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WSTĘP 
 

W ustawie o samorządzie gminnym od 2018 roku pojawia się nowy termin – raport o 

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

 

Art.  28aa.  [Raport o stanie gminy]  

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

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

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

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

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

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

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

stanie gminy przeprowadza się debatę. 

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

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

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

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

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

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

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

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

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

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

zwiększeniu tej liczby. 

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

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

rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 

uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

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

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

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

Sokolniki w 2018 roku w następujących obszarach: 

- ochrona środowiska naturalnego, 

- demografia i przedsięwzięcia prorodzinne  

- oświata i wychowanie  

- kultura, sport i turystyka  

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

- pomoc społeczna  

- funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych  

- zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje  

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

SOKOLNIKI W 2018 ROKU 

 

Strategie 
 

 W 2018 roku Gmina Sokolniki realizowała dwie strategie: 

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

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

Z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki sporządzany jest raport z poziomu 

osiągnięcia wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych ujętych w Strategii. 

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

uzyskano dodatni wskaźnik w zakresie modernizacji dróg i jest on odzwierciedleniem 

przebudowy drogi Pichlice -  Borki, Nowy Ochędzyn - Niwiska, ul. Piłsudskiego. Nadal 

utrzymaliśmy wskaźnik zwodociągowania na poziomie 99%. Ponieważ nie podłączono 

nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej nie zmienił się wskaźnik skanalizowania. 

Zainteresowanie budową przydomowej oczyszczalni ścieków wyraziło jedno gospodarstwo 

domowe. Constans utrzymuje modernizacja obiektów sportowych.  

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

kreowania miejsc pracy i wpływów do budżetu”. 

Zarejestrowano 44 nowe podmioty gospodarcze w  Sokolnikach. Promocję Gminy realizowano 

na wielu płaszczyznach, a podsumowaniem dokonań był wydany „Informator Gminy Sokolniki 

nr 3”. Poprawa w gospodarce uwidacznia się w obniżonej stopie bezrobocia i zwiększonym 

udziale Gminy w podatku CIT.  

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

obywatelskich mieszkańców gminy” ukazuje wzrost organizacji imprez kulturalnych i 

edukacyjnych do 9. Odnotowano również nieznaczny spadek zainteresowania wyborami 

samorządowymi.  

 Niezależnie od wskaźników przyjętych do badania należy stwierdzić, że samorząd dąży 

do realizacji głównych założeń strategicznych co znajduje odzwierciedlenie w zwiększającej 

się liczbie ludności zamieszkujących naszą Gminę.  
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- „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-

2020”  przyjętą uchwałą nr XXIX/185/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku.  

 Kolejny dokument strategiczny dotyczy rozwiązywania problemów społecznych w 

Gminie Sokolniki. Sprawozdanie z realizacji przedstawione było podczas posiedzenia Komisji 

Rozwoju Rady Gminy Sokolniki w marcu 2019 r. Założenia Strategii realizowane są głównie 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach,  Zespoły Szkół, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie a także Komendę Powiatową Policji w 

Wieruszowie. Szczegółowy opis realizacji znajduje się w załączniku pod nazwą „Sprawozdanie 

z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Sokolniki na lata 2014-2020”. 

 

Programy 
 

 W 2018 roku Gmina Sokolniki realizowała następujące programy: 

- „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.” 

przyjęty uchwałą nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

- „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r” przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę  

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

 i realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii na 2018r . Program przyjęto uchwałą Rady Gminy Sokolniki. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjatorem zadań 

określonych Programami, współpracuje z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązania Problemów 

Alkoholowych oraz innymi podmiotami jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w 

szczególności z Zespołem Interdyscyplinarnym, Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie, 

SP ZOZ – Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 

Wieruszowie, pedagogami szkolnymi oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury   Sportu i Turystyki 

w Sokolnikach, w celu wspólnego realizowania zadań o charakterze profilaktycznym.  

Adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Praca z dziećmi koncentruje się na 

rozpoznawaniu i rozwiązywaniu ich osobistych problemów, aby w konsekwencji mogły 

zmienić swoje przekonania, postawy i zachowania. Zadania w zakresie psychoterapii dla osób 
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dorosłych mają głównie na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich 

rodzin, a także pomoc ofiarom lub sprawcom przemocy w rodzinie. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach 

odbyła 12 posiedzeń, wdrażając szereg działań związanych z profilaktyką i zapobieganiem 

występowania nałogów i uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy i agresji w szczególności 

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

świetlicy. Komisja działała zgodnie z treścią uchwalonego na 2018 rok Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. GKRPA w Sokolnikach, realizując omawianie zadania, 

dysponowała budżetem pochodzącym z opłat.  

Pozyskiwane środki zostały przeznaczone na utrzymanie punktu konsultacyjnego, 

opłacenie umowy zlecenia Pełnomocnika oraz diet członków GKRPA, zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży w gminie w okresie ferii zimowych oraz wakacji, utrzymanie 

gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży, organizowanie szkoleń, spotkań i imprez o 

charakterze profilaktycznym, edukacyjnych, posiłków, sprzętu sportowego i strojów oraz 

materiałów papierniczych i higienicznych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach 

dysponowała w 2018 roku kwotą 82 700,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, natomiast 

na zadanie przeciwdziałanie narkomanii kwotą 2 300,00 zł. 

 

Działania podjęte przez Komisję i zrealizowane w 2018 roku: 

 

1. Złożono roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki         

i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1 za 2017 rok oraz sprawozdanie z 

realizacji działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlicy gminnej 

działającej w GOKSiT w Sokolnikach: artykuły papiernicze, materiały biurowe, środki 

czystości, gry planszowe, książki, pokryto koszty wynagrodzenia osoby w niej zatrudnionej. 

3. Dofinansowano zimowy oraz letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Sokolniki organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach 

oraz filie w Starym Ochędzynie. Zakupiono posiłki, materiały, piłki, zorganizowano wycieczki          

i szereg atrakcji. 

4. Zakupiono edukacyjne materiały profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz 

gimnazjów. 
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5. Zakupiono  medale,  drobny sprzęt sportowy oraz posiłki do zorganizowania Integracyjnego 

Turnieju Sportowo - Profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych. 

6. Zakupiono stroje sportowe dla młodzieżowej drużyny z Nowego i Starego Ochędzyna. 

7. Zakupiono zestaw 4 krzeseł, stół, art. biurowe oraz środki czystości na wyposażenie biura 

Pełnomocnika  Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

8. Zakupiono książki, które zostały przeznaczone jako nagrody dla dzieci i młodzieży w 

gminnym konkursie plastycznym o charakterze profilaktycznym. 

9. Dla Figloraju w Starym Ochędzynie zakupiono kształtki rehabilitacyjne celem doposażenia 

sali zabaw. Zakupiono również telewizor, odtwarzacz oraz nośnik pamięci. 

10. Dla Zespołu Szkół w Sokolnikach zakupiono piłki do gry w piłkę nożną. 

11. Dla klubu sportowego „Piłkarz” w Sokolnikach zakupiono stroje sportowe. 

12. Celem doposażenia Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki zakupiono urządzenie 

wielofunkcyjne służące dzieciom i młodzieży w zajęciach profilaktycznych. 

13. Zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz posiłki dla dzieci biorących udział w imprezie mikołajkowej. 

14. Sfinansowano posiłki dla wolontariuszy Happy Kids. 

15. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz rodziców z ZS w Sokolnikach. 

16. Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieżowej drużyny siatkarskiej z Sokolnik. 

17. Zorganizowano profilaktyczną imprezę plenerową "Bez nałogów..." 

18. Pokryto koszt usługi świadczonej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii  Uzależnień          

i Współuzależnienia w Wieruszowie polegającej na udzielaniu porad i konsultacji związanych       

z uzależnieniami. Dokonano analizy sprawozdania z realizacji zadań Punktu Konsultacyjnego,  

w którym w 2018 roku podczas 96 godzin dyżurów udzielono 56 konsultacji indywidualnych     

osobom uzależnionym oraz członom ich rodzin. 

19. Rozprowadzono i udostępniono w miejscach publicznych ulotki informacyjne i broszury 

przekazane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 

Wieruszowie. 

 

- „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

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

z dnia 26 marca 2018 roku. 

 Celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt z terenu Gminy, jak również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

http://zabaw.zakupiono/
http://10.dla/
http://11.dla/
http://12.zakupiono/
http://13.zakupiono/
http://14.sfinansowano/
http://15.sfinansowano/
http://16.zakupiono/
http://17.zorganizowano/
http://17.pokryto/
http://19.rozprowadzono/
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Gminy, edukacja w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt przez właścicieli 

zwierząt domowych.  

Realizując zadania Gmina współpracuje z Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt Domowych 

FUNNY PETS w Czartkach. W 2018 wyłapano na terenie Gminy dwa psy, jednego oddano do 

adopcji. Na koniec roku w schronisku przebywało 7 psów. Wydatki związane z utrzymaniem 

wyłapanych zwierząt przekraczają 20.000,00 zł. Dodatkowo przed oddaniem zwierząt do 

schroniska pracownicy Urzędu poszukują ich właścicieli poprzez ogłoszenia na stronie 

internetowej i w mediach społecznościowych. Przyjmując program, Gmina wskazuje 

gospodarstwa rolne, które w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt gospodarskich 

są w stanie przyjąć je zapewniając im odpowiedni dobrostan.  

 

- „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi 

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

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

na 2018 rok” przyjęty uchwałą nr XXXI/184/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. 

 Gmina Sokolniki realizuje niefinansowe formy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca polega na wzajemnym informowaniu, konsultowaniu planów i 

kierunków działalności, udostępnianiu przez Gminę Sokolniki obiektów gminnych oraz 

środków transportu na potrzeby działalności organizacji pozarządowych a także grup 

nieformalnych. Samorząd organizacyjnie wspiera tworzenie wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym. W ubiegłym samorząd aktywnie włączył się w  organizację 

„Pucharu najmłodszych” Ogólnopolskich Mistrzostw w Biegu na Orientację. 

 

- „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2017-2019” przyjęty 

uchwałą nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2017 roku. 

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

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

 

  Sprawozdania z realizacji przyjętych programów w 2018 roku znajdują się w załączniku 

do raportu. Dokumenty szczegółowo omówione podczas marcowego posiedzenia Komisji 

Rady Gminy Sokolniki. 

 

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

przyjęty uchwałą Nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. 



9 
 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Sokolniki powstał, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi młodych 

ludzi, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia. A więc celem 

programu jest wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, 

motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych 

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

pozytywnych wzorców dla społeczności Gminy Sokolniki, motywowanie rodziców do 

wspierania edukacji swoich dzieci, popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów wybitnie 

uzdolnionych i ich nagradzanie, promocja Gminy Sokolniki, jako gminy przyjaznej uczniom 

wybitnie uzdolnionym, zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. W oparciu 

o program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki 

określone zostały szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i 

zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów. W 2018 roku stypendium Wójta 

Gminy Sokolniki otrzymało 26 uczniów za wyniki w nauce, a także za osiągnięcia sportowe i 

artystyczne. 

 

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

roku 2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 

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

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

 

Realizując program w 2018 roku wykonano następujące działania. Wyposażono 

budynek OSP w Sokolnikach w nowoczesny piec piątej generacji, by ograniczyć emisję gazów 

i pyłów. Przeciwdziałając emisji spalin ze środków transportu, poprawiono stan dróg w 

Pichlicach, Borkach, na odcinku Nowy Ochędzyn Niwiska, w Zdzierczyźnie, Bagatelce i 

częściowo na drodze w kierunku Gumniska. Poprawiono nawierzchnię jezdni na ulicy 

Piłsudskiego. Chcąc wprowadzić systemy odnawialne, złożono wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Pozyskano 

potencjalnego inwestora dla budowy farmy fotowoltaicznej na gruntach gminnych objętych 

planem zagospodarowania przestrzennego. Ze środków budżetu Gminy sfinansowano zakup 

okien do GOKSiT w Starym Ochędzynie oraz do Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie. 

Sukcesywnie montowano progi zwalniające na drogach bitumicznych. Co drugi rok 

realizowany jest nabór wniosków usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Trwa ciągła 

modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na konserwacji i zakupie urządzeń, czyszczeniu 
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elementów obiektu. Kontynuowany jest program dofinansowania przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Dobudowywano niezbędne przyłącza wodociągowe, projektowano nowe sieci, 

zamontowano nowy zbiornik do gromadzenia wody w Walichnowach.  W zakresie kanalizacji 

deszczowej w 2018 zakończono przebudowę ulic na osiedlu w Sokolnikach, w ramach tego 

zadania wybudowano kolektor niezbędny do odwodnienia drogi. Wykonano odwodnienie ul. 

Piłsudskiego oraz drogi na Zagórzu. Również w 2018 roku zlecono przygotowanie 

dokumentacji odwodnienia ulicy Zielonej. W zakresie poprawy cieków wodnych w ubiegłym 

roku Gmina zleciła czyszczenie rowów odprowadzających wody z procesu oczyszczania 

ścieków. Ograniczenia niskiej emisji realizowano poprzez upowszechnienie programu „Czyste 

powietrze”, działalność edukacyjną i wymianę źródeł ciepła. Corocznie na zebraniach 

sołeckich przekazywana jest informacja o zakazie wypalania łąk, ściernisk i pól. Wdrożenie 

systemu odbioru odpadów eliminuje ich spalanie poza instalacjami do tego przeznaczonymi. 

Analizowano program dopłaty do wymiany źródeł ogrzewania – koszty uruchomienia takiego 

programu przewyższały możliwości samorządu. Samorząd współpracował z agencjami i 

podmiotami upowszechniającymi programy rolne i leśne. Informacje przekazywane są na 

bieżąco sołtysom, mieszkańcom (powiadomienia SMS). Przeciwdziałając awariom sieciowym 

modernizowano zasuwy, nowe instalacje wzbogacano o dodatkowe połączenia do zasileń 

awaryjnych. Pracownicy gospodarczy dokonują pielęgnacji terenów zielonych, dbają o 

nasadzone rośliny.  

 

 

Uchwały 
  

Rada Gminy Sokolniki w 2018 roku obradowała na 13 sesjach na których podjęto w 

sumie 65 uchwał.  

- uchwały zwykłe - 35  

- uchwały zwykłe budżetowe - 11  

- akty prawa miejscowego - 19  

- uchwały z 2018r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego - 28  

- Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody - 0  

- Rozstrzygnięcia nadzorcze RIO – 0 

Poniżej prezentuję wykaz uchwał podjętych w ubiegłym roku publikowanych w Dzienniku 

Urzędowym: 
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- Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  

w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023; 

- Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ”Posiłek w szkole  i w 

domu” na lata 2019-2023; 

- Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie Statutu Gminy Sokolniki; 

- Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej 

rozliczania dla spółek wodnych; 

- Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia 

prawnej ochrony drzew w postaci pomnika przyrody 

- Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok; 

- Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia 

ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 

- Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 18 października 2018 r. w 

sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr XLII/229/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Sokolniki; 

- Uchwała nr XL/225/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr XL/226/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie  

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków  obowiązującego na terenie Gminy 

Sokolniki; 
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- Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

- Uchwała nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych; 

- Uchwała nr XXXIX/222/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej 

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

sprawach; 

- Uchwała nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr XXXVIII/211/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki; 

- Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych  zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki; 

- Uchwała nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 maja 2018 r. uchylająca 

uchwałę nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych; 

- Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok 2018; 

- Uchwała nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych; 

- Uchwała nr XXXV/198/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2018 roku"; 

- Uchwała nr XXXV/200/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
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wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki; 

- Uchwała nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

podziału Gminy Sokolniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu; 

- Uchwała nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

podziału Gminy Sokolniki na stałe obwody głosowania. 

  Wykonanie uchwał w 2018 roku polegało na ustaleniu stałych obwodów do głosowania 

i podziału Gminy Sokolniki na okręgi wyborcze (zmiany wprowadzone na żądanie Komisarza 

Wyborczego). Ustaleniu odpłatności za przedszkola, uaktualnieniu podstaw prawnych.  

Opracowaniu i przyjęciu programu opieki nad zwierzętami, podejmowaniu działań w zakresie 

poszukiwania schronienia dla porzuconych psów, usuwaniu padłych zwierząt, wyłapywaniu 

bezdomnych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. W związku ze zmianą 

prawa wodnego uaktualniono uchwałę w sprawie dotacji dla spółek wodnych. Proces 

uchwalania wymagał uzgodnień. Uaktualniono pensum dla nauczycieli zatrudnionych na 

stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 

pedagogicznych  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sokolniki. Wprowadzono zasady przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. 

Przeprowadzono konsultacje w zakresie uchwał dotyczących liczby zezwoleń i zasad 

usytuowania punktów sprzedaży alkoholu. Wydano zezwolenia w oparciu o aktualne przepisy 

(14 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych). Wprowadzono regulamin 

dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Ustalono stawki podatku rolnego. 

Współpracowano przy statucie. Poprzez podniesienie kryteriów dochodowych zapewniono 

większej liczbie mieszkańców świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 

produktów żywnościowych. 

Jedna z uchwał podjętych przez Radę Gminy Sokolniki dotyczyła nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Sokolniki Panu Adamowi Śliwakowskiemu (uchwała nr II/10/2018 z 

dnia  grudnia 2018 r.). Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się podczas sesji Rady Gminy. 

Uchwały budżetowe podyktowane bieżącą działalnością urzędu, zadaniami inwestycyjnymi, 

znajdują swoje odzwierciedlenie w Rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu GMINY 

SOKOLNIKI za 2018 r.  
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DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE 
 

 Sokolniki jako typowa gmina wiejska położona w powiecie wieruszowskim obejmuje 

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

lat i wynosi 13. Ludność Gminy Sokolniki na koniec roku 2018 osiągnęła liczebność 5058 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Podział w poszczególnych 

przedziałach wiekowych obrazuje tabela nr 1. 

 

Tab.1  Liczba ludności Gminy Sokolniki według stanu na koniec roku 2017 i 2018 z 

podziałem na grupy wiekowe i płeć. 

 

 

Wg stanu na 

31.12.2017 

Wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 

Kobiety 2540 2566 

- poniżej 18 roku życia   477 485 

- między 18-59 rokiem 

życia 1395 1402 

- powyżej 60 668 679 

Mężczyźni 2469 2492 

- poniżej 18 rokiem życia 478 485 

- między 18-64 rokiem 

życia 1655 1664 

- powyżej 65 lat5 336 343 

Razem 5009 5058 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

 

 

Poniżej prezentuję procentowy udział kobiet w poszczególnych grupach wiekowych.  
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Rys.1  Liczba kobiet w Gminie Sokolniki na 31.12.2018 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

 

 

W kolejnym zestawieniu graficznym prezentuję analogiczne dane w odniesieniu do 

mężczyzn.  

 

Rys.2 Liczba mężczyzn w Gminie Sokolniki na 31.12.2018 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców ciągle się zwiększa. Wartości w tym 

zakresie zawarłem w tabeli nr 2. 

 

478; 19%

1655; 67%

336; 14%

Liczba mężczyzn w Gminie Sokolniki na 31.12.2018

- poniżej 18-go roku życia - między 18-64 rokiem życia - powyżej 65 lat
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Tab2. Liczba ludności Gminy Sokolniki na przestrzeni lat 2014-2018 

 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

 

Rys. 3. Urodzenia i zgodny w Gminie Sokolniki w latach 2014-2018. 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

 

Gminę Sokolniki charakteryzuje dodatnie saldo migracji. Na terenie Gminy dobrze 

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

zabudowy, wspomaganiem w zakresie przyłączy wodociągowych czy też prowadzoną polityką 

podatkową.  

Nie bez znaczenia na demografię i chęć zamieszkiwania na naszym terenie mają oferty 

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

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

Zestawiając aktualną sytuację demograficzną z wnioskami zapisanymi w „Strategii 

Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2012-2020” można stwierdzić, że udało się zahamować 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Liczba ludności 4946 4955 4999 5009 5058



17 
 

proces wyludniania w Gminie, a założenia strategiczne w tym obszarze zrealizowano z 

zadawalającym rezultatem.  

 W mediach bardzo wiele uwagi poświęca się programowi 500+. Działaniom rządowym 

przypisuje się cechy pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo w zakresie demografii. 

Oczywiście nie można bagatelizować wsparcia finansowego w procesie planowania rodzin. 

Statystyka jednak jest nieubłagalna i obnaża medialne doniesienia. Na przykładzie Gminy 

Sokolniki prezentuję dane urodzeń w okresie 2001-2018. 

 

Tabela 3. Liczba urodzeń w latach 2001 – 2018. 

 

 

Źródło: Ewidencja ludności Gminy Sokolniki. 

 

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

zachowuje ciągłości w 2018 roku. Przy założeniu dodatniego salda migracji trudno określić 

realny wzrost liczby urodzeń w Gminie.  

  W ramach świadczenia wychowawczego 500+ przyznano pomoc dla 691 dzieci na 

wartość wypłaconą 3.838.257,20 zł.  W związku z wypłatą wygenerowano w 2018 roku 477 

decyzji przyznających pomoc i 21 decyzji odmawiających świadczenia. Na obsługę programu 

przeznaczono kwotę 56.246,54 zł. 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

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

Borki Sokolskie 1 2 1 2 3 2 1 1 1

Góry 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1

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

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

Maksymów 1 1

Malanów 1 1

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

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

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

Ryś 1 2 2 2 2 2 2 1 2 9 11 3 1

Siedliska 1 2 1 1 1 1 1 1 1

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

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

Siedliska

Szustry 3 1 1 2 1 1 2 1 2

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

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

Wiktorówek 4 1 2 2 1 1 4 2 1 1

Wyglądacze 1 1 1 1 1 1 1

Zagórze 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1

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

Suma 55 50 53 45 46 54 54 47 61 53 46 59 46 47 58 73 71 52

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Miejscowość
Rok urodzenia
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Rys. 4  Liczba urodzeń w Gminie Sokolniki w latach 2001 – 2018. 

 

 
Źródło: Ewidencja ludności w Gminie Sokolniki. 

 

 W 2018 roku po raz pierwszy uruchomiono program „Dobry start”, który pozwalał na 

uzyskanie 300 złotych świadczenia dla dzieci uczących się. W Gminie Sokolniki z programu 

skorzystało 627 dzieci z 428 rodzin. Kwota przeznaczona na wypłaty wyniosła ogółem 

193.790,86 zł.  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach działania prorodzinne  

realizowane są przez asystenta rodziny. Pomocą asystenta w 2018 roku objęto 12 rodzin 

skupiających 50 osób, w tym 33 dzieci. Przedmiotowa pomoc kierowana jest do rodzin w 

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

wychowawcze, trudna sytuacja mieszkaniowa.  

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

wydano 40 kart dla 7 rodzin. Od początku trwania programu z kart korzysta 70 rodzin, którym 

wydano łącznie 350 kart.  

Pomoc rodzinie, to również zapobieganie przemocy w rodzinach. Zagadnieniami 

przemocy zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia 

Zespołu, na których zaopiniowano wydanie 4 nowych „Niebieskich Kart”, a dla 3 stwierdzono 

zakończenie procesu.  

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

na kwotę 82.560,70 zł. W Gminie Sokolniki zrealizowano również jedno świadczenie „Za 

Życiem” dokonując wypłaty w kwocie 4.000 zł. 
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 Niezależnie od pomocy materialnej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

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

Gminna realizowały zadania prorodzinne: 

- festyn gminny,  

- spotkania integracyjne, 

- pogadanki, 

- zajęcia feryjne i wakacyjne, 

- koncerty,  

- spotkania autorskie,  

- biesiady, 

- pikniki,  

- wyjazdy rekreacyjno – edukacyjne,  

- kuligi,  

- wycieczki rowerowe,  

- rozgrywki sportowe,  

- zawody wędkarskie,  

- zabawy taneczne,  

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  

- konkursy rodzinne,  

- turnieje gier planszowych,  

- warsztaty plastyczne,  

- spotkania opłatkowe,  

- Rodzinne Mikołajki,  

- regionalna parada bryczek, 

- rekonstrukcje historyczne,  

- zbiórki charytatywne,  

- jubileusze etc. 
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POMOC SPOŁECZNA  
 

 Pomoc społeczna realizowana jest w głównej mierze przez tutejszy Gminny Ośrodek 

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

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

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

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

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

- zasiłki stałe w liczbie 16 na kwotę 90.835.48 zł; 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych w liczbie 16 na kwotę 

8.175,13 zł; 

- zasiłki celowe w liczbie 46 na kwotę 23.255.,54 zł ; 

- zasiłki celowe specjalne w liczbie 19 na kwotę 7.595,20 zł; 

- zasiłki okresowe w liczbie 15 na kwotę 16.596,43 zł; 

- usługi opiekuńcze w liczbie 10 na kwotę 93.015,58 zł;  

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: liczba osób objętych 

programem 83; koszt programu 24.572,6 zł (9.829,05 środki własne, 14.743,56 środki z dotacji) 

- umieszczenie osób w domach pomocy społecznej dotyczy 2 osób umieszczonych w DPS; 

roczny wydatek z tego tytułu wynosi 46.026,59 zł;  

- zasiłki rodzinne na dzieci wypłacone w Gminie Sokolniki dotyczyły 526 osób na łączną kwotę 

668.998,35 zł; 

- ogólna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosiła 1.452.330,92 zł i składały się na 

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

dziecka, świadczenia opiekuńcze. 

Wartościowy rozkład wypłaconych świadczeń przedstawia poniższy rysunek.  
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Rys. 5  Świadczenia rodzinne w Gminie Sokolniki 

 

Źródło: Dane GOPS Sokolniki 

 

 W 2018 roku były realizowane wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Objęły one 35 

osób na kwotę 147.935,00 zł. Świadczenie to wykazuje tendencję spadkową w stosunku do lat 

ubiegłych w zakresie wypłaconych kwot, jak również osób objętych działaniem. Działania 

podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zasiliły budżet gminy kwotą 13.885,47 zł .  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal dokonuje dystrybucji żywności w ramach 

„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W ubiegłym roku wydano 

ogółem 987 paczek żywnościowych o łącznej wadze 10,5 ton żywności, a wartość produktów 

stanowiła kwotę 46.026,59 zł. Powiązane z realizacją tego zadania koszty Gminy wyniosły 

2.304,00 zł. 

 Realizacja świadczeń pomocy społecznej organizowana była przez GOPS, natomiast 

Urząd Gminy wspierał osoby bezrobotne poprzez zatrudnienia w ramach robót publicznych 

oraz organizowanych staży (roboty publiczne 3 osoby, staż 2 osoby). Dodatkowe formy 

wsparcia to zabezpieczenie lokali mieszkalnych dla bezdomnych.  

 W mojej ocenie, ułatwieniem realizacji zadań GOPS będzie zorganizowanie nowego 

lokalu dla tej placówki. Wstępnie uzgodniono, że placówka ta powinna zostać przeniesiona do 

budynku po byłej „agronomówce”. Za przeniesieniem przemawiają większa powierzchnia 

lokalowa, możliwość zorganizowania magazynu żywności przy Ośrodku a także dostęp do 
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parkingów. Rozpoczęto prace w zakresie wywołania stosownych decyzji. Przedłożona podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej wizja funkcjonowania GOPS-u przez nową Panią Kierownik napawa 

optymizmem, a pierwsze zmiany są odczuwalne w środowisku. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

Gmina Sokolniki jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zobowiązania 

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

odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Firma wyłoniona w ramach 

postępowania przetargowego realizuje zlecone zadania za ubiegłorocznym wynagrodzeniem w 

kwocie  420.860,01 zł  

Po stronie przychodów w obszarze gospodarowania odpadami Gmina dysponuje środkami 

wpłacanymi przez mieszkańców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W ramach systemu 

gospodarowania odpadami Gmina Sokolniki zorganizowała z innymi Gminami „Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zlokalizowany na terenie Gminy Skomlin 

obejmującej działkę po byłym wysypisku. Koszt funkcjonowania PSZOK za 2018 rok wyniósł 

11.109,81 zł. 

W 2018 roku obowiązywały następujące stawki za odpady: 

- segregowane 7,50 zł brutto od osoby  

- niesegregowane 15,00 zł brutto od osoby  

Płatnicy odpadów niesegregowanych to 46 osób z 34 nieruchomości. Deklarację segregowania 

złożyły 4405 osób z 1445 posesji.  

 Kolejne zadanie w ramach ochrony środowiska realizowane w Gminie Sokolniki 

dotyczy zbiórki wyrobów zawierających azbest. Program wdrożony uchwałą nr 

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

uzależniona jest od finansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

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

w tutejszym urzędzie. W praktyce wnioski takie są realizowane co dwa lata. Według danych  

z Bazy Azbestowej na terenie Gminy Sokolniki na koniec 2018 roku pozostaje do 

unieszkodliwienia 1.253,7 tony wyrobów azbestowych. Od początku trwania programu udało 

się unieszkodliwić ponad 12% takich wyrobów.  

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

dostarczania wody Gmina Sokolniki posiada rozwiniętą sieć wodociągową zasilaną z czterech 

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

wymiany w ramach realizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Ujęcia wód jak i stacje 

uzdatniania również podlegają nieustannym modernizacjom w celu zagwarantowania dobrej 

jakościowo wody. W 2018 rozpoczęto proces ulepszania stacji uzdatniania wody  

w Walichnowach. Zakupiono i zamontowano zbiornik do gromadzenia wody. Bufor ten 
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pozwoli na płynne dostawy wody do odbiorców. Koszt zakupu i posadowienia zbiornika 

wyniósł 141.914,50 zł. W kolejnym roku planuje się zakup urządzeń do poprawy jakości wody.  

 Proces dostarczania jakościowo dobrej wody wiąże się z wielokrotnymi badaniami 

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

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

Jednym z trwałych elementów procesu jest permanentne czyszczenie urządzeń poprzez 

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

 

Tab. 4  Informacja o ilości badań wód  

 

Wodociąg Ryś – liczba badań (prób) 

Lp. Ścieki po 

płuczynowe 

Woda 

uzdatniona 

Woda surowa Lustro wody Instytucja badająca 

1. 5 5/1 1 2 Laboratorium Środowiskowe 

Pszczyna 

2. 0 8 1 0 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Wieluniu 

Wodociąg Walichnowy -liczba badań (prób) 

3. 5 4/1 3 2 Laboratorium Środowiskowe 

Pszczyna 

4. 0 2 0 0 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Wieluniu 

Wodociąg Sokolniki – liczba badań (prób) 

5. 0 6/1 3 4 Laboratorium Środowiskowe 

Pszczyna 

6. 0 5 0 0 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Wieluniu 

Wodociąg Ochędzyn – liczba badań (prób) 

7. 5 5/1 1 2 Laboratorium Środowiskowe 

Pszczyna 

8. 0 6 0 0 Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Wieluniu 

Σ 15 41/4 9 10 Łącznie 75 badań 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Sokolniki. 

  

Wyjaśnienie – 5/1 

5 - liczba wykonanych badań ogółem / 1- w tym liczba badań szczegółowych (makro i mikro 

zanieczyszczenia). 
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Tab. 5  Badania na oczyszczalni ścieków w Sokolnikach 

 

Lp. Ilość badań ścieków 

surowych 

Ilość badań ścieków 

oczyszczonych 

Instytucja wykonująca badanie 

1. 6 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Zduńskiej Woli 

 

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Sokolniki. 

 

 Rok 2018 był rokiem uzgodnień budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Sokolniki. Uzgodnienia prowadzono z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Wojewódzkim 

Zarządem Dróg w Łodzi. Uzgodnienia dotyczyły sposobu odtworzenia nawierzchni drogi 

wojewódzkiej w zakresie jezdni i chodników przy partycypacji kosztów przez zarządcę drogi. 

Pojawiały się przeróżne koncepcje jej odtworzenia. Na żądanie zarządcy Gmina 

przygotowywała różnorodne kosztorysy. Ostatecznie przygotowano przetarg na budowę 

kanalizacji w odtworzeniu dotychczasowym przebiegu drogi. Kwestia negocjacji przeniesiona 

została na kolejny rok, a w budżecie samorządu województwa zabezpieczono kwotę 

3.000.000,00 zł na przedmiotowe zadanie. W ramach przetargu wpłynęła jedna oferta na 

wykonanie zadania na kwotę 12.493.041,51 zł brutto. Z wykonawcą podpisano stosowną 

umowę. W ubiegłym roku również rozpoczęto proces pozyskiwania interpretacji w zakresie 

możliwości odliczenia podatku VAT od przedmiotowej inwestycji. Ostatecznie uzyskano 

potwierdzenie o możliwości odliczenia podatku.  

 Utrzymano na 2018 rok obowiązujące w poprzednim roku wysokości cen wody i  

ścieków dla mieszkańców naszej Gminy. Obecnie wynoszą one: 

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

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

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

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

 Gmina Sokolniki corocznie dofinansowuje Spółkę Wodną w zakresie inwestycji  

melioracyjnych w celu zapobiegania degradacji pól uprawnych, ale również odprowadzaniu 

wód w procesie oczyszczania ścieków. W ubiegłym roku ze względu na zmianę ustawy Prawo 

wodne Gmina we własnym zakresie sfinansowała czyszczenie rowów odprowadzających wody 

z oczyszczalni ścieków. W okresie ubiegłego roku procedowano uchwałę umożliwiającą 
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spółkom wodnym sięganie po środki finansowe z budżetu gminy. Proces zakończono 

publikacją stosownej uchwały w styczniu 2019 roku.  

 Corocznie ogłaszany jest nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni 

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

W 2018 roku z możliwości tej skorzystał jeden wnioskodawca. Proces ten będzie 

kontynuowany w kolejnych latach. Również w ubiegłym roku procedowano uchwałę  

w zakresie dopłat do ścieków odbieranych beczkowozami, która ma być alternatywą dla 

mieszkańców oczekujących na budowę kanalizacji. Część uchwałodawcza zakończyła się 

powodzeniem, kolejnym etapem jest przygotowanie oczyszczalni ścieków na wzmożone 

dostawy beczkowozami. Analiza obiektu wskazała na konieczność zakupu i zainstalowania 

punktu zlewnego. Przedmiotowe zadanie uwzględniono w budżecie 2019 roku. Uruchomienie 

procesu dopłat wymaga również zmiany pozwolenia wodno-prawnego, rozszerzającego ilość 

oczyszczanych ścieków celem uniknięcia ewentualnych opłat za przekroczenia. Zlecono 

wykonanie stosownego operatu  oczyszczanych ścieków.  

 Jednym z bardzo ważnych zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska jest 

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

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

realizowana jest przy zaangażowaniu mieszkańców. Akcje sprzątania starego cmentarza na 

stałe zapisały się w działalności Gminy. Również coroczne grabienie liści w zabytkowym parku 

mobilizuje społeczeństwo. Nasadzenia wykonane wzdłuż dróg gminnych i wojewódzkiej 

podwyższają walory estetyczne miejscowości.  

W 2018 roku Gmina Sokolniki zakupiła traktor wraz z kosiarką do utrzymania zieleni. 

Zadanie finansowane było przez WFOŚiGW w postaci pożyczki z możliwością częściowego 

umorzenia. Koszt zakupu sprzętu wyniósł – 271.951,50 zł. Nowoczesny traktor sprawdził się 

już podczas ubiegłorocznego koszenia poboczy, jak również odśnieżania w okresie zimowym. 

Obecnie Gmina posiada dwa traktory do utrzymania poboczy wraz z osprzętem zimowym. 

 W 2018 roku aplikowaliśmy o środki finansowe na montaż instalacji fotowoltaicznych 

koszt przygotowania dokumentacji wyniósł 20.910 zł.   

 W ubiegłym roku pracownicy Urzędu Gminy aktywnie uczestniczyli w procesie 

szacowania szkód powstałych w wyniku suszy na terenie naszej Gminy. Według danych 

uzyskanych z Biura Powiatowego ARiMR w Wieruszowie wynika, że wsparcie finansowe w 

tym zakresie otrzymało 30 gospodarstw uzyskując łączną kwotę 101.607,00 zł, co w 

zestawieniu z wartością wypłaconą dla rolników z terenu powiatu wieruszowskiego stanowi 

8,7%.   
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

 Informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Sokolniki pozyskałem ze 

„Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania 

Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie na terenie gminy SOKOLNIKI w 2018 roku”. 

To jeden z obszarów analizowanych w ramach bezpieczeństwa. Zaczerpując dane do raportu 

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

od zera.  

 W ubiegłym roku stwierdzono 49 przestępstw na terenie Gminy Sokolniki, z czego 5 

z nich dotyczyło miejsca obsługi podróżnych (MOP). W zestawieniu z analogicznymi 

dokonaniami w Powiecie otrzymujemy udział procentowy w wysokości 10,86. KPP w 

Wieruszowie informuje również o 73% wykrywalności wskazanych przestępstw.  

Zawężając kategorię przestępstw do kryminalnych otrzymujemy informację o 21 takich 

czynach, przy wskaźniku powiatowym 314. Również poniżej powiatowej kształtuje się 

wykrywalność takich przestępstw na terenie gminy i kształtuje się na poziomie 42,86% 

(72,93% powiat). Struktura przestępstw była następująca: kradzież cudzej rzeczy 6 

przypadków, kradzież z włamaniem: 4, w tym na terenie MOP 3, uszkodzenie rzeczy: 1 

przypadek. Wzrosła również o 36 liczba interwencji policyjnych na terenie Gminy Sokolniki i 

w 2018 wyniosła ogółem 529. Spadła natomiast liczba wykroczeń w Gminie, wskaźnik 

zmniejszył się o 9 przypadków. 

 Współpracę KPP z samorządem oceniam bardzo dobrze.  Dzielnicowy aktywnie 

uczestniczy w pracach GOPS, Zespole Interdyscyplinarnym czy GKRPA. Mankamentem jest 

niepełny etat funkcjonariusza na terenie naszej Gminy. Trwają rozmowy w zakresie 

godzinowego zwiększenia obsady.  

 

 Bezpieczeństwo Gminy Sokolniki w zakresie przeciwpożarowym i niesienia pomocy 

poszkodowanym zapewniają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy 

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

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

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki te wyposażone są w nowoczesne 

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

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

Żuk. Jednostka w Tyblach posiada lekki samochód Ford z możliwością gaszenia pożarów. W 

Starym Ochędzynie jednostka posiada lekki samochód ratowniczy FORD.  
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Jednostki z terenu Gminy w 2018 roku miały następującą wyjazdowość:  

- do pożarów 31; 

- miejscowe zagrożenia 50; 

- fałszywe alarmy 8. 

Przygotowanie strażaków odbywa się głównie w ramach szkoleń i tak w ubiegłym roku 6 

Ochotników uczestniczyło w szkoleniach podstawowych, 4 w szkoleniach z zakresu 

ratownictwa technicznego, 3 w szkoleniu kierujących działaniami ratowniczymi, 7 kierowców 

i konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.  

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

strażnice. W minionym roku zakończono II etap budowy strażnicy OSP w Sokolnikach. 

Zadanie to pochłonęło prawie 220.000 zł.  

Niespełna 40.000 zł przeznaczono na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Pichlicach. Nowsze auto ma zastąpić leciwego ŻUKA.  

Gmina dofinansowała zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie niespełna  

12.000 zł. Pozyskano środki z dotacji dla OSP w kwotach 14.500 zł (Urząd Marszałkowski). 

Bezpieczeństwo, to również przebudowy ciągów komunikacyjnych. W 2018 roku 

zmodernizowano ciąg pieszy przy ulicy Szkolnej w Walichnowach. Wybudowano drogę 

asfaltową relacji Nowy Ochędzyn – Niwiska. Oznakowano drogi w sołectwie Walichnowy. 

Zabezpieczono asfalt poprzez powierzchniowe utrwalenie w miejscowości Zdzierczyzna, na 

ulicy Parkowej w Sokolnikach oraz w Bagatelce. Dokonano remontu ulicy Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Sokolnikach, dokonano utwardzenia dróg w sołectwach: Nowy Ochędzyn, 

Prusak, Kopaniny, Tyble, Walichnowy. Wykonano odwodnienie na drodze w miejscowości 

Zagórze, Zakupiono i zamontowano progi zwalniające na drodze w kierunku Gumniska oraz 

na osiedlu w Sokolnikach. W 2018 roku zakończono przebudowę drogi gminnej w 

miejscowości Pichlice. Połączono ciągiem asfaltowym Borki z Pichlicami podnosząc standard 

ciągu komunikacyjnego. Poprzez wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

w Kaliszu wymieniono lampy oświetleniowe przy drodze wojewódzkiej od miejscowości 

Sokolniki do końca Nowego Ochędzyna. Zainstalowane nowe punkty świetlne w oparciu o 

technologię LED pozwalają na ograniczenia zużycia energii elektrycznej zasilającej 

przedmiotowe punkty.  

 Urząd Gminy realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa poprzez ostrzeżenia o 

nagłych zmianach warunków atmosferycznych. Informacje do mieszkańców docierają głównie 

za pośrednictwem SMS, przy jednoczesnym umieszczaniu ważnych informacji na stronie 

internetowej Gminy. W grudniu 2018 roku mieliśmy 1341 zarejestrowanych numerów do 



29 
 

odbioru wiadomości. Ogólna liczba wysłanym SMS w ubiegłym roku wyniosła 166.997, 

a obsługa systemu kosztowała Gminę 12.741,11 zł.  

 Przy Urzędzie Gminy zorganizowany jest również magazyn OC. Wyposażenie 

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

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

mechaniczne, maszt oświetleniowy itp.  

 Corocznie organizowane jest zimowe utrzymanie dróg gminnych. Proces realizowany 

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

poruszanie się w okresie zimowym. Utrzymanie dróg w takim standardzie powoduje, że 

pracownicy wykonujący swoje zadania zaczynają pracę o godzinie drugiej w nocy.  
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

 Gmina Sokolniki posiada trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

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

ogniw fotowoltaicznych. W pozostałym zakresie, ład przestrzenny kształtowany jest na 

podstawie decyzji o warunkach zabudowy WZ. W ubiegłym roku wydano następujące 

dokumenty:  

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 6: 

- Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w 

Walichnowach. 

- Budowa linii elektroenergetycznej 0,4kV wraz z szafkami kablowo pomiarowymi. 

- Przebudowa linii napowietrznej  0,4kV w m. Pichlice oraz linii kablowej 0,4kV 

ułożonej w ziemi. 

- Budowa linii kablowej  0,4kV w m. Walichnowy dla zasilania osiedla domków 

jednorodzinnych przy ulicy Zacisze. 

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą 

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej – 

postępowanie umorzone. 

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy – 132, w tym: decyzje o warunkach zabudowy pod 

działalności gospodarczą – 9 

− Budowa hali magazynowej – Nowy Ochędzyn, 

− Budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalno – biurową wraz z urządzeniami 

technicznymi – Pichlice, 

− Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wód opadowych rozsączająco – 

odparowującego wraz z infrastruktura towarzyszącą – Nowy Ochędzyn, 

− Rozbudowa z przebudową zakładu stolarskiego – Stary Ochędzyn, 

− Budowa zbiornika i instalacji gazu płynnego do hali usługowo – magazynowej z 

zapleczem biurowym, 

− Budowa hali magazynowej – Stary Ochędzyn, 

− Budowa budynku magazynowego – Walichnowy, 

− Budowa budynku biurowo – magazynowego – Sokolniki, 

− Budowa hali magazynowej – Walichnowy, 
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Decyzje o warunkach zabudowy  - inne – 2 

− Budowa stawów – Stary Ochędzyn 

Decyzje o warunkach zabudowy mieszkaniowych - 120 

 Na terenie Gminy dość dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe. 

Potwierdzeniem tego – jak wspomniałem wcześniej - jest dodatnie saldo migracji, jak również 

zmiany widoczne w terenie. Sprawny proces wydawania dokumentów o warunkach zabudowy, 

dobre zwodociągowanie Gminy sprawia, że mieszkańcy chętnie podejmują wyzwania 

wznoszenia nowych domów. 

Również przedsiębiorcy coraz chętniej poszukują terenów inwestycyjnych u nas. 

Ewentualne ograniczenia w tym zakresie spowodowane są głównie prawodawstwem 

tworzącym bariery nabywania gruntów inwestycyjnych. Również ograniczenia ze strony 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powodują zahamowanie rozwoju 

inwestycyjnego w obrębie węzła Wieluń. Jest szereg elementów, na które zwracają uwagę 

inwestorzy przy poszukiwaniu lokalizacji m.in. uzbrojenie terenu w wodę, kanalizację, prąd, 

gaz, potencjał pracowników, ułatwienia komunikacyjne, możliwości uzyskania zjazdów, ceny 

gruntów.  

 Niezależnie od rozpoczętego procesu wydawania decyzji koniecznym jest 

przeanalizowanie dotychczasowego ładu przestrzennego, wyznaczenia nowych terenów 

inwestycyjnych, wznowienia procedur wyznaczenia MPZP, nakładania w decyzjach 

konieczności budowy dróg osiedlowych w przypadkach budowy deweloperskiej lub budynków 

zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od dróg publicznych.  

Ustawicznie prowadzony jest proces regulacji gruntów pod drogami gminnymi, 

okupiony decyzjami Wojewody lub postanowieniami sądowymi. Płynnie przygotowywane są 

strategiczne dokumenty budowlane. Obecnie Gmina realizuje budowę kanalizacji  

w miejscowości Sokolniki. Przygotowana jest dokumentacja budowy kanalizacji  

w Walichnowach. W bieżącym roku zlecona zostanie dokumentacja przebudowy dróg  

w Walichnowach bezpośrednio związanych z budową kanalizacji. W miarę możliwości 

finansowych poprawiamy elementy odwodnienia dróg, by zachować ich trwałość. Wyważone 

rozdysponowanie środków finansowych w ubiegłych latach spowodowało harmonijny rozwój 

sieci drogowej w Gminie.  

Na koniec 2018 roku stan ilościowy dróg w Gminie przedstawiał się następująco: 
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Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni 

Długość ogółem: 49,201 km 

Powierzchnia ogółem: 194473 m2 

Długość i powierzchnia według rodzaju nawierzchni 

Nawierzchnia bitumiczna: 165996,3 m2 

Nawierzchnia bitumiczna: 41,015 km 

Nawierzchnia żwirowa: 3523,8 m2 

Nawierzchnia żwirowa: 0,839 km 

Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 915 m2 

Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,305 km 

Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 7826,2 m2 

Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 2,967 km 

Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 347,2 m2 

Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 0,056 km 

Nawierzchnia tłuczniowa: 15864,5 m2 

Nawierzchnia tłuczniowa: 4,019 km 

Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 518 m2 

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 18905,6 m2 

Liczba i długości obiektów mostowych w osi drogi: 40 / 327,7 szt./m 

Oświetlenie i oznakowanie pionowe 

Oświetlenie: 599 szt. 

Oznakowanie pionowe: 538 szt. 

 

Poniżej prezentuję wykaz odcinków dróg: 
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Tab. 6 Wykaz dróg gminnych 

 

 

 

Źródło: Gminna ewidencja dróg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

118214E

118302E

118201E

118206E

WYKAZ REFERENCYJNY DRÓG GMINNYCH DLA GMINY SOKOLNIKI

Numer Urzędu 

Marsz.
Nazwa drogi Kod  odcinka Przebieg  odcinka

Długość  

odcinka

Numeracja 

wewnętrzna
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

W roku szkolnym 2018 Gmina Sokolniki była organem prowadzącym dla  

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

w Walichnowach, Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Zespół Szkół w Pichlicach, Zespół 

Szkół w Tyblach). 

Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2018 obrazują poniższe 

tabele: 

 Tab. 7  Wykaz Zespołów Szkół w Gminie Sokolniki. 

 

Lp Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Sokolnikach 

14 278 

2. Zespół Szkół w Walichnowach 9 148 

3. Zespół Szkół w Starym 

Ochędzynie 

8 80 

4. Zespół Szkół w Pichlicach 10 102 

5. Zespół Szkół w Tyblach  5 23 

Źródło: Referat Oświaty 

 

 

Przedszkola 

 

W roku szkolnym 2018 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sokolniki uczęszczało 156 dzieci, skupionych w 7 oddziałach (stan na 31.12.2018). 
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Tab. 8 Wykaz Przedszkoli w Gminie Sokolniki 

 

Lp Nazwa  Liczba dzieci  Liczba 

oddziałów 

1. Przedszkole Samorządowe w Sokolnikach  74 3 

2. Przedszkole Samorządowe  

w Walichnowach 
25 1 

3. Przedszkole Samorządowe w Starym 

Ochędzynie  
24 1 

4. Przedszkole Samorządowe w Pichlicach 35 2 

Źródło: Referat Oświaty 

 

 

Tab. 9 Godziny pracy przedszkoli 

Godziny pracy przedszkola 

Nazwa Godziny pracy przedszkola: 

 Przedszkole Samorządowe w Sokolnikach 7:00 – 15:30 

 Przedszkole Samorządowe w Pichlicach 8:00 – 15:00 

Przedszkole Samorządowe w Starym 

Ochędzynie 

7:45 – 14:45 

 Przedszkole Samorządowe w Walichnowach 8:00 – 15:00 

Źródło: Referat Oświaty 
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Szkoły podstawowe  

 

Do 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokolniki uczęszczało 415 

uczniów skupionych w 36 oddziałach klasowych.  

 

Tab. 10 Zestawienie ilości uczniów i oddziałów w poszczególnych Szkołach Podstawowych  

 

Źródło: Referat Oświaty 

 

Gimnazja 

 

W minionym roku szkolnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokolniki 

uczęszczało 103 uczniów skupionych w 5 oddziałach. 

 

Tab. 11 Zestawienie uczniów w Gimnazjach  

 

 

Źródło: Referat Oświaty 

 

l II III IV V VI VII VIII

1
Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Sokolnikach 25 20 0 35 38 23 17 22 180 9

2

Szkoła Podstawowa

im. II Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa 

Armii "Łódź" w Walicnowach 8 14 0 14 11 15 13 14 89 7

3
Szkoła Podstawowa

w Starym Ochędzynie 7 6 0 8 12 4 10 9 56 7

4
Szkoła Podstawowa 

w Pichlicach 8 6 6 10 17 7 9 4 67 8

5
Szkoła Podstawowa

w Tyblach 23 5

OGÓŁEM: 415 36

Klasy 
RAZEM

23

Lp. Nazwa placówki 
Liczba

odziałów

Klasy 

III

1
Publiczne Gimnazjum 

w Sokolnikach 24 24 2

2 Gimnazjum pod Starym Dębem

w Walichnowach 34 34 1

58 3

RAZEM
Liczba

odziałów
Lp. Nazwa placówki 
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Zmniejszenie liczby uczniów i oddziałów w gimnazjach związane jest z wdrażaną 

reformą oświatową: nastąpił proces wygaszania gimnazjów – nie prowadzono postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Zakończenie działalności gimnazjów nastąpi  

z dniem 31 sierpnia 2019 r 

 W sprawozdaniu opisowym wykazana została kwota wydatków na oświatę i 

wychowanie i wynosi ona 7.440.360,92 zł w podziale na: 

- szkoły podstawowe 3.571.186,07 zł 

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.278.519,54 zł 

- przedszkola 1.299,708,93 zł  

- inne formy wychowania przedszkolnego 5.071,35 zł 

- gimnazja 831.997,34 zł  

- dowożenie uczniów do szkół 262.594,32 zł  

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35.232,74 zł  

- stołówki szkolne 139.496,02 zł  

- pozostała działalność 16.554,61 zł  

 

Rys. 6  Wydatki na oświatę w Gminie Sokolniki 

 

 

Źródło: Referat Finansów 
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 Zestawiając subwencję oświatową i dotację przedszkolną z wydatkami na oświatę 

otrzymujemy wskaźnik procentowy w wysokości (5.262.675,80 : 7.440.360,92 zł) 70,73%. 

Wartościowo niedobór środków na funkcjonowanie oświaty wynosi 2.177.685,12 zł  

 

 

Rys. 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z oświatą w Gminie Sokolniki 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

 

 Bardzo dużym obciążeniem finansowym dla samorządów są przedszkola. Stosunek 

dotacji w wysokości 147.055,80 zł do kosztów które wynoszą 1.299.708,93 zł wskazuje na 

ponad milionową różnicę. Ta relacja będzie się pogłębiać w kolejnych latach ze względu na 

coraz większą liczbę chętnych do korzystania z wychowania przedszkolnego.  

 Warunkiem poprawy sytuacji finansowej w szkołach jest dopełnienie oddziałów, które 

pozostaje w sprzeczności z reformą oświaty. Zmiany doprowadziły do powstania nowych 

oddziałów w szkołach podstawowych w Pichlicach, Tyblach i Starym Ochędzynie (klasy VII i 

VIII) spowodowały, że roczny koszt kształcenia wzrósł w tych placówkach.  

Poniżej prezentuję dane składające się na roczny koszt utrzymania ucznia w każdej z 

placówek. Pomijając Szkołę w Tyblach, w której uczą się dzieci z orzeczeniami o 

niepełnosprawnościach, co w konsekwencji przekłada się na zupełnie inne koszty 
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funkcjonowania placówki, w pozostałych szkołach roczne koszty nauki ucznia to rozpiętość od 

7.663,22 zł do 13.377,06 zł na ucznia. Wartości te są odwrotnie proporcjonalne do ilości 

uczniów w oddziałach.  

 

 

 

Tab. 12  Wydatki w Szkołach Podstawowych w Sokolnikach  

  Sokolniki Walichnowy Pichlice 
Stary 

Ochędzyn Tyble  Ogółem 

dodatki wiejskie, bhp 53 781,82 37 387,44 27 292,48 24 379,78 29 710,22 172 551,74 

wynagrodzenia i pochodne 1 147 401,98 702 979,26 614 879,28 604 519,82 811 253,24 3 881 033,58 

zakup materiałów i 

wyposażenia  56 340,39 26 311,85 48 235,10 36 910,84 43 204,83 211 003,01 

zakup pomocy dydaktycznych 23 089,77 14 455,19 9 730,64 27 265,31 5 365,79 79 906,70 

zakup energii 14 371,53 6 827,39 8 400,74 9 990,05 7 681,96 47 271,67 

zakup usług remontowych 2 800,00 0,00 5 600,00 3 250,00 0,00 11 650,00 

zakup usług zdrowotnych 2 197,50 1 410,00 1 110,00 1 645,00 555,00 6 917,50 

zakup usług pozostałych 8 466,08 3 897,14 43 370,01 5 363,04 19 190,20 80 286,47 

opłaty telekomunikacyjne 1 016,96 295,89 553,21 428,27 1 726,90 4 021,23 

podróże służbowe 942,80 212,30 379,44 290,84 88,60 1 913,98 

różne opłaty i składki 4 504,00 1 376,91 3 196,20 2 297,00 2 289,00 13 663,11 

odpis na ZFŚS 64 467,26 39 304,28 32 654,92 32 775,47 33 248,89 202 450,82 

  1 379 380,09 834 457,65 795 402,02 749 115,42 954 314,63 4 712 669,81 

liczba uczniów 180 90 67 56 22 415 

roczny koszt 7 663,22 9 271,75 11 871,67 13 377,06 43 377,94 85 561,64 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

  

Zależności pomiędzy liczbą uczniów, a wydatkami rocznymi na ucznia są dostrzegalne i 

pozwalają na stwierdzenie, że optymalne dopełnienie klas powoduje obniżenie kosztów o 

połowę.  

 By stwierdzić, co ma bezpośredni wpływ na tak wysokie średnie, warto przeanalizować 

strukturę kosztową łączną dla wszystkich szkół. 
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Rys. 8 Wydatki w przeliczeniu na ucznia. 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

 

Rys. 9 Wydatki w Szkołach Podstawowych w Gminie Sokolniki 

 

 

Źródło: Referat Finansów 
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 W placówkach przedszkolnych różnice kosztowe utrzymania wychowanka nie są tak 

duże jak w szkole podstawowej. Pomimo maksymalnej liczby wychowanków w oddziałach i 

tak występują rozbieżności. I tak w 2018 roku najtańszym w przeliczeniu na wychowanka było 

przedszkole w Pichlicach, a najdroższym przedszkole w Walichnowach.  

 

Tab. 13 Zestawienie wydatków w Przedszkolach w Gminie Sokolniki 

  Sokolniki Walichnowy Pichlice 
Stary 

Ochędzyn Ogółem 

dodatki wiejskie, bhp 16 233,52 6 490,32 8 345,07 6 310,07 37 378,98 

wynagrodzenia i pochodne 439 155,71 178 474,05 174 798,41 139 264,98 931 693,15 

zakup materiałów i wyposażenia  32 534,07 8 045,00 8 692,82 5 100,94 54 372,83 

zakup środków żywności 48 621,34 29 442,58 29 337,88 20 789,57 128 191,37 

zakup pomocy naukowych 0,00 1 000,00 495,60 0,00 1 495,60 

zakup energii 8 500,16 2 029,95 2 961,44 2 371,96 15 863,51 

zakup usług remontowych 15 669,99 0,00 0,00 0,00 15 669,99 

zakup usług zdrowotnych 700,00 750,00 939,00 350,00 2 739,00 

zakup usług pozostałych 2 509,82 988,60 2 470,87 699,23 6 668,52 

opłaty telekomunikacyjne 10,30 0,00 334,96 0,00 345,26 

podróże służbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

różne opłaty i składki 1 313,00 403,55 491,80 265,00 2 473,35 

odpis na ZFŚS 18 650,77 9 274,69 8 978,27 6 997,97 43 901,70 

  583 898,68 236 898,74 237 846,12 182 149,72 1 240 793,26 

liczba uczniów 74 25 35 22 156 

roczny koszt 7 890,52 9 475,95 6 795,60 8 279,53  

 

Źródło: Referat Finansów  
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Rys. 10 Roczne koszty wychowania w przedszkolach  

 

Źródło: Referat Finansów 

 

Rys. 11 Zestawienie wydatków w przedszkolach 

 

Źródło: Referat Finansów 
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 Analizując koszty wychowania przedszkolnego należy uwzględnić wydatki związane z 

uczęszczaniem dzieci z terenu naszej Gminy do placówek w innych samorządach. Te koszty w 

sumie wyniosły w ubiegłym roku 63.987,02 zł.  

 

Tab. 14   Wykaz wydatków w Gimnazjach w Gminie Sokolniki 

 

 Analogicznie jak w przypadku Szkół Podstawowych, również w Gimnazjach 

uwidaczniają się różnice kosztowe. Wartości w przeliczeniu na ucznia przyjmują przedział od 

13.409,88 zł do 16.350,50 zł. Dysproporcje są wynikiem funkcjonowania oddziału specjalnego 

Gimnazjum, na który naliczana jest wyższa subwencja.  

 Poniższa tabela jest cennym materiałem porównawczym do analiz kosztowych 

funkcjonowania Szkół, który pozwoli na oszacowanie skoku kosztowego wykształcenia 

kolejnych roczników. 

 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

 

 

 

 

 

 

  Sokolniki Walichnowy Ogółem 

dodatki wiejskie, bhp 10 161,62 15 627,29 25 788,91 

wynagrodzenia i pochodne 330 671,03 372 404,78 703 075,81 

zakup materiałów i wyposażenia  11 557,39 34 437,40 45 994,79 

zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 

zakup pomocy naukowych 0,00 0,00 0,00 

zakup energii 3 395,16 11 294,11 14 689,27 

zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 

zakup usług zdrowotnych 1 017,50 675,00 1 692,50 

zakup usług pozostałych 3 617,45 2 493,98 6 111,43 

opłaty telekomunikacyjne 867,41 282,78 1 150,19 

podróże służbowe 65,22 299,22 364,44 

różne opłaty i składki 1 372,00 2 353,54 3 725,54 

odpis na ZFŚS 13 336,72 16 067,74 29 404,46 

  376 061,50 455 935,84 831 997,34 

liczba uczniów 23 34 57 

roczny koszt 16 350,50 13 409,88 29 760,38 
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Rys. 12  Zestawienie wydatków w Gimnazjach. 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

Realizując szkolnictwo na poziomie podstawowym, musimy pamiętać o kosztach 

związanych z transportem dzieci do szkół. W 2018 roku, by zapewnić dowozy wykorzystywano 

cztery środki transportu. Najdłuższe trasy roczne pokonał samochód dowożący dzieci do 

Szkoły w Tyblach. Łączna trasa wyniosła 55.302 km. Autobus szkolny przemierzył trasę 

25.168 km, bus Renault Trafic 16.973 km a Ford Transit 2.000 km. W sumie środki transportu 

pokonały ok 100.000 km.  
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Tab. 15  Suma tras pojazdów gminnych 

 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sokolnikach  

 

Analizując stan floty transportowej, widzimy, że najmłodszym samochodem jest 

Mercedes Benz Sprinter realizujący dowozy dzieci do szkoły w Tyblach. W miarę młodym 

autem jest Ranault. Pozostałe jednostki wymagają wymiany lub ograniczenia tras. Są to 

samochody z dużymi przebiegami, a ich naprawy są uciążliwe i kosztowne. Na rok 2019 

zaplanowano weryfikację tras dowozu i zmniejszenie ich długości. Bolączką samorządu są 

wszelkie wyjazdy ponadplanowe. Każdorazowy wyjazd poza, tzw. „kilometrówką” wiąże się 

z nadgodzinami kierowców. Ich rozliczenie często bywa uciążliwe, natomiast wszelkie 

zastępstwa są bardzo kosztowne. Poszukując oszczędności należy przeanalizować ten zakres 

działalności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka pojazdu
Stan licznika na 

01.01.2018 

Stan licznika na 

31.12.2018

Roczny 

przebieg

Przewozy 

do szkół 

Pozostałe 

przewozy

Mercedes Benz Sprinter - bus                    

(przewóz ucz.niepełnosprawnych)
53 60 886 60 833 55 302 5 531

Autosan A0909L.03.S - gimbus 421 059 451 320 30 261 25 168 5 093

Renault Trafic - bus 212 727 237 377 24 650 16 973 7 677

Ford Transit - bus 597 115 604 975 7 860 2 000 5 860

Przebiegi pojazdów samochodowych do przewozu osób w 2018 roku
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INWESTYCJE I FUNDUSZ SOŁECKI  
 

 Jak co roku pewną część budżetu przeznaczono na inwestycje gminne. W ich zakres w 

2018 roku weszły także mniejsze zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 

Szczegółowy zakres realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w „Rocznym sprawozdaniu 

z wykonania budżetu GMINY SOKOLNIKI za 2018 rok”. 

Przedmiotowy dokument informuje, że ogólna kwota wydatków inwestycyjnych w 

2018 roku wyniosła 5.099.614,85 zł, a to ponad 22% dochodów budżetu. Ponieważ informacja 

o zadaniach przekazywana była wcześniej, w tej części wymienię inwestycje powyżej 100.000 

zł: 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Walichnowach; 

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ochędzyn-Niwiska; 

- powierzchniowe utrwalenie dróg Sokolniki, Zdzierczyzna; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pichlice i łącznik z Borkami; 

- budowa strażnicy OSP Sokolniki II etap; 

- budowa kanalizacji w Sokolnikach; 

- zakup ciągnika z kosiarką do utrzymania terenów zielonych; 

- przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny punkt seniora w Walichnowach. 

 

 W 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 297.575,36 zł. 

Wszystkie sołectwa z terenu Gminy złożyły w 2017 roku wnioski, w których określiły zadania 

do realizacji.  

W poniższym zestawieniu wykazałem zadania, jakie sołectwa przyjęły do realizacji, ich 

wartość szacowaną w ramach funduszu, realizację w zakresie środków wyodrębnionych na 

fundusz jak również uzupełnienia. 
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Tab. 16 Wykaz przedsięwzięć z funduszu sołeckiego za 2018 rok w Gminie Sokolniki 

 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sokolnikach 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania
 Plan 

wartość  

 Realizacja

w ramach

funduszu 

Uzupełnienie 

1 Wiktorówek Doposażenie placu wokół świetlicy oraz świetlicy 11 286,25    11 238,25    48,00           

2 Kopaniny Doposażenie placu zabaw przy szkole 3 000,00      3 000,00      

Utwardzenie dróg w sołectwie 11 505,21    11 505,20    

3 Góry

Zakup sprzętu i materiałów do organizacji imprez

integracyjnych oraz utrzymanie gotowości bojowej 14 306,51    14 306,21    

4 Tyble Doposażenie placu zabaw przy szkole w Tyblach 14 500,00    14 500,00    

Zakup luster dla sołectwa 1 500,00      1 162,35      

Utwardzenie dróg w sołectwie 9 711,97      9 711,92      

5 Prusak Utwardzenie drogi w kierunku Pana Stanka 12 637,42    12 637,41    

6 Nowy Ochędzyn Zakup okien do szkoły w Starym Ochędzynie 2 940,00      2 940,00      

Zakup okien do budynku GOKSIT w Starym Ochędzynie 2 000,00      2 000,00      

Obudowa i zadaszenie sceny przy GOKSiT w 

Starym Ochędzynie 12 162,88    12 162,88    

Utwarzenie drogi gminnej za Panem Rybką 10 000,00    9 999,99      

7 Zdzierczyzna Skropienie emulsją asfaltową drogi gminnej 17 485,73    17 485,73    54 524,27    

8 Walichnowy Budowa chodnika przy ul. Szkolnej 14 000,00    14 000,00    6 910,00      

Dofinansowanie reorganizacji ruchu 10 000,00    10 000,00    7 761,00      

Doposażenie placu zabaw 3 740,30      3 740,30      1 009,70      

Zakup tłucznia na drogę kierunek Maksymów 12 000,00    12 000,00    

9 Sokolniki Zakup komputerów do szkoły w Sokolnikach 6 243,15      6 243,15      5 506,85      

Budowa kortu tenisowego przy strażnicy w Sokolnikach 30 000,00    29 616,40    

10 Stary Ochędzyn Zakup okien do szkoły w Starym Ochędzynie 10 350,67    10 350,67    2 980,02      

Zakup okien do budynku GOKSiT 8 000,00      8 000,00      3 665,72      

Obudowa i zadaszenie sceny przy GOKSiT 4 500,00      4 500,00      1 837,12      

11 Bagatelka Zakup komputerów do szkoły w Sokolnikach 9 000,00      9 000,00      

Zakup progów zwalniających dla sołectwa 9 000,00      7 723,17      

Wykonanie odwodnienia przy drodze w m. Zagórze 10 000,00    10 000,00    

Powierzchniowe utrwalenie ulicy Parkowej 

(od skrzyzowania z ul. Słoneczną w kierunku Gumnisk 11 740,30    11 740,30    38 859,69    

12 Pichlice Doposażenie szkoły podstawowej w Pichlicach 15 000,00    14 902,46    

Doposażenie placu zabaw 5 347,03      5 347,03      

13 Ryś

Zakup sprzętu i materiałów do organizacji imprez

integracyjnych oraz utrzymanie gotowości bojowej 15 617,94    15 617,94    

OGÓŁEM: 297 575,36  295 431,36  123 102,37  
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Zestawiając kwoty wyodrębnione na fundusz z uzupełnieniem finansowania 

otrzymujemy informację o 41% wzroście kosztów realizacji zadań.  

 

Rys. 13  Zestawienie środków wydatkowanych na zadania sołeckie w Gminie Sokolniki 

 

Źródło: Referat Finansów 

 

Również w 2018 roku sołectwa przyjęły zadania do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu 

sołeckiego.  

 

Walichnowy 

- oświetlenie: Scaleniowa, Bociania, Traktorowa; 

- kosiarka samojezdna; 

- przyrząd do ćwiczeń, 2 ławeczki, kosz na śmieci; 

- tłuczeń droga na Łyskornię i pobocze w kierunku Wiktorówka; 

- lustra wyjazd z ulicy scaleniowej na Bocianią i z Bocianiej na Nowe 

Osiedle; 

 

 
Bagatelka 

- zakup okien do ZS w Sokolnikach; 

- powierzchniowe utrwalenie drogi w kierunku Gumniska;  

- doposażenie placu zabaw w Sokolnikach; 

- impreza integracyjna;  

297 575,36 ; 71%

123 102,37 ; 29%

Udział środków na realizację funduszu sołeckiego w 2018 rok

Planowane środki
w ramach funduszu

Uzupełnienie
środków
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Prusak 

- oznakowanie dojazdów do posesji + tablica przystankowa; 

- naprawa szyby przystanek autobusowy; 

- impreza integracyjna; 

- utwardzenie dojazdu do pól wykonanie przepustu; 

 

 
Zdzierczyzna 

- doposażenie placu zabaw + piłkochwyty; 

- dokumentacja techniczna budowy chodnika; 

 
Pichlice 

- doposażenie placu zabaw przy OSP w Pichlicach; 

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Pichlicach; 

 

 
Kopaniny 

- utwardzenie dróg w sołectwie; 

- remont pomieszczeń socjalnych OSP Tyble;  

 

 
Nowy Ochędzyn 

- zakup instrumentów muzycznych;  

- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłowni; 

- zakup sprzętu komputerowego do Szkoły w Starym Ochędzynie; 

- utwardzenie drogi obok P Rybki;  

 

 
Tyble 

- remont strażnicy OSP;  

- ławki; 

- próg zwalniający; 

- usunięcie darniny i wykoszenie poboczy  Tyble Małe; 

 
 
Stary Ochędzyn  

- zakup instrumentów muzycznych ; 

- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT;  

- zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły w Starym Ochędzynie;  

 

 
Ryś  

- zakup sprzętu na plac zabaw w miejscowości Ryś;  

 
Góry  

- doposażenie jednostki OSP Pichlice w samochód lekki; 

- zakup wyposażenia do Szkoły w Pichlicach;  
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Wiktorówek 

- zakup progów zwalniających;  

- doposażenie placu zabaw wokół świetlicy w Wiktorówku; 

 

  

 
Sokolniki 

- doposażenie placu zabaw w Sokolnikach;  

- zakup tłucznia drogi gminne; 

- wymiana okien w Szkole w Sokolnikach.  
 

Fundusz sołecki przyjmuje formę budżetu partycypacyjnego. Wprowadzony został na 

mocy ustawy z  dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) w 

której określono zasady jego wyodrębniania i realizacji. Zamysłem ustawodawcy było 

zwiększenie zaangażowania mieszkańców w procedurę decyzyjną.  

Obecnie fundusz sołecki działa w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. Jest to 

kolejny akt regulujący to zagadnienie. Istotnym z punktu widzenia samorządów jest fakt, że 

zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są wsparte zwrotem części wydatków. 

Procentowa wysokość zwrotu uzależniona jest od kwoty bazowej i na przestrzeni lat 

kształtowała się na różnym poziomie.  

 

Tab. 17  Wysokości zwrotów w ramach funduszu sołeckiego w latach 2009-2019 

 

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj gminy 2009-2013 2014-2015 2016 2017 2018 2019

dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju 30 40 35,654 34,954 28,567 26,204

dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju 20 30 26,741 26,215 21,425 19,653

dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe od 200% średniego Kbk w skali kraju 10 20 17,827 17,477 14,283 13,102

Wysokość zwrotu w ramach funduszu sołeckiego
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Rys. 14 Wskaźniki zwrotu wydatków na fundusz sołecki  

 

 

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Z powyższego rysunku czerpiemy przekaz, że od 2015 roku zwroty wydatków na 

fundusz sołecki są ustawicznie obniżane. Jest to niezbędna informacja planowania wydatków 

samorządowych w ramach zadań (inwestycja w ramach funduszu z niespełna 30% zwrotem czy 

też realizacja projektu z większym dofinansowaniem). 
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KULTURA I SPORT  
 

 Na terenie Gminy Sokolniki działają dwie instytucje kultury, wpisane do rejestru: 

- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sokolnikach. 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki realizuje swe zadania w dwóch 

placówkach: budynku przy ulicy Parkowej w Sokolnikach, oraz w filii w Starym Ochędzynie. 

W instytucji zatrudnionych jest w sumie 4 pracowników w tym jedna osoba na umowę zlecenie. 

Dodatkowo placówka w Sokolnikach zatrudnia palaczy w okresie grzewczym.  

W roku 2018 przekazano dotację dla GOKSiT w Sokolnikach w wysokości 237.000,00 zł na 

funkcjonowanie jednostki oraz 42.517,07 zł na wydatki majątkowe.  

Biblioteka Publiczna w 2018 roku zatrudniała dwóch pracowników. Kwota dotacji 

przekazana na działalność placówki wyniosła 111.300,00 zł.  

 Szczegółowe informacje w zakresie działalności placówek znajdziemy w 

sprawozdaniach z działalności instytucji, które są załącznikami do niniejszego raportu a finanse 

ujęto odpowiednio w Rocznym Sprawozdaniu z wykonania Budżetu GMINY SOKOLNIKI za 

2018 rok.  

Niezależnie od działalności placówek w ubiegłym roku na terenie Gminy organizowano 

następujące imprezy: 

- „Puchar najmłodszych” Ogólnopolskie Mistrzostwa w Biegu na Orientację; 

- Dni Gminy Sokolniki : festyn kulinarny, pokaz Mateusza Gesslera, występy zespołów After 

Party, C-BooL, lokalni artyści, rozgrywki sportowe; 

- Jubileusz 50lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody; 

- Kurs na klasyfikatora grzybów świeżych; 

- Obchody 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej; 

- Obchody 11 listopada; 

- spotkanie noworoczne z organizacjami pozarządowymi, działaczami z terenu Gminy 

Sokolniki; 

- impreza integracyjna w Wiktorówku;  

- impreza integracyjna sołectwa Bagatelka. 
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Wnioski 
 

 W Raporcie o stanie Gminy Sokolniki opisuję  sytuację samorządu na koniec 2018 roku. 

Analiza dokumentów strategicznych, programów i uchwał potwierdza stopniową realizację 

celów zakładanych w dokumentach. Mając świadomość, że niektóre z nich to zobowiązania 

wieloletnie, nieuwzględniające zmian prawnych, nowych możliwości czy dodatkowych 

obciążeń, należy się zastanowić nad zasadnością opracowywania kolejnych takich 

dokumentów. Niektóre z nich  były niezbędne do pozyskiwania konkretnych środków 

finansowych i z uwagi na nieprzewidywalność w tej materii obejmowały tak szerokie spektrum 

działania. Zestawiając wszystkie zadania opisywane w materiale dochodzimy do wniosku, że 

samorząd nie posiada środków na kompleksową ich realizację.  

 Gmina Sokolniki bardzo dotkliwie odczuwa zmiany prawne przekładające się na 

finanse samorządu. Mam na myśli m.in. reformę oświaty, która wydrenowała z budżetu 

jednostki ponad pół miliona złotych na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.  

 Praktycznie w każdej dziedzinie działalności samorządu widać dodatkowe obciążenia, 

które utrudniają przygotowanie budżetu rocznego. Narzuty ostatniego okresu to: wzrost cen 

energii, który docelowo przełoży się na ceny wody, ścieków, utrzymania budynków czy 

wzrostu cen za oświetlenie uliczne.  

 Zmiany prawa wodnego generują dodatkowe obciążenia dla mieszkańców Gminy, 

pojawiające się w kalkulacjach stawek. Dodatkowe opłaty nakładane przez Gospodarstwo 

Wody Polskie pomniejszają finanse jednostki. 

 Utrata kontroli nad wzrostem cen na rynku bezpośrednio przełożyła się na wartości 

uzyskiwane w postępowaniach przetargowych. Za te same środki, które kiedyś finansowały 

całą inwestycję, dzisiaj  samorządy potrafią zrealizować połowę.  

 Dokładanie nowych obowiązków, żądania nowych sprawozdań powodują konieczność 

zatrudniania dodatkowych pracowników. Powstały potężne dysproporcje w zarobkach 

urzędników, i pracowników sektora prywatnego. Rodzi się problem z pozyskaniem dobrych 

pracowników.  

 Każdorazowe wybory na szczeblu wojewódzkim i centralnym powodują paraliż 

decyzyjny. Opóźniane są rozstrzygnięcia konkursowe, newralgiczne decyzje. Zachwianiu 

ulegają nabory konkursowe, brak stabilności powoduje chaos.  

 Analizując poszczególne programy mieszkańcy sami dochodzą do wniosku, że niektóre 

z nich są nierentowne, a spełnienie warunków programowych, przygotowanie dokumentacji 

jest wyzwaniem, którego nie można przebrnąć.  
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 Samorządowcy dostrzegają niewłaściwą alokację środków unijnych. Środki na 

działania miękkie, nie są wykorzystywane ze względu na brak zainteresowania ze strony 

mieszkańców a występujący niedobór funduszy na drogi czy kanalizację nie jest niwelowany.  

 Osobiście -  w obecności Posłów, Marszałka - podnosiłem kwestie związane z dopłatami 

ekologicznymi do wymiany źródeł ogrzewania proponując rozwiązania w postaci ulgi 

inwestycyjnej. Również postulowałem o przeniesienie obsługi wniosków akcyzowych do 

jednostek terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
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