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1.WSTĘP 
 
Niniejszy Raport o stanie gminy Domaniewice przedkłada Wójt Gminy Domaniewice w wykonaniu 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych                    
(Dz.U. poz. 130 z późn. zm.), w tym art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą                     
i społeczną gminy Domaniewice za rok 2019. 
Raport zawiera analizę działalności gminy, w szczególności obszary: 
▪ środowisko naturalne 
▪ demografia, 
▪ finanse gminy, 
▪ inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, 
▪ warunki życia mieszkańców (wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), 
▪ ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, 
▪ oświata i wychowanie, 
▪ polityka społeczna, 
▪ kultura , sport,  
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy                           
i jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu. 
 
2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1.Położenie i powierzchnia gminy 
 

Gmina Domaniewice w obecnym kształcie administracyjnym została utworzona Uchwałą                               
Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi (Dz.U. z 1972 r. Nr 49, poz. 314) z dniem                 
1 stycznia 1973 roku. Gmina położona jest w centralnej części Polski, w województwie łódzkim  
w południowo - zachodniej części powiatu łowickiego na Wyżynie Zachodnio-Łódzkiej.                    
Rzeźba terenu nie stwarza ograniczeń dla prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej lub zabudowy.  
Charakterystyczne dla tego regionu są również rozległe wyrobiska pozostałe po eksploatacji 
kruszywa w obrębie Wału Rogozińskiego oraz Wału Domaniewickiego.  
Obszar Gminy jest dobrze skomunikowany - przebiega tu droga krajowa nr 14, odległość do 
Autostrady A2 - 7 km (zjazd Łowicz, m. Łyszkowice), kolej Łódź- Łowicz – ŁKA.                            
Siedzibą gminy jest miejscowość Domaniewice. 

           
Rysunek 1. Położenie Gminy Domaniewice w województwie łódzkim i powiecie łowickim.  Źródło: www.gminy.pl  
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Gmina Domaniewice sąsiaduje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 
● od północy z gminą Łowicz (powiat łowicki), 
● od północnego – zachodu z gminą Bielawy (powiat łowicki), 
● od południowego – wschodu z gminą Łyszkowice (powiat łowicki), 
● od południowego – zachodu z gminą Głowno (powiat zgierski) 

 
Rysunek 1. Położenie Gminy Domaniewice w województwie łódzkim oraz sąsiedztwo z innymi gminami 
Opracowanie własne 
 
Powierzchnia ogólna  gruntów Gminy Domaniewice w 2019 r. stanowiła 8631 ha. 

Powierzchnia 
Ogółem 

ha 

Grunty rolne  
ha 

Grunty leśne 
ha 

Grunty 
zabudowane ha 

Grunty pozostałe: drogi, tereny 
kolejowe,  użytki kopalne,  

grunty pod wodami ha 
8631 6879 1277 63 412 

% udział w pow.  79,7 14,8 0,7 4,8 
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Najkorzystniejsze warunki glebowe ma część południowo-zachodnia Gminy, gdzie przeważają 
użytki rolne klasy III, znaczący udział klasy IV oraz bardzo niewiele gruntów klasy V, VI  
(wieś Strzebieszew Stroniewice, Domaniewice i Sapy). 
Warunki klimatyczne panujące na obszarze Gminy można określić jako względnie korzystne                      
w zakresie potrzeb gospodarczych i sprzyjające rozwojowi. Dużym walorem krajobrazu  
i środowiska przyrodniczego Gminy rozległe kompleksy leśne usytuowane w dolinie rzeki 
Bobrówki oraz akweny Rydwan Okręt. Znajdują się one na terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Bzury. Ponadto tereny te zostały uznane za ostoję Corine o randze europejskiej 
w ramach sieci NATURA 2000 jako specjalny obszar ochrony: PLH00006 Pradoliny Bzury-Neru. 
Tereny te stanowią również odcinek obszaru specjalnej ochrony ptaków Pradoliny Warszawsko – 
Berlińskiej, której zasięg obejmuje częściowo obszar Gminy Domaniewice. 
 
2.2.Władze lokalne, jednostki pomocnicze i gminne jednostki organizacyjne  

 
Rada Gminy Domaniewice (organ stanowiący i kontrolny) liczy 15 radnych. Przewodniczącym 
Rady Gminy jest Bartłomiej Jurga, Wiceprzewodniczącymi Dorota Lusztak i Małgorzata 
Ogonowska. 
Przy Radzie działają następujące stałe komisje: 
 
▪ Komisja Rewizyjna  
▪ Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego  
▪ Komisja Infrastruktury Społecznej   
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
  
Wójt Gminy (organ wykonawczy) działa przy pomocy Urzędu Gminy, którego   struktura kształtuje 
się następująco: Sekretarz Gminy, Referat Budżetu i Finansów - Skarbnik Gminy i 4 stanowiska 
urzędnicze, Kierownik USC, 7 samodzielnych stanowisk urzędniczych, radca prawny i 6 stanowisk 
pomocniczych i obsługi. 
 
Gminne jednostki organizacyjne wykonujące zadania gminy w pozostałym zakresie to:  
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach 
2) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Domaniewicach 
3) Szkoła Podstawowa w Domaniewicach 
4) Szkoła Podstawowa w Skaratkach 
5) Publiczne Przedszkole w Domaniewicach z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach 
6) Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach – instytucja kultury 
 
W skład Gminy Domaniewice wchodzi 12 jednostek pomocniczych (sołectw): Domaniewice, 
Krępa, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże, Reczyce, Rogóźno, Sapy, Skaratki, Skaratki pod Las, 
Skaratki pod Rogóźno, Stroniewice, Strzebieszew. 
Gmina jest członkiem: Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia 
Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego „Bzura”, Lokalnej Grupy działania – 
Ziemia Łowicka. 
 
2.3.Ludność  

 
Zgodnie z danymi ewidencji ludności na terenie Gminy Domaniewice zameldowanych było 4617 
osób. Liczba mieszkańców obliczona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku określona na 
podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców. 
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Liczba ludności gminy Domaniewice w poszczególnych sołectwach  
 

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Domaniewice 1245 
Krępa 691 
Lisiewice Duże 91 
Lisiewice Małe 135 
Reczyce 456 
Rogóźno 440 
Sapy 292 
Skaratki 357 
Skaratki pod Las 127 
Skaratki pod Rogóźno 163 
Stroniewice 237 
Strzebieszew 383 
RAZEM  4617 

 
W okresie od początku do końca 2019 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 26 osób, przez co 
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 4617 osoby, w tym 2372 kobiety i 2245 mężczyzn - kobiet 
jest o 127 więcej niż mężczyzn. 
 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba ludności gminy Domaniewice                     
wg wieku i płci w 2019 roku przedstawiała się następująco: 
 

Ludność Kobiety 
na 100 

mężczyzn 

Gęstość 
zaludnienia 
na 100 km² 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Wiek przedprodukcyjny        
(0-17) 

 

 
483 

 
422 

 
905 

 
x 

 
x 

Wiek produkcyjny                   
(18-59 kobiety)                       

(18-64 mężczyźni) 

 
1476 

 
1332 

 
2808 

 
x 

 
x 

Wiek poprodukcyjny 
(kobiety 60  i  więcej) 

(mężczyźni 65 i więcej) 

 
286 

 
618 

 
904 

 
x 

 
x 

 
Ogółem 

 
2245 

 
2372 

 
4617 

 
106 

 
53,58 

 
Źródło: Rejestr mieszkańców 
 
Największą grupę wiekową stanowią mężczyźni w wieku 18-64 lat, tj. 1476 osób oraz kobiety                   
w wieku 18-59 lat tj. 1332 osoby i są to osoby w tzw. wieku produkcyjnym. 
 
W 2019 roku narodziło się w gminie 40 osób, w tym 23 dziewczynki i 17 chłopców, a zmarło                    
61 osób, w tym 30 kobiet  i  31 mężczyzn. 
Wpływ na liczbę ludności w Gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji.                                       
W 2019 roku w skutek migracji ubyło 5 osób. Zameldowania na pobyt stały dokonało                    
38 osób,  a wymeldowały się z terenu Gminy 43 osoby. 
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3. GOSPODARSTWA ROLNE/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Gmina jest o charakterze typowo rolniczym. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej w ostatnich 
latach stała się hodowla bydła mlecznego. Ważnym źródłem dochodów rolników jest także uprawa 
warzyw (pomidory) oraz owoców (truskawki, wiśnie).  
Grunty rolne stanowią  6879 ha powierzchni Gminy.  
                                                                 
Grunty rolne ha % w pow. gruntów 

rolnych 
grunty orne 5055 73,5 
sady 207 3,0 
łąki trwałe 445 6,5 
pastwiska trwałe 483 7,0 
grunty rolne zabudowane 246 3,6 
grunty pod stawami  297 4,3 
Grunty pod rowami 60 0,9 
grunty zadrzewione i zakrzewione,   86 1,2 
Razem 6879 100,0 

 

3.1. Stan gospodarstw rolnych na terenie Gminy Domaniewice w 2019 roku. 

Na terenie Gminy Domaniewice w 2019 roku według powierzchni fizycznej  wykazano 1683 gospodarstwa. 
Ogólna wielkość powierzchni  zajmowanej przez te gospodarstwa  to  6879,23 ha. Średnia wielkość 
gospodarstwa rolnego pod względem powierzchni fizycznej wynosiła 4,0875 ha.  Na terenie Gminy 
Domaniewice odnotowano 32 gospodarstwa rolne o powierzchni fizycznej  powyżej 20 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne. 
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Gmina prowadzi współpracę z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi w zakresie 
przeprowadzenia badań odczynu (pH) i zasobności gleb (P, K, Mg), określenie potrzeb wapnowania 
gleb. Corocznie zawierana jest umowa na wykonanie 245 próbek. W roku 2019 wykonano badania               
u 20 rolników w m. Sapy, Strzebieszew, Reczyce w celu poznania zasobności gleb na terenie 
Naszej Gminy. Wyniki analiz pozwalają na racjonalną gospodarkę nawozami. 

W 2019 roku na terenie Gminy Domaniewice były szacowane szkody w gospodarstwach rolnych 
spowodowane gradobiciem i suszą. Wystąpienie zjawiska suszy zostało potwierdzone przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach.  
Zjawisko gradobicia miało miejsce w dniach 13 i 19 czerwca 2019 r. Zjawisko suszy miało miejsce 
w terminie do 30 czerwca 2019 r.  
Komisja d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych dokonała oszacowania szkód                               
w  9 gospodarstwach rolnych z powodu gradobicia i w 69 gospodarstwach rolnych z powodu suszy. 
 
Liczba poszkodowanych gospodarstw, w których kwota obniżonego dochodu na poziomie rocznej 
produkcji roślinnej przekracza 30% średniej rocznej produkcji roślinnej z ostatnich 3 lat, gdy 
łącznie oszacowane szkody z całego gospodarstwa nie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji 
z gospodarstwa na terenie gminy wynosiła 2 w szacowaniu strat z powodu gradobicia, zaś liczba 
gospodarstw w których łączna wysokość oszacowanych szkód wg kwoty obniżonego dochodu                     
w gospodarstwie rolnym nie przekracza 30 % średniej rocznej produkcji gospodarstwa z ostatnich                      
3 lat spowodowanych gradobiciem na terenie gminy wynosiła 7. 
Ogólna powierzchnia oszacowanych upraw dotknięta zjawiskiem gradobicia wyniosła 27,46 ha                      
i objęła obszar 2 sołectw; Kwota łączna oszacowanych szkód wynosiła w 2019 roku 141.702,09 zł. 
 
Liczba poszkodowanych gospodarstw, w których kwota obniżonego dochodu na poziomie rocznej 
produkcji roślinnej przekracza 30% średniej rocznej produkcji roślinnej z ostatnich 3 lat, gdy 
łącznie oszacowane szkody z całego gospodarstwa nie przekraczają 30% średniej rocznej produkcji 
z gospodarstwa na terenie gminy wynosiła 31 w szacowaniu strat z powodu suszy, zaś liczba 
gospodarstw w których łączna wysokość oszacowanych szkód wg kwoty obniżonego dochodu w 
gospodarstwie rolnym nie przekracza 30 % średniej rocznej produkcji gospodarstwa z ostatnich                    
3 lat spowodowanych suszą na terenie gminy było 13. Gospodarstw rolnych, w których łączna 
wysokość oszacowanych szkód wg obniżonego dochodu w gospodarstwie rolnym przekracza 30% 
średniej rocznej produkcji gospodarstwa z ostatnich 3 lat na terenie gminy było 25. 
Ogólna powierzchnia oszacowanych upraw dotknięta zjawiskiem suszy wyniosła 794,39 ha i objęła 
obszar 12 sołectw. Kwota łączna oszacowanych szkód wynosiła w 2019 roku 1.689.257,5 1zł.  
 
W 2019 roku rolnicy, u których były oszacowane szkody przez komisję gminną ds. szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 
mogli ubiegać się o pomoc klęskową na podstawie sporządzonych protokołów składając wnioski do 
ARiMR. 
Stawka pomocy wynosiła 1000,00 zł do 1 ha pow. upraw dotkniętych zjawiskiem pod warunkiem, 
że rolnik posiada ubezpieczenie przynajmniej połowy powierzchni upraw w gospodarstwie. 
Rolnicy, którzy nie posiadali ubezpieczenia upraw otrzymali 50% tej kwoty.  
 
3.2. Pomoc publiczna w rolnictwie: 
 
3.2.1. Akcyza program pomocowy o numerze S.A.39937 (2014/X) - zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
W pierwszym terminie (01.02.2019 r. – 31.03.2019 r.)  złożonych zostało 384 wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
Tyle samo zostało wystawionych decyzji. 
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Wartość nominalna zwrotu podatku akcyzowego w I terminie wyniosła  258 496,89 zł. Zwrot ten 
został wypłacony producentom rolnym  do 31 maja 2019 r. 
W drugim terminie (01.08.2019 r. – 31.08.2019 r.) złożonych zostało 381 wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Tyle samo zostało wystawionych decyzji. 
Wartość nominalna zwrotu podatku akcyzowego w II terminie wyniosła 252 741,06 zł. Zwrot ten 
został wypłacony producentom rolnym do 31 października 2019 r. 
W wystawionych  decyzjach (łącznie 765 decyzji)  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego  była jedna  decyzja  odmowna nie przyznająca zwrotu. 
 
3.2.2. Pomoc publiczna osobie fizycznej. 
W 2019 r. na wniosek podatnika została wydana 1 decyzja w sprawie umorzenia zaległości 
podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę 112,00 zł wraz z kosztami upomnienia 11,60 
zł. 
 
3.2.3. Pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej - (Pomoc publiczna w zakresie ulg                            
i zwolnień podatkowych) 
Ulga z tytułu zakupu gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego w 2019 r. na terenie Gminy 
Domaniewice została przyznana sześciu podatnikom podatku rolnego. Łączna kwota przyznanej 
ulgi w podatku rolnym  wyniosła 8.450,36 zł.  
 
3.2.4.Pomoc publiczna  w sektorze produkcji rolnej (ulga inwestycyjna w podatku rolnym) 
Ulga inwestycyjna  w podatku rolnym  w związku z poniesionymi nakładami na zakup i montaż 
urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w  2019 r. została 
przyznana trzem podatnikom podatku rolnego. Łączna kwota przyznanej ulgi wyniosła 61.772,50 
zł. Ulga inwestycyjna  w związku z poniesionymi nakładami na zakup i montaż urządzeń 
zaopatrzenia gospodarstwa w wodę została przyznana jednemu podatnikowi podatku rolnego                    
w kwocie 32.908,04 zł. 
 
3.3. Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu 
wiązała się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie ma rozwój funkcji 
usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 
 
4. W ewidencji podmiotów gospodarczych w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o prawie 
przedsiębiorców (Dz. U. 2019.1292 t.j. ze zm) na początek 2019 roku było wpisanych dla głównego 
miejsca wykonywania działalności 168 podmiotów osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Względem rodzaju wykonywanej działalności przeważa transport drogowy towarów 
(77), sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47), 
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (46), 
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (46), konserwacja                      
i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (35). 
W 2019 roku zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG 18 nowych przedsiębiorców. 
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw jest: transport drogowy towarów (3), 
usługi remontowo - budowlane (5), sprzedaż detaliczna towarów (3), usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych (2).  
Z rejestru CEIDG wyrejestrowano 11 przedsiębiorców, dokonano 16 zawieszeń prowadzenia 
działalności gospodarczej i 8 wznowień działalności gospodarczej. Poza tym przedsiębiorcy 
dokonali 78 zmian we wpisie działalności gospodarczej CEIDG ( dodanie kodu PKD, zmiana biura 
rachunkowego, zmiana lub dodanie rachunku bankowego).  
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4. FINANSE GMINY  

4.1. Wykonanie budżetu za 2019 rok  

Lp. Wyszczególnienie 
 
 

 
Wykonanie 

% udział w  
wykonaniu 

ogółem 

1. Dochody ogółem, z tego : [ 1.1 + 1.2] 22.867.311,90 x 

1.1 Dochody bieżące, w tym: 22.279.076,67 97,43 

1.1.1 dochody własne , w tym: 4.422.973,94 19,85 

 
1.1.2 

- podatki i opłaty  3.267.080,31 14,66 
- pozostałe dochody własne( wpływy z opłat za wodę, 
ścieki, korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz  z 

wyżywienia  w przedszkolach, czynsze  itp) 

 

1.155.893,63 

 

5,19 

dochody z tyt. udziału we wpływach  z  podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

 
2.824.497,00 

 
12,68 

1.1.3 dochody z tytułu udziału we wpływach  z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

 
11.390,17 

 
0,05 

1.1.4 subwencji ogólnej 7.147.332,00 32,08 

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  7.872.883,56 35,34 

1.2 dochody majątkowe, w tym: 588.235,23 2,57 

1.2.1 - ze sprzedaży majątku 31.360,40 5,33 

1.2.2 - z tytułu  dotacji i środków  przeznaczonych na inwestycje 556.874,83 94,67 

2. Wydatki ogółem, w tym: ( 2.1 + 2.2 ) 22.182.637,98 x 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 19.874.171,95 89,59 

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji  - - 

2.1.2 wydatki  na obsługę długu  2.664,44 0,01 

2.1.3 wynagrodzenia i składki  od nich naliczane 7.531.407,18 37,90 

2.2 Wydatki majątkowe  2.308.466,03 10,41 

3. Wynik budżetu[ 1 – 2 ] +684.673,92 x 

4. Przychody budżetu ( 4.1+4.2+4.3), w tym : 2.423.867,66 x 

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.301.953,30 94,97 

4.2 Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2  pkt 6 
ustawy , w tym: 

 
121.914,36 

 
5,03 

4.3 Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ,                    
w tym: 

- - 

5.  Rozchody budżetu , w tym :  40.638,12 x 

5,1 Spłaty rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 40.638,12 100,00 

6. Kwota długu na dzień 31.12.2018r. 81.276,24 x 
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4.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

Lp Dział Rozdz.   Plan Wykonanie % Dofinansowanie 

1 2 3 5 7 10 11 12 

Rolnictwo i łowiectwo 328 000,00 47 932,00 14,61   

1. 
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 
w Domaniewicach 

200 000,00 5 172,00 2,59 
 

2. 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Domaniewicach 

100 000,00 14.760,00 14,76   

3. 
Zakup i montaż urządzeń zabawowych w 
Lisiewicach Dużych  w ramach projektu 
" Radosny Lisek" 

14 000,00 14 000,00 100,00 
Dotacja z Urzędu  
Marszałkowskiego  
w Łodzi - 10.000,00 zł. 

4. 
Zakup i montaż urządzeń zabawowych w 
Sapach w ramach projektu " Radość 
dzieciom" 

14 000,00 14 000,00 100,00 
Dotacja z Urzędu  
Marszałkowskiego  
w Łodzi - 10.000,00 zł. 

Transport i łączność 1 237 091,00 1 170 935,27 94,65   

5. 
Przebudowa ulicy Brzozowej w 
Domaniewicach 

420 000,00 411 442,94 97,96   

6. 
Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w m. Reczyce 

284 700,00 251 903,06 88,48 
Dotacja z Urzędu  
Marszałkowskiego  
w Łodzi - 105.700,00 zł. 

7. 
Remont drogi gminnej w m. Sapy - 
Strzebieszew 

413 891,00 389 250,27 94,05 
Dotacja z Funduszu 
Dróg Samorządowych  
w Łodzi - 291.891,00 zł. 

8. 
Odszkodowanie na rzecz PKP za działki 
przejęte na drogę gminną w m. Krępa - 
Skaratki pod Rogóźno 

118 500,00 118 339,00 99,86   

Gospodarka nieruchomościami 300 000,00 1 200,00 0,40   

9 
Termomodernizacja  budynku przy                    
ul. Głównej 9 w Domaniewicach 

300 000,00 1 200,00 0,40   

Administracja publiczna 20 000,00 20 000,00 100,00   

10. 
Zakup systemu do głosowania  na 
sesjach Rady Gminy 

20 000,00 20 000,00 100,00   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

505 000,00 504 474,28 99,90   

11. Rozbudowa strażnicy OSP Reczyce 10 000,00 9 944,00 99,44   

12. 
Zakup samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla OSP Stroniewice 

70 000,00 70 000,00 100,00   

13. 
Dotacja  na zakup samochodu 
ratowniczo -gaśniczego dla OSP 
Rogóźno 

420 000,00 419 758,00 99,94   



 

12 
 

14. 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  
z przeznaczeniem na dofinansowanie  
zakupu samochodów dla Komendy 
Powiatowej Policji w Łowiczu 

5 000,00 4 772,28 95,45   

Oświata i wychowanie 380 000,00 335 095,38 88,18 
 

14. 
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy 
Szkole Podstawowej w Domaniewicach 

350 000,00 335 095,38 95,74 
 

15. 
Dokumentacja na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Skaratkach 

30 000,00 0,00 -   

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

121 249,00 107 115,60 88,34   

16. 

Składka na Związek Międzygminny 
"BZURA" na realizację  zadania " 
Kompleksowy system gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi dla obszaru 
Podregionu Północnego wraz z budowa 
zakładu zagospodarowania odpadami " 

51 249,00 51 249,00 100,00   

17. 
Budowa oświetlenia ulicznego w m. 
Domaniewice, ul. Brzozowa 

70 000,00 55 866,60 79,81   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 288 000,00 110 813,50 38,48   

18. 

Restauracja kwatery żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w 1939 roku 
znajdujących się na cmentarzu 
parafialnym w Domaniewicach 

70 000,00 69 006,00 98,58 

Dotacja  z Ministerstwa  
Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego   w 
wysokości  50.000,00 zł 

19. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sapach 18 000,00 16 722,00 92,90 
 

20. 
Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Domaniewicach  

200 000,00 25 085,50 12,54   

Kultura fizyczna 10 900,00 10 900,00 100,00   

21. 
Dotacja dla LUKS "ASIK"  na 
wyposażenie  boiska sportowego  przy 
SP w Domaniewicach w sprzęt sportowy  

10 900,00 10 900,00 100,00   

OGÓŁEM 3 190 240,00 2 308 466,03 72,36 
 

4.3. Wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 

W 2019 roku zrealizowano w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 12 sołectwach 
zadania na łączną kwotę 255.324,61 zł, kwota ustalona w budżecie do wykorzystania 255.628,53 zł. 

 
Lp Nazwa 

sołectwa 
Przedsięwzięcie Koszt 

zadania 
1. Domaniewice Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej  6.331,69 

Zakup namiotu wystawowego ze stołami i krzesłami  3.257,37 
Zakup iluminacji świetlnych 7.790,67 
Odnowienie przystanku przy drodze nr 14  5.161,01 
Remont i doposażenie placu zabaw 16.000,00 
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2. Krępa Zakup 2 wiat przystankowych 8.000,00 
Zakup opału do świetlicy wiejskiej  3.997,81 
Zakup wykaszarki/kosy spalinowej 2.000,00 
Zakup namiotu wystawowego ze stołami i krzesłami 3.257,37 
Zakup i montaż schodów strychowych do budynku świetlicy 
wiejskiej 

8.000,00 

Zakup klimatyzacji do kuchni  świetlicy wiejskiej 3.242,00 
Rozprowadzenie oświetlenia przed świetlicą wiejską 2.988,90 
Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa 2.980,64 

3. Lisiewice 
Duże 

Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 5.900,00 

Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem  placu  4.582,41 

Wymiana okien  i drzwi w świetlicy wiejskiej   1.000,00 
4. Lisiewice 

Małe 
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Lisiewicach Dużych wraz           
z utwardzeniem  placu  

5.300,00 

Wymiana okien  i drzwi w świetlicy wiejskiej w Lisiewicach Dużych 7.221,26 
5. Reczyce Remont pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej  14.993,78  

Zakup stołów i regałów do świetlicy wiejskiej  10.535,96 
6. Rogóźno Zakup i montaż żaluzji w świetlicy wiejskiej  6.999,99 

Zakup opału  do świetlicy wiejskiej 7.995,62 
Zakup dwóch stołów ogrodowych z ławkami  2.000,00 
Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa  6.000,00 
Festyn z okazji Dnia Dziecka  1.897,00  

7. Sapy Zakup sprzętu AGD gastronomicznego do świetlicy wiejskiej   17.893,49 
Zakup piłkarzyków do świetlicy  982,70 

8. Skaratki Remont budynku gospodarczego z zasobu gminnego znajdującego na 
działce 350/1 w Skaratkach z przeznaczeniem na salę rekreacyjno-
sportową  

 
22.191,59 

9. Skaratki pod 
Las 

Remont budynku gospodarczego z zasobu gminnego w Skaratkach                 
z przeznaczeniem na salę rekreacyjno-sportową  

 
12.719,41 

10. Skaratki pod 
Rogóźno 

Utwardzenie  dróg gminnych w sołectwie  10.226,99 

Zakup wiaty przystankowej  4.000,00 

11. Stroniewice Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy   13.000,00 

  Zakup materiałów na budowę schodów  4.010,00 
12. Strzebieszew Rozbiórka  budynku na działce 156/1 z zasobu gminnego                                

z przeznaczeniem na salę sportową  
 

6.200,00 

Zakup opału do świetlicy wiejskiej  997,01 
Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 10.400,00 

Zakup garażu blaszanego  4.620,00 

Zakup toalety wolnostojącej  500,00 

 
Kwota uzyskanego w 2019 roku zwrotu środków z tytułu wykonanych wydatków w roku 2018                         
w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 62.460,41 zł  
W 2019 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 255.174,67zł. Wyliczona kwota 
zwrotu z tytułu realizacji tych zadań winna wynieść 66.865,97 zł.( zwrot nastąpi w roku 2020). 
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4.4. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniewice  została opracowana zgodnie  z art. 226 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych. 
Długość okresu objętego prognozą opracowano zgodnie z art. 227 u.o.f.p. na okres roku 
budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2019-2022 
uwzględniając prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy na jaki 
przypadają  spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek oraz planowanych do 
zaciągnięcia kredytów tj. na okres 2019 – 2025. 
Prognoza przedstawia  sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz zdolność kredytową 
Gminy w przyszłych latach na podstawie prognozowanych dochodów i wydatków. 
 

Lp Wyszczególnienie 
 

Wykonanie  
za 2019r 

Prognoza 
2020 

Prognoza 
2021 

Prognoza 
2022 

1. Dochody ogółem (1.1 + 1.2), 
z tego :  

 
22.867.311,90 

 
19.553.035,00 

 
20.267.900,00 

 
20.673.300,00 

1.1 Dochody bieżące, w tym: 22.279.076,67 19.553.035,00 20.267.900,00 20.673.300,00 
1.2 dochody majątkowe, w tym: 588.235,23 - - - 

- ze sprzedaży majątku 31.360,40 - - - 
2. Wydatki ogółem ( 2.1 + 2.2), 

w tym:  
22.182.637,98 20.817.024,88 19.962.633,88 20.413.300,00 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 19.874.171,95 18.417.024,88 18.532.633,88 18.721.200,00 
z tytułu poręczeń i gwarancji   - - - - 
wydatki  na obsługę długu  2.664,44 100.000,00 85.000,00 75.000,00 

2.2 Wydatki majątkowe  2.308.466,03 2.400.00,00 1.430.000,00 1.692.100,00 

3. Wynik budżetu (1 – 2 ) + 684.673,92 -1.263.989,88 +305.266,12 +260.000,00 

4. Przychody budżetu 
(4.1+4.2+4.3+4.4 ), w tym: 

2.423.867,66 1.304.628,00  
- 

 
- 

4.1 
 

Nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych, w tym: 

 
2.301.953,30 

 
- 

 
- 

 
- 

na pokrycie deficytu - - - - 
4.2 

 
Wolne środki o których 
mowa w art.217 ust. 2  pkt 6 
ustawy , w tym: 

 
121.914,36 

 
- 

 
- 

 
- 

na pokrycie deficytu - - - - 
4.3 

 
Kredyty , pożyczki, emisja 
papierów wartościowych ,        
w tym: 

 
- 

 
1.304.628,00 

 
- 

 
- 

na pokrycie deficytu - 1.263.989,88 - - 
5.  Rozchody budżetu  

(5.1+5.2), w tym :  
 

40.638,12 
 

40.638,12 
 

305.266,12 
 

260.000,00 
5.1 Spłaty rat kapitałowych 

kredytów oraz wykup 
papierów wartościowych, w 
tym: 

 
40.638,12 

 
40.638,12 

 
305.266,12 

 
260.000,00 

spłaty rat kapitałowych, 
wynikające wyłącznie z tytułu 
zobowiązań już zaciągniętych 

 
40.638,12 

 
40.638,12 

 
40.638,12 

 
260.000,00 

6. Kwota długu 81.276,24 1.345266,12 1.040.000,00 780.000,00 
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7. Wskaźnik spłaty 
zobowiązań 

x x x x 

7.1 Wskaźnik planowanej łącznej 
kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w art. 243 ust 1 
ustawy do dochodów  

 
0,19% 

 
0,72% 

 
1,93% 

 
1,62% 

7.2 Wskaźnik dochodów 
bieżących powiększonych o 
dochody ze sprzedaży 
majątku , pomniejszonych o 
wydatki bieżące do dochodów 
budżetu ustalonych dla 
danego roku ( wskaźnik 
jednoroczny ) 

 
 

10,65 % 

 
 

5,81% 

 
 

8,56% 

 
 

9,44% 

7.3 Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań określony 
w art. 243 ustawy ,  w oparciu 
o wykonanie roku 
poprzedzającego  pierwszy 
rok prognozy ( wskaźnik 
ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczna z  3 
poprzednich lat ) 

 
 
 

11.85% 

 
 
 

11,96 % 

 
 
 

9,71% 

 
 
 

8,34% 

7.4 Informacja o spełnieniu 
wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 
ustawy,  w oparciu o 
wykonanie roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy  

 
 
 

Tak 
 

 
 
 

Tak 
 

 
 
 

Tak 
 

 
 
 

Tak 
 

8. Przeznaczenie 
prognozowanej nadwyżki 
budżetowej na spłatę 
kredytów i pożyczek 

 
- 

 
- 
 

 
305.266,12 

 
260.000,00 

9. Wynik z działalności 
operacyjnej (dochody 
bieżące minus wydatki 
bieżące  plus nadwyżka ) 
 

 
4.828.772,38 

 

 
1.136.010,12 

 
1.735.266,12 

 
1.952.100,00 

 
Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy  

o finansach publicznych , który mówi , iż  spłata w danym roku budżetowym rat  kredytów 
i pożyczek  wraz z należnymi  odsetkami oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń  
i gwarancji do kwoty planowanych dochodów ogółem  nie może przekroczyć średniej 
arytmetycznej  z obliczonych dla ostatnich   trzech lat  relacji  dochodów bieżących  powiększonych 
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące  do dochodów ogółem 
budżetu.  
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Relacja ta  w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 
 

• 2019 rok  –  planowana splata rat kredytów i odsetek do dochodów  0,19%  ≤  od 
dopuszczalnego  wskaźnika spłaty zobowiązań  tj.  11,85 % , 

• 2020 rok  -  planowana splata rat kredytów i odsetek do dochodów 0,72 %  ≤  od 
dopuszczalnego  wskaźnika spłaty zobowiązań  tj.  od 11,96 % , 

• 2021 rok  - planowana splata rat kredytów i odsetek do dochodów  1,93 %  ≤  od 
dopuszczalnego  wskaźnika spłaty zobowiązań  tj.  od  9,71 % , 

• 2022 rok  - planowana splata rat kredytów i odsetek do dochodów  1,62 %  ≤  od 
dopuszczalnego  wskaźnika spłaty zobowiązań  tj.  od 8,34 % . 
 

Prognoza kwoty  długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2025 
 

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych  do wykonania spowodowała konieczność 
zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w kwocie  1.304.628,00 zł  na pokrycie deficytu budżetu 
spowodowanego realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. 
 
Planowana kwota długu  na dzień 31 grudnia  w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  

• 2019 rok - kwota       81.276,24 zł. 
• 2020 rok - kwota  1.345.266,12 zł , 
• 2021 rok - kwota  1.040.000,00 zł , 
• 2022 rok - kwota     780.000,00 zł, 
• 2023 rok - kwota     520.000,00 zł , 
• 2024 rok - kwota     260.000,00 zł , 
• 2025 rok - kwota                0,00 zł 

 
Planowana  spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek                               
i kredytów w poszczególnych latach . 
 

Nazwa  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pożyczka                      
z WFOŚiGW                 
w Łodzi – 
2016 -2017r. 

 
40.638,12 

 
40.638,12 

 
40.638,12 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Planowany do 
zaciągnięcia 
kredyt w 2020r. 
(1.304.628zł ) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

264.628,00 

 
 

260.000,00 

 
 

260.000,00 

 
 

260.000,00 

 
 

260.000,00 

 
Ogółem  

 
40638,12 

 
40638,12 

 
305266,12 

 
260000,00 

 
260000,00 

 
260000,00 

 
60000,00 

 
Środki na spłatę w/w zobowiązań  pochodzić będą z: 

• w 2019 z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych,  
• w  roku 2020 z planowanego do zaciągnięcia kredytu , 
• w latach 2021 nadwyżki dochodów nad wydatkami danego roku, 
• w latach 2022 - 2025  nadwyżki dochodów nad wydatkami danego roku . 

 
Od roku 2012 Gmina nie zaciągała kredytów bankowych. Na dzień 31.12.2019 roku posiadamy 
81.276,24 zł długu z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej w Skaratkach; termin spłaty pożyczki - 2021 rok. 
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4.5. Stan finansów gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku 
 

Lp. Nazwa Kwota w zł 

1. Stan środków na rachunku bankowym 3.423.832,54 
2. Należności i rozliczenia na rzecz budżetu gminy  z tyt. wykonanych 

a nieprzekazanych do końca roku  na rachunek budżetu dochodów 
przez  jednostki budżetowe  i urzędy skarbowe 

 
 

+ 72.236,89 
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa tj. zwrot niewykorzystanej 

dotacji na realizację zadań zleconych  
 

- 105.195,47 
4. Rozliczenia międzyokresowe - subwencja oświatowa na 2020 rok - 322.970,50 

 
Razem środki finansowe do wykorzystania w 2020 roku ( poz.1+2-3-4) 

 
3.067.903,46 

Na kwotę tą składa się : 

1. Nadwyżka budżetowa za 2019 roku  684.673,92 

2. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych         2.301.953,30 

3. Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń 
pożyczek z lat ubiegłych 

81.276,24 

 
4.6. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku 
 
Mienie komunalne Gminy tworzą środki trwałe, które  księgowane są  w następujących  działach : 
Administracja, Gospodarka komunalna, Rolnictwo, Transport i przedstawiają się następująco: 
 

Gru
-pa 

Wyszczególnienie Nazwa Pow. ha Wartość w 
tys. zł 

1 Budynki i lokale Budynek UG, GOZ,GOK i pozostałe  3.990.425 
2 Obiekty inż. 

lądowej 
Sieci wodociągowe ze stacjami uzdatniania 
wody ,sieć kanalizacyjna z oczyszcz.ścieków, 
oświetlenia uliczne ,drogi gminne,parkingi 

   25.911.722 

3-6 Maszyny, urządz. 
techn. 

Zestawy komputerowe ,dżwig w budynku 
GOZ i inne 

 535.013 

7 Środki transportu Ciągnik ZETOR ,samochody OSP i inne  627.348 
8 Narzędzia i 

wposażenie 
Siłownie zewnętrzne i inne  144.675 

0 Grunty Działki gruntowe na terenie gminy 117,80   576.761 
  Wieczyste użytkowanie działek 5,99 305.980 
 Wartości niemater. 

i prawne 
Programy komputerowe  21.435 

 RAZEM:  123,79 32.113.359 
  G O P S   

3-6 Maszyny , urządz. Zestawy komputerowe       8.888 
7 Środki transportu Samochód  -Fiat Panda       24.800 

 RAZEM :        33.688 
  G Z E A S   

1 Budynki i lokale Szkoła Podstawowa Domaniewice  6.927.182 
  Szkoła Podstawowa Skaratki     1.065.892 

3-6 Maszyny, urządz. Sprzęt komputerowy: -Domaniewice       20.394 
  Sprzęt komputerowy: - GZEAS         5.002 



 

18 
 

7 Środki transportu      740.907 
8 Narzędzia Kserokopiarki   -Domaniewice       9.842 

                            -  Przedszkole         20.940 
  Kosiarka samojezdna -Domaniewice  14.600 
 RAZEM:   8.804.759 
  
 Wartość mienia komunalnego ogółem wynosi – 40.951.806 tyś. zł / 123,79 ha                       
 
4.7. DANE O DOCHODACH  UZYSKANYCH Z TYTUŁU  WYKONYWANIA  PRAWA 
WŁASNOŚCI   w okresie  01.01.2019 r. – 31.12.2019 roku . 
 
1. Opłata za użytkowanie wieczyste  -  9.715,40  zł. 
2. Opłata z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych, dzierżawy gruntów oraz za obwody 
łowieckie – 139.889,69  zł. 
3. Wpływ za przeniesienie posiadania samoistnego działek – 29.680,40 zł 
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.680,00 zł. 
                                          
4.8. Zaległości w płatnościach podatków i opłat  
 
Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, łączne zobowiązania 
Zaległość z dnia 01.01.2019 r. - 59.307,67 zł – 124 dłużników 
Zaległość z dnia 31.12.2019 r. - 84.458,45 zł -  130 dłużników 
 
Podatek od środków transportowych 
Zaległość na dzień 01.01.2019 r. – 53.212,48 zł - 15 dłużników 
Zaległość na dzień 31.12.2019 r. – 57.359,06 zł - 17 dłużników 
 

Odpady komunalne 
Zaległość na dzień 01.01.2019 r.  – 59.644,37 zł - 318 dłużników 
zaległość na dzień 31.12.2019 r.  – 55.206,76 zł -  135 dłużników 
 
Opłaty za wodę 
Zaległość na dzień 01.01.2019 r.  - 24.878,15 zł – 110 dłużników 
zaległość na dzień 31.12.2019 r.  – 31.835,79 zł - 121 dłużników 
 
Opłaty za ścieki  
Zaległość na dzień 01.01.2019 r.  - 4.283,11 zł -  20 dłużników 
zaległość na dzień 31.12.2019 r.  – 8.352,01 zł - 20 dłużników 
 
Inne 
Zaległość na dzień 31.12.2019 r – 5.842,00 (osoby prawne od nieruchomości i rolny) 
Zaległość na dzień 31.12.2019 r – 3.310,69 ( czynsz dzierżawny za grunty) 
Zaległość na dzień 31.12.2019 r –    7.752,62 ( najem lokali użytkowych). 

We wszystkich przypadkach powstania zaległości prowadzona jest bieżąca egzekucja w postaci 
wystawianych upomnień oraz tytułów wykonawczych. Natomiast w przypadku niektórych 
wierzycieli niska ściągalność z wystawionych tytułów wykonawczych spowodowana jest zbiegiem 
egzekucji, podczas której w  pierwszej kolejności podlegają zajęciu należności na rzecz budżetu 
państwa. 
 



 

19 
 

5. GOSPODARKA KOMUNALNA I NIERUCHOMOŚCI 
 
5.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 
Zbiorcza sieć wodociągowa stan na 01.01.2019 - 76,60 km, stan na 31.12.2019 -76,70 km 
Zbiorcza sieć kanalizacyjna stan na 01.01.2019 -   9,30 km, stan na 31.12.2019 -  9,30 km 
 
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej: 
    stan na 01.01.2019  – 1178 szt.  

stan na 31.12.2019 -   1187 szt. 
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej : 

stan na 01.01.2019 –  273 szt.  
stan na 31.12.2019 -   274 szt. 

 
W Gminie funkcjonuje Oczyszczalnia ścieków w Domaniewicach o przepustowości 222 m3/dobę. 
Do oczyszczalni dowożone są również ścieki ze zbiorników bezodpływowych. W 2019 roku 
zawarto 51 umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków; w większości są to umowy 
zawarte na skutek zmiany właściciela nieruchomości. 
Stacje Uzdatniania wody - 4 szt. (Rogóźno, Skaratki, Domaniewice, Reczyce).  
Z uwagi na zastosowane rozwiązania nie występuje zagrożenie pozbawienia dostawy wody dla 
mieszkańców w przypadku awarii – w sytuacjach takich następuje przełączenie sieci do innej stacji. 
Od 2018 roku w związku ze zmianą przepisów stawki opłat za dostarczanie wody oraz 
odprowadzanie ścieków są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie na wniosek 
Wójta. Gmina przygotowuje się do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Inwestycja 
przewidziana jest do realizacji w latach 2020-2023. 
 
5.2. Drogi, chodniki i parkingi 
 
1. Długość dróg gminnych  98,90 km, w tym z nawierzchnią: 
- bitumiczną 49,20 km,  
- gruntową naturalną 49,70 km 
2. Drogi wewnętrzne  28,40 ha (nawierzchnia gruntowa)  
3. Powierzchnia chodników -6402,50 m2 

4. Powierzchnia parkingów -2189,53 m2   Ilość miejsc parkingowych – 231. 
 
W roku 2019 w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przebudowę ul. Brzozowej                       
w Domaniewicach – koszt 411.442,94 zł, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych              
w m. Reczyce z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 105.700,00 zł 
(koszt całkowity – 251.903,06 zł) oraz remont drogi gminnej w m. Sapy-Strzebieszew - koszt 
całkowity 389.250,27 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 291.891,00 zł. 
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5.3. Nieruchomości lokalowe i gruntowe: 
 

Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ustalony jest w Uchwale                        
nr XVIII/100/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016–2020                        
i obejmuje w szczególności: 
1) prognozę wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy; 
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata; 
3) planowaną sprzedaż lokali w latach 2016-2020; 
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy; 
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków na utrzymanie lokali                   
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
7) działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 
 
5.3.1. Lokale 
 
Mieszkaniowy zasób Gminy Domaniewice stanowi 8 lokali mieszkaniowych w m. Domaniewice                    
4 lokale (3 w budynku wielorodzinnym ul. Główna 12 i 1 w budynku byłego Ośrodka Zdrowia                    
ul. Główna 9) oraz w m. Skaratki 4 lokale, w tym 2 lokale socjalne.  
Stan zasobu mieszkaniowego jest dobry. W 2019 r. wolny lokal socjalny został oddany w najem.                  
W 2019 r. żadne z mieszkań nie zostało sprzedane. 
Gmina posiada lokale użytkowe w m. Domaniewice, ul. Główna 9 w budynku byłego Ośrodka 
Zdrowia; łączna powierzchnia lokali wynosi 959,69 m². Część parteru oraz I piętra o pow. 428,44 
m² przeznaczona jest pod działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka 
Lekarza Rodzinnego. Na pozostałej części I piętra lokal o powierzchni 128,67 m² wynajmowany 
jest pod Aptekę. Pozostała cześć parteru oraz II piętro budynku o pow. 402,58 m² przeznaczone są 
do wynajmu na inne usługi (powierzchnia wynajęta 280,08 m²). 
W 2019 roku było wynajętych 11 lokali o łącznej powierzchni 837,19 m². 
 
Przeprowadzono termomodernizację budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach, koszt 
inwestycji 228.637,52 zł. 
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5.3.2. Nieruchomości gminne 
 
Zgodnie z rejestrem nieruchomości Gmina w 2019 r. była właścicielem 417 działek ewidencyjnych 
zabudowanych i niezabudowanych o łącznej pow. 130,1056 ha, z czego 279 działek stanowią drogi: 
publiczne - o pow. 67,0598 ha i wewnętrzne - o pow. 28,0367 ha. Pozostałe to nieruchomości rolne.           
W 2019 r. w formie aktu notarialnego dokonano odpłatnego przeniesienia posiadania samoistnego 
dwóch nieruchomości oznaczonych numerami 400 oraz 494 w miejscowości Krępa na rzecz osoby 
fizycznej. 
Decyzją Wojewody Łódzkiego znak GN-IV.7510.26.2019.EP z dnia 4 czerwca 2019 r. przeszła                  
na własność Gminy Domaniewice nieruchomość oznaczona jako działka nr 407/3 o powierzchni 
0,5800 ha znajdująca się w miejscowości Krępa. 
 
5.3.3. Użytkowanie wieczyste oraz dzierżawa 
 
W użytkowaniu wieczystym jest 12 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 5,9900 ha                                 
w m. Domaniewice i Skaratki, natomiast w dzierżawie 16 działek ewidencyjnych o łącznej                     
pow. 11,2850 ha (2 działki w Skaratkach, 3 w Domaniewicach, 8 w Reczycach i 3 w Lisiewicach). 
 
6.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
6.1. Program Ochrony Środowiska 
 
Program Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 jest aktualnie                   
w opracowaniu na etapie opiniowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.                        
Po uzgodnieniu zostanie przedłożony Radzie Gminy Domaniewice do uchwalenia. 
Jest to strategiczny dokument dotyczący ochrony środowiska na terenie gminy. W dokumencie 
dokonano analizy stanu środowiska, zarówno w obecnym kształcie, jak i w latach poprzednich                              
i przyszłych. Przedstawiono również zadania jakie będą realizowane przez Gminę w latach                    
2018-2022 dla poprawy stanu środowiska.  
 
POŚ dla Gminy Domaniewice skupia się na następujących obszarach:  
1.Ochrona klimatu i jakości powietrza  
2. Zagrożenia hałasem  
3. Pola elektromagnetyczne  
4. Gospodarowanie wodami  
5. Gospodarka wodno-ściekowa  
6. Zasoby geologiczne  
7. Gleby  
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  
9. Zasoby przyrodnicze 
10. Zagrożenia poważnymi awariami  
11. Działania edukacyjne  
12. Monitoring środowiska. 
  
Na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska, w tym dokonanej analizy SWOT, wyznaczono 
cele jakie należy osiągnąć, aby stan środowiska, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, pozostał 
w stanie co najmniej nie pogorszonym. 
Przeprowadzona analiza problemów środowiskowych występujących na terenie gminy pozwoliła na 
wytypowanie celów priorytetowych:  

1. Ochrona przyrody 
2. Klimat i powietrze 
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3. Zagrożenia hałasem 
4. Zagrożenia poważnymi awariami 
5. Gospodarka wodno - ściekowa 
6. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów 

Wskazane powyżej cele realizowane będą za pomocą zadań, które są spójne z planowanymi 
inwestycjami gminnymi. Wskazano również możliwości i źródła finansowania działań związanych                 
z ochroną środowiska. Należy zaznaczyć, iż realizacja wielu zadań dotyczących ochrony 
środowiska znacznie przekracza możliwości budżetowe gminy, zatem istnieje realna potrzeba 
pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych.  
 
6.2. Gospodarka odpadami komunalnymi 
 
Na terenie Gminy Domaniewice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych; zgodnie               
z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zmieszane odpady komunalne, 
pozostałości po segregacji oraz odpady zielone są przekazywane do Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Krzyżanówku . Odpady komunalne z terenu odbiera firma Prezero Service Centrum  
Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w drodze 
przetargu nieograniczonego na dostarczanie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Domaniewice.  
Umowa została zawarta na okres od dnia  02.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku. W ramach umowy 
wyposażono mieszkańców w pojemniki na odpady zmieszane oraz w worki do segregacji odpadów, 
odbiór odpadów komunalnych oraz frakcji segregowanych odbywa się raz w miesiącu. 
Ponadto odbiorca zabezpieczył pojemniki na zużyte baterie w szkołach, Urzędzie Gminy                             
i w marketach  położonych na terenie gminy, natomiast na przeterminowane i niezużyte  lekarstwa     
w aptece Słoneczko. 
W 2019 r. została zorganizowana  mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych; zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. 
Liczba mieszkańców objętych systemem w roku 2019 wynosiła 4168 osób na podstawie złożonych 
1161 deklaracji , co stanowi 88% mieszkańców. 
Nie jest możliwe podanie informacji odnośnie ilości zebranych odpadów w 2019 roku z uwagi na 
przedłużony termin sprawozdawczości dla firm odbierających odpady (30 czerwiec 2020 roku). 
Firma Prezero Service Centrum Sp. z o.o  od kilku lat jest jedynym przedsiębiorstwem składającym 
ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy.                          
Taka sytuacja dotyczy również roku 2020, na który została podpisana umowa.  
 
Gmina należy do Związku Międzygminnego „Bzura”, który tworzy obecnie 20 Samorządów.               
Celem działania związku jest kompleksowa obsługa zrzeszonych samorządów w procesie 
zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.                     
W tym celu Związek podjął się wybudowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Piaskach Bankowych, w gminie Bielawy z udziałem dotacji i pożyczki                               
z WFOŚiGW w Łodzi. Instalacja ta jest wpisana w Planie Wojewódzkim. W dniu 28 czerwca 
2017r. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą firmą Strabag Sp. z o.o., która 
rozpoczęła inwestycję. W dniu 12 grudnia firma Strabag złożyła oświadczenie o odstąpieniu                         
od umowy, które było skutkiem wydania przez Wojewodę Łódzkiego Decyzji nr 264/2017 z dnia                
30 sierpnia 2017r. uchylającej decyzję Starosty Łowickiego nr 683/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r., 
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę RZZOK. Związek 
odwoływał się od decyzji Wojewody i po dwóch korzystnych dla ZM Bzura wyrokach WSA                        
w Łodzi, w dniu 08 stycznia 2019 r. doręczona została Decyzja Wojewody Łódzkiego nr 386/2018 
z dnia 27 grudnia 2018 r. która ostatecznie w całości utrzymuje w mocy pozwolenie na budowę. 
W związku z niezrealizowaniem Inwestycji w terminie WFOŚiGW w Łodzi Uchwałą Zarządu                      
nr 437/2019 wypowiedział umowę dotacji i pożyczki dla ZM Bzura. 
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W 2019 roku Związek Międzygminny BZURA nie pozyskał środków zewnętrznych aby ogłosić 
przetarg i kontynuować „Budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Piaskach Bankowych”. 
Zostały zaplanowane 3 mniejsze zadania : 
1. Zadanie pn. „ Centrum Cyrkularności Bzura – etap pierwszy Budowa Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. 
2. Zadanie pn. „ Budowa Kwatery Składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap drugi 
Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach 
Bankowych”. 
3. Zadanie pn. „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”. 
 
Na zadanie 1 został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach ogłoszonego 
konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                     
i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. 
Na zadanie 3 również został złożony wniosek  o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: 
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: 
Tereny inwestycyjne. Konkurs został ogłoszony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. 
Realizację zadania 2 planuje się zrealizować ze środków własnych. W 2019 roku został ogłoszony 
przetarg. Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2019 r. zamknął się nadwyżką 
budżetową w wysokości 1.984.008,24 zł. 
 
6.3. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi – Program usuwania azbestu 

Uchwałą  Nr XXVIII/171/17 z dnia 3 marca 2017 roku został uchwalony „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021”. 
Realizując założenia programu w 2019 roku oraz korzystając z dofinansowania WFOŚiGW                       
w Łodzi, dokonano usunięcia odpadów zawierających azbest, polegającego na zbieraniu, 
przygotowaniu do transportu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwieniu. 
Firma, która została wybrana do realizacji odbioru odpadów na podstawie zapytania ofertowego                  
w m- cu sierpień  odebrała 93,400 Mg z 45 posesji za kwotę 33.122,41 zł netto w tym uzyskane 
dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosiło  29.810,17zł. 
 
6.4. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Domaniewice na lata 2015-2020 został  zatwierdzony 
Uchwałą NR XVIII/101/2016 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 marca 2016 roku. 
Założeniem Planu jest  zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 
płynących z działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń. 
Głównym celem opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć. 
Wcielenie ich w życie będzie skutkować zmianą struktury używanych nośników energetycznych 
oraz zmniejszeniem zużycia energii, co w konsekwencji ma doprowadzić do stopniowego obniżania 
emisji gazów cieplarnianych (CO2). Cel ten jest zgodny z bieżącą polityką energetyczną                                 
i ekologiczną gminy Domaniewice i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz                         
samorządowych.  
Niniejszy Plan pozwala również zwiększyć szanse gminy w pozyskaniu funduszy na działania                    
w zakresie m.in. termomodernizacji budynków lub na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Głównym celem strategicznym wynikającym z „Planu” jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych. Przeprowadzana inwentaryzacja wskazuje, że mieszkańcy gminy Domaniewice                   
do 2020 roku planują przeprowadzić wiele prac termo-modernizacyjnych. Niewątpliwie pozwolą 
one na zmniejszenie strat ciepła w budynkach, tym samym zmniejszenie zużycia energii. 
Uzależnione jest to jednak od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ilość zużytego opału do 
utrzymania odpowiedniej temperatury w budynku będzie wynikała z tego, czy danego roku będzie 
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łagodna, czy też ostra zima. Z ankietyzacji wynikało, że najwięcej budynków zostanie docieplonych 
(ściany zewnętrzne oraz strop/dach). Planowana jest również wymiana źródła ciepła oraz stolarki 
okiennej i drzwi . Mieszkańcy są zainteresowani montażem kolektorów słonecznych, co pozwoli na 
zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych. 
Analiza dokonana w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Domaniewice umożliwiła 
stworzenie zakresu działań planowanych w latach 2015-2020. Ich realizacja pozwoli na osiągnięcie 
założonych celów. Priorytetowymi działaniami, które charakteryzują się największą skutecznością 
ograniczenia emisji CO2 są: 

• wymiana źródeł ogrzewania na mniej emisyjne, 
• termomodernizacja obiektów, 
• budowa lub montaż instalacji OZE. 

Działania są uzależnione od zasobów finansowych osób prywatnych, rolą Urzędu Gminy jest 
prowadzenie działań wspierających przeprowadzenie inwestycji poprzez działalność informacyjną. 
 
W roku 2019 zrealizowano zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: 
 
- termomodernizację budynków mieszkalnych (mieszkańcy we własnym zakresie) 
- modernizację oświetlenia ulicznego 
- wymiana źródeł ogrzewania na mniej emisyjne, (mieszkańcy we własnym zakresie) 
- termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach 
- nowopowstałe dokumenty z zakresu planowania przestrzennego zapewniają realizację priorytetów 
polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin 
oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 
 
7.  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym 
lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice, które zostało przyjęte Uchwałą                              
Nr XXXVIII/216/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2017 roku. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania przestrzennego                  
w gminie. Gmina Domaniewice zajmuje powierzchnię 8631 ha, z czego 1837 ha objęte jest 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (21% powierzchni). 
 
Na dzień 31.12.2019 r Gmina Domaniewice posiada 21 planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy. Zmiany planów dokonuje się obszarami w miarę rozpatrywania wniosków  
zainteresowanych stron zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  
W roku 2019 Rada Gminy podjęła 3 uchwały  dotyczące sporządzenie i przystąpienia do 
sporządzenia miejscowych planów i tak : 
 
- Uchwałą Nr VII/42/19 z dnia 30 maja  dokonano zmiany miejscowego planu  w m. Reczyce  pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej. 
 
- Uchwałą Nr XI/66/19 z dnia 08 listopada dokonano zmiany  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w m. Domaniewice pod tereny obsługi komunikacji 
samochodowej. 
Głównym celem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
zmiana ustaleń planu w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej z drogi krajowej nr 14, 
przylegających terenów. 
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- Uchwałą Nr X/59/19 z dnia 26 września przystąpiono do  sporządzenia  miejscowego planu                      
w m. Domaniewice. Celem sporządzenia miejscowego planu jest powiększenie terenu 
przeznaczonego pod infrastrukturę techniczną – oczyszczalnię ścieków ze względu na planowaną 
rozbudowę urządzeń istniejącej oczyszczalni ścieków. 
 
8. POLITYKA SPOŁECZNA 
 
Gmina w zakresie polityki społecznej realizuje zadania własne i zlecone ustawami lub 
powierzone na podstawie porozumień w dość różnorodnym zakresie.  
Jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji tych zadań jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej . 
8.1. Świadczenia realizowane w zakresie polityki społecznej. 
Poniższe zestawienie zawiera zakres zadań, formę pomocy, liczbę świadczeń oraz dane dotyczące 
źródeł i wysokości wydatków. 
 
 Forma pomocy Liczba 

uprawnio-
nych 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki - 
budżet 

państwa 

Wydatki- 
własne 
gminy 

Razem 
 

1. Ustawa o pomocy społecznej 
1.1.  Zasiłki stałe 10 96 52.764,43 0,00 52.764,43 
1.2 Zasiłki okresowe 17 65 21.502,63 0,00 21.502,63 
1.3 Zasiłki  celowe i w naturze, 

specjalne zasiłki celowe,      
54 95 0,00 33.425,50 33.425,50 

1.4 Opłacanie składki zdrowotnej 
dla osób pobierających zasiłki 
stałe oraz świadczenie pielęgn. 

8 86 3.857,54 0,00 3.857,54 

1.5 Program „Pomoc państwa   w 
zakresie dożywiania”,  w tym:             

72 4.549 21.209,00 13.639,40 30.133,40 

Gorący posiłek dla uczniów 31 4442 10.590 4.013,40 14.603,40 
Zasiłek celowy na zakup 
żywności (rodziny) 

41 107 11.821,00 3.709,00 15.530,00 

1.6 Usługi opiekuńcze 1 2 0,00 586,35 586,35 
1.7 Odpłatność za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
5 40 0,00 93.124,16 93.124,16 

 Razem  265.527,41 

2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych 
2.1 Zasiłek rodzinny z dodatkami 428 5775 635.744,39 0,00 635.744,39 
2.2 Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 
39 39 39.000,00 0,00 39.000,00 

2.3 Świadczenia rodzicielskie 13 80 64.186,10 0,00 64.186,10 
2.4 Zasiłki pielęgnacyjne 89 976 184.706,92 0,00 184.706,92 
2.5 Świadczenia pielęgnacyjne 15 147 231.645,70 0,00 231.645,70 
2.6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 2 24 14.880,00 0,00 14.880,00 
2.2 Składki na ubezp. społeczne 

od świadczeń opiekuńczych 
14 149 52.808,46 0,00 52.808,46 

 Razem  1.222.971,57 

3. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
3.1 Świadczenie za życiem 3 3 12.000,00 0,00 12.000,00 

 Razem  12.000,00 
4. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

4.1 Świadczenia z fund. alimentac. 17 187 74.582,14 0,00 74.582,14 

 Razem  74.582,14 
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5. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
5.1 Świadczenie 500+ 912 8588 4.278.320,00 0,00 4.278.320,00 

 Razem  4.278.320,00 

6. Rządowy Program „Dobry start” 

6.1 Świadczenie 300+ 606 606 181.800,00 0,00 181.800,00 

 Razem  181.800,00 
7. Ustawa o systemie oświaty 

7.1 Stypendia szkolne i zasiłek 
szkolny 

44 224 21.582,48 5.395,62 26.978,10 

 Razem  26.978,10 
8. Ustawa o Karcie Dużej  Rodziny 

8.1 Wydanie dokumentów 64 139 kart 
tradyc. , 27 
kart elektr. 

400,00 0,00 400,00 

 Razem  400,00 
9. Pozostała działalność   3.273,11 3.273,11 

Ogółem wydatkowanie środków finansowych z realizacją polityki społecznej  6.065.852,33 
 
Ogółem budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 2019 r. wyniósł 6.514 864,18 zł,                  
w tym wydatkowanie na zadania związane z realizacją polityki społecznej na wypłatę świadczeń 
6.035 120,94 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia dla pracowników, w tym asystenta rodziny, 
wyposażenie i utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych  i pozostałych kosztów. 
Wartość udzielonej pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej w stosunku do roku 2018 
wzrosła o 10.682,88 zł. Zwiększenie wydatkowania nastąpiło w związku z wyższą odpłatnością                  
za pobyty w domu pomocy społecznej (5osób).  W domach pomocy społecznej umieszczane                            
są osoby samotne,  które nie są w stanie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania                  
z uwagi na stan zdrowia oraz wiek.  
 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich lat 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie, choć zauważalny jest trend spadkowy,  co obrazuje poniższa 
tabela. 

  
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. 
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Na przestrzeni lat zmieniły się przesłanki dla, których przyznawane są świadczenia. Przez długi 
czas głównym i najczęstszym powodem było bezrobocie. Obecnie wynika to najczęściej z trudnej 
sytuacji zdrowotnej członka rodziny i wzrostu wydatków związanych z leczeniem.  
Poniższe zestawienie obrazuje powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 r. – w rodzinie może 
występować więcej niż jedna przesłanka do przyznania świadczeń z pomocy społecznej. 

Źródło:Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. 

W ostatnich latach obserwuje się spadek wydatkowania na świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. Spowodowane jest to głównie niespełnieniem kryterium dochodowego, ponieważ 
kobiety wychowujące samotnie dzieci coraz częściej podejmują zatrudnienie. 
 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. 
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Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego (500+) w stosunku do roku 2018 
znacząco wrosła. Wynika to z nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. od 
1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia                    
18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 
 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy       
w Woli Zbrożkowej (dla osób z zaburzeniami psychicznymi),  w ramach  której  8 osób z terenu 
gminy Domaniewice uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych. 
W ramach współpracy z Łowickim Stowarzyszeniem „Dać  szansę”, wydawane były artykuły 
spożywcze pozyskane w ramach Projektu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020.                        
W ciągu roku w 8 transzach przekazano żywność dla 116 osób (48 rodzin) znajdujących się                     
w trudnej sytuacji materialnej i spełniających ustawowe kryteria dochodowe.  
 
8.2.Strategie i programy w zakresie polityki społecznej 

 
8.2.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Domaniewice na lata                    
2018-2025. 
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została przyjęta Uchwałą Nr XLII/246/18 Rady 
Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2018 roku. Dokument wyznacza osiem celów strategicznych: 
 

• Wzmocnienie funkcjonowania rodziny. 
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców. 
• Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu wśród klientów pomocy społecznej . 
• Pomoc osobom niepełnosprawnym 
• Rozwijanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych wymagających opieki i osób 

samotnych. 
• Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
• Pomoc na rzecz osób bezdomnych. 

Finansowanie ujętych  powyżej celów w 2019 roku odbywało się ze środków własnych gminy 
Domaniewice oraz z dotacji pozyskanych z budżetu państwa.  
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8.2.2. Gminny Program Wspierania Rodziny 
 
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice na lata 2019-2021 został przyjęty 
do realizacji uchwałą Nr III/18/18Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 grudnia 2018 r.  
Celem głównym programu w 2019 roku było wspieranie rodzin przeżywających trudności                            
w  wypełnianiu  funkcji  związanych z opieką, wychowywaniem i skuteczną ochroną dzieci a także 
profilaktyka  środowiska  lokalnego w  zakresie promowania  społecznie pożądanego  modelu 
rodziny.  
 
W ramach celu głównego programu w 2019 roku realizowano trzy cele szczegółowe:  
  
1. Zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  bytowych  dziecka. 

 
Rodzinom udzielono pomocy materialnej z systemów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 
świadczeń wychowawczych  i pomocy finansowej dla osób  uprawnionych do alimentów, pomocy 
materialnej dla uczniów, świadczenia dobry start oraz usług opiekuńczych. Z analizy danych 
wynika, że nastąpił spadek liczby rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń z pomocy 
społecznej oraz zasiłku rodzinnego co świadczy o poprawie sytuacji materialnej rodzin.  
 
2.Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz  

rozwiązywanie  już  istniejących 
GOPS zatrudniał  2 asystentów rodziny, w formie świadczenia usług. Wynagrodzenie asystentów 
wyniosło łącznie 7.176,00 zł, w tym z dotacji -703,00 zł w ramach Programu asystent rodziny                        
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Mieszkańcy mogli korzystać z konsultacji i poradnictwa 
Punktu konsultacyjno-wspierającego gdzie psycholog udzielił bezpłatnie 113 porad. Ogółem liczba 
osób korzystających z porad punktu wyniosła 76, w tym 18 osób uzależnionych od alkoholu,                   
58 osób z problemem alkoholowym. Działający na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Zespół Interdyscyplinarny prowadził procedurę Niebieskiej Karty oraz monitoring w 6 rodzinach 
dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej, w tym w 4 rodzinach, w których zjawisko przemocy 
domowej ujawnione zostało w 2019 r. Pracownicy GOPS udzielili 25 rodzinom  pomocy w postaci 
pracy socjalnej. 
 
2. Podejmowanie działań promujących wartości rodziny. 
Do działań promujących wartości rodziny należy festyn rodzinny „Domaniewicka Majówka”.                   
W szkołach odbywały się imprezy integrujące społeczność szkolną oraz rodziny np.  uroczystości                  
z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Dnia Seniora. Gmina przystąpiła do 
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw na rodzinę”. Efektem realizacji Programu było: 
polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa 
socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz 
stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. Odbiorcami działań ujętych                       
w Programie były: rodziny i dzieci zamieszkałe na terenie gminy przeżywające trudności w sferze 
opiekuńczo-wychowawczej, dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, 
przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin, oraz rodziny biologiczne. 
W 2019 roku na Gminny Program Wspierania Rodziny  zaplanowano do wydatkowania  
środki w wysokości 41.115,00 zł a wydatkowano kwotę  8.414,00 zł. 
 
8.2.3. Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. 
 
Program został przyjęty uchwałą Nr XVIII/105/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 marca                
2016r. Głównym realizatorem Programu jest Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę  
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organizacyjno-techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2019 roku odbyły się                            
4 posiedzenia członków zespołu oraz 12 posiedzenia grup roboczych. Do przewodniczącego 
zespołu wpłynęło 5 formularzy „Niebieskiej Karty A”. Ujawnionych zostało 4 przypadki  
występowania przemocy domowej. Grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego objęły pomocą                   
i monitoringiem 6 rodzin, u których występował problem przemocy domowej. Procedurę 
Niebieskiej Karty na skutek ustania przemocy w rodzinie zakończono w 3 rodzinach. 
W 2019 r na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                             
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 4 288,94 zł.  
 
8.2.4.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 
Program na 2019 rok został przyjęty do realizacji  uchwałą  Nr III/19/18 Rady  Gminy 
Domaniewice z dnia 28 grudnia 2018r. Jego  koordynowanie  i monitorowanie powierzono 
Gminnemu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Priorytetowym celem programu było prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, głównie  wśród dzieci i  młodzieży.                    
Na terenie gminy nie istnieją placówki odwykowe zajmujące się leczeniem  osób uzależnionych.  
Program zawiera zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i jest spójny z celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia 
na lata 2016-2020. 
 
Realizacja zadań programu: 
 
1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

W ramach tego działania członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 
odbyli 13 posiedzeń, z 10 osobami przeprowadzili  rozmowy interwencyjno –motywujące, w tym               
5 osób uzależnionych i 5 osób współuzależnionych, zaopiniowali 4 wnioski o wydanie  zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych. Do Sądu Rejonowego w Łowiczu skierowano 8 wniosków                 
o wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz o wydanie 
postanowienia zobowiązującego  do leczenia  odwykowego.                           
Na zadanie wydatkowano kwotę 18.448,50 zł. 
 
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej                   

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 
Punkt Konsultacyjno-Wspierający prowadzony przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii 
uzależnień oraz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie udzielał porad, konsultacji, wsparcia                           
i innej pomocy zainteresowanym. Z pomocy skorzystało 76 osób, w tym 18 osób uzależnionych              
od alkoholu oraz 58 osób z rodzin z problemem alkoholowym. Ogólnie udzielono 113 porad.    
Na zadanie wydatkowano kwotę 10.800,00 zł. 
 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży 

W ramach wymienionego zadania zrealizowano między innymi: 
-  programy profilaktyczne między innymi - „Młodość bez uzależnień”, „Bądź mądry nie pij” 
,„Bezpieczeństwo w sieci”, „Debata”, „W sieci wirtualnego zagrożenia”, przedstawienia teatralne, 
koncerty profilaktyczne, 
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, 
- przeprowadzono wśród uczniów oraz rodziców diagnozę nt. stanu profilaktyki alkoholowej                    
i bezpieczeństwa w szkole 
- zorganizowano prelekcje dla rodziców i nauczycieli pt. „Agresja i przemoc rówieśnicza jak jej 
zapobiegać” oraz warsztaty dla uczniów „Agresja i przemoc rówieśnicza jak nad nimi zapanować” 
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- 10 dniowy wypoczynek letni dla 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, 
- obchody  Dnia Dziecka w szkołach połączone z kampanią „Postaw na rodzinę” , 
- programy edukacyjno- profilaktyczne realizowane przez kluby sportowe, 
- zakup materiałów do realizacji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Postaw  na  rodzinę”, 
- konkursy plastyczne na temat profilaktyki uzależnień, 
- radę szkoleniową dla nauczycieli oraz pracowników przedszkola nt. „Wykrywanie u dzieci 
ewentualnych oznak stosowania przemocy”, 
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych do realizacji zajęć propagujących  
postawę profilaktyki antyalkoholowej w szkołach. 
Na zadanie wydatkowano kwotę 38.249,95 zł. 
 
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

W ramach zadania: 
- członkowie  Komisji uczestniczyli w 3 szkoleniach dotyczących  problematyki alkoholowej,  
- stowarzyszenie "Aktywny Senior"   przeprowadziło program profilaktyczny pod hasłem "Trudna 
sztuka asertywności wobec problemów z alkoholizmem w rodzinie  "  
- dofinansowano  wypoczynek letni dla  oazy z  naszej  parafii, 
- przekazano do punktu konsultacyjnego pakiet broszur edukacyjnych dotyczących zaburzeń 
wynikających z używania alkoholu i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny, celem dalszego 
dystrybuowania ich wśród osób dotkniętych problemem alkoholizmu. 
Na działanie wydatkowano kwotę  2.500,00 zł. 
 
Źródłem finansowania zadań Programu są środki z budżetu gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Wpływy z opłat  wyniosły 78.526,90 zł a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                      
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatkowano  kwotę 72.067,25 zł. 
 
8.2.5.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. został  przyjęty uchwałą Nr III/20/18 
Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 grudnia 2018r. a jego  koordynowanie i  monitorowanie 
powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy  Społecznej w  Domaniewicach.  
Cele oraz działania ujęte w Programie zostały określone na podstawie wytycznych zawartych                      
w  Krajowym  Programie  Przeciwdziałania  Narkomanii oraz w Narodowym Programem Zdrowia 
na lata 2016-2020. 
 
Realizacja zadań programu: 
 
1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób  uzależnionych i  osób  

zagrożonych uzależnieniem. 
Pracownicy  GOPS oraz nauczyciele  ze szkół z terenu  gminy  przez  cały rok  informowali osoby  
zainteresowane  o skutkach  uzależnienia  od  narkotyków i  możliwościach   leczenia  osób 
uzależnionych. 
 
2.Udzielanie rodzinom, w  których występuje  problem narkomanii,  pomocy psychospołecznej                   

i  prawnej. 
W Punkcie Konsultacyjno-Wspierającym certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 
udzielał porad, wskazówek, informacji i konsultacji z zakresu narkomanii.  Z oferty w/w punktu 
skorzystała 1 osoba z problemem narkomanii. 
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2. Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  oraz szkoleniowej           

w zakresie   rozwiązywania  problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,                 

w tym prowadzenie  zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla uczniów, a także  działań  na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych  

i  socjoterapeutycznych. 
W ramach zadania zrealizowano: 
-program profilaktyczny pt. „Alkohol i Narkotyki STOP – mogę żyć inaczej” przez UKS ASIK                   
w ramach którego dofinansowano pobyt w obozie sportowym  
-program środowiskowo- profilaktyczny - klub sportowy VAGAT.  
-organizacja konkursów plastycznych, przedstawień profilaktycznych  
-trzy edycje warsztatów profilaktycznych dla uczniów  szkół podstawowych.  
Na realizację Programu wydatkowano łącznie  kwotę 6.587,37  zł. 
 
8.3. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo 
 
8.3.1.Ochrona zdrowia mieszkańców 
 
Na terenie Gminy podstawową opiekę medyczną zapewniał Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Domaniewicach – praktyka Lekarz Rodzinnego, od 30 maja 2019 r. zaś MC 
MEDICAL sp. z o.o. z obsadą 5 lekarzy medycyny rodzinnej oraz 1 lekarz pediatra, położna oraz                                  
2 pielęgniarki. Zakład prowadzi również gabinet rehabilitacji i gabinet zabiegowy. Poza godzinami 
pracy Zakładu mieszkańcy mogą korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
ul. Ułańska. Mieszkańcy mogą również korzystać z opieki lekarza stomatologa w gabinecie 
dentystycznym – praktyka prywatna oraz z 2 aptek w m. Domaniewice. W szkołach na terenie 
gminy Domaniewice brak gabinetów profilaktyki zdrowotnej.  
 
8.3.2.Bezpieczeństwo 
 
Gmina Domaniewice stanowi Rejon Nr 12 Rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji                    
w Łowiczu  i  jest obsługiwana przez jednego dzielnicowego, który pełni dyżur w Urzędzie Gminy      
w Domaniewicach. W 2019 roku z budżetu gminy dofinansowano zakup  samochodu dla KPP                  
w Łowiczu w kwocie 5.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi. 
Na terenie Gminy Domaniewice w 2019 roku działało 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym t.j. OSP  w Domaniewicach oraz 
OSP w Rogóźnie. Jednostki OSP posiadają 2 wozy ciężkie, 8 wozów średnich i 2 wozy lekkie  oraz 
skupiają łącznie 75 przeszkolonych do udziału w akcjach ratowniczych druhów. 
Wydatki poniesione na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Domaniewice 
w 2019 roku wyniosły 622.776,76 zł 
W 2019 r. Gmina Domaniewice zakupiła średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Volvo z 1996 
roku o wartości 70 tys z przeznaczeniem dla OSP w Stroniewicach oraz przekazała dotację                       
w wysokości 419.758,00zł dla OSP w Rogóźnie na zakup nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes – koszt całkowity zakupu 829.758,00 zł. 
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W dniu 07 marca 2019 roku odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom“, w którym 2 uczniów Szkoły Podstawowej                                 
w Skaratkach i 1 uczennica zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych niniejszego konkursu.   
Natomiast 17 marca 2019 roku odbył się VII Halowy Turniej Pilki Nożnej Strażaków Ochotników, 
w którym wzięło udział dziesięć drużyn, w tym trzy drużyny MDP. 
18 sierpnia 2019 roku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 12 drużyn, 
w tym 2 drużyny w grupie „C” i 1 w grupie „MDP”.  
W miesiącu grudniu rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny pt „Zapobiegajmy Pożarom”, 
który został przeprowadzony w Publicznym Przedszkolu i Szkołach Podstawowych z terenu Gminy 
Domaniewice. W konkursie nagrodzono 188 prac. 
 
9. Oświata i Wychowanie 

           W gminie Domaniewice funkcjonują trzy placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Domaniewicach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach oraz 
Publiczne Przedszkole w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach. 
 
 

 

Obsługą organizacyjną, administracyjną oraz finansową powyższych placówek zajmuje się 
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. 
 
1. Finansowanie oświaty 
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Finansowanie oświaty w gminie Domaniewice w roku 2019 pochodziło z czterech źródeł.                   
Łącznie wydatki wyniosły 7 515 573,94 zł, w tym 57% budżetu to subwencja oświatowa, 32% to 
środki własne gminy, 3% to dotacje celowe z budżetu państwa, takie jak dotacja na zakup 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz dotacja na zwiększenie 
dostępności wychowania przedszkolnego, z której finansowane są wynagrodzenia pracowników 
Przedszkola oraz 8% to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego .  
Ze środków własnych gminy finansowana jest głównie działalność Publicznego Przedszkola                       
i stołówki, poza wynagrodzeniami. Są to wydatki na żywność, materiały i wyposażenie, środki 
czystości, usługi remontowe czy energię, a także wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół, łącznie z wydatkami związanymi z dowożeniem uczniów. W roku 2019  
w szkołach podstawowych realizowany był także projekt „Dobra Edukacja w Gminie 
Domaniewice” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel projektu      
to wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej w gminie 
Domaniewice poprzez realizację nowoczesnych programów edukacyjnych podnoszących 
kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy w zakresie matematyki, przyrody                    
i uczenia się przy pomocy zajęć dodatkowych dla 270 uczniów, doposażenie placówek w sprzęt                   
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, pracownie przedmiotowe i pomoce 
dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli poprzez szkolenie i wsparcie 
metodyczno-technologiczne. 

Wydatki 

Wynagrodzenia z pochodnymi 5 671 448,83 zł 
Usługi 315 113,81 zł 
Żywność 161 833,01 zł 

Wyposażenie, materiały, pomoce 463 066,26 zł 
Doskonalenie zawodowe 26 862,00 zł 
Stypendia dla uczniów 7 810,00 zł 

Odpisy na ZFŚS 235 258,32 zł 
Projekt „Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice” 634 181,71 zł 

Razem 7 515 573,94 zł 

Znaczną część wydatków, bo prawie 80% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie ponad 
5,5 mln zł, reszta to wydatki na materiały i wyposażenie, usługi, czy żywność, a także projekt 
„Dobra Edukacja w Gminie Domaniewice”. 

 
2. Nauczyciele i obsługa 
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W placówkach oświatowych prowadzonych przez gmin
było 56 nauczycieli oraz 23 pracowników obsługi, a tak
Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół.
 
3. Awans zawodowy nauczycieli

W 2019 roku dwoje nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.
nauczyciela mianowanego. Nauc
swoje kwalifikacje zawodowe.  
Kwota jaką w roku 2019 wydano na doskonalenie zawodowe nauczycieli to

 
4. Uczniowie 

4.1. Liczba uczniów 
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wiatowych prowadzonych przez gminę Domaniewice w roku 2019 zatrudnionych 
23 pracowników obsługi, a także 10 pracowników w Gminnym Zespole 

Administracyjnym Szkół. 

3. Awans zawodowy nauczycieli 

W 2019 roku dwoje nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.
Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach, ci

 w roku 2019 wydano na doskonalenie zawodowe nauczycieli to

wiatowych prowadzonych przez gminę Domaniewice, 
594 dzieci, natomiast we wrześniu 568 dzieci. 
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 Domaniewice w roku 2019 zatrudnionych 
e 10 pracowników w Gminnym Zespole 

 

W 2019 roku dwoje nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyskali oni stopień 
 w szkoleniach, ciągle podnosząc 

 w roku 2019 wydano na doskonalenie zawodowe nauczycieli to 26.862,00 zł. 

w marcu 2019 roku 
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Wrzesień 2019 

Klasy 
Szkoła Podstawowa 
w Domaniewicach 

Szkoła 
Podstawowa 

w Skaratkach 

0 
Liczba uczniów 44 12 

Liczba oddziałów 2 1 

I 
Liczba uczniów 45 15 

Liczba oddziałów 2 1 

II 
Liczba uczniów 30 5 

Liczba oddziałów 2 1 

III 
Liczba uczniów 33 16 

Liczba oddziałów 2 1 

V 
Liczba uczniów 55 24 

Liczba oddziałów 3 1 

VI 
Liczba uczniów 55 17 
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VII 
Liczba uczniów 38 14 
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VIII 
Liczba uczniów 28 13 
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Razem liczba uczniów 
 

328 
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W Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach do 6 oddziałów w marcu 2019 roku uczęszczało       
127 dzieci, natomiast we wrześniu 2019 roku 124 dzieci. Wszystkie dzieci z terenu gminy zostały 
przyjęte, natomiast spoza obwodu gminy do Przedszkola w Domaniewicach uczęszczało 9 dzieci. 
Do przedszkoli w innych gminach ( Bielawy, M.Głowno, Brwinów, Łowicz uczęszczało 15 dzieci    
z terenu naszej gminy - kwota poniesionych wydatków z tego tytułu to 110.332,02 zł. 
 
4.2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty - SP im. Jana Pawła II w Domaniewicach 

WYNIKI OGÓLNE – gimnazjum 

HISTORIA, WOS J. POLSKI MATEMATYKA P. PRZYROD. 
PKT(32) % PKT(32) % PKT(29) % PKT(28) % 

19,83 62,0 19,75 61,7 12,64 43,6 14,06 50,2 
 

WYNIKI OGÓLNE Z JĘZYKÓW OBCYCH (MAX 40pkt.)  
 

J. ANGIELSKI – PODST. 
40pkt 

J. ANGIELSKI – ROZSZ. 
40pkt 

J. NIEMIECKI – PODST. 
40pkt 

PKT % PKT % PKT % 

27,47 68,7 20,21 50,5 22,00 55,0 

 
ZESTAWIENIE Z WYNIKAMI KRAJOWYMI 

 

HIST., WOS J. POLSKI MATEM. P. PRZYR. J. ANG. P J. ANG. R. J. NIEM. 

GP KRAJ GP KRAJ GP KRAJ GP KRAJ GP KRAJ GP KRAJ GP KRAJ 
62 59% 61,7 63% 43,6 43% 50,2 49% 68,7 68% 50,5 53% 55 51% 
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WYNIKI OGÓLNE – klasa VIII  
 

J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI 
% % % 

60,7 42,1 59,3 
60,9 41,4 58,4 

 
ZESTAWIENIE Z WYNIKAMI KRAJOWYMI 

 
J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI 

SP KRAJ SP KRAJ SP KRAJ 
60,7 63% 42,1 45% 59,3 59% 

 

4.3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – SP im. Marii Konopnickiej w Skaratkach 

WYNIKI OGÓLNE - klasa VIII 

J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI 
% % % 

59,9 43,4 50,9 
 

ZESTAWIENIE Z WYNIKAMI KRAJOWYMI 
 

J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI 
SP KRAJ SP KRAJ SP KRAJ 

59,9 63% 43,4 45% 50,9 59% 

4.3. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 7.810,00 zł.                      
W styczniu 2019 r. po pierwszym półroczu roku szkolnego stypendia za wyniki w nauce otrzymało 
łącznie 12 uczniów, natomiast za osiągnięcia sportowe 8 uczniów na łączną kwotę 2.600,00 zł.                  
W czerwcu 2019 r. po drugim półroczu stypendia za wyniki w nauce otrzymało 27 uczniów,                             
a za osiągnięcia sportowe 12 uczniów na łączną kwotę 5.210,00 zł. 

 
4.4. Osiągnięcia uczniów 

- Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Wolność jest w Nas” – I, II i III m.; 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”- etap gminny i powiatowy – I i II m.; 
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna Alfa i Omega” – III m.; 
- Powiatowy Konkurs Ekologiczny DEKO-EKO – III m.; 
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - w eliminacjach gminnych Ii III m.; 
- Powiatowy konkurs matematyczny „Mistrz matematyki” – III m.; 
- Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe - III m. chłopcy, V m. – dziewczęta; 
- Unihokej - IV m. chłopcy w powiecie, II m. dziewczęta w okręgu; 
- Piłka ręczna - II m. chłopcy w powiecie, II m. dziewczęta w okręgu; 
- Piłka siatkowa - IV m. dziewczęta w powiecie, II m. chłopcy w okręgu; 
- Piłka koszykowa - II m. dziewczęta w okręgu, II m. chłopcy w okręgu; 
- Piłka nożna - II m. chłopcy w powiecie, I m. dziewczęta w okręgu; 
- Powiatowe szachy drużynowe – II m. w powiecie. 
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach w Łowiczu – II m.; 
- Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach w Skierniewicach – II m.; 
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w plażowej piłce siatkowej dziewcząt w Łowiczu – I m.; 
-Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w plażowej piłce siatkowej chłopców w Łowiczu– III m.; 
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- Powiatowa drużynowa liga lekkoatletyczna dziewcząt w Łowiczu – I m.; 
- Rejonowa drużynowa liga lekkoatletyczna w Kutnie – I m. 

5. Dowozy do szkół 

Gmina zapewnia uczniom dowozy do szkół i przedszkola. Wydatki na realizację tego zadania 
systematycznie rosną. Gmina dysponuje trzema autobusami szkolnymi. Dowozy do szkół odbywają 
się trzema autobusami. Łącznie do szkół dowożonych jest prawie 400 uczniów. Gmina zapewnia 
także dowóz dzieciom 5 letnim. 
W roku 2019 wydatki na realizację tego zadania wyniosły 454.735,94 zł. 
 
Szkoła Podstawowa w Domaniewicach – dowozy 
 

Bus Sprinter Autobus Tramp 

I kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 7:00 
- Krępa 
-Błota Krępskie 
Przyjazd: Domaniewice szkoła:7:20 

Wyjazd: Domaniewice Szkoła: 6:55 
- Reczyce 
- Krępa  
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 7:20 

II kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 7:20 
- ul. Długa Wieś 
- Stroniewice 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 7:40 

Wyjazd: Domaniewice szkoła: 7:20 
- Strzebieszew 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 7:50 

III kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 8:05 
- ul. Długa Wieś 
- Stroniewice 
- Strzebieszew 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 8:35 

Wyjazd: Domaniewice szkoła: 8:05 
- Krępa  
- Reczyce 
-Przyjazd: Domaniewice szkoła: 8:50 

 
Szkoła Podstawowa w Skaratkach - dowozy 

Autobus MAN  

I kurs II kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 7:05 
- Rogóźno  
- Traby 
- Lisiewice 
- Skaratki 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 7:30 

Wyjazd: Skaratki szkoła: 7:32 
- Sapy 
- Skaratki 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 7:56 

 
Szkoła Podstawowa w Domaniewicach - odwozy 

Bus Sprinter Autobus Tramp 

I kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 13:40 
- Krępa 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 14:05 

Wyjazd: Domaniewice Szkoła: 13:40 
- Krępa 
- Reczyce 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 14:05 

II kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 14:20 
- Strzebieszew 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 14:25 

Wyjazd: Domaniewice szkoła: 14:10 
- ul. Długa Wieś 
- Stroniewice 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 14:25 

III kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 14:30 
- ul. Długa Wieś 

Wyjazd: Domaniewice szkoła: 14:30 
- Krępa 
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- Stroniewice 
- Strzebieszew 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 15:05 

- Reczyce 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 15:05 

IV kurs 
Wyjazd: Domaniewice szkoła: 15:15 
- ul. Długa Wieś 
- Stroniewice 
- Strzebieszew 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 15:45 

Wyjazd: Domaniewice szkoła: 15:30 
- Krępa 
- Reczyce 
Przyjazd: Domaniewice szkoła: 15:45 

 
Szkoła Podstawowa w Skaratkach - odwozy 

Autobus MAN  

I kurs II kurs 
Wyjazd: Skaratki szkoła: 12:45 
- Lisiewice 
- Traby 
- Rogóźno 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 13:10 

Wyjazd: Skaratki szkoła: 13:15 
- Skaratki 
- Sapy 
- Przyjazd: Skaratki szkoła: 13:35 

III kurs IV kurs 
Wyjazd: Skaratki szkoła: 13:40 
- Lisiewice 
- Traby 
- Rogóźno 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 14:10 

Wyjazd: Skaratki szkoła: 14:10 
- Sapy 
- Skaratki 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 14:25 

V kurs VI kurs 
Wyjazd: Skaratki szkoła: 14:25 
- Lisiewice 
- Traby 
- Rogóźno 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 14:50 

Wyjazd: Skaratki szkoła: 14:50 
- Skaratki 
- Sapy 
- Przyjazd: Skaratki szkoła: 15:10 

VII kurs 
Wyjazd: Skaratki szkoła: 15:15 
- Lisiewice 
- Traby 
- Rogóźno 
- Skaratki 
- Sapy 
Przyjazd: Skaratki szkoła: 15:50 

 

6. Programy realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 

1) „Aktywna Tablica”: w ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice 
interaktywne. W roku 2019 do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Domaniewicach                            
i Szkoła Podstawowa w Skaratkach. Kwota jaką otrzymano to 28 tys. zł. 
 
2) Programy edukacyjne i profilaktyczne: 
- „Czyste powietrze wokół Nas”; 
- „Bieg po zdrowie”; 
- „Trzymaj formę”; 
- Ogólnoświatowa akcja ekologiczna ,,Sprzątanie Świata”; 
- Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia dojrzewania”; 
- Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP. Wybieramy zdrowie”; 
- Kampania ,,Postaw na rodzinę 2019”; 
- Akcja charytatywna na rzecz dzieci z Małego Domu Dziecka w Łodzi; 
- Akcja „Szlachetna Paczka”; 
- „Akademia bezpiecznego Puchatka”; 
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- „Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież?”; 
- „Bezpieczeństwo w sieci”; 
- „Młodość bez uzależnień”; 
- „Młodzi i substancje psychoaktywne”; 
- „Zdrowy styl życia”; 
- Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. 
 
10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
 
10.1. Gminny Ośrodek Kultury     
 
W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury realizował cele statutowe i służył swoją działalnością 
mieszkańcom gminy poprzez: 
 
1.Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.  
 
Ośrodek kultury zrealizował 69 wydarzeń i imprez w tym: koncerty, wystawy, spotkania autorskie, 
konkursy, prelekcje, wycieczki, warsztaty międzypokoleniowe, spektakle, akcje feryjne i wakacyjne 
itd. Ponadto aby zwiększyć wielokierunkową działalność kulturalną, GOK zaangażował  się                        
w projekty: „Zatańczmy oberka! Kultywowanie tradycji ludowych regionu łowickiego wśród 
mieszkańców Domaniewic”, projekt sołecki ozdobienia przystanku ludowym kogutem oraz 
zorganizowaliśmy akcję „Przygarnij książkę” w ramach której rozdaliśmy mieszkańcom ponad               
800 książek. 
 
2.Prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 
Rok 2019 był rokiem wytężonej pracy nad wdrożeniem systemu internetowych wypożyczeń 
bibliotecznych. Zakończyliśmy proces elektronicznego katalogowania książek, poprawiliśmy 
estetykę i atrakcyjność księgozbioru, przeprowadziliśmy skontrum zbiorów. 
W 2019 roku z biblioteki korzystało 432 czytelników. Liczba wypożyczeni mimo trzy 
tygodniowego ograniczenia dostępu do wypożyczalni podczas skontrum wzrosła o 724 książki                     
i wyniosła 6586. W 2019 r. zakupiono 736 woluminy, 7400 zł na ten cel pozyskano z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 roku 
wyniósł 14347 woluminów. Czytelnia zaopatrzona była w prasę (15 tytułów). Biblioteka 
prowadziła szeroką działalność popularyzatorską mającą na celu promocję czytelnictwa, w tym celu 
zorganizowano 10 wystaw książkowych, lekcje edukacji bibliotecznej, akcje głośnego czytania dla 
dzieci itd. 
 
3.Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i kół zainteresowań. 
 
W ośrodku kultury działał Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” liczący 71 osób, prowadzony przez 
instruktorów tańca Halinę Kostecką i Tomasza Kosteckiego. W 2019 r. zespół uczestniczył  
w 8 koncertach/występach. W Ogólnopolskim Turnieju Tańców Narodowych w Formie 
Towarzyskiej na 120 par startujących, do finału zakwalifikowały się cztery pary z Kaliny. 
Ponadto w ofercie ośrodka kultury znajdowały się następujące zajęcia stałe: 

KÓŁKO PLASTYCZNE – prowadzone przez Monikę Wojtczak, 
ZAJĘCIA SZACHOWE – prowadzone przez Roberta Chojnowskiego, 
ZAJĘCIA TEATRALNE –prowadzone przez Małgorzatę Pawlatę 
BREAKDANCE – prowadzony przez  Kamila Korzewskiego, 
JUMP FITNESS – prowadzony przez Karolinę Pierzchałę, 
GIMNASTYKA ZDROWY KRĘGOSŁUP - prowadzona przez Dorotę Wolankiewicz, 
ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - prowadzone przez Agnieszkę Strajch–Bor, 
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SZTUKI WALKIMODERN COMBAT- system samoobrony -prowadzone przez Kamila 
Kuśmierka,  
NAUKA GRY NA GITARZE – prowadzona przez Piotra Zuchorę. 

W 2019 roku wprowadzono także nowe zajęcia  RYTMIKA DLA SMYKA – prowadzone przez 
Kingę Misiarczyk 

 
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. 
 

W 2019 r. GOK współpracował z Urzędem Gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich, sołtysami, 
Stowarzyszeniem „Aktywny Senior”, LUKS „Asik”, Szkołami Podstawowymi, GOPS, GZEAS, 
Przedszkolem, Ochotniczą Strażą Pożarną, Fundacją Ecorower. 
Wiele przedsięwzięć kulturalnych udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu osób, które pracę 
wykonywały wolontariacko. We wspólne inicjatywy zaangażowało się ok 15 osób oraz członkowie 
Stowarzyszenia „Aktywny Senior” i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Działalność ośrodka 
wsparło finansowo 25 lokalnych przedsiębiorców  i instytucje takie jak Bank Spółdzielczy Ziemi 
Łowickiej o/Domaniewice i Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Domaniewicach. 
 
4. Zarządzanie i organizacja: 

 
W roku 2019 podjęto działania mające na celu poprawę estetyki ośrodka kultury: wyremontowano                 
i wyposażono salę nr 10 (socjalna), która zyskała dodatkowo funkcję małej sali zebrań i spotkań 
Stowarzyszenia „Aktywny Senior”, wyremontowano pomieszczenie w którym znajduje się punkt 
konsultacyjno-wspierający prowadzony przez psychoterapeutę uzależnień, wymieniono oświetlenie 
w korytarzu przy bibliotece, zakupiono krzesła i stoły konferencyjne. 
Gminny Ośrodek Kultury posiada profil promujący swoją działalność na Facebooku obserwowany 
przez ok 1200 osób  (w 2019 roku zyskał prawie 300 fanów).  
Ośrodek kultury świadczył usługi wypożyczania strojów ludowych, wynajmu sali widowiskowej, 
usługi ksero, pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane na sesje Rady Gminy, 
szkolenia rolnicze, zebrania, spotkania itp.  
W ośrodku zatrudnionych było 9 osób, przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło                    
6,4 etatu. 

FINANSE – wykonanie planu finansowego za rok 2019 
Rodzaj Kwota ( zł ) 
Przychody z działalności bieżącej ogółem 6.783.88,76 
Dotacja podmiotowa 575.000,00 
Dotacja z Biblioteki Narodowej 7.400,00 
Przychody ze sprzedaży usług własnych 95.988,76 
Koszty działalności bieżącej ogółem 685.177,14 
Wynagrodzenia osobowe 333.786,93 
Składki na ubezpieczenia społeczne 57.086,74 
Składki na Fundusz Pracy 6.197,55 
Prace zlecone 17.160,00 
Zakup materiałów i wyposażeń 129.021,96 
Zakup książek 18.400,00 
Zakup energii 6.367,16 
Zakup usług remontowych i pozostałych 106.725,79 
Podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS 1.297,59 
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Gmina w 2018 roku otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
PROW na lata 2014-2020 do planowanej inwestycji „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury                       
w Domaniewicach w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 500.000,00 zł. W 2019 roku został 
wykonany projekt budowlany, przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę                    
z wykonawcą, zrealizowano część robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
wrzesień 2020 r. Wartość całkowita inwestycji zgodnie z umową to 1.370.000,00 zł.  
 
 

 
 
10.2. Świetlice wiejskie 
 
Na terenie gminy działają : 
1. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie 
2. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczycach 
3. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie 
4. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniewicach 
5. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej W Strzebieszewie 
6. Świetlica wiejska z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sapach 
7. Świetlica wiejska w Lisiewicach Dużych 
 
Świetlice wiejskie to centra działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków Ochotniczych 
Straży Pożarnej jak również integracji wszystkich mieszkańców. W 2019 roku rozpoczęto 
rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sapach. Przy świetlicach w m. Reczyce, Krępa, Stroniewice, 
Strzebieszew oraz Sapy, Lisiewice Duże i Rogóźno są urządzone place zabaw dla dzieci. W 
miejscowościach Domaniewice i Skaratki dostępne są place zabaw przy szkołach podstawowych. 
Place zabaw w m. Sapy, Lisiewice Duże zostały urządzone w 2019 roku z udziałem pozyskanej 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi po 10.000 zł każdy. Dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 10.000 zł została przyznana również dla sołectwa Reczyce. 
Za przyznaną kwotę zakupiono altanę ogrodowa, która znajduje się na terenie przy świetlicy 
Wiejskiej w m. Reczyce. 
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10.3. Ochrona dziedzictwa narodowego. 
 
W 2019 roku Wójt Gminy złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                   
o dotację na restaurację kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku znajdującej się 
na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł. Prace budowlane wykonano w 2019 r. 
Całkowity koszt restauracji kwatery to 69.006,00 zł.  

 
 
11.  SPORT 
 
11.1.Obiekty i urządzenia sportowe to : 
 
1. Sale gimnastyczne przy SP w m. Domaniewice i Skaratki. 
2. Boiska sportowe przy SP w m. Domaniewice i Skaratki, które w czasie zajęć szkolnych służą 
uczniom a w czasie wolnym wszystkim mieszkańcom, boisko w m. Reczyce i powstałe w 2018 
roku boisko w m. Strzebieszew.   
W roku 2019 powstało nowe wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej                            
w Domaniewicach – koszt inwestycji to 335.095,38 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
11.2. Na terenie Gminy Domaniewice działają: 
 
1. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” – w klubie działają dwie sekcje sportowe: 
łyżwiarstwa szybkiego i lekkoatletyki. 
Uzyskane najlepsze wyniki sportowe Klubu w 2019 roku w lekkoatletyce: 
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży: 
- X m w skoku wzwyż 
- XI m w rzucie młotem. 
Uzyskane najlepsze wyniki sportowe Klubu w 2019 roku w łyżwiarstwie szybkim: 
- Mistrzostwa Świata Inzell - Niemcy – XVIII m, 
-Mistrzostwa Polski Seniorów w Tomaszowie Mazowieckim-I m, II m, II m na różnych dystansach, 
- Młodzieżowe Mistrzostwa  Polski w Tomaszowie Mazowieckim – I m, I m, II m, II m na różnych 
dystansach. 
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W punktacji krajowego systemu sportu młodzieżowego UKS Błyskawica został sklasyfikowany na 
125 miejscu z dorobkiem 198,17 pkt.  na  sklasyfikowanych  3706 klubów, natomiast Gmina 
Domaniewice zajęła 145 miejsce na sklasyfikowane 874 gmin. 
 
2. Ludowy Zespół Sportowy "VAGAT" –Klub Sportowy LZS Vagat Domaniewice prowadzi 
działalność sportową o profilu piłka nożna . W roku 2019 klub prowadził 3 drużyny piłkarskie: 
jedną seniorską i dwie młodzieżowe. Kluby występują w rozgrywkach: drużyna seniorów 
występowała w klasie A, drużyny młodzieżowe w klasach okręgowych ŁZPN Łódź - i zajmują jak 
co roku miejsca które zapewniają udział w dalszych rozgrywkach. W styczniu 2019 drużyna 
seniorów brała udział w rozgrywkach o puchar LZS Starosty Łowickiego. Drużyna z rocznika 2004 
i młodsi zajęła I miejsce w swojej lidze i wzięła udział w barażach o ligę wojewódzką. Mimo 
porażki z drużyną SZCZERBIEC Wolbórz wywalczyła po raz drugi z rzędu awans do ligi 
wojewódzkiej 
 
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” –  Klub prowadzi zajęcia treningowe dla 
dziewcząt z piłki siatkowej. W roku 2019 Klub brał udział w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Piłki 
Siatkowej Kobiet w Kategorii Młodziczka i Kadetka oraz w Rozgrywkach Województwa w Mini 
siatkówce Kinder + Sport i w jednodniowych turniejach siatkarskich. Klub realizował Program 
„Umiem Pływać” dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy oraz był współorganizatorem 
Finału Powiatowych Mistrzostw LZS. Klub jest też współorganizatorem Zawodów Domaniewicki 
CROSS. 
 
4. Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE prowadzi działalność sportową o profilu piłka 
nożna. W roku 2019 Klub rozegrał łącznie 18 meczy ligowych i 12 meczy sparingowych. 
Przeprowadzono łącznie 78 jednostek treningowych. Treningi odbywały się na hali sportowej w SP 
Domaniewice oraz boisku w Reczycach. Rok 2019 klub zakończył awansem do piłkarskiej A klasy.  
. 
11.3.Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
 
W 2019 roku Gmina Domaniewice udzieliła na podstawie ustawy o sporcie  dotacji czterem klubom 
sportowym na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu zmierzających do  osiągnięcia 
celu publicznego – „ciągła poprawa  warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz podnoszenie poziomu sportowego w następujących dyscyplinach  sportowych” : 
- piłka nożna 
- piłka siatkowa 
- łyżwiarstwo szybkie, SHORTACK – TRCK oraz lekkoatletyka. 
 
Dotację otrzymali: 
Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”            - 39.000,- zł 
Ludowy Zespół Sportowy „VAGAT”                   - 45.000,- zł 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik”       - 32.000,- zł 
Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE    - 14.000,- zł 
Łączna kwota udzielonej dotacji w 2019 roku wyniosła 130.000,00 zł. 
 
11.4. Nagrody sportowe 
 
W 2019 roku Wójt Gminy przyznał dziewięciu sportowcom i dwóm trenerom z trenu Gminy 
Domaniewice nagrody za osiągnięcie w 2018 roku wysokich wyników sportowych                                     
we współzawodnictwie sportowym za łączną kwotę 8.700,00 zł. Trzech zawodników otrzymało 
nagrody I stopnia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym                         
i sześciu zawodników otrzymało nagrody II stopnia za wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym krajowym. 



 

45 
 

12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 
W 2019 roku Rada Gminy Domaniewice podjęła 69 uchwał na 10 sesjach . 
 
Uchwały te ze względu na tematykę można podzielić na:  
 
1. uchwały z zakresu spraw finansowych  - 31 uchwał, w tym 16 dotyczących budżetu i jego zmian. 
2.uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub jego zmian – 3 uchwał, 
3. uchwały związane z zakresem gospodarki nieruchomościami - 6 uchwał, 
4. uchwały dotyczące przeprowadzenia wyborów ławników-  5 uchwał, 
5. uchwały związane z oświatą, sportem i kulturą - 5 uchwał, 
6. uchwały zatwierdzające gminne programy ( min. opieki nad zwierzętami, gospodarki odpadami, 
statut, współpracy z organizacjami pozarządowymi) - 13 uchwał, 
7. uchwały z zakresu polityki społecznej - 6 uchwał. 
 
Wojewoda Łódzki w trybie nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku 2 uchwał 
- Nr II/10/18 w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie programu „ Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i Nr IV/25/19 w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Domaniewice. Rada Gminy Domaniewice zmieniła uchwały, co do których 
Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie nadzorcze w kwestionowanym zakresie. 
Uchwały podjęte przez Radę Gminy zostały wykonane przez organ wykonawczy tj. Wójta Gminy. 
Sesje Rady Gminy od 2019 roku są transmitowane on Line. Transmisja dostępna jest na stronie 
Gminy Domaniewice. 
W 2019 roku  Gmina Domaniewice zakupiła za kwotę 20 tys. zł. system TesicoVote z pilotami do 
głosowania dla radnych Rady Gminy Domaniewice. 

 
 
 
13. ADMINISTRACJA 
 
Większość zadań zarówno własnych jak i zleconych gminie do realizacji wykonywana jest na 
podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej w formie decyzji.  
 
Poniżej informacja dotycząca wydanych w 2019 roku decyzji w indywidualnych sprawach. 
 
Lp Zakres  Ilość  Odmowa Odwołania Odwołania 

uwzględnione 
Pomoc społeczna 1771 56 4 1 

2. Podatek rolny, leśny, od nieruch. 550 0 0 0 
3. Łączne zobowiąż. pieniężne 1271 0 0 0 
4. Podatek od środków transp. 1 1 0 0 
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5. Zwrot podateku akcyzowego 765 1 0 0 
6. Podziały i rozgraniczenia 7 0 0 0 
7. Wycinka drzew 5 0 0 0 

8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 69 1 0 0 
9. Korzystanie z dróg 18 0 0 0 

10. Decyzje inwestycji celu publicznego 1 0 0 0 

11. Zmiana imienia/nazwiska 3 0 0 0 
12. Ewidencja ludności 5 1 0 0 
13. Warunki zabudowy 10 0 0 0 
14. Imprezy masowe 1 0 0 0 
15. Rejestr wyborców 4 0 0 0 
16. Decyzje o środow. uwarunk. 3 0 0 0 

 
Inne dokumenty w sprawach indywidualnych  
 

1. Akty USC 51 0 0 0 
2. Zaświadczenia USC 37 0 0 0 
3. Migracje aktów USC 1177 0 0 0 
4. Wzmianki/przypiski USC 321 0 0 0 
5. Odpisy akt USC 354 0 0 0 
6. Usuwanie niezgodności w PESEL 527 0 0 0 
7. Czynności materialno-techn. 8 0 0 0 
8. Udostępn. danych (pesel, RM) 29 0 0 0 
9. Zaświadczenia (RM, DO) 109 0 0 0 

10. Ewidencja ludności/dowody osob. 311 0 0 0 
11. Zaświadczenia w spr. podatków 151 14 0 0 
12. Wypis/wyrys z planu zagospod. 95 0 0 0 
13. Postępowania przetargowe 8 0 0 0 
14. Udostępnianie inform. publicznej 22 0 0 0 
15. Deklaracje – odpady komunalne 215 0 0 0 

 
14.  REALIZACJA POLITYK,  PROGRAMÓW I  STRATEGII 
  
W dziale tym omówione zostały polityki, programy i strategie wcześniej nie opisane. 
 
14.1.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
 
Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy corocznie w drodze uchwały określa 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, którego 
celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi. Na rok 2019 uchwałę podjęto w dniu 13 marca 2019r. NR V/30/19.  
Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych gminy                                
i zapewnienie im opieki ( właściwe wyżywienie, pomoc lekarsko - weterynaryjna) i miejsca                             
w schronisku realizowane jest na podstawie zawartej umowy z firmą TOMVET- PSIAKOWO s.c. 
Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu oraz schronisko: PSIAKOWO i spółka                    
w Piotrowicach 24A.  
Na początku 2019 roku w schronisku przebywało 18 psów i 1 kot. W ciągu 2019 roku wyłapanych      
i oddanych do schroniska zostało 31 psów. W ramach aktywnego poszukiwania przez Schronisko 
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt do adopcji oddano 35 psów i 1 kota. Nastąpił zgon                   
1 psa w schronisku. Na koniec 2019 roku pozostało w schronisku 13 psów (o 5 mniej niż na 
początku roku). Problem bezdomności zwierząt dotyczy głównie psów.  
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W ramach programu zapewniona jest całodobowa opieka weterynaryjna zwierzętom bezdomnym i 
wolno żyjącym, które uległy wypadkom drogowym. Opieką obejmowane są również koty wolno 
żyjące, w tym ich dokarmianie. 
Koszt realizacji całego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami ponosi gmina, jako zadanie 
własne i w 2019 roku wydano 76 686,67 zł. 
 
14.2.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
Wieloletni programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                  
i o wolontariacie na lata 2019 – 2023 został przyjęty uchwałą Nr XLVII/277/18Rady Gminy 
Domaniewice z dnia 07 listopada 2018 r. 
Głównym celem niniejszego programu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Gminy 
Domaniewice poprzez rozwijania potencjału społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych 
Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie z dnia                                
24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: 
 
● wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  
● wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury                             
i  dziedzictwa narodowego  
● działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez: 
- zwiększenie ilości form służących do zagospodarowania czasu wolnego, 
- działania na rzecz integracji osób w wieku emerytalnym ze społecznością lokalną, 
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Zgodnie z założeniami Programu ogłoszone zostały dwa otwarte konkursy ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
Oferty na wykonanie w/w zadania publicznego złożyło Stowarzyszenie "Aktywny Senior ", 
którego siedziba mieści się w Domaniewicach ul. Główna. Oferty zyskała pozytywną ocenę                            
i podpisano umowę na realizację zadania.  
Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości  8.000,00 zł. 
14.4. Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice 
 
Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania                       
na środowisko została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia                            
31 marca 2017 r. W Strategii zdefiniowano wizję i misję rozwoju Gminy do roku 2020, biorąc pod 
uwagę następujące czynniki: 
 
- uwarunkowania zewnętrzne-czynniki niezależne od działań podejmowanych przez władze Gminy, 
- uwarunkowania wewnętrzne – potencjał i problemy endogeniczne Gminy, 
- aktualne dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i krajowym, 
- wnioski z badania sondażowego wśród mieszkańców. 
 
WIZJA: W 2020 r. Gmina Domaniewice istotnym punktem gospodaraczym i turystycznym            
na mapie regionu łowickiego 
MISJA: wykorzystanie potencjału endogenicznego  Gminy oraz bogactwa kulturalno 
historycznego regionu łowickiego  
 
Misja i wizja porządkują przyszłość Gminy, wyznaczają ramy, w których ma być realizowana 
strategia oraz stanowią wzorzec określający jej tożsamość, charakter i sposób postępowania. 
Określenie misji i wizji Gminy pozwala stworzyć fundamenty dla zamierzonych działań i opcji. 
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Wizja określa stan docelowy, do osiągnięcia którego Gmina będzie dążyć w kolejnych latach,  
powinna więc odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja społeczno – gospodarcza 
Gminy po upływie danego okresu, uwzględniając realizację planowanych działań strategicznych. 
Natomiast misja określa sposób osiągnięcia stanu docelowego.  
Tak sformułowane przyszłe wizja i misja Gminy uwzględniają szereg kluczowych elementów 
takich jak: 

• rozwinięte rolnictwo, 
• zasoby ludzkie oraz ich potencjał, 
• walory kulturowo – historyczne. 

 
Pozwoliło to na określenie trzech strategicznych celów rozwoju Gminy Domaniewice: 
 

Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. 
Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

A. Rozwój sfery społecznej 

B. Rozwój sfery technicznej 

2. 
Rozwój rolnictwa i 

przedsiębiorczości 

A. Rozwój oraz działania promocyjne na rzecz 
nowoczesnego rolnictwa  i produkcji rolnej 

B. Tworzenie warunków atrakcyjnych dla 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i 
inwestorów oraz podejmowane w tym celu 
działania promocyjne   

C. Tworzenie atrakcyjnych warunków oraz 
działania promocyjne na rzecz rozwoju 
zaplecza turystyczno – gastronomicznego, w 
tym agroturystki 

3. Ochrona środowiska  
A. Rozwój infrastruktury technicznej 

B. Działania promocyjno - informacyjne 

 
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców 
 
Cel operacyjny 1.A  Rozwój sfery społecznej 
 
Działania: 

• rozwój i wzmacnianie oferty edukacyjnej i kulturalnej (m.in. poprzez doskonalenie kadr, 
doposażanie jednostek, modernizacje infrastruktury, ofertę zajęć dodatkowych), 

• promocja kształcenia ustawicznego, podnoszenia kwalifikacji, 
• zwiększenie partycypacji społecznej poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,  
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
• wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców (np. organizacja szkoleń, warsztatów itp.), 
• wspieranie rozwoju inicjatyw z sektora ekonomii społecznej mających na celu włączenie 

społeczne grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• rozwój oferty medycznej, 
• promowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, 
• poszerzanie dostępu do sieci Internetu, 
• modernizacja systemu informacyjnego (np. tablice ogłoszeniowe), 
• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
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• doposażanie instytucji kultury oraz organizacji np. GOK, OSP. 
 
Cel operacyjny 1.B  Rozwój sfery technicznej 
 
Działania: 

• modernizacja infrastruktury drogowej oraz jej rozbudowa, 
• modernizacja i rozbudowa infrastruktury okołodrogowej (infrastruktura w pasie drogi: 

np. chodniki, pobocza, ścieżki rowerowe, oświetlenie), 
• modernizacja, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
• rewitalizacja przestrzeni publicznej, 
• rozwój systemu monitoringu w punktach newralgicznych Gminy, 
• modernizacja budynków dziedzictwa historyczno – kulturowego, 
• budowa/modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, 
• rozwój sieci gazowej. 

 
Cel strategiczny 2. Rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości  
 
Cel operacyjny 2.A. Rozwój oraz działania promocyjne na rzecz nowoczesnego rolnictwa                      
i produkcji rolnej 
 
Działania: 

• wspieranie powstawania większych gospodarstw (o większych areałach), 
• wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno – spożywczego, 
• wspieranie powstawania produktów lokalnych, 
• promocja i wspieranie upraw ekologicznych, 
• promowanie specjalizacji regionalnej na rynku lokalnym i ponadlokalnym. 

 
Cel operacyjny 2.B. Tworzenie warunków atrakcyjnych dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i inwestorów oraz podejmowane w tym celu działania promocyjne 
 
Działania: 

• nawiązanie współpracy lokalnej i ponadlokalnej w celu lepszego wykorzystania potencjału 
regionu,  

• promocja i wspieranie rozwoju grup producenckich, 
• promocja i wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego (np. poprzez 

„inkubator kuchenny”). 
• pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych (oferta inwestycyjna), 
• wprowadzenie ulg i zachęt podatkowych stałych lub okresowych (np. przez pierwsze lata 

funkcjonowania przedsiębiorstwa), 
 
Cel operacyjny 2.C Tworzenie atrakcyjnych warunków oraz działania promocyjne na rzecz 
rozwoju zaplecza turystyczno – gastronomicznego, w tym agroturystyki 
 
Działania: 

• promocja agroturystyki, 
• rozwój zaplecza noclegowo – gastronomicznego na terenie Gminy, 
• działania zmierzające do podejmowania lub rozwijania dodatkowej działalności 

pozarolniczej w zakresie produkcji i usług (w tym np. działalność agroturystyczną, turystykę 
weekendową), 

• rozwój i zagospodarowanie szlaków turystycznych, 
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• budowa placów zabaw, miejsc rekreacji, 
• modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
• rozwój infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki rowerowej, pieszej, wodnej  

np. wykorzystanie do celów rekreacyjnych zbiorników retencyjnych, 
• wyznaczenie miejsca i zaplanowanie pól namiotowych, kempingów itp. wraz                                      

z odpowiednim zapleczem sanitarnym, 
• organizacja cyklicznych imprez lokalnych. 

 
Cel strategiczny 3. Ochrona środowiska  
 
Cel operacyjny 3.A.·Rozwój infrastruktury technicznej 
 
Działania: 

• rozwój systemu odbioru i składowania odpadów, 
• modernizacja stacji i sieci wodociągowej, 
• rozbudowa/ rozwój i kanalizacyjnej, 
• wspieranie rozwoju/ rozbudowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
• budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 
• monitorowanie odpływu ścieków, 
• dbałość o stan przestrzeni publicznej (np. kosze na śmieci). 

 
Cel operacyjny 3.B Działania promocyjno – informacyjne 
 
Działania: 

• promocja i wspieranie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, 
• promocja i wspieranie wymiany lokalnych źródeł ciepła, 
• edukacja ekologiczna wewnętrzna, 
• edukacja ekologiczna zewnętrzna (np. organizacja zielonej szkoły), 
• budowa oraz promocja ścieżek eko – edukacyjnych.  

 
Większość z proponowanych działań dotyczących  realizacji celów strategicznych jest sukcesywnie 
realizowana przez Gminę, jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy Domaniewice.                  
Najbardziej widoczne i pożądane są działania w sferze społecznej i technicznej ponieważ takie                    
są potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. W tych obszarach zarówno udział samorządu jak                                 
i możliwości działania, posiadana  infrastruktura techniczna pozwalają najefektywniej wykorzystać 
potencjał w realizacji wizji i misji samorządu gminy. 
Równocześnie pozostałe cele np. tworzenie atrakcyjnych warunków sportowo - rekreacyjnych 
poprzez budowę placów zabaw i miejsc rekreacji, budowa i modernizacja obiektów sportowych                  
są stałym elementem w naszym budżecie dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym.                             
Nie zapominamy o ochronie środowiska poprzez modernizację stacji i sieci wodociągowych, oraz 
modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. 
Realizacja wszystkich działań znacznie przekracza możliwości budżetu gminy, jest więc                                
w wysokim stopniu uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Dlatego 
podczas wdrażania i wykonywania zapisów strategii należy ocenić, które cele operacyjne są                        
w danym momencie dla Gminy najistotniejsze i które w pierwszej kolejności należy realizować. 
Dlatego też wszystkie działania i zadania budżetowe we wszystkich latach i oczywiście w 2019 r.                      
są szeroko konsultowane, omawiane i wspólnie z radą i sołtysami podejmowane. 
Dzięki odpowiedzialnej, zgodnej, merytorycznej pracy i współpracy Rady Gminy, jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych gminy, widoczny jest rozwój zarówno strefy samorządowej, 
rolnictwa i przedsiębiorczości oraz jakości życia mieszkańców. 
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15. PODSUMOWANIE 
 
Reasumując, raport obrazuje szereg dziedzin i zadań w ramach których zostały wykonywane 
inwestycje lub podejmowane inne działania dla zapewnienia potrzeb społecznych naszych 
mieszkańców. 
Zrealizowaliśmy wiele dużych inwestycji - przebudowy i remonty dróg, budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz mniejszych sportowo-
rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, oświatowych czy z zakresu ochrony dziedzictwa 
narodowego. Realizacja części zadań była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym 
zarówno na projekty twarde, miękkie projekty z EFS - oświata, czy też te mniejsze w ramach tzw. 
projektów w sołectwach. 
Rok 2019 był rokiem trudnym dla rolników. Musieliśmy zmierzyć się ze zjawiskami suszy                   
i gradobicia, które spowodowały duże straty w rolnictwie. 
Przed nami szereg kolejnych zadań, nowych projektów oraz kontynuacji już rozpoczętych, które 
zostały zaplanowane na rok 2020  i następne lata. 
Gmina Domaniewice pięknieje.  
Dzięki odpowiedzialnej, zgodnej i merytorycznej współpracy Rady Gminy, Sołtysów, jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych Gmina Domaniewice pięknieje. Możemy wspólnie planować                       
i realizować nasze budżety w harmonii z potrzebami mieszkańców, wymogami ustawowymi                                    
a jednocześnie nie narażając płynności finansowej naszej Gminy.  
 
 

 
  
 

Wójt Gminy 
 

  /-/ Paweł Kwiatkowski 


