowe.

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie
Forum Inicjatyw Twórczych jest samorządową instytucją kultury, która od początku
swojego istnienia stawia sobie za cel wykraczanie poza stereotypową rolę
i przełamywanie wizerunku wiejskiego domu kultury. Od lat się to udaje, a dowód
stanowią liczne projekty o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Realizuje swoje
zadania statutowe poprzez, między innymi: współpracę z kołami gospodyń wiejskich,
organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych, prowadzenie zajęć stałych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizuje różne przedsięwzięcia w ramach pisanych
projektów unijnych. Współpracuje także z okolicznymi ośrodkami kultury oraz innymi
instytucjami, takimi jak szkoły, biblioteki, lokalne stowarzyszenia i organizacje. Promuje
gminę, prezentując dorobek kulturalny poza jej granicami, uczestniczy w konkursach,
przeglądach i festiwalach.
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Stałe formy zajęć prowadzone w Forum Inicjatyw Twórczych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajęcia z zespołem BŁOGOSTAN
zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą
nauka gry na instrumentach
zajęcia z kapelą ludową „Parzęczewiacy”
zajęcia z zespołem śpiewaczym „Parzęczewiacy”
zajęcia z zespołem śpiewaczym ze Śniatowej
zajęcia fitness
zajęcia plastyczne dla dzieci
zajęcia w ramach UTW

Przychody Forum Inicjatyw Twórczych w roku 2018 wyniosły 431 197,22 złotych.
Wydatki kształtowały się na poziomie 431 961,14, wynik finansowy na koniec roku to
– 763,92 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie
W 2018 roku w gminie funkcjonowały 2 biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna
w Parzęczewie oraz jej filia w Chociszewie. Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosił 34 044 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca łączna liczba
woluminów wynosiła 6,9.
W roku 2018 zarejestrowano 847 czytelników i czytelniczek. W ciągu roku z usług
poszczególnych bibliotek skorzystało 9 064 czytelników, którzy skorzystali łącznie z 21
444 woluminów.
Stan zatrudnienia w 2018 roku przedstawiał się następująco:
• dyrektor Gminnej biblioteki Publicznej – 1 etat
• bibliotekarz – 3 etaty ( w tym 2 umowy na czas nieokreślony i 1 na czas określony)
• sprzątaczka – 1 etat (umowa na czas nieokreślony)
• inspektor RODO – 1 pracownik (1/5 etatu)
W bibliotekach użytkowano 18 komputerów z dostępem do internetu
szerokopasmowego.
W 2018 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: wystawy książek,
spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, przeglądy nowości,
dyskusje, konkursy, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, kiermasze. Wydarzenia
te miały na celu promocję czytelnictwa, wzięło w nich udział 2 652 mieszkańców.
Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 4 900,00 zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
247 500,00 zł.
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Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie gminy:
•
•

1 fundacja: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
9 stowarzyszeń na co dzień współpracujących z gminą:
- Stowarzyszenie „Kreatywny Parzęczew”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów
- Stowarzyszenie Wiejski Ośrodek Kultury w Śniatowej
- Stowarzyszenie „Tęczowe siedlisko” w Trojanach
- Stowarzyszenie „Orła bez granic”
- Stowarzyszenie Sołectwa Florentynów „PRZYSZŁOŚC”
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Prym”
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kolarstwa i Turystyki Rowerowej „PELETON”
w Parzęczewie
- Stowarzyszenie „Chrząstów.pl”

Na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
•
•
•
•
•

OSP w Parzęczewie
OSP w Opolu
OSP w Chociszewie
OSP w Orłej
OSP w Śliwnikach

Na terenie gminy funkcjonują 4 kluby sportowe:
•
•
•
•

LKS „ORZEŁ” Parzęczew
LKS „KOBRA” Leźnica Wielka
UKS „GLADIATOR” Parzęczew
UKS „PRZYSZŁOŚĆ” Florentynów
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III. INFORMACJE FINANSOWE
ROK 2018
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 79,15%
Wykonanie dochodów ogółem

26 980 984,85

Wykonanie dochodów własnych

21 357 008,82

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)
Plan dochodow

27 768 488,97

Wykonanie ogołem, w tym:

26 980 984,85

PIT
CIT

3 265 155,00
12 553,83

Dochody w latach 2010 - 2018
30 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

0,00 zł
2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wykonanie wydatków 2018
Plan wydatków

29 163 504,62

Wykonanie

27 590 475,54

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 25,77%
Wykonanie wydatków ogółem

27 590 475,54

Wykonanie wydatków majątkowych

7 110 025,65

Wydatki w latach 2010 - 2018
30 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł

0,00 zł
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Wynik budżetu 2018
Planowany wynik DEFICYT
Wykonanie DEFICYT
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-1 395 015,65
-609 490,69

2017

2018

Dotacje ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych
Plan

5 610 578,90

Wykonanie

4 868 565,26

Wysokość wydatków majątkowych do planu
Plan

8 223 929,54

Wykonanie

7 110 025,65

Wydatki inwestycyjne w latach 2010 - 2018
8 000 000,00 zł
7 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
0,00 zł
2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Koszty funkcjonowania oświaty w 2018 r.
Jednostka/projekt

Sposób finansowania

Chociszew

Parzęczew

Suma

3 709 435,55
-

5 014 796,88
570 257,18
132 890,00

Budżet gminy

1 305 361,33
-

Budżet gminy

-

-

401 387,61

-

-

110 409,95
-

152 413,40
-

262 823,35
-

1 415 771,28

3 861 848,95

6 768 500,03

Chociszew

Parzęczew

Suma

787 072,61
1 659 303,30
409 364,83
1 372 970,88
113 068,15

284 723,00
254 388,85
44 892,15
787 072,61
1 659 303,30
409 364,83
1 372 970,88
113 068,15

80 000,00

80 000,00

Wydatki bieżące
Budżet gminy
Szkoły podstawowe

Finansowanie zewnętrzne
Subwencja

PP „Plastuś”
Dowożenie uczniów
do szkół
Stołówki szkolne i
przedszkolne

Projekt: „Z małych
szkół w wielki
świat…”

Budżet gminy
Budżet państwa

Projekt miękki
-

Budżet gminy

Finansowanie zewnętrzne UE
Budżet państwa

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:
Jednostka/projekt

Sposób finansowania

386 345,01

Wydatki majątkowe
Infrastruktura
rekreacyjna
Chociszew – budowa
boisk
Termomodernizacja
budynku SP
Parzęczew
Rewitalizacja
miejscowości
Parzęczew- budowa
boisk
Oświetlenie boiska Chociszew

Budżet gminy
Finansowanie zewnętrzne UE
Budżet państwa
Budżet gminy
Finansowanie zewnętrzne UE
Budżet gminy
Finansowanie zewnętrzne UE
Budżet państwa
Dotacja z Województwa
Łódzkiego
Budżet gminy

284 723,00
254 388,85
44 892,15
37 650,30

-

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:
621 654,30
4 421 779,77
Finansowanie oświaty

37 650,30

5 043 434,07

Subwencja oświatowa
Dotacja BP dla PP ”Plastuś”
Wpłaty na obiady
Dofinansowanie projektu „Z małych szkół w wielki świat…”
Dofinansowanie projektów inwestycyjnych

4 739 335,00
132 890,00
47 029,44
146 762,49
3 309 288,45

RAZEM:
Ilość uczniów

8 375 305,38
Łączne wydatki na oświatę
2 204 768,89
8 784 625,15
822 540,06
11 811 934,10
18 088,72
10 365,24
7 723,48

SP Chociszew
120
SP Parzęczew
395
PP „Plastuś”
138
RAZEM:
653
Wydatki na jednego ucznia, w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
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Wykonanie za
2018 rok

Zakres wykonanych prac

120 000,00

116 800,00

Wykonano sieć wodociągową w Parzęczewie ul.
Parkowa o dł. ok. 48,50 mb, Ø 110 PCW; we wsi
Tkaczewska Góra o dł. 240 mb, Ø 90 PCW i o dł. 12 mb,
Ø 110 PCW, w Gołaszynach o dł. 160 mb, Ø 90 PVC, w
Starym Chrząstowie o dł. 160 mb, Ø 90 PVC, we wsi
Tkaczewska Góra o dł. 560 mb, Ø 90 PVC, w Orłej o dł.
125 mb, Ø 90 PVC, w Kowalewicach o dł. 100 mb, Ø 90
PVC, w Orłej o dł. 110 mb, Ø 90 PVC.

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
DO DZIAŁKI GMINNEJ W MROŻEWICACH

4 500,00

3 850,00

Wykonano przyłącze wodociągowe
o dł. ok. 5,30 mb, Ø 40 PE.

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
DO DZIAŁKI GMINNEJ W TKACZEWSKIEJ
GÓRZE

4 805,00

4 500,00

Wykonano przyłącze wodociągowe
o dł. ok. 37,50 mb, Ø 40 PE.

Treść/ nazwa zadania
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W
MIEJSCOWOŚCIACH: STARY CHRZĄSTÓW,
PUSTKOWA GÓRA, KOWALEWICE,
TKACZEWSKA GÓRA, GOŁASZYNY, ORŁA,
PARZĘCZEW, MIKOŁAJEW W GMINIE
PARZĘCZEW

WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI LOKALNEJ DO DZIAŁKI GMINNEJ
W RÓŻYCACH

Plan po
zmianach

8 195,00

8 195,00

WYKONANIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ W
PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 3705 E
RELACJI PARZĘCZEW - GR. POWIATU
(BUDZYNEK), GM. PARZĘCZEW

428 758,77

428 545,78

BUDOWA ODWODNIENIA NA UL. LOTNIKÓW
W PARZĘCZEWIE

30 000,00

23 124,00
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Wykonano przyłącze wodociągowe
o dł.ok. 12,50 mb, Ø 32 PE oraz studnię wraz z
zestawami wodomierzy.
Wykonano dokumentację techniczną zadania.
Wykonano nakładkę asfaltową w pasie drogi
powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu
(Budzynek), gm. Parzęczew. Długość odcinka 998mb.
Korytowanie pobocza (ok.77m3), dostarczenie
kruszywa (ok.20T+140T), profilowanie kruszywa wraz
z zagęszczeniem (ok.400m2)

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W LEŹNICY
WIELKIEJ - OSIEDLE

61 996,00

59 655,00

Wykonano wymianę nawierzchni chodników oraz
wykonano zatokę postojową.
Powierzchnia chodnika ok. 336,50 m2.
Powierzchnia zatoki ok. 75,00 m2.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 120257E
I NR 120258E MROŻEWICE, WIELKA WIEŚ GMINA PARZĘCZEW

10 000,00

9 600,00

Wykonano podział działek pod drogę.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA BUDOWĘ CHODNIKÓW ORAZ PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 469 NA WYSOKOŚCI
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W LEŹNICY WIELKIEJ

20 000,00

17 220,00

Wykonano dokumentację techniczną, projekt stałej
organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji
ruchu - na czas robót.

DOPŁATA DO NABYTEJ DZIAŁKI W OBRĘBIE
BIBIANÓW W DRODZE ZAMIANY Z DZIAŁKĄ
W OBRĘBIE SKÓRKA

2 200,00

2 133,36

Dokonano dopłaty.

110 000,00

87 800,00

Dokonano zapłaty za nieruchomość. Podpisanie aktu
notarialnego z przeniesieniem własności nastąpi w
2019 roku.

35 000,00

32 996,00

Analiza finansowa do studium. Wykonanie
dokumentacji projektowej.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
OZNACZONEJ NUMEREM EW. 176 O POW.
0,5206 HA W SKÓRCE Z PRZEZNACZENIEM
CZĘŚCI POD DROGĘ GMINNĄ
REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW
- ETAP II (ROZBUDOWA SZKOŁY W
PARZĘCZEWIE, REWITALIZACJA PLACU
KOŚCIUSZKI, BUDOWA PARKINGÓW)
REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW
- ETAP III (ROZBUDOA I ADAPRACJA
BUDYNKU POCZYU NA REGIONALNE
CENTRUM ROZWOJU, ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM W
PARZĘCZEWIE)
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240 000,00

231 650,00

Zakupiono odrębny lokal użytkowy Nr 3 o pow. 220,90 m2
położony w Parzęczewie przy ul. Południowej 1A wraz z
częściami wspólnymi budynku oraz przynależnym udziałem
w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu Nr
453/2 i 453/3 na potrzeby stworzenia Regionalnego
Centrum Rozwoju. Podpisanie aktu notarialnego z
przeniesieniem własności nastąpi w 2019 roku.

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW
- ETAP II (ROZBUDOWA SZKOŁY W
PARZĘCZEWIE, REWITALIZACJA PLACU
KOŚCIUSZKI, BUDOWA PARKINGÓW)WYDATKI POZA PROJEKTEM

59 000,00

47 464,50

Wykonanie studni kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
- Parkowa. Wykonanie dokumentacji technicznej, mapy do
celów projektowych, studium oraz opracowanie aktualizacji
istniejących dokumentów.

WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO
DO DZIAŁKI GMINNEJ W TKACZEWSKIEJ
GÓRZE

4 500,00

3 690,00

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energii
elektrycznej na działce 92/8 w miejscowości
Tkaczewska Góra.

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW

ZAKUP SYSTEMU SŁUŻĄCEGO DO
TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD
RADY GMINY ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK
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2 142 654,58

32 000,00

1 975 403,86

Wykonano boisko sportowe przy ul. Parkowej w
Parzęczewie. Podczas robót wykonano boisko główne o
nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej, bieżnię czterotorową, skocznię
w dal, bieżnię dwutorową, boisko do piłki siatkowej
plażowej, siłownię zewnętrzną, piłkochwyty, boisko do
rzutu kulą, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, ogrodzenia
terenu, oświetlenie terenu, przyłącze wodociągowe, zieleń,
wyściółkowanie korą, nasadzenia. Ustawiono małą
architekturę. Wypłacono wynagrodzenia koordynatorom
projektu.

28 973,00

W ramach systemu wykorzystywanego do transmisji obraz
Rady Gminy zakupiono: - komputer stacjonarny z
oprogramowaniem pozwalającym na transmisję obraz z
posiedzeń Rady Gminy w serwisie YouTube, - kamerę IP, system konferencyjny dla 15 radnych (11 mikrofonów dla
radnych, 1 mikrofon dla przewodniczącego oraz jednostkę
centralną) wraz z okablowaniem. Zakupiono także
oprogramowanie eSesja pozwalające na nagrywanie,
transmisję na żywo obraz Rady Gminy wraz z modułem
głosowania, dyskusji i rejestracji dźwięku. Koszt zakupu
zawiera także konfigurację oraz wdrożenie systemu eSesja.

DOTACJA CELOWA DLA OSP ŚLIWNIKI NA
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU
KOMUNALNEGO WRAZ Z ZAKUPEM DRZWI
WEJŚCIOWYCH I WYKONANIE PRAC
BUDOWLANYCH NIE OBJĘTYCH PROJEKTEM

60 000,00

60 000,00

Dotacja przekazana na rachunek stowarzyszenia OSP
Śliwniki, wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i
rozliczona prawidłowo.

37 700,00

37 650,30

Zamontowano 6 słupów oświetleniowych, na których
zamocowano 13 opraw LED oraz rozdzielnię z
wyposażeniem.

254 388,85

254 388,85

329 615,30

329 615,15

14 800,00

14 800,00

Domek holenderski zakupiono na potrzeby podopiecznego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

55 316,00

54 857,00

Przekazano ½ składki rocznej należnej do 31 marca br.
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "BZURA"
zmniejszyło składkę roczną o połowę.

10 000,00

1 476,00

Wykonano aktualizację istniejącej dokumentacji.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM

1 962 046,39

1 727 748,33

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - ŁOM

939 900,36

936 916,21

WYKONANIE OŚWIETLENIA NA TERENIE
BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE
BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
W CHOCISZEWIE (BOISKO SPORTOWE)
BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
W CHOCISZEWIE
ZAKUP DOMKU HOLENDERSKIEGO DLA
PODOPIECZNEGO GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW - WYDATKI
POZA PROJEKTEM
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Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: boiska głównego
wielofunkcyjnego – boisko o nawierzchni poliuretanowej,
piłkochwytów, chodników, ogrodzenia terenu, przyłącza
wodociągowego – nawadnianie terenu. Ustawiono również
małą architekturę, wykonano zieleń – trawniki,
wyściółkowanie korą, nasadzenia. Dokonano konserwacji
rowu.

Zapłacono za termomodernizację budynku SP Parzęczew i
budynku OSP w Parzęczewie oraz budynku komunalnego w
Parzęczewie przy ul. Rocha. Wypłacono wynagrodzenia
koordynatorom projektu i inspektorowi nadzoru.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI
CHRZĄSTÓW WIELKI

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI
OPOLE (OD DROGI OPOLE-TROJANY)

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI
ORŁA
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA
PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY
PARZĘCZEW - ŁOM
DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
BUDOWLANEJ NA MODERNIZACJĘ STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
IGNACEW FOLWARCZNY
Razem
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16 974,00

Opracowanie dokumentacji, budowa oświetlenia
obejmująca montaż na istniejących słupach 5 opraw
sodowych o mocy 70W, zasilanie kablem napowietrznym o
długości ok.450,00 mb

12 300,00

Opracowanie dokumentacji, budowa oświetlenia
obejmująca montaż na istniejących słupach 4 opraw
sodowych o mocy 70W, zasilanie kablem napowietrznym o
długości ok.200,00 mb

18 450,00

Opracowanie dokumentacji, budowa oświetlenia
obejmująca montaż na istniejących słupach 5 opraw
sodowych o mocy 70W, zasilanie kablem napowietrznym o
długości ok.450,00 mb

1 181 553,29

546 249,31

Wykonano nowoczesne oświetlenie uliczne - LED w ilości
120 szt. Zapłacono za Roll Up promujący projekt. Zapłacono
wynagrodzenie inspektorowi nadzoru.

17 000,00

17 000,00

Przekazano dotację dla ZGK. Dotacja została wykorzystana
zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona prawidłowo.

8 223 929,54

7 110 025,65

17 000,00

12 500,00

18 500,00

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Parzęczew na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła
70.428.421,71 zł, natomiast na dzień 31 grudnia
2018 r. stanowiła kwotę
77.307.457,08 zł, co oznacza wzrost o 9,77% w stosunku do 31 grudnia roku
poprzedniego. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych.
Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych
L.p.

Grupa
Nr

Wartość brutto
Stan na dzień
01.01.2018r.

Nazwa

1

0

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

GRUNTY
BUDYNKI I LOKALE ORAZ
SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO
LOKALU UŻYTKOWEGO I
SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO
LOKALU MIESZKALNEGO
OBIEKTY INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE
MASZYNY, URZĄDZENIA I
APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
MASZYNY, URZĄDZENIA I
APARATY SPECJALISTYCZNE
URZĄDZENIA TECHNICZNE

8

7
8

9

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018r.

9 201 506,34

463 142,52

549 391,96

9 115 256,90

21 441 881,75

4 042 854,66

5 677,74

25 479 058,67

29 477 368,78

3 525 214,35

595 947,13

32 406 636,00

2 948 092,65

0,00

0,00

25 948 092,65

517 202,95

28 973,00

45 777,33

500 398,62

513 294,39

0,00

0,00

513 294,39

5 450 272,36

1 845,00

0,00

5 452 117,36

ŚRODKI TRANSPORTU

475 768,31

0,00

0,00

475 768,31

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

403 034,18

14 800,00

1 000,00

416 834,18

Razem

70 428 421,71

8 076 829,53

1 197 794,16

77 307 457,08

Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych
na dzień 31.12.2018 r.
MASZYNY
SPECJALISTYCZNE
MASZYNY
0,66%
URZĄDZENIA
OGÓLNEGO
TECHNICZNE;
ZASTOSOWANIA;
7,05%
0,65%

ŚRODKI
TRANSPORTU;
0,62%

NARZĘDZIA,
PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIE;
0,54%
GRUNTY; 11,79%

KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE;
3,81%
OBIEKTY
INŻYNIERII
LĄDOWEJ I
WODNEJ; 41,92%
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BUDYNKI I LOKALE
32,96%

V.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII

V.I. Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+
Przyjęta uchwałą Nr XXV/213/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 września 2016 r.,
zmieniona uchwałą nr XXVII/229/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 1 grudnia 2016 r.,
uchwałą nr XXVIII/255/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz
uchwałą nr LI/418/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 września 2018 r.
Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew 2020+ jest podstawowym dokumentem
planistycznym, który określa główne kierunki rozwoju gminy Parzęczew poprzez
realizację poszczególnych celów operacyjnych oraz zaplanowanych działań. Ideą
dokumentu było określenie kierunków rozwoju gminy Parzęczew do roku 2020
w oparciu o możliwości finansowania zarówno ze środków własnych gminy oraz środków
zewnętrznych.
Wizja Gminy
Gmina Parzęczew w roku 2020 będzie gminą zapewniającą nowoczesny
zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu edukacji,
bezpiecznych warunków życia wszystkim mieszkańcom.
Misja Gminy
Misja Gminy Parzęczew to zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca przyjaznego
do życia, pracy, nauki i wypoczynku poprzez stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju.
Cele strategiczne i operacyjne są realizowane w ramach 5 obszarów tematycznych:
I.
II.
III.
IV.
V.

Przestrzeń i infrastruktura
Środowisko
Gospodarka
Społeczeństwo
Turystyka

REALIZACJA STRATEGII W 2018 ROKU
I. Cel strategiczny - Dbałość o ład przestrzenny gminy
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy,
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew, które zostało przyjęte
przez Radę Gminy w Parzęczewie w dniu 31 lipca 2018 r. uchwałą nr XLIX/404/18.
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Studium doprowadziło do zgodności polityki przestrzennej gminy z obowiązującymi
przepisami prawa oraz dokumentami wyższego rzędu. Zapisy zmienionego studium
zabezpieczają możliwość rozwoju gminy, poprzez wskazanie terenów przeznaczonych
pod najważniejsze dla gminy funkcje: rolnictwo, mieszkalnictwo, usługi, produkcja,
turystykę i rekreację.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę planowania
przestrzennego w całej gminie (100% terenów pokrytych planami zagospodarowania
przestrzennego).
Obowiązujące na terenie gminy plany miejscowe uchwalone zostały w latach 2001 - 2017.
W 2018 r. Gmina Parzęczew podjęła 6 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew
obejmujące tereny położone w kilkudziesięciu lokalizacjach o łącznej powierzchni ok. 170
ha. Tereny objęte ww. uchwałami przeznaczone będą pod zabudowę mieszkaniową oraz
usługi, w tym usługi publiczne. Procedura sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego określona w przepisach prawa średnio trwa ok. 2 lata.
Wójt zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym powinien dokonać analizy zachodzących zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, co najmniej raz w czasie kadencji rady, a następnie przekazać
wyniki niniejszej analizy radzie gminy w celu podjęcia przez radę uchwały w sprawie
aktualności studium i planów miejscowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Parzęczew, wypełniając obowiązek ustawowy,
w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonał
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił postępy
w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonał
analizy wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów lub zmian miejscowych
planów.
Rada Gminy w Parzęczewie uchwałą nr XVII/153/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. podjęła
uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew oraz obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Parzęczew.
W 2018 r. nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na wnioski zainteresowanych wydano 351 wypisów i wyrysów z obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
zaświadczeń
o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy,
w bankach, w biurach geodezyjnych oraz w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
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Cele operacyjne:
I.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej gminy:
a) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705E relacji Parzęczew
– gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew – dofinansowanie z budżetu Województwa
Łódzkiego, wartość projektu – 422 088,28 złotych dofinansowanie 103 670,00 budżet
WŁ, 300 000,00 budżet Powiatu Zgierskiego, 18 418,28 budżet Gminy Parzęczew

b) Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Parzęczew, Tkaczewska Góra,
Gołaszyny, Orła, Kowalewice, Stary Chrząstów (łączna długość wybudowanych
odcinków to 1 503,5 mb);
I.2. Rozwój infrastruktury rekreacyjno–turystycznej, w tym także bazy sportowej:
a) Budowa boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie wraz z siłownią plenerową przy ul.
Parkowej (w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”) –
dofinansowanie z budżetu państwa i EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz
budżetu Województwa Łódzkiego, wartość projektu 1 920 936,26 zł,
dofinansowanie 1 436 064,91 zł;
b) Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie (siłownia zewnętrzna),
c) Budowa boiska sportowego w Chociszewie, dofinansowanie z EFMR w ramach PO
RYBY 2014-2020 – wartość projektu 584 004,00 zł, dofinansowanie - 299 281,00
zł.
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I.3. Rozwój infrastruktury szkolnej:
W 2018 roku wybudowano dwa obiekty infrastruktury sportowej na terenie szkół
podstawowych. Przy szkole Podstawowej w Parzęczewie powstał kompleks boisk
sportowych składający się z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, boiska do siatkowej piłki
plażowej, bieżni cztero- i dwutorowej, stanowiska do skoku w dal, boiska do rzutu kulą
oraz siłowni zewnętrznej.

Fot. Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie.
Wartość prac 1 920 936,26 zł.

Przy szkole Podstawowej w Chociszewie powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową oraz siłownia zewnętrzna.
Inwestycje, które zostały zrealizowane, zarówno w Parzęczewie jak i w Chociszewie służą
dzieciom w trakcie zajęć lekcyjnych jak również poza nimi, w czasie wolnym.
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Fot. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Chociszewie
Wartość prac 584 004,00 zł

Fot. Siłownia zewnętrzna przy szkole Podstawowej w Chociszewie
Wartość inwestycji 28 139,94 zł
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W Szkole Podstawowej w Parzęczewie wykonano następując remonty:
•
•
•
•
•
•
•

wymieniono drzwi do klas w ilości 10 szt.,
wyremontowano gruntownie 2 toalety - wykonano nową instalację wodno –
kanalizacyjną, położono nową glazurę i terakotę oraz zamontowano nową armaturę,
dokonano częściowego remontu placu zabaw – wymieniono spróchniałe elementy
huśtawek na nowe i pomalowano wszystkie urządzenia znajdujące się na placu zabaw,
zamalowano zacieki powstałe podczas remontu dachu i termomodernizacji budynku
szkoły,
wymieniono również 20 sztuk płyt sufitowych typu amstrong,
na hali sportowej uzupełniono ubytki i odpryski w ścianach i pomalowano lamperię.
zakupiono przenośną toaletę TOI TOI i ustawiono na ternie kompleksu sportowo –
rekreacyjnego.

W Szkole Podstawowej w Chociszewie przeprowadzono następujące prace remontowe:
•
•
•
•
•
•

adaptacja i remont pomieszczenia wynajmowanego wcześniej lokatorom na
potrzeby świetlicy,
remont i malowanie klatki schodowej do świetlicy szkolnej,
całkowity remont pomieszczeń socjalnych: toalet personelu przy kuchni
i stołówce,
budowa i remont pomieszczenia po szatni i stworzenie pracowni komputerowej,
remont pokoju dla nauczyciela w-f i pedagoga szkolnego przy sali gimnastycznej,
remont magazynku na sprzęt sportowy przy sali gimnastycznej .

Wszystkie wymienione remonty zostały wykonane ze środków własnych i we własnym
zakresie przez pracowników szkół.

I.4. Przygotowanie planu rewitalizacji miejscowości Parzęczew:
Podjęcie Uchwały Nr L/413/18 Rady Gminy W Parzęczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/264/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 stycznia
2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+.

II.

Cel strategiczny - Podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego

Cele operacyjne:
II.1. Stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
Wprowadzenie obowiązku segregacji odpadow od 2013 roku. Od dnia 1 lipca 2013 roku
na terenie Gminy Parzęczew funkcjonuje tzw. nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi, ktorym zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy w Parzęczewie uchwałami
objęte zostały wszystkie nieruchomosci zamieszkałe oraz nieruchomosci, na ktorych
znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomosci wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez częsc roku. Nieruchomosci
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niezamieszkałe np. firmy czy placowki oswiatowe zobowiązane są do zawarcia
indywidualnych umow na odbieranie odpadow z jednostką wywozową. Odpady
komunalne z terenu Gminy Parzęczew odbierane są w postaci zmieszanej oraz
selektywnej. Selektywna zbiorka jest prowadzona w systemie workowym z podziałem na
frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady „Bio”. W Gminie Parzęczew według
stanu na dzien 01.05.2019 r. liczba mieszkancow segregujących odpady wynosi 3 856,
natomiast 493 mieszkancow gromadzi odpady w sposob nieselektywny. Na terenie
Gminy Parzęczew w 2018 roku obowiązywały następujące stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 10 zł/osoba/miesiąc w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej w przypadku gdy odpady są zbierane w sposob selektywny,
12 zł/osoba/miesiąc w zabudowie wielolokalowej w przypadku gdy odpady są zbierane
w sposob selektywny oraz 15 zł/osoba/miesiąc zarowno w zabudowie jednorodzinnej
zagrodowej jak i w wielolokalowej w przypadku gdy odpady zbierane są w sposob
nieselektywny.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomosci wykorzystywanej
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w
sposob selektywny wynosi 85,00 zł (51 nieruchomosci – stan na dzien 01.05.2019 r.),
natomiast w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposob selektywny 170,00
zł (5 nieruchomosci - stan na dzien 01.05.2019 r. ).

II.2. Poprawa efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej:
a) W 2018 roku termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima
w Parzęczewie, budynku komunalnego w Parzęczewie przy ulicy Rocha oraz
budynku OSP w Parzęczewie w ramach projektu „Poprawa efektywności
energetycznej na terenie gminy Parzęczew” – dofinansowanie z EFRR w ramach
RPO WŁ 2014-2020 oraz WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka) , wartość prac w 2018
roku – 2 602 043,65 zł, dofinansowanie – 1 675 232,31 zł.
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Fot. Szkoła Podstawowa w Parzęczewie po termomodernizacji
Wartość prac 2 227 167,79 zł)

Fot. Budynek komunalny przy ul. Rocha w Parzęczewie po termomodernizacji
Wartość prac 241 715,04 zł
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Fot. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie po termomodernizacji
Wartość prac 133 160,82 zł

II.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie świadczy usługi związane z produkcją,
dystrybucją i sprzedażą ciepła na terenie miejscowości Parzęczew. Ciepło produkowane
jest z kotłowni na biomasę – zrębki i dostarczane jest do następujących odbiorców:
-

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Parzęczewie
Urzędu Gminy w Parzęczewie
Odbiorców w budynku Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie
Dwóch budynków wielorodzinnych Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
znajdujących się w Parzęczewie przy ulicy Parkowej
Budynku wielorodzinnego - komunalnego w Parzęczewie, ul. Południowa 3

II.4. Promocja proekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności
Mieszkańcy mieli możliwość korzystania ze szkoleń i spotkań informacyjnych
dotyczących m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w życiu
codziennym. Były to zazwyczaj spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podczas spotkań
omawiano formy dofinansowania inwestycji w tym zakresie.
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W ramach projektu „Z małych Szkół w wielki Świat. Rozwój kompetencji
kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” w szkołach realizowane są zajęcia
o tematyce proekologicznej. Szkoły biorą udział w akcjach zbiórki materiałów
przeznaczonych do recyklingu. Prowadzone są koła przyrodnicze, gdzie dzieci od
najmłodszych lat zapoznawane są z tematyką ochrony środowiska.
Punkt Przedszkolny „Plastuś” realizuje Program Edukacji Ekologicznej pn:
„Plastusiowe dzieci same segregują śmieci” współfinansowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Głównym założeniem
projektu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci uczęszczających
do Punktu Przedszkolnego Plastuś w Parzęczewie i w Chociszewie, zapoznanie ich
ze sposobami racjonalnej gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu.
III.

Cel strategiczny - Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy

Cele operacyjne:
III. 1. Promocja terenów inwestycyjnych
W 2018 r. Gmina Parzęczew podjęła 6 uchwał w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Parzęczew obejmujące tereny położone w kilkudziesięciu lokalizacjach
o łącznej powierzchni ok. 170 ha. Tereny objęte ww. uchwałami przeznaczone
będą pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi, w tym usługi publiczne.
III.2. Działania na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PRYM” oraz Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Z IKRĄ” wspiera przedsiębiorców, udzielając dotacji na inwestycję
mające na celu rozwój ich firm. Podczas oceny wniosków składanych przez
beneficjentów premiowana jest innowacyjność wykorzystywana w bieżącej
działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
IV.

Cel strategiczny – Wspieranie poprawy warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego
Cele operacyjne:
IV.1. Zapobieganie powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego:

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie
W 2018 roku finansowych świadczeń socjalnych na kwotę 363 129,00 złotych udzielono
126 osobom. Koszty te obejmowały wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych,
odpłatność za pobyt w DPS-ie oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
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W 2018 roku w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”
wsparciem objęto 120 osób, w tym 60 dzieci w szkołach podstawowych. Koszt programu
to 49 407,00 zł, z czego 20 000,00 zł to środki własne gminy. Na obiady dla dzieci w
szkołach i przedszkolach przeznaczono 26 308,00 zł, natomiast na zasiłki celowe na
zakup żywności 23 099,00 zł.
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów
rozpoczynających
rok
szkolny.
Rodziny
otrzymały
to
świadczenie
bez względu na dochód. W 2018 roku złożono 471 wniosków i wypłacono 663
świadczenia na kwotę 198 900,00 zł.
RODZINA 500+ to 500 zł dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a także na
pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o niskich dochodach. W 2018 roku liczba dzieci
objęta programem wynosiła 626 osoby. Kwota wypłaconych świadczeń w ramach
programu to 3 248 036,50 zł.

Świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, świadczenie rodzicielskie, świadczenia dla osób
z niepełnosprawnością: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy. W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 538 osób, a łączna
kwota przyznanych świadczeń to 1 334 034,15 zł.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to świadczenia wypłacane osobom
uprawnionym w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów. W 2018
roku z tego świadczenia skorzystało 48 osób na łączną kwotę 183 740,00 zł.

Praca asystenta rodziny to program wspierania rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w procesie przywracania zdolności
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do
prawidłowego
funkcjonowania,
aby
dziecko
mogło
rozwijać
się
w rodzinie naturalnej. Pomocą asystenta w 2018 roku objętych zostało 15 rodzin.
Przeciętny czas pracy asystenta z jedną rodziną wynosi 9 godzin.
W 2018 roku gmina Parzęczew dofinansowała kwotą 12 770,70 zł pobyt trojga dzieci
w rodzinach zastępczych i jednego dziecka w domu dziecka.
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie. W 2018 r. pomocą zespołu interdyscyplinarnego objętych zostało 15 rodzin.
Zespół kierował osoby stosujące przemoc w rodzinie do gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych celem leczenia oraz na zajęcia korekcyjno-edukacyjne. Dzięki
współpracy z komisją rodziny objęte zostały pomocą w formie poradnictwa socjalnego
i psychologicznego.
b) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja w 2018 r. realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r. przyjętego uchwałą nr XLI/352/17 Rady
Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Zadania zawarte w gminnym programie na rok 2018 to:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
7. Zasady wynagradzania członków GKRPA.

32 | S t r o n a

IV.2. Budowa lokalnych więzi społecznych:
a) Współpraca ze Stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez i uroczystości
integrujących lokalną społeczność.

Fot. Majówka Staropolska organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa
Bibianów
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Fot. Trojańska Biesiada Świętojańska organizowanej przez Stowarzyszenie
„Tęczowe Siedlisko”

Fot. Parzęczewski Festyn Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie „Kreatywny
Parzęczew”

Fot. Mistrzostwa Polski w kolarstwie Masters w jeździe na czas organizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Kolarstwa i Turystyki Rowerowej Peleton.
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Fot. Uroczystość patriotyczna w rocznicę Bitwy w Orłej.
b) Pomoc stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków w ramach LGD PRYM i RLGD
„Z IKRĄ” (place zabaw, śpiewnik, monografia);
c) Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich w Śliwnikach;
d) Dofinansowanie przez Gminę termomodernizacji budynku OSP w Śliwnikach
stanowiącego świetlicę wiejską (60 tys. zł.).
IV.3. Podwyższenie poziomu wykształcenia i edukacji mieszkańców gminy:
Na terenie gminy Parzęczew znajdują się dwie szkoły podstawowe: w Parzęczewie
i w Chociszewie oraz dwa Punkty Przedszkolne.
Szkoły poza realizacją podstawy programowej angażują się w szereg dodatkowych
przedsięwzięć mających na celu wzrost poziomu wykształcenia uczniów. Uczniowie biorą
udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych; pomagają w organizacji imprez,
uroczystości szkolnych; są inicjatorami wielu akcji. Dzięki realizowanym w szkołach
działaniom, projektom i zaangażowaniu nauczycieli w podnoszenie efektywności
nauczania odnoszą znaczące sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
Wszystkie działania szkół nakierowane są na ucznia, jego aktywność. Szkoły
współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi. Efektem działań każdej
ze szkół są wysokie wyniki egzaminów.
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Jednym z najważniejszych osiągnięć w ubiegłym roku było I miejsce w w XXIII
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego „Nieznani
Bohaterowie, nieznane wydarzenia – losy żołnierza i dzieje orędzia polskiego w latach
1887-1922”. Organizatorem konkursu był Mazowiecki Kurator Oświaty, a patronat
honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari i Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka.
Wielu uczniów równie aktywnie uczestniczyło w sportowym życiu szkoły, co przerodziło się w
bardzo długą listę sukcesów. Na wyróżnienie zasłużyli siatkarze, którzy niemal z każdych
zawodów przywozili medale i puchary za miejsca na podium.
Najważniejsze osiągnięcia uczniów w roku 2018:
Szkoła Podstawowa w Parzęczewie osiągnięcia
-

-

-

-

-

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla gimnazjum – laureat: Krzysztof
Szostek (IIIB gimnazjum);
Konkurs „Matematyka Moja Pasja” pod patronatem Wojewody Łódzkiego,
Marszałka Województwa, Rektora UŁ oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty – laureat:
Krzysztof Szostek (IIIB gimnazjum);
Najpiękniejsze Polskie Piosenki” – konkurs w 100-lecie odzyskania niepodległości
(Łódzkie Towarzystwo Naukowe „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”
oraz Polskie Radio Łódź) - I miejsce: Wiktoria Bień (IIIa gimnazjum);
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jesień w przyrodzie” (Centrum Zajęć
Pozaszkolnych w Łodzi) - III miejsce: Jakub Staniewski (IIIb gimnazjum);
Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Harcerski Konkurs Recytatorski „Strofy
o Ojczyźnie”- I miejsce: Alicja Ciołkowska (VIa), Wyróżnienie: Angelika
Nowakowska (VIa), II miejsce: Weronika Czwońda (IIIb gimnazjum), III miejsce:
Wiktoria Bień (IIIa gimnazjum), Wyróżnienie: Kamila Krawczuk (IIIa gimnazjum);
Mistrzostwo Powiatu Zgierskiego w kategorii chłopców i dziewcząt w unihokeja
(szkoła podstawowa);
II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w półfinale wojewódzkim unihokeja
(szkoła podstawowa);
Finał Wojewódzki w Badmintonie Drużynowym Chłopców w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Pabianicach - II miejsce: Jakub Kurowski, Seweryn
Sztekmiller (IIIa gimnazjum);
Mistrzostwa Powiatu w unihokeja chłopców - II miejsce (gimnazjum).

Szkoła Podstawowa w Chociszewie
-

2 miejsce w finale Powiatu Zgierskiego w unihokeja dziewcząt z kl. VIII;
2 miejsce w Finale Powiatu Zgierskiego w unihokeja chłopców z kl. VIII;
Ogólnopolski test ortograficzny – III miejsce uczennicy klasy III ;
udział w akcji „Zostań super zakrętakiem”;

36 | S t r o n a

-

udział w Ogólnopolskim konkursie „Żołnierze wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”–
uczennice z klasy VIII uzyskały wyróżnienie spośród 1067 szkół;
laureatka w ogólnopolskim konkursie biologicznym z klasy VIII - „MEDITEST”.

Od 2017 roku na terenie obydwu szkół prowadzony jest projekt „Z małych Szkół w Wielki
Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. W ramach
projektu uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych
oraz specjalistycznych. Nowe kwalifikacje nabywają również nauczyciele, którzy biorą
udział w szkoleniach, kursach oraz uczęszczają na studia podyplomowe. Ponadto
w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz
utworzono i wyposażono pracownie językowo - informatyczne w każdej ze szkół.

Funkcjonowanie Punktów Przedszkolnych
W 2018 r. funkcjonowały 2 publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez osobę
fizyczną.
Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Chociszewie to dwuoddziałowa placówka, do której
w okresie I – VIII 2018r. uczęszczało 47 dzieci, w tym 20 dziewcząt i 29 chłopców.
Natomiast w okresie IX – XII 2018r. uczęszczało 50 dzieci, w tym 19 dziewcząt i 31
chłopców.
Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie to pięcioodziałowa placówka, do której w
okresie I – VIII 2018r. uczęszczało 89 dzieci, w tym 41 dziewcząt i 48 chłopców Natomiast
w okresie IX – XII 2018r. uczęszczało 89 dzieci, w tym 36 dziewcząt i 53 chłopców.
Do punktów przedszkolnych uczęszczały dzieci z następujących roczników:
•

rocznik 2011 – 37 dzieci, w tym 19 dziewcząt i 18 chłopców

•

rocznik 2012 –45 dzieci, w tym 18 dziewcząt i 27 chłopców

•

rocznik 2013 – 42 dzieci, w tym 24 dziewcząt i 18 chłopców

•

rocznik 2014 – 30 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 18 chłopców

•

rocznik 2015 – 18 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 18 chłopców

•

rocznik 2016 – 1 dziecko, w tym 1 dziewczynka.

Na terenie gminy funkcjonowało również przedszkole wojskowe w Leźnicy Wielkiej,
które obejmuje wychowaniem przedszkolny dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Punkt Przedszkolny „Plastuś” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –
17.00 przez pełne 12 miesięcy w roku.
W 2018 roku na prowadzenie punktów przedszkolnych gmina wydała 703 147,18 zł.
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Ponadto placówki pozyskały środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz w kwocie
71 930,71 zł oraz otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 26 001,00
zł.
Placówki w trakcie całego 2018 r. poszukiwały sponsorów którzy byli wsparciem
w organizacji imprez, konkursów oraz realizowanych przedsięwzięć. Głównie było to
wsparcie rzeczowe w postaci zakupu prowiantu, gadżetów oraz nagród.
W placówce organizowane są zajęcia dodatkowe, imprezy cykliczne, wycieczki oraz
dodatkowe spotkania i lekcje dydaktyczne. Wychowankowie biorą udział w konkursach
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Realizowane są również dodatkowe programy
i projekty.
Zajęcia dodatkowe: zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, terapia pedagogiczna,
zajęcia gimnastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia dam o zdrowie, zajęcia papieroplastyczne,
zajęcia przyrodnicze, zajęcia matematyczne, zajęcia dobrego zachowania, koło
warcabowo-szachowe, koło gier planszowych, koło taneczne.
Imprezy cykliczne: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Sportu, Mikołajki, Spotkanie
Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Dzień
Dziecka, zakończenie roku.
Wycieczki: poczta, piekarnia, kino, teatr, miejsca edukacyjne oraz rekreacyjne np. ZOO,
Dolina Skrzatów, figloraj.
Dodatkowe spotkania i lekcje dydaktyczne:s potkanie z policjantem, spotkanie
z postaciami średniowiecznymi – rycerz i białogłowa, objazdowe planetarium, teatrzyki,
spotkania muzyczne, warsztaty – „Góra śmieci rośnie”, warsztaty – „Jak powstaje książka”
Realizowane programy i projekty: zbiórka nakrętek, zbiórka baterii, program adaptacyjny
dla nowo przyjętych dzieci, program –„Mamo, tato wolę wodę”, „Przygody z Kubusiem
Puchatkiem”, „Plastusiowe dzieci same segregują śmieci”.
Udział w konkursach:
•

Konkurs plastyczny „Pani Jesień” – wewnętrzny

•

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – konkurs wojewódzki (wyróżnienie dla
grupy Tygrysków)

•

Konkurs recytatorski „Wieczór Poezji” – konkurs powiatowy

•

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak” – konkurs międzyprzedszkolny

•

Konkurs fotograficzny „Wszystkie dzieci segregują śmieci” – konkurs wewnętrzny
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IV.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego:
a) W 2018 roku w budżecie Gminy na bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową zaplanowano 281 895,28 zł. Wydatki na koniec roku wyniosły
232 331,03 zł.
b) Zakupiono sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP Opole –
dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, wartość projektu 13 999,02
zł, dofinansowanie 13 999,02 zł;
c) Doposażono jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Parzęczew –
dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, wartość projektu 32 933,66 zł,
dofinansowanie 32 604,32 zł;
d) Wybudowano oświetlenie publiczne w ramach projektu „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w ilości 120
nowych punktów świetlnych w miejscowościach Florianki, Konstantki, Bibianów,
Chociszew, Pustkowa Góra, Mikołajew, Tkaczewska Góra, Radzibórz.
V.

Cel strategiczny – Stworzenie warunków do rozwoju turystyki i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
Cele operacyjne:

V.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy
Gmina podejmuje szereg działań związanych ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej
gminy. W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „PRYM” oraz Rybacką Lokalną
Grupą Działania „Z Ikrą” stowarzyszenia działające na terenie gminy mogą pozyskiwać
fundusze na realizację inwestycji poprawiających estetykę wsi. Dzięki tym projektom
powstają place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe, czy miejsca spotkań dla
mieszkańców.
Gmina w ramach Programu Rewitalizacji miejscowości Parzęczew złożyła wnioski
o dofinansowanie na realizację inwestycji polegających na przebudowie rynku i budowie
parkingów na terenie Parzęczewa, a także na zagospodarowanie przestrzeni nad zalewem
w Parzęczewie.
Imprezy organizowane w ubiegłym roku zarówno przez gminę jak i przy współpracy ze
stowarzyszeniami integrowały i angażowały mieszkańców do organizowania różnych
przedsięwzięć i poprawiania kultury spędzania wolnego czasu.
Wszystkie te działania zwiększają rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływają na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
V.2. Promocja gminy
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Wykorzystywanie mediów społecznościowych w celu promocji Gminy Parzęczew. Gmina
prowadzi serwis internetowy pod adresem www.parzeczew.pl, oraz funpage na stronie
www.facebook.com. Obydwa serwisy są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu zarówno
mieszkańcy jak i inni użytkownicy są na bieżąco informowani o działaniach
podejmowanych przez gminę.
Ważnym elementem promocji gminy zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej są
wspomniane wcześniej wydarzenia kulturalne, eventy i wydarzenia sportowe. Jednym
z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, które pozwoliło zaistnieć gminie na arenie
ogólnopolskiej były kolarskie Mistrzostwa Polski Masters w jeździe na czas. Impreza
przyciągnęła wielu fanów tego sportu. Na forach i serwisach poświęconych kolarstwu
Masters o gminie mówiło się jeszcze długo po zakończeniu tej dwudniowej imprezy.
V.3. Dbałość o dziedzictwo kulturowe
Na terenie gminy Parzęczew działają dwie instytucje kultury: Forum Inicjatyw
Twórczych w Parzęczewie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie z filią
w Chociszewie. Jednostki te realizują szereg działań mających na celu dbanie
o zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie.
W 2018 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: wystawy książek,
spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, przeglądy nowości,
dyskusje, konkursy, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, kiermasze. Wydarzenia
te miały na celu promocję czytelnictwa, wzięło w nich udział 2 652 mieszkańców.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 stycznia – spotkanie z Michałem Kwiatkowskim – świąteczna audycja na żywo
w Cafe Forum
13 stycznia – spotkanie świąteczne dla stowarzyszeń z gminy Parzęczew
19 stycznia – spotkanie z podróżnikiem Hubertem Budkowskim w Cafe Forum
29 stycznia – 2 lutego – półkolonie zimowe FIT (w programie m.in.: wycieczki do
Politechniki Łódzkiej, Ceramilandii w Lutomiersku, kina Cinema City, Planetarium
w Łodzi, warsztaty plastyczne oraz zajęcia muzyczne)
2 lutego – koncert Anny, Juliana i Macieja Ćwiklińskich w Cafe Forum
16 lutego – koncert walentynkowy w wykonaniu Wiktorii Bień, Jakuba Dośpiała i
Roberta Kanteckiego w Cafe Forum
2 marca – występ Bartka Grzanka w Cafe Forum
7 marca – koncert zespołu „Limboski” w ramach imprezy z okazji Dnia Kobiet
14 marca – spotkanie Klubu Seniora z okazji Dnia Kobiet, występ Witolda
Smętkiewicza
16 marca – spotkanie w Cafe Forum z prof. Konradem Tatarowskim, byłym
redaktorem RP RWE
13 kwietnia – recital Janusza Nastarowicza w Cafe Forum
25 kwietnia – posiedzenie Rady Programowej Klubu Seniora przy Forum Inicjatyw
Twórczych w Parzęczewie
27 kwietnia – spotkanie w Cafe Forum z podróżnikiem Sebastianem R. Bielakiem.
Prelekcja pt. „Bieszczady. Kraina bezkresnych połonin”
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• 10 maja – spotkanie członkow Klubu Seniora, omowienie projektow: „Senior w
zagrozeniu”, realizowanego w ramach programu pod nazwą „Wsparcie
Uniwersytetow Trzeciego Wieku”, oraz „Seniorzy i dzieci – uczymy się od siebie”
(Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komenskiego)
• 19 maja – udział Zespołu Spiewaczego Parzęczewiacy, działającego przy Forum
Inicjatyw Tworczych w IX Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora w Łęczycy
• 25 maja – koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniow Panstwowej Szkoły
Muzycznej w Zgierzu oraz podopiecznych FIT
• 26 maja – współorganizacja Staropolskiej Majówki w Bibianowie
• 8 czerwca – Recital Aleksandry Sochackiej w Cafe Forum
• 9 czerwca – współorganizacja „Dnia Dziecka” w Orłej
• 17 czerwca – wycieczka uczestników UTW do Bełchatowa, w programie:
zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, zajęcia z ornitologiem, wjazd
kolejką linową na Górę Kamieńską oraz ognisko
• 21 czerwca – projekcje filmowe w ramach cyklu „Dokument w drodze – stymulator
emocji”. Spotkanie z reżyserką Aleksandrą Rek
• 22 czerwca – koncert zespołu Scaramouche w Cafe Forum
• 25 – 29 czerwca – półkolonie letnie (w programie m.in.: wycieczki do parku
rozrywki „Góra Kamieńsk”, Politechniki Łódzkiej, kina Cinema City w Łodzi,
figloraju w Zgierzu, spotkanie z przedstawicielami Policji i PSP oraz warsztaty
plastyczne)
• 26 czerwca – szkolenie w ramach projektu „Seniorzy i dzieci – uczymy się od
siebie”
• 29 czerwca – współorganizacja VII Trojańskiej Biesiady Świętojańskiej
• 6 lipca – „Kreowanie kostiumu teatralnego” – spotkanie w Cafe Forum z Anną
Bobrowską-Ekiert z okazji pięćdziesięciolecia pracy artystycznej
• 19 lipca – posiedzenie Rady Programowej Klubu Seniora
• 20 lipca – „Astor Piazzola – rewolucjonista tanga” – wystąpienie Macieja
Ćwiklińskiego w Cafe Forum
• 30 lipca – 25 sierpnia – wakacyjne warsztaty teatralne
• 3 sierpnia – „The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”. Spotkanie w Cafe
Forum z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem
• 11 – 12 sierpnia – współorganizacja mistrzostw Polski w jeździe na czas MASTERS
• 17 sierpnia – „Czesław Śpiewa Solo Act” – muzyczny stand up Czesława Mozila
• 18 sierpnia – współorganizacja wyjazdu na V Ogólnopolską Paradę Seniorów
„Dojrzali Wspaniali” i Piknik Pokoleń
• 19 sierpnia – wycieczka uczestników UTW do Łodzi
• 25 sierpnia – współorganizacja III Parzęczewskiego Festynu Rodzinnego
• 31 sierpnia – „Piosenka finałowa” – wspomnienie o Wojciechu Młynarskim (Cafe
Forum)
• 9 września – wycieczka uczestników UTW do Uniejowa, Konina i Bronowa
• 14 września – „Między mną a Tobą” – monodram poetycko – muzyczny Laury Łącz
(Cafe Forum)
• 16 września – współorganizacja Pikniku Niepodległościowego we Florentynowie
• 22 września – wyjazd członków Parzęczewskiego Klubu Seniora na Wojewódzkie
Dni Seniora w Zgierzu
• 26 września – „Wolna Europa – wolna Polska”. Impreza w ramach cyklu wydarzeń
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
• 28 września – „Między prawdą a kłamstwem”. Spotkanie w Cafe Forum z Januszem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janystem i Witoldem Smętkiewiczem
30 września – współorganizacja Święta Marchewki w Tęczowym Siedlisku, w
Trojanach
12 października – „Kabaret Starszych Panów, przeboje wszech czasów śpiewa
Artur Gotz” (Cafe Forum)
24 października – udział w konferencji na Uniwersytecie Łódzkim. Podsumowanie
projektu „Senior w zagrożeniu”
25 października – „Ech, te drogi… – przegląd piosenki rosyjskiej”. Recital Lecha
Dyblika w Cafe Forum
8 listopada – współorganizacja warsztatów fotograficznych z Eksperymentalnym
Laboratorium Reklamy Uniwersytetu Łódzkiego
9 listopada – „Historia akordeonu” – wykład Macieja Ćwiklińskiego i koncert w
wykonaniu uczniów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Pabianicach (Cafe Forum)
13 listopada – podsumowanie projektu „Seniorzy i dzieci – uczymy się od siebie”
16 listopada – uroczystość ogłoszenia wyników OKP „Czarno na białym”. „Od
Weitsa” – koncert Konrada Imieli
17 listopada – współorganizacja zabawy tanecznej dla Parzęczewskiego Klubu
Seniora
23 listopada – „Mój subiektywny przewodnik po Moskwie” – spotkanie w Cafe
Forum z Emilią Szutenbach
27 listopada – spektakl muzyczny „Niepodległa” w wykonaniu uczniów PSM w
Zgierzu oraz wspólny występ zespołów z FIT: kapeli ludowej, zespołów
śpiewaczych oraz dziecięcej grupy wokalnej
29 listopada – spotkanie z grupą studentów Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie
stworzenia strategii PR dla Forum Inicjatyw Twórczych
30 listopada – współorganizacja spotkania stowarzyszeń z gminy Parzęczew
7 grudnia - „Z męskiego punktu widzenia” – recital Moniki Janiszewskiej w Cafe
Forum
8 grudnia – seans specjalny Kina Paryż, niemy film Fritza Langa „Metropolis”
z muzyką na żywo w wykonaniu Irka Wojtczak i Kamila Piotrowicza
21 grudnia – koncert Świąteczny w wykonaniu podopiecznych FIT oraz Domu
Kultury „Relax” w Łodzi
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V.2. Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+
przyjęty uchwałą Nr XXIX/264/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 stycznia 2017 r.,
zmieniony uchwałą nr L/413/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ został opracowany zgodnie z Wytycznymi
Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
i podjęty w drodze uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym.
Program Rewitalizacji został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa
łódzkiego dnia 01.02.2017 r., a aktualizacja Programu – dnia 16.10.2018 r.
Wyznaczony w gminie obszar zdegradowany, tj. teren, na którym zidentyfikowano stan
kryzysowy, czyli kumulację negatywnych zjawisk występujących szczególnie w sferze
społecznej oraz w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej, obejmuje swoim zasięgiem teren miejscowości Parzęczew.
Miejscowość ma istotne znaczenie dla rozwoju regionu, dlatego cały jej obszar został
wyznaczony jako obszar rewitalizacji w gminie Parzęczew.
Program rewitalizacji stanowi wieloletni plan działań mających na celu efektywne
wyprowadzanie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowych. Posłużą temu
skupione w obszarze rewitalizacji projekty wpisane w dokument, w tym 12 projektów
podstawowych i 6 projektów uzupełniających.
STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WPISANYCH W PROGRAM REWITALIZACJI GMINY
PARZĘCZEW 2020+
Projekt nr 2. Adaptacja budynku przy ul. Rocha w Parzęczewie na potrzeby świadczenia
usług pomocy społecznej
Dnia 4 października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.
„Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ na lata 2014-2020).
Kwota, na jaką została oszacowana inwestycja wynosi 477 803,25 zł, z czego ze środków
unijnych będzie pochodzić 330 189,24 zł (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz
z budżetu państwa 27 192,05 zł (7% kosztów kwalifikowalnych). Realizacja inwestycji
zaplanowana jest na II-III kw. 2019 r.
Projekt nr 4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego
w Parzęczewie wraz z zakupem wyposażenia
Dnia 30 listopada 2018 r. do biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny został
złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew –
etap II” w ramach poddziałania VI.3.1. „Rewitalizacja i rozwój potencjału społecznogospodarczego – ZIT”. Jednym z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu
43 | S t r o n a

jest „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parzęczewie przy ul. Parkowe wraz z zakupem
wyposażenia oraz budową infrastruktury technicznej”. Poziom wnioskowanego
dofinansowania to 92% kosztów kwalifikowalnych, z czego 85% to środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 7% środki budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt nr 5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Parzęczewie
Etap dotyczący budowy infrastruktury sportowej została zrealizowany w 2018 r.
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” dofinansowanego ze
środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a także
budżetu Województwa Łódzkiego. Koszt budowy boisk i infrastruktury towarzyszącej
wyniósł 1 920 936,26 zł, z czego ze środków unijnych pochodziło 1 326 799,11 zł (85%
kosztów kwalifikowalnych), z budżetu państwa 109 265,80 zł (7% kosztów
kwalifikowalnych) oraz z budżetu Województwa Łódzkiego 80 000,00 zł.
Z kolei budowa parkingów planowana jest na II-III kw. 2019 r. Wartość inwestycji to
kwota 564 732,36 zł, z czego ze środków unijnych będzie pochodzić 390 262,20 zł,
a z budżetu państwa 32 139,24 zł.
Projekt nr 8. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych
w szkołach w gminie Parzęczew”
Projekt jest realizowany od sierpnia 2017 r. W ramach projektu w zajęciach
rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych biorą udział
uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
w Parzęczewie z klasami gimnazjalnymi. Nowe kwalifikacje nabywali również
nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach, kursach oraz uczęszczali na studia
podyplomowe. Ponadto w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni
przedmiotowych oraz utworzono i wyposażono pracownie informatyczne w każdej ze
szkół. Projekt jest kontynuowany w roku szkolnym 2018/2019.
Projekt nr 9. Lokalny Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”
Nabory wniosków o przyznanie stypendium prowadzone są przez Fundację Rozwoju
Gmin „PRYM”. Są one skierowane do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniów
klas gimnazjalnych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, osiągali sukcesy
w konkursach, zawodach sportowych, udzielali się w wolontariacie itp. Liczba osób z
gminy Parzęczew, które otrzymały stypendium w 2018 r. wyniosła 4.
Projekt nr 12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Parzęczewie – etap II
Dnia 30 listopada 2018 r. do biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny został
złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew –
etap II” w ramach poddziałania VI.3.1. „Rewitalizacja i rozwój potencjału społecznogospodarczego – ZIT”. Jednym z zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu
jest „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie – Plac Kościuszki”. Poziom
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wnioskowanego dofinansowania to 92% kosztów kwalifikowalnych, z czego 85% to
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 7% środki budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020.
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Zadania zrealizowane i planowane do realizacji w ramach „Rewitalizacji miejscowości Parzęczew”
Nazwa zadania

Okres realizacji

Koszt całkowity

Wysokość
dofinansowania
w ramach RPO WŁ 20142020

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap I
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz budowa
przyłącza cieplnego do budynku komunalnego w Parzęczewie
ul. Rocha

IV kw. 2017 r.

134 373,96 zł

100 507,35 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do
budynku komunalnego w Parzęczewie ul. Rocha

IV kw. 2017 r.

67 572,18 zł

50 541,79 zł

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul.
Parkowej

I – III kw. 2018 r.

1 920 936,26 zł

1 436 064,91 zł

Adaptacja budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul.
Rocha wraz z zakupem wyposażenia

II – III kw. 2019 r.

477 803,25 zł

357 381,29 zł

Budowa parkingów w Parzęczewie przy ul. Parkowej i przy ul.
Rocha

I – III kw. 2019 r.

564 732,36 zł

422 401,44 zł

2 232 315,70 zł

1 669 699,54 zł

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap II

Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Plac Kościuszki
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II kw. 2020 –
III kw. 2021

Przebudowa istniejących miejsc postojowych i przebudowa
chodnika na obszarze rewitalizowanym (ul. Parkowa, ul.
Rocha, ul. Ozorkowska, ul. Stodolniana, ul. Południowa 1a)

II kw. 2020 –
IV kw. 2021

736 025,14 zł

550 522,85 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parzęczewie przy ul.
Parkowej wraz zakupem wyposażenia oraz budową
infrastruktury technicznej

II kw. 2021 –
II kw. 2022

5 288 400,05 zł

3 955 551,26 zł

Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap III
Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w
miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a prowadząca
do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia
Regionalnego Centrum Rozwoju

I – IV kw. 2020

2 337 000,00 zł

1 748 000,00 zł

Remont istniejącej nawierzchni związanej z obsługą
istniejących miejsc postojowych oraz przebudowa istniejących
już miejsc postojowych w miejscowości Parzęczew przy ul.
Parkowej i Południowej

II – IV kw. 2020

369 000,00 zł

276 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w
Parzęczewie

I – IV kw. 2021

2 829 000,00 zł

2 116 000,00 zł
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V.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parzęczew w 2018 roku.
Rada Gminy w Parzęczewie Uchwałą Nr XLIV/374/18 z dnia 28 marca 2018r. uchwaliła „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy
Parzęczew na 2018 rok”. Program zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podlegał zaopiniowaniu i
został

pozytywnie

zaopiniowany

przez

Powiatowego

Lekarza

Weterynarii

w Zgierzu, organizację społeczną, ktorej statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz Koła
Łowieckie działających na terenie gminy Parzęczew.
Zgodnie z przyjętym Programem, zakres zadan obejmował:

•

podejmowanie interwencji dotyczących zwierząt bezdomnych, w tym kotow wolno
zyjących oraz zwierząt włascicielskich utrzymywanych na posesjach,

•

przyjmowanie do schroniska pochodzących z terenu gminy Parzęczew zwierząt
bezdomnych i sprawowanie opieki nad nimi,

•

obowiązkową sterylizację bezdomnych psow przyjętych z terenu gminy oraz ich
znakowanie i ewentualne leczenie w schronisku dla zwierząt,

•

poszukiwanie dla zwierząt bezdomnych nowych włascicieli i opiekunow,

•

prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o zwierzętach przeznaczonych
do adopcji oraz działaniach i akcjach organizowanych i przeprowadzanych przez
schronisko lub organizację we wspołpracy z Gminą Parzęczew,

•

pomoc zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzen drogowych i innych zdarzen
losowych,

•

dofinansowanie włascicielom zwierząt z terenu gminy do sterylizacji zwierząt w
wysokosci 50% kosztow zabiegu.

Do realizacji zadan wynikających z przyjętego programu zobowiązany był:
Wojt Gminy Parzęczew,

•
•

przedsiębiorca prowadzący schronisko dla zwierząt wyłoniony w drodze postępowania
o zamowienie publiczne, z ktorym Gmina Parzęczew zawarła stosowną umowę,

•

organizacje

pozarządowe,

ktorych

celem

statutowym

jest

ochrona

zwierząt,

wspołpracujące z Gminą Parzęczew na podstawie zawartej umowy.
Gmina Parzęczew w ramach zapobiegania bezdomnosci zwierząt w roku 2018 nie zawierała
umowy z organizacją pozarządową. Przedsiębiorcą, z ktorym Gmina Parzęczew zawarła umowę
na odławianie zwierząt z terenu gminy oraz sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w
Wojtyszkach był podmiot prowadzący działalnosc pn. „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
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Longin Sieminski, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo Adopcyjne Wojtyszki 18, gmina Brąszewice”.
W roku 2018 do schroniska przyjęte zostało 12 psow odłowionych na terenie gminy Parzęczew,
w schronisku miały miejsce 4 adopcje, odnotowano rowniez 3 upadki zwierząt oraz 3 eutanazje ze
względu na stan zdrowotny. Na koniec roku w schronisku dla zwierząt przebywało 27 psow.
W ramach realizacji Programu, zawarta została rowniez umowa z Gabinetem Weterynaryjnym
Pana Dariusza Szychowskiego na swiadczenie usług weterynaryjnych, polegających na:
•

całodobowej opiece weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym poszkodowanym
w wyniku zdarzen drogowych,

•

całodobowej gotowosci do swiadczenia usług weterynaryjnych w związku z przypadkami
losowymi,

•

usypiania slepych miotow zwierząt bezdomnych oraz włascicielskich,

•

sterylizacji i kastracji zwierząt włascicielskich z terenu gminy,

•

sterylizacji, kastracji i niezbędnych szczepien w celu przygotowania zwierzęcia do adopcji
poza schroniskiem,

•

podejmowaniu wspolnie z Gminą Parzęczew interwencji dotyczących zwierząt
bezdomnych w tym kotow wolno zyjących oraz zwierząt włascicielskich.

Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały 22 zabiegi sterylizacji lub kastracji psow i kotow
stanowiących własnosc mieszkancow gminy. Podjęto rowniez interwencje w stosunku do
7 włascicieli zwierząt dotyczące zdrowia zwierząt, warunkow ich utrzymania na terenie posesji
i dobrostanu. Poza schroniskiem oddano pod opiekę nowym włascicielom 3 bezdomne psy
odłapane na terenie gminy. Na stronie internetowej Gminy Parzęczew umieszczony został link pn.
„Przygarnij Pieska”, pod ktorym znajdują się zdjęcia psow wraz z opisem pochodzących z terenu
gminy umieszczonych w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach.
Łącznie na realizację programu wydatkowano z budzetu gminy srodki w wysokosci 83 735,01 zł,
w tym 7500,0 zł na usługi weterynaryjne swiadczone przez gabinet weterynaryjny.

V.4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew
Przyjęty uchwałą Nr VIII/70/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 maja 2015 r.,
zmieniony uchwałą nr XIV/137/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia
26 listopada 2015 r. i uchwałą nr XXVII/230/16 Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 1 grudnia 2016 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza konkretne
cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Parzęczew. Zadaniem planu jest
realizacja celów związanych ze zrównoważonym rozwojem gminy.
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CEL GŁÓWNY:
REALIZACJA PAKIETU KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNEGO DO ROK 2020
Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele strategiczne:
1. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym
gminy
2. Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z terenu gminy Parzęczew
3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł niskiej emisji
w gminie
4. Promowanie racjonalnego wykorzystywania energii, wdrażania odnawialnych
źródeł energii oraz promocja efektywności energetycznej w budynkach
prywatnych i przedsiębiorstwach
REALIZACJA PLANU w 2018 r.:
Zgodnie z założeniami planu od roku 2017 realizowane są następujące projekty:
„Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” oraz „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”.
W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”
w 2018 r. przeprowadzono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
im. J. Tuwima w Parzęczewie, budynku komunalnego w Parzęczewie oraz budynku OSP
w Parzęczewie. Całkowita wartość tego etapu to 2 602 043,65 zł. Dofinansowanie zadania
z EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wyniosło 1 675 232,31 zł. Ponadto, na jego
realizację Gmina uzyskała w 2018 r. pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 361
086,00 zł.
Z kolei w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie
gminy Parzęczew” w 2018 r. wybudowano 120 nowych punktów oświetlenia drogowego
w miejscowościach Florianki, Konstantki, Bibianów, Chociszew, Pustkowa Góra,
Mikołajew, Tkaczewska Góra, Radzibórz. Całkowita wartość robót realizowanych w 2018
r. to 546 249,31 zł, z czego dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020
wyniosło 329 223,21 zł. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu
zanieczyszczenie powietrza generowane przez oświetlenie uliczne.
Realizacja obu inwestycji będzie kontynuowana w 2019 r.
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V.5. Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz działalności gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 r.
GKRPA działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.),
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1030 ze zm.) oraz ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018
poz. 646 ze zm.).
Gminna Komisja w 2018 r. realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r. przyjętego uchwałą nr XLI/352/17 Rady
Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Zadanie I
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Realizowane poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin. Zadanie realizował Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie.
W punkcie zatrudniony jest lekarz specjalista – neurolog Pan Marek Podlaszczuk
i pielęgniarka posiadająca kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi Pani
Małgorzata Graczyk.
Punkt konsultacyjny w 2018 r. był czynny w każdą środę od godziny 1500 do 1800
z wyłączeniem lipca i sierpnia.
W 2018 r. odbyło się 110 zajęć informacyjno-edukacyjnych m.in. z zakresu:
- objawów choroby alkoholowej,
- zysków i strat spowodowanych piciem alkoholu,
- zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików,
- roli AA w trzeźwieniu.
Opieką objętych było 46 pacjentów z terenu gminy Parzęczew.
Środki finansowe na realizację ww. zadania zostały przekazane na podstawie umowy nr
4/2018 zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Parzęczew, a Dyrektorem GOZ w Parzęczewie
w formie dotacji. Kwota dotacji na 2018 r. wyniosła 18 486,00 zł.
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W ramach zadania I pkt 5 i pkt 8 - Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnoedukacyjnych dla pacjentów punktu konsultacyjnego oraz instytucji i organizacji
współpracujących z punktem gminna komisja przekazała ulotki i plakaty dotyczące
profilaktyki uzależnień dorosłych, młodzieży i dzieci, pomocy psychospołecznej, prawnej
i ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym plakaty, rysunki wykonane przez młodzież
w konkursach organizowanych przez szkoły i FIT. W ramach zdobywania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach.
Koszt zadania I w 2018 r. wyniósł 32 129,71 zł.
Zadanie II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W 2018 r. do komisji wpłynęło 7 wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do
osób nadużywających alkoholu:
1) z Komisariatu Policji w Ozorkowie – 2 wnioski;
2) od członków rodziny – 3 wnioski;
3) z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 wnioski;
4) od Kuratora zawodowego – 0 wniosków,
W 2018 r. na posiedzenia Komisji wezwano 7 osób uzależnionych od alkoholu, z czego
zgłosiło się 5 osób. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjnomotywujące oraz poinformowano o zagrożeniach związanych z nadmiernym
spożywaniem alkoholu.
Do Sądu Rejonowego w Zgierzu w celu wydania opinii przez biegłego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu skierowano 2 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu. Pozostałe osoby zobowiązały się do dobrowolnego zgłoszenia się
do punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, i do
psychologa. Zadanie realizowane było w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parzęczewie.
Koszt wpisów sądowych do wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu wyniósł 80 zł.
W ramach zadania II-go Wójt Gminy Parzęczew w styczniu 2018 r. zawarł kolejną umowę
– zlecenie z psychologiem na udzielanie konsultacji i porad osobom w zakresie przemocy,
uzależnień, sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych. Koszt zatrudnienia psychologa
w 2018 r. wyniósł 7.200 zł.
Koszt zadania II wyniósł 7.280 zł.
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Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Przy realizacji zadania III Gminna Komisja współpracowała z Dyrektorami,
nauczycielami Szkół i Punktów Przedszkolnych z terenu Gminy Parzęczew, z Dyrektorem
Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem
Oddział w Kutnie, Stowarzyszeniem „Tęczowe Siedlisko” w Trojanach, Stowarzyszeniem
Przyjaciół Sołectwa Bibianów oraz Stowarzyszeniem „Orła bez Granic”, Ludowym Klubem
Sportowym „Orzeł „ w Parzęczewie, a także księdzem wikariuszem z Parafii NMP i św.
Anny w Parzęczewie.
Zrealizowane zadania:
1) Prowadzenie programów profilaktycznych
przeciwdziałania alkoholizmowi:
-

i

terapeutycznych

z

zakresu

finansowanie widowisk o tematyce profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
ze szkół na terenie gminy Parzęczew – Zapobieganie alkoholizmowi i patologiom
społecznym, realizacja spektakli profilaktycznych m.in. „Labirynt” i „Możesz
odzyskać siebie”.

2) Dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki, kolonie, obozy, obozy sportowe,
„Zielone Szkoły” półkolonie zimowe i półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy
Parzęczew organizowane przez FIT, oraz przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
w Parzęczewie: podczas których realizowany był program profilaktyczny, obejmujący
zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
i
socjoterapeutyczne: „Przeciwdziałanie
uzależnieniom poprzez stworzenie warunków do alternatywnego spędzenia czasu
wolnego, rozwijanie aktywności twórczej i podnoszenie kultury osobistej oraz
integracja w czasie prowadzonych zajęć”.
-

wyjazdy na „Zielone Szkoły”, podczas których realizowany był gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nazwy programów:
„Młodzi bez uzależnień”, „Znajdź rozwiązanie: nie bierz -nie pij”, „Młodość bez
uzależnień”, „Bądź szczęśliwy bez używek”, „Jesteśmy Przeciw”, „Uzależnienie
tylko od sportu”.

3) Organizowanie i realizacja pozalekcyjnych
z programem informacyjno-edukacyjnym;
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zajęć

sportowo-integracyjnych

4) Finansowanie nagród w konkursach szkolnych, rajdach, turniejach sportowych,
obozach, obozach sportowych, koloniach i półkoloniach związanych z tematyką
zagrożeń ze strony środków uzależniających;
5) Finansowanie dożywiania i zakup żywności dla dzieci uczestniczących w programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Zadanie III pkt 3, 4, 5 – realizowane było podczas wyjazdów na „zielone szkoły”, obozy
sportowe zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Chociszewie, Szkołę Podstawową
im. Julina Tuwima w Parzęczewie, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Parzęczewie.
6) Realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w alternatywne
formy spędzania czasu wolnego w tym organizacja działań profilaktycznych w
szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla
mieszkańców Gminy Parzęczew jako formy zagospodarowania czasu wolnego,
alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.
7) Finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy
i bez uzależnień sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - mieszkańców Gminy Parzęczew, w tym dofinansowanie kosztów
transportu i miejsc parkingowych.
8) Finansowanie i realizacja lokalnych imprez,
profilaktycznych promujących trzeźwy styl życia.

przedstawień,

konkursów

W ramach zadania III pkt 6, 7, 8 zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów
organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibianowa „Zdrowe życie bez nałogów”
i „Dobre czy złe” podczas „Majówki Staropolskiej oraz Stowarzyszenia „Tęczowe
siedlisko” podczas spotkań plenerowych „Dzieci–Mamom”, „Mamy-Dzieciom” oraz VII
Trojańskiej Biesiady Świętojańskiej , „Stowarzyszenie Orła bez Granic” z okazji Dnia
Dziecka.
Celem organizowanych imprez było promowanie trzeźwego stylu życia poprzez
zaproponowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym aktywnego i twórczego spędzania czasu
wolnego, udział w konkursach edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie edukacji publicznej z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. kolportaż ulotek i broszur
informacyjnych, plakatów.
Tematyka ulotek i plakatów:
„Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny”; „Profilaktyka uzależnień od narkotyków
dla młodzieży”, Dopalacze…dostrzegamy-rozmawiamy przeciwdziałamy”
9) Finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki alkoholowej.
10) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców:
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11) Prelekcje pedagoga szkolnego podczas spotkań z rodzicami – wywiadówki szkolne.
12) Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych poprzez m.in. kolportaż ulotek i broszur informacyjnych:
13) Nie zachodziła potrzeba zakupu urządzeń audiowizualnych,
komputerowych oraz innych materiałów na potrzeby obsługi GKRPA.

zestawów

14) Realizacja zajęć sportowo-profilaktycznych skierowanych dla mieszkańców Gminy
Parzęczew poprzez wspieranie finansowe stowarzyszeń i instytucji o charakterze
kulturalnym.
15) Prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych.
16) Monitorowanie problematyki alkoholowej na terenie gminy Parzęczew:
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parzęczewie – zespół
interdyscyplinarny,
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Parzęczewie poprzez prowadzenie
punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- współpraca z komisariatem Policji w Ozorkowie.
Na realizację zadania III Komisja wydatkowała kwotę: 18 450,00 zł
Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Realizacja zadania:
zgodnie z zadaniem IV Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeznaczyła dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie, Oddział
w Kutnie kwotę 700 zł na ogólnopolską społeczno-dobroczynną akcję na rzecz dzieci
niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem.
Koszt zadania 700 zł.
Zadanie V.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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Realizacja zadania:
1) Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parzęczewie- zawiadomień nie
złożono.
2) Analiza przyjętych zawiadomień i podjęcie odpowiednich kroków w celu
wszczęcia postępowania - zawiadomień nie złożono.
3) Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych - w 2018 r. przeprowadzono
kontrolę oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych.

Zadanie VI
Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i planie rzeczowo-finansowym dla Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2018 roku realizowane były ze środków pochodzących
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków budżetu gminy
przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2137 ze zm.). Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wnoszone przez właścicieli punktów sprzedaży w 2018 roku wyniosły 76
310,45 zł.
GKRPA na zadania zawarte w gminnym programie w roku 2018 przeznaczyła ogółem
kwotę 76 259,40 zł z tytułu wpłat za zezwolenia alkoholowe oraz 2000 zł z budżetu
gminy na zwalczanie narkomanii.
Zadanie VII
Zasady wynagradzania członków GKRPA
Koszt wynagrodzeń członków komisji za pracę i udział w komisjach w 2018 r. wyniósł :
13 800,00 zł.
Zezwolenia alkoholowe
Zgodnie z Uchwałą Nr L/412/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Parzęczew wynosi:
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1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo:
- poza miejscem sprzedaży - 25 zezwoleń,
- w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń;
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):
- poza miejscem sprzedaży - 25 zezwoleń,
- w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń;
3. powyżej 18% zawartości alkoholu:
- poza miejscem sprzedaży - 25 zezwoleń,
- w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń.
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Parzęczew znajduje się
20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
•

15 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży,

•

5 punktów gastronomicznych ze spożyciem alkoholu w miejscu sprzedaży.

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parzęczewie
zaopiniowała pozytywnie 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych:
•

do spożycia poza miejscem sprzedaży - 5 wniosków;

•

w miejscu sprzedaży - 2 wnioski.

Wójt Gminy Parzęczew wydał 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych na imprezy gminne – kwota uzyskana z zezwoleń jednorazowych
wyniosła 218,75 zł.
Wpływy za zezwolenia alkoholowe w 2018 r. wyniosły: 76 310,45 zł w tym 218,75 zł za
zezwolenia jednorazowe.
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