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I. WSTĘP

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz miasta
co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej Raport o Stanie Miasta. Raport podsumowuje działalność
samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim
realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Łowicza do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania
samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.
Kadrę kierowniczą urzędu Miejskiego w Łowiczu reprezentują:
•

Burmistrz Miasta Łowicza,

•

Zastępca Burmistrza Miasta Łowicza,

•

Sekretarz Miasta,

•

Skarbnik Miasta.

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łowiczu funkcjonują:
•

Wydział Finansowy,

•

Wydział Organizacyjny,

•

Wydział Spraw Komunalnych,

•

Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej,

•

Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,

•

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,

•

Wydział Spraw Obywatelskich,

•

Wydział Spraw Społecznych,

•

Urząd Stanu Cywilnego,

•

Biuro Rady Miejskiej,

•

Zespół Radców Prawnych,

•

Wydział Inwestycji i Remontów,

•

Zespół do Spraw Informatyki,

•

Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego,

•

Audytor Wewnętrzny,

•

Inspektor Ochrony Danych,

•

Wydział do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,

•

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości,

•

Samodzielne stanowisko ds. obsługi i redakcji stron internetowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu,

•

Samodzielnie stanowisko - Główny Specjalista ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
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•

Referat Pion Ochrony Kancelaria Niejawna.

Jednostki organizacyjne miasta:
•

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,

•

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu,

•

Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu,

•

Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu,

•

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu,

•

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu,

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu,

•

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,

•

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu,

•

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu,

•

Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły w Łowiczu,

•

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu,

•

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu,

•

Żłobek Miejski w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 1 w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 2 w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 3 w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 4 w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 5 w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 7 w Łowiczu,

•

Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami”,

•

Środowiskowy Dom Samopomocy,

•

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia,

•

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o. w Łowiczu.

Miasto Łowicz ma udziały w trzech spółkach:
•
•
•

Zakład Utrzymania Miasta w Łowiczu sp. z o. o. - 100% udziałów Miasta,
Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu sp. z o. o. - 49% udziałów Miasta,
MDR Łowicz Sp. z oo. Warszawa – 8,91 % udziałów Miasta.

W mieście funkcjonuje 10 osiedli będących jednostkami pomocniczymi Miasta, są to:
Osiedle "Korabka", Osiedle "Stare Miasto", Osiedle "Zatorze", Osiedle "Stefana Starzyńskiego",
Osiedle "Nowe Miasto", Osiedle "Przedmieście", Osiedle "Kostka", Osiedle "Bratkowice", Osiedle
"Górki", Osiedle "Henryka Dąbrowskiego".
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Zadaniem wybranych zarządów osiedli jest reprezentowanie interesów i w miarę możliwości
zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Działalność ta finansowana jest z budżetu miasta. Za jej właściwy przebieg
odpowiadają przewodniczący. Ich praca, jak również praca całego zarządu, ma charakter społeczny.
W październiku i listopadzie 2019 roku odbyły się wybory do Zarządów Osiedli, wybrano nowych członków
zarządów na okres kadencji 2019-2023.
W mieście funkcjonowała do 2019 roku Młodzieżowa Rada Miejska, której celem było działanie
konsultacyjne w stosunku do Rady Miejskiej w tym reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji
samorządowych i rządowych, a także organizacji pozarządowych. Upowszechnianie zasad działania samorządu
terytorialnego wśród młodzieży. Zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych
problemów młodzieży a także umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym Miasta Łowicza.
Miasto Łowicz współpracuje ze stowarzyszeniami i różnymi podmiotami na wielu płaszczyznach.
Podejmowane działania są wspierane przez miasto i adresowane są do różnych grup społecznych. Służą
rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci
i młodzieży, zadań związanych z profilaktyką uzależnień, wykluczeniem społecznym, wsparcia osób starszych
oraz organizacji imprez społeczno-kulturalnych i sportowych.
Wszelkie działania nakierowane są w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia im przyjaznej i otwartej
przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej.
Dzięki wsparciu miasta, liczne grupy beneficjentów mogą realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania,
brać czynny udział w wielu, ciekawych inicjatywach.
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II. INFORMACJE OGÓLNE
2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA
Łowicz leży w północno-wschodniej części województwa łódzkiego na trasie linii kolejowej Warszawa
– Łódź – Śląsk, która przecina je z kierunku północnowschodniego na południowo-zachodni i dzieli miasto na
dwie części. Miasto, razem z gminami: Kiernozia, Chąśno, Kocierzew Południowy, Nieborów, Łyszkowice,
Domaniewice, Bielawy, Zduny, Łowicz należy do powiatu łowickiego. Łowicz pełni liczne funkcje
ponadlokalne. Zarówno instytucje sprawujące funkcję administracji samorządowej szczebla powiatowego oraz
administracji zespolonej dla obszaru powiatu, jak i obiekty o funkcjach użyteczności publicznej
(w szczególności służby zdrowia, szkolnictwa ponadpodstawowego, kultury, sportu, turystyki i wypoczynku,
bankowości, handlu i bezpieczeństwa publicznego) są zlokalizowane w Łowiczu. Znakomite położenie, duża
aktywność samorządów, bliskość dużych i zasobnych rynków zbytu, korzystny klimat dla biznesu – wszystko
to stanowi o atrakcyjności Ziemi Łowickiej i Łowicza.

2.2 DEMOGRAFIA
Łowicz jest stolicą Ziemi Łowickiej, którą zamieszkuje około 78 tys. ludności, zwanej tradycyjnie
Księżakami (tj. mieszkańcami Księstwa Łowickiego). Łowicz zajmuje powierzchnię 23,4 km 2 wg. stanu na
31.12.2021 r. Liczba stałych mieszkańców miasta wynosi 27 687, w tym kobiet –14 642, mężczyzn – 13 045.
W 2021 roku 57,1 % ogólnej liczy ludności stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (19-60 lat kobiety
i 19-65 lat mężczyźni - stan na 31.12.2021 r).
Tabela nr 1. | Struktura wiekowa i płciowa mieszkańców Łowicza.
Rok 2021
Wiek

Ogółem

Mężczyźni

%

Kobiety

%

Przedprodukcyjny

4 731

2 436

18,5

2 295

15,6

Produkcyjny

15 928

8 430

64,2

7 498

50,8

Poprodukcyjny

7 237

2 274

17,3

4 963

33,6

Źródło: GUS / https://bdl.stat.gov.p (data dostępu: 20.05.2022 r.)

Największą liczbę ludności w mieście zanotowano w roku 1997 (31 833) natomiast od 1998 roku
liczba mieszkańców miasta sukcesywnie maleje (31 750). Łowicz nie jest jedynym miastem, w którym
odnotowuje się spadek liczby ludności. Podobną sytuację można zaobserwować w miastach sąsiednich tj. Kutno,
Łęczyca, Skierniewice, Sochaczew i Rawa Mazowiecka.
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Liczba ludności w mieście Łowiczu 2006-2021
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Źródło: GUS / https://bdl.stat.gov.p (data dostępu: 20.05.2022 r.)

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął w 2012 roku wartość
ujemną (-38) i utrzymuje się nadal, nawet ma tendencję wzrostu. W pierwszym półroczu 2021 roku przyrost
naturalny wynosił (-107). Oznacza to stopniowe starzenie się społeczeństwa Łowicza, w związku z tym ważnym
elementem polityki społecznej władz miasta jest prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia
i aktywizacji łowickich seniorów. Jest to spowodowane zarówno utrzymującym się ujemnym przyrostem
naturalnym jaki i ujemnym saldem migracji. Dlatego ważnym zadaniem władz miasta jest temu przeciwdziałać.
Stąd szeroka polityka prorodzinna. Jednym z jej elementów to Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodzin Zastępczych,
która funkcjonuje w Łowiczu od maja 2010 r.
Głównym celem wprowadzonej karty jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin
wielodzietnych i rodzin zastępczych. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny
zastępczej oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu
i rozrywki. Urząd Miejski w Łowiczu prowadzi wykaz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców oferujących
zniżki w programie Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodzin zastępczych.
W 2021 roku wydano 71 Łowickich Kart Seniora, natomiast w zakresie Łowickiej Karty Dużej
Rodziny przyjęto 24 wnioski zgłoszenia nowej rodziny, 28 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin
składających się wyłącznie z rodziców,1 kartę przyznaną dla nowego członka rodziny, 2 wnioski
o uzupełnienie rodziny, 24 przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami,
3 przyznanych duplikatów kart, 5 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty.
W 2014 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Łowicka Karta
Seniora” na trenie Miasta Łowicz. Głównymi celami wprowadzonej karty jest: wzmacnianie aktywności
społecznej osób w wieku 60+, tworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających zwiększenie
dostępności oferty przygotowanej przez instytucje kultury i sportu, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach
społeczno–kulturalnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku łowickich seniorów.
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Instrumenty umożliwiające realizowanie powyższych celów to: możliwość zakupu biletów ulgowych na
przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji, zapewnienie 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu do
wybrane kina w Łowickim Ośrodku Kultury oraz na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym pływalni
miejskiej) oraz zapewnienie wsparcia z zakresu psychologicznego i prawnego przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Program „Łowicka Karta Seniora” stwarza także możliwość korzystania z promocji i ofert
przygotowanych przez Partnerów programu (lokalne firmy oferujące np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne).

2.3 DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH W 2021 ROKU
Ewidencja ludności:
•

zameldowano 202 osoby, w tym 2 cudzoziemców (Ukraina- 1 osobę, Maroko – 1 osobę), przyjęto 213
zgłoszeń na wymeldowanie i 179 zgłoszeń na zmianę adresu na terenie Miasta Łowicza (pobyt stały),

•

załatwiono 606 spraw dot. pobytów czasowych (zameldowania i wymeldowania na pobyt czasowy),
w tym zameldowano 463 cudzoziemców na pobyt czasowy z następujących krajów:
Ukraina – 344 osoby,
Filipiny – 13 osób,
Mongolia – 4 osoby,
Gruzja - 24 osoby
Maroko – 1 osobę,
Rumunia – 1 osobę,
Pakistan – 5 osób,
Białoruś – 10 osób,
Indie – 18 osób,
Dominika – 5 osób,
Kazachstan – 3 osoby,
Kuba – 2 osoby,
Etiopia – 3 osoby,
Armenia – 2 osoby,
Rosja – 2 osoby,
Nigeria – 5 osób,
Rwanda – 4 osoby,
Zimbabwe – 3 osoby,
Sierra Leone – 1 osoba,
Libia – 1 osoba,
Wietnam – 1 osoba,
Włochy – 1 osoba,
Mołdawia – 9 osób,
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Chile – 1 osoba.
•

przeprowadzono 18 postępowań w sprawach o wymeldowanie i 15 postępowań o zameldowanie
w trybie administracyjnym, wydano 122 zaświadczenia w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

•

w zakresie danych osobowych załatwiono 318 spraw odnośnie udostępnień danych jednostkowych
z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz wydano 11 decyzji o odmowie udostępnienia danych
jednostkowych i 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,

•

wystąpiono do ministerstwa właściwego do spraw informatyzacji o nadanie nr PESEL w 358
przypadkach,

•

sporządzono 41 wykazów dzieci dla szkół.

Dowody osobiste:
•

przyjęto i wprowadzono oraz przekazano do CPD 1733 wnioski o wydanie/wymianę dowodu
osobistego ( w tym 138 za pośrednictwem platformy E-PUAP i 2 w procesie mobilnym), przyjęto 220
formularzy o uszkodzeniu i utracie dowodu osobistego,

•

przyjęto 34 wnioski o wydanie/wymianę dowodu osobistego w Zakładzie Karnym w Łowiczu,

•

zarchiwizowano 3124 kopert dowodowych,

•

załatwiono 1658 spraw związanych z odbiorem dowodu osobistego i wprowadzeniem numerów PIN
do warstwy elektronicznej dowodu,

•

unieważniono w Systemie RDO 86 dowodów osobistych.

W zakresie organizacji wyborów:
•

sporządzono 4 kwartalne meldunki wyborcze dot. stanu rejestru wyborców,

•

wysłano do innych gmin 11 zawiadomień o zameldowaniu wyborcy w innej miejscowości, wyłączono
3 informacje o osobach wpisanych w Łowiczu i w innych urzędach, w związku ze zgonem wyborcy,
przyjęto 4 zawiadomienia dot. osób wpisanych do rejestru wyborców M. Łowicza w związku ze zmianą
zameldowania tych osób.

W zakresie spraw obronnych:
•

przeprowadzono 12 postepowań zakończonych decyzją w sprawach obronnych,

•

sporządzono rejestry mężczyzn i kobiet ur. w 2002 r. objętych rejestracją ,

•

sporządzono i wysłano do właściwych urzędów gmin 4 zawiadomienia o wpisaniu do rejestru,

•

sporządzono listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowe z roczników: 2002, 2001
oraz starszych i przekazano do Starostwa Powiatowego w Łowiczu,

•

wystąpiono do Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie w odniesieniu do 12 osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

•

przygotowano i wysłano 239 wezwań do kwalifikacji wojskowej,

•

sporządzono sprawozdanie z wyników stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej,

•

sporządzono roczny plan szkolenia obronnego WSO oraz plan realizacji zadań w zakresie
pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2021 rok oraz sprawozdania z ich wykonania,
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•

sporządzono zestawienia świadczeń rzeczowych i osobistych, które przesłano do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi,

•

zorganizowano trening Akcji Kurierskiej,

•

opracowano Regulamin funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łowiczu w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
•

przeprowadzono 7 postępowań w zakresie zgromadzeń publicznych.

•

przekazano 75. 000 zł na służby ponadnormatywne (piesze patrole), odbyło się 496 służb patrolowych,
podczas których policjanci skontrolowali 1257 miejsc zagrożonych i miejsc gromadzenia się nieletnich,
wylegitymowano 908 osób, 354 razy kontrolowano parking na Starorzeczu (za budynkami UM),
nałożono 24 mandaty karne, dokonano 226 interwencji publicznych i 36 domowych; służby odbywały
się w okresie 15 maja – 14 listopada 2021 roku,

•

przekazano 25.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na dofinansowanie zakupu
samochodu KIA CEED w policyjnej wersji nieoznakowanej.

2.4 DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU STANU CYWILNEGO W 2021 ROKU
I. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane w formie aktów stanu cywilnego:
1. Liczba sporządzonych aktów ( urodzenia): 461
2. Liczba sporządzonych aktów (małżeństwa): 180
3. Liczba sporządzonych aktów (zgony): 415
Łącznie dokonano 1256 bieżących rejestracji stanu cywilnego.
Łącznie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyło się 40 ślubów cywilnych w tym 2 śluby
poza lokalem (1. Hotel ECCO, 2. Muzeum w Łowiczu).
II.

Czynności migracji aktów stanu cywilnego (przeniesienie treści aktu z księgi papierowej do systemu
elektronicznego - następujące na wniosek osób zainteresowanych, instytucji administracyjnych, przy
bieżącej rejestracji i pracy w jednostce):
1. Migracja aktów urodzeń: 2 604
2. Migracja aktów małżeństw: 512
3. Migracja aktów zgonu: 283
Łącznie dokonano 3399 czynności z zakresu migracji stanu cywilnego.

III. Transkrypcja zagranicznych dokumentów (wpisanie zagranicznej dokumentacji stanu cywilnego do
polskiego rejestru stanu cywilnego):
1. Transkrypcja aktów urodzeń: 36 (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Ukraina, Bangladesz, Turcja, Maroko, Mauritius, Syria, Holandia, Rosja, Kanada)
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2. Transkrypcja aktów małżeństw: 17 (Stany Zjednoczone Ameryki, Maroko, Ukraina, Holandia, Wielka
Brytania, Cypr, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Kanada, Gruzja)
3. Transkrypcja aktów zgonu: 4 (Francja, Wielka Brytania, Niemcy)
Suma dokonanych transkrypcji 57.
IV. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego nienarodzonego oraz uznanie ojcostwa dziecka urodzonego:
1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: 21
2. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: 73
Łącznie 94 uznań ojcostwa.
V.

Liczba dołączonych wzmianek do aktów stanu cywilnego:
Łącznie wszystkich dodanych wzmianek do aktów stanu cywilnego jest: 491

VI. Liczba dołączonych przypisków do aktów stanu cywilnego:
Łącznie wszystkich dodanych przypisków do aktów stanu cywilnego jest: 2806
VII. Liczba wydanych decyzji o zmianie imienia i nazwiska:
Łącznie wydanych 8 decyzji o zmianie imienia i nazwiska
VIII. Liczba wydanych odpisów stanu cywilnego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Styczeń:
Luty:
Marzec:
Kwiecień:
Maj:
Czerwiec:
Lipiec:
Sierpień:
Wrzesień:
Październik:
Listopad:
Grudzień:

346
369
416
416
437
470
409
463
412
407
431
431

Łącznie wydano 5007 odpisów stanu cywilnego.
IX. Wnioski o wydanie odpisów aktów:
1. Wnioski papierowe osób zainteresowanych: 18756
2. Wnioski korespondencyjne instytucji drogą pocztową oraz przez E-PUAP:749
Łącznie 2625 przyjętych wniosków.
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X.

Przyjęte zapewnienia i wydane zaświadczenia
1. Zapewnienia: 143
2. Wydane zaświadczenia: 103
Łącznie przyjętych zapewnień i wydanych zaświadczeń 246.

XI. Usuwanie niezgodności w bazie PESEL:
1. Styczeń:
2. Luty:
3. Marzec:
4. Kwiecień:
5. Maj:
6. Czerwiec:
7. Lipiec:
8. Sierpień:
9. Wrzesień:
10. Październik:
11. Listopad:
12. Grudzień:

237
248
267
252
248
249
251
239
231
313
273
184

Łącznie usunięto w bazie PESEL 2992 niezgodności.
XII. Zestawienie adnotacji o opłatach skarbowych:
Łączna kwota opłat skarbowych pobranych za czynności, czy odpisy to: 99 762,00 zł.
Wyżej wymienione czynności są częścią zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Pozostałe
czynności to m.in.: obsługa interesantów w Zakładzie Karnym, prowadzenia archiwum ksiąg papierowych aktów
stanu cywilnego, archiwizacja dokumentów zbiorowych stanu cywilnego.
Zestawienie zawiera m.in.: ilość sporządzonych aktów urodzeń ,ilość przeniesionych z ksiąg papierowych
do systemu elektronicznego aktów urodzeń, dokonanie transkrypcji zagranicznych aktów urodzeń, przyjęcie
uznań ojcostwa dziecka poczętego nienarodzonego, przyjęcie uznań ojcostwa dziecka urodzonego, ilość
sporządzonych aktów małżeństw, ilość przeniesionych z ksiąg papierowych do systemu elektronicznego aktów
małżeństw, dokonanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw, sporządzenie zapewnień do ślubu
cywilnego i konkordatowego, wydanie zaświadczeń do ślubu kościelnego, ilość sporządzonych aktów zgonu,
ilość przeniesionych z ksiąg papierowych do systemu elektronicznego aktów zgonu, dokonanie transkrypcji
zagranicznych aktów zgonu, czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (czynności materialno-techniczne
dotyczące unieważnień, sprostowań, odtworzeń i uzupełnień aktów stanu cywilnego, dodawania do aktów stanu
cywilnego wzmianek i przypisków przy bieżącej rejestracji oraz na zlecenie innych jednostek
administracyjnych), czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego wydane w formie decyzji administracyjnych
(decyzje o zmianie imienia i nazwiska), usuwanie niezgodności w bazie PESEL (na zlecenie jednostek
administracyjnych i w wyniku bieżącej pracy przy aktach stanu cywilnego), archiwizacja dokumentów
(prowadzenie aktów zbiorowych stanu cywilnego) i ksiąg papierowych dotyczących stanu cywilnego, bieżąca
obsługa osób zainteresowanych, przyjęcie wniosków o akty stanu cywilnego, odpowiedzenie na wnioski i pisma
kierowane przez instytucje.
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2.5 BEZROBOCIE
Na koniec grudnia 2021 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łowiczu wynosiła 1449 osób. W porównaniu do końca roku 2020 nastąpił spadek o 366 osób.
Stopa bezrobocia w powiecie łowickim na koniec 2021 r. wynosiła 4,5 % (przy 5,6 %
w województwie łódzkim oraz 5,4 % w kraju). Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie zarejestrowane były
163 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku. W porównaniu do 31 grudnia 2020 r. nastąpił spadek o 109 osób
w grupie pobierających zasiłek. Udział osób bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowi 11,25 % w ogólnej
liczbie bezrobotnych.
Na koniec 2021 roku w PUP w Łowiczu zarejestrowanych było 699 kobiet, co stanowi 48,24 % ogółu
bezrobotnych. Liczba ta w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 162 osoby. Tylko 163 kobiety posiadały
prawo do zasiłku. Udział bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku wynosił 23,32 % w ogólnej liczbie
bezrobotnych kobiet. Na koniec 2021 r. w urzędzie zarejestrowane był 104 osoby niepełnosprawne, w tym 39
kobiet.
Tabela nr 2. | Analiza liczby bezrobotnych w okresie 2015-2021.
W tym:

Liczba
bezrobotnych
ogółem

Kobiety

%

Z prawem do zasiłku

%

2015

2827

1307

46,23

370

13,09

2016

2484

1147

46,18

292

11,76

2017

1945

938

48,23

256

13,16

2018

1818

864

47,52

251

13,81

2019

1534

736

47,98

204

13,30

2020

1815

861

47,44

272

14,99

2021

1449

699

48,24

163

11,25

Rok

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2021 r.)

Na wsi mieszka ok. 40 % ludności Polski, natomiast wśród bezrobotnych mieszkańcy wsi stanowią
ok. 45 %. W powiecie łowickim mieszkańcy wsi stanowią ok. 60 % ludności, a wśród bezrobotnych
na koniec 2021 r. stanowili 53,00 %. W porównaniu do końca 2020 roku udział osób zamieszkujących tereny
wiejskie wśród osób bezrobotnych zmniejszył się o 1,0 %.
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Tabela nr 3. | Główni pracodawcy powiatu łowickiego pod względem liczby zatrudnionych osób.
Zatrudnienie – liczba osób
Stan na dzień
31.12.2020

Stan na
dzień
31.12.2021

Przemysł
spożywczy

986

983

Ul. Katarzynów 17, 99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

-

407

3.

PARTNERS TEAM SP. Z O.O.
ul. Katarzynów 17, 99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

-

102

4.

ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

582

590

Przemysł
chemiczny

-

434

Lp.

Nazwa podmiotu

Branża

1.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W ŁOWICZU
ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz
GLOBAL EMPLOYMENT SP.ZO.O

2.

ORIFARM MANUFACTURING POLAND
SP.Z.O.O

5.

ul. Księstwa Łowickiego 12,
99-420 Łyszkowice

6.

LAMELA Sp. z o.o.
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

Przemysł
chemiczny

369

365

7.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz

Opieka
zdrowotna

309

323

8.

ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU
ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz

Resocjalizacja

239

233

FIRMA BRACIA URBANEK J. A.
URBANEK S. j., ul. Katarzynów 59,
99-400 Łowicz

Przemysł
spożywczy

229

230

10.

PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ
ŁÓDŹ – TEREN
ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz

Przemysł
energetyczny

141

139

11.

P.P.H.U. "STEVEN"
Strzelecka 13 99-400 Łowicz

Przemysł
dziewiarski

112

118

12.

BAUMIT
ul. Uchanka 9/11, 99-400 Łowicz

Przemysł
budowlany

78

84

9.

`
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13.

Marcin Gawroński SOX
Jamno 73 B, 99-400 Łowicz

Produkcja
wyrobów
tekstylnych

51

53

14.

CHEMIPACK – SP. Z.O.O.
ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz

Przemysł
chemiczny

44

43

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12. 2021 r.)

Największy napływ osób bezrobotnych w 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu
odnotowano w miesiącach: grudzień, październik, maj, luty. W 2021 r. przeważał napływ osób bezrobotnych
w poszczególnych miesiącach. Najwyższy odpływ osób bezrobotnych odnotowano w miesiącach: wrzesień, maj,
kwiecień i czerwiec.
Sezonowość od lat stanowi podstawową cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia
w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby
zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika m.in. z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie
i rolnictwie, a także rozpoczynania się sezonu turystycznego. Z kolei na przełomie roku z powodu napływu do
bezrobocia osób, którym wygasają wówczas umowy o pracę oraz powrót do bezrobocia osób wykonujących
subsydiowane zatrudnienie liczba bezrobotnych wzrasta.
Tabela nr 4. | Struktura bezrobotnych według wieku.
Wiek osób bezrobotnych w latach

Liczba

% ogółem

18 – 24

188

12,9

25 – 34

320

22,1

35 – 44

329

22,7

45 – 54

291

20,1

55 – 59

201

13,9

60 i powyżej

120

8,3
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2021 r.)

Rozpatrując bezrobotnych według kryterium wieku zauważymy, że największą grupę stanowią osoby
w wieku 35-44 lata (22,7 % wszystkich bezrobotnych) oraz w wieku 25-34 lata (22,1 % ogółu bezrobotnych).
Wśród bezrobotnych dominują osoby młode w wieku od 18 lat do 34 roku życia i stanowią one 35,0 % ogółu
zarejestrowanych.
Tabela nr 5. | Struktura bezrobotnych wg wieku w latach 2018-2021.
Lp.

Wiek

2021

%

2020

%

2019

%

2018

%

1.

18-24

188

12,9

260

14,3

183

11,9

223

12,3

2.

25-34

320

22,1

427

23,5

384

25,0

486

26,7
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3.

35-44

329

22,7

394

21,7

336

21,9

379

20,8

4.

45-54

291

20,1

332

18,3

288

18,8

343

18,9

5.

55-59

201

13,9

248

13,

195

12,7

222

12,2

6.

60 i pow.

120

8,3

154

8,5

148

9,7

165

9,1

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2021 r.)

Analiza struktury osób bezrobotnych według wieku w porównaniu do 2020 roku wskazuje,
że największy procentowy wzrost w strukturze bezrobotnych nastąpił w grupie wiekowej 45-54 lata – wzrost
o 1,8 % oraz w grupie wiekowej 35-44 lata- wzrost 0 1,0 %. Natomiast zmniejszył się udział osób bezrobotnych
w grupie wiekowej 18-24lata i 25-34 lata – spadek o 1,4 %.
Tabela nr 6. | Struktura bezrobotnych według wykształcenia.
Wykształcenie

Liczba

% ogółem

Wyższe

172

11,9

Średnie zawodowe i policealne

351

24,2

Średnie ogólnokształcące

160

11,0

Zasadnicze zawodowe

414

28,6

Gimnazjalne i poniżej

352

24,3
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2021 r.)

W powiecie łowickim w strukturze bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym i stanowią 28,6 % ogółu zarejestrowanych. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej
to 24,3 % wszystkich bezrobotnych. Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym to 766
osób, co stanowi 52,9 % wszystkich zarejestrowanych.
Tabela nr 7. | Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.
2020 r.
Kategoria osób

2021 r.

Liczba
osób

% ogółu
bezrobotnych

Liczba
osób

% ogółu
bezrobotnych

Bezrobotni zamieszkali na wsi

981

54,0

768

53,0

Bezrobotne kobiety

861

47,4

699

48,2

Bezrobotni z prawem do zasiłku

272

14,9

163

11,2

Bezrobotni do 25 roku życia

260

14,3

188

13,0

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 16 z 232

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

572

31,5

456

31,5

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

641

35,3

534

36,9

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

367

20,2

275

19,0

Bezrobotni bez wykształcenia średniego

954

52,6

766

52,9

Długotrwale bezrobotni

937

51,6

853

58,9

Kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły
zatrudnienia

206

11,3

165

11,4

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęli zatrudnienia

73

4,0

71

4,9

Bezrobotni niepełnosprawni

102

5,6

104

7,2

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu (stan na 31.12.2021 r.)

Długie pozostawanie bez pracy powoduje wśród osób bezrobotnych spadek mobilności zawodowej,
trudności w dostosowaniu się do potrzeb zmieniających się na rynku pracy, brak motywacji
do ponownego podjęcia pracy i wiary w poprawę swojej sytuacji. W porównaniu do końca 2020 r.
na dzień 31 grudnia 2021 r. nastąpił spadek procentowy o 1,0 % osób bezrobotnych zamieszkujących
na wsi, a także spadek o 3,7 % wśród bezrobotnych pobierających zasiłek, a także spadek procentowy osób
bezrobotnych do 25 roku życia – o 1,3 % oraz wśród bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego - spadek
o 1,2 %.
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III. DZIAŁALNOŚĆ MIASTA W CZASIE PANDEMII COVID-19

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 została ogłoszona 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację
Zdrowia. Tego samego dnia w wielu krajach, w tym w Polsce, zostały ogłoszone różnego rodzaju środki
zapobiegawcze. Lockdown, praca zdalna, brak zajęć w szkołach, ograniczenie wydarzeń publicznych, zakaz
przemieszczania się itp. Od samego początku pandemii do końca 2021 roku naprzemiennie obowiązywały i były
znoszone różnego rodzaju obostrzenia. Uzależnione były od stopnia zachorowalności populacji mieszkańców
kraju.
W styczniu ruszyła kampania Ministerstwa Zdrowia, promująca Narodowy Program Szczepień przeciw
COVID-19. Szczepienia te były i są dla nas szansą na powrót do normalności. W ramach realizacji Narodowego
Programu Szczepień przeciwko Covid-19 na terenie miasta można było zaszczepić się w dziesięciu punktach
szczepień. Były to:
1.

PRZYCHODNIA LEKARSKA
ul. Świętojańska 1/3B,

BARBARA

MORAWSKA

SPÓŁKA

2.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU, ul. Ułańska 28,

3.

IBERYS
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
KOMANDYTOWA MEDICENTER, ul. 3 Maja 13,

4.

N.Z.O.Z Przychodnia Lekarska Medyk w Łowiczu Wojciech Pietrzak, Mariusz Pietrzak,
Małgorzata Pietrzak, Sławomir Gajda, ul. Ułańska 2,

5.

CENTRUM PEDIATRYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NZOZ Świętojańska, ul. Świętojańska 1/3B,

6.

VitaMed Andrzej Wróblewski w spadku, ul. Armii Krajowej 51,

7.

Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stary Rynek 16,

8.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Batalionów Chłopskich 2 b,

9.

LEKARZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Podrzeczna 7 a,

10.

Jan Wróblewski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łowicka Przychodnia Zdrowia,
ul. Mostowa 4.

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CYWILNA,

SPÓŁKA

Poza wyżej wymienionymi punktami szczepień 26 kwietnia ruszył Powszechny Punkt Szczepień na
Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Blich. Punkt ten docelowo mógł zaszczepić
600 do 800 osób dziennie. Swoje funkcjonowanie zakończył z dniem 14 sierpnia 2021 roku.
Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 dla Polaków z I grupy, czyli
seniorów, nauczycieli i służb mundurowych. W pierwszej kolejności ruszyła rejestracja osób powyżej 80 roku
życia a od 22 stycznia powyżej 70 roku.
Od 25 stycznia 2021 r. rozpoczęły się populacyjne szczepienia przeciw Covid-19. Dla osób będących
mieszkańcami Łowicza i mającymi trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień Urząd Miejski
w Łowiczu zorganizował transport. Zapotrzebowanie na dowóz można było zgłaszać dzwoniąc do koordynatora
w Urzędzie Miasta. Do koordynatora dotarły w sumie 64 zgłoszenia z których zrealizowano 48 transportów.
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Uruchomiono również mobile punkty szczepień. Możliwości zaszczepienia się w takim punkcie Urząd
Miejski zorganizował podczas „Księżackiego jadła” w dniu 12 września 2021 roku na trenie OSP w Łowiczu
przy ul. ŚW. Floriana 1. Ze szczepienia skorzystało wiele osób.
Urząd Miasta przez cały rok w mediach i portalach społecznościowych promował szczepienia
przeciwko Covid-19. Dzięki między innymi tej promocji co przedkładało się na liczebność zaszczepionych
mieszkańców, miasto Łowicz zakwalifikowało się do nagrody w ramach konkursu organizowanego przez
KPRM „Najbardziej Odporna Gmina”. W ramach konkursu Miasto Łowicz otrzymało nagrodę w wysokości
1 mln złotych.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców 2021 roku Urząd Miejski w Łowiczu z Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwukrotnie maseczki do dystrybucji wśród mieszkańców. Maseczki były
rozdawane wśród wszystkich mieszkańców na terenie miasta w kilku punktach zlokalizowanych między innymi:
1.

Urząd Miejski w Łowiczu - Stary Rynek 1,

2.

Orlik - os. M. Konopnickiej 8,

3.

MOPS - ul. Kaliska 6,

4.

Orlik - ul. Grunwaldzka 9,

5.

OSiR - ul. Jana Pawła II 3,

6.

Nowy Rynek - (kontener lodowiska),

7.

Szkoły podstawowe, żłobek i przedszkola.

W maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące systematycznie wyposażano szkoły,
przedszkola i żłobek. Ze względu na bardzo dużą zachorowalność wśród pracowników ratusza w lutym
dezynfekowany był budynek Urzędu Miasta - koszt to 4 tys. zł.

3.1 INFORMACJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
Budżet miasta na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/284/2021 przez Radę Miejską w dniu
25 lutego 2021 roku
Plan:

Wykonanie:

Dochody: 172 232 237,85 zł

176 283 581,29 zł

Wydatki: 183 744 635,43 zł

165 382 672,60 zł

Tabela nr 8. | Dochody i wydatki ogółem w zł (liczba mieszkańców: 27 687)
Dochody ogółem: wszystkie dochody budżetu

176 283 581,29

Dochód na 1-go mieszkańca

6 367,02

Dochody własne: wszystkie dochody niebędące udziałami w podatkach skarbu
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państwa, dotacjami ani subwencjami z budżetu państwa
Procent dochodów własnych w dochodach ogółem

67,44

Procent lokalnych podatków i opłat w dochodach ogółem

19,97

Wpływy z podatku od nieruchomości

19 741 676,71

Wpływy z podatku od środków transportowych

2 077 772,75

Wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości

961 907,48

Wpływy z podatku rolnego i leśnego

71 611,45

Dochody z mienia

1 060 420,36

Dochody ze sprzedaży majątku

2 342 089,25

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

36 509 830,00

Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

1 744 642,65

Subwencje

27 404 838,00

Dotacje celowe i inne źródła

4 298 443,63

Wydatki ogółem

165 382 672,60

Wydatki majątkowe

26 414 143,68

Wysiłek majątkowy: procent wydatków majątkowych w budżecie Miasta

16 % ogółu wydatków

Wydatki bieżące w złotówkach na 1 mieszkańca

5 019,27

Wynik: saldo dochodów i wydatków ogółem

+ 10 900 908,69

Wynik jako procent dochodów

6,18%

Zadłużenie na koniec 2021 r.

59 726 086,75
Źródło: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Tabela nr 9. | Struktura wydatków za 2021 rok.

Lp.

1

I

Wyszczególnienie

Plan roczny

Wykonanie
2020 r.

Struktura

%
wykonania
planu

plan

Wykona
nie

2

3

4

5

6

7

WYDATKI OGÓŁEM

183 744 635,43

165 382 672,60

90,0

100

100

Wydatki inwestycyjne
w tym:

37 228 581,27

26 414 143,68

71,0

20,3

16,0

Przeciwdziałanie

120 000,00

114 621,86

95,5

0,1

0,1
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alkoholizmowi
WYDATKI BIEŻĄCE

146 516 054,16

138 968 528,92

94,8

79,7

84,0

II

Rolnictwo, handel,
transport, gospodarka
mieszkaniowa,
działalność usługowa,
gospodarka komunalna

27 776 719,83

25 815 237,46

92,9

15,1

15,6

III

Oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka
wychowawcza

50 867 231,28

48 805 277,75

95,9

27,7

29,5

IV

Pomoc społeczna i
pozostałe zadania w
zakresie pomocy
społecznej

45 963 544,00

45 488 257,81

99,0

25,0

27,5

V

Turystyka, kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego oraz
kultura fizyczna

8 011 296,03

7 751 205,95

96,8

4,4

4,7

VI

Administracja w tym:

10 358 768,00

9 693 741,56

93,6

5,6

5,9

Urząd Miejski

8 997 678,00

8 508 642,12

94,6

4,9

5,1

VII

Bezpieczeństwo
publiczne

746 300,00

246 659,35

33,1

0,4

0,1

VIII

Ochrona zdrowia

714 592,00

587 136,27

82,2

0,4

0,4

IX

Pozostałe wydatki

2 077 603,02

581 012,77

28,0

1,1

0,3

Źródło: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

3.2. INWESTYCJE
Tabela nr 10. | Struktura wydatków za 2021 rok.
Lp.

Nazwa zadania
Drogi gminne - dokumentacje
Plan 95 000,00 zł / Wykonanie 76 928,50 zł / 80,98% planu

1.

Środki finansowe na dokumentacje techniczne planowanych do wykonania dróg gminnych,
dokumentacja na projekt remontu ul. Podleśnej, aktualizacja dokumentacji technicznej mostu
w ul. Mostowej, Przemysłowej, Piekarskiej.
Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.

Plan 4 000 000,00 zł / Wykonanie 3 964 874,02 zł / 99,12% planu
Kontynuacja budowy nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu:
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• wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długość około 120 m z
chodnikami i ścieżką rowerową;
• budowa łącznika z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi
dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego
długość nowych ulic 450 m;
• budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską;
• budowa pełnej infrastruktury drogowej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał
technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, rozbiórka części budynków i
usunięcie starej infrastruktury.
Koordynacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z
porozumieniem z PKP PLK.
Wypłata odszkodowań za nabyte nieruchomości.
Budowa i utwardzenie ul. Czajki
3.

Plan 1 800 000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł
Środki nie zostały wykorzystane.
Zatoka parkingowa w ul. Nowej
Plan 356 500,00 zł / Wykonanie 356 243,92 zł / 99,93% planu

4.

Wykonano przebudowę ul. Nowej w celu wygospodarowania miejsc parkingowych na odcinku
przedszkola. Powstanie nowych miejsc parkingowych zniweluje utrudnienia w ruchu
samochodowym w tym rejonie miasta. Wybrano wykonawcę robót JKM MIREX SP Z O.O. ze
Skierniewic. Spółka przejęła teren budowy i rozpoczęła prace. Planowane zakończenie robót to
kwiecień 2022 r. Niezrealizowaną kwotę wydatku 346.097,92 zł ujęto w wykazie wydatków
niewygasających.
Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu
Plan 2 010 000,00 zł / Wykonanie 2 006 605,00 zł / 99,83% planu
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ulicy Nieborowskiej w Łowiczu.
Przebudowa ulicy Nieborowskiej długość 533,0 m, szerokość 5,0 m, chodnik jednostronny
szerokość 2,0 m, miejsca postojowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Poprzecznej
długość 327,0 m, szerokość 6,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m oraz zjazdy
indywidualne. Przebudowa ulicy Kresowej długość 377,0 m, szerokość 6,0 oraz zjazdy
indywidualne.

5.

Droga w ulicy Nieborowskiej jest istotną drogą dla sieci drogowej osiedla Szarych Szeregów i
osiedla Żwirki i Wigury, jest to droga klasy D. Odbywać się będzie na niej duży ruch
samochodowy i rowerowy. Inwestycja usprawni ruch pojazdów samochodowych i rowerowych i
ułatwi przedostanie się mieszkańców osiedla na zachodnią i południową stronę Łowicza oraz
spowoduje łatwiejszy dostęp do drogi krajowej ulicy Bolimowskiej. Realizacja inwestycji poprawi
jakość istniejących nawierzchni jak i jakości życia.
Droga w ulicy Kresowej jest drogą klasy D i jest istotną drogą dla obsługi mieszkańców przy niej
mieszkających. Obecnie nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie
dla poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni usprawni
ruch lokalny w ciągu tej drogi. Ulica Kresowa jest drogą dojazdową przy której są zlokalizowane
głównie budynki mieszkalne jednorodzinne.
Niezrealizowaną kwotę wydatku 1.111.612,50 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
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Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości
6.

Plan 10 000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł / 0,00% planu
Środki nie zostały wykorzystane.
Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego
Plan 160 000,00 zł / Wykonanie 154 500,69 / 96,56% planu
Wykonano dokumentację techniczną drogi w celu realizacji ulicy równoległej do ulicy Klickiego.
Parametry techniczne nowej ulicy:
- szerokość jezdni min 6,0 m, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- chodniki szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, ścieżka pieszo-rowerowa,
- skrzyżowanie z drogą gminną ul. Dmowskiego i powiatową ul. Klickiego,

7.

- długość całkowita ok. 900 m,
- klasa techniczna: D, kategoria ruchu KR3,
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z przykanalikami.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych firmę F.T.B „AREX” Paweł Jażdżyk ze Skierniewic.
Wartość prac projektowych 153 747,54 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatku 46.124,26 zł ujęto w
wykazie wydatków niewygasających.
Wykonano wstępny podział geodezyjny celem wyznaczenia granicy pasa drogowego, a następnie
rozpocznie się procedura wywłaszczania gruntów, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
Budowa ul. Chabrowej
Plan 128 500,00 zł / Wykonanie 0,00 zł / 0,00% planu

8.

Planowana była do wykonania nowa nawierzchnia ul. Chabrowej. Ze względu na brak właściwej
szerokości pasa drogowego prace miały polegać na jego uporządkowaniu.
Z uwagi na protesty mieszkańców prace wstrzymano, ponieważ mieszkańcy wystąpili o zmianę
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza.
Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej
Plan 800 000,00 / Wykonanie 783 590,00 zł / 97,95% planu

9.

Planowana jest do wykonania nowa nawierzchnia ulicy. Długość ul. Magazynowej ok. 70 m, ul.
Pałacowej 50 m. Planuje się nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, oświetlenie
uliczne, odwodnienie ulicy i kanał technologiczny oraz kanalizację sanitarną. Opracowano
dokumentację techniczną, ogłoszono przetarg i podpisano umowę. Prace będą dokończone w roku
2022. Niezrealizowaną kwotę wydatku 764.445,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne TRAKT Bobrzak,
Tecław Sp. Jawna z Kutna.
Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej

10.

Plan 18 000,00 / Wykonanie 0,00 zł / 0,00% planu
Środki nie zostały wykorzystane.

11.

Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej
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Plan 35 000,00 zł / Wykonanie 25 683,26 zł / 73,38% planu
Opracowano główne założenia projektowe. Trwają uzgodnienia dokumentacji z Zarządcami
terenu Wodami Polskimi w Warszawie oraz PKP. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać po koronie
wału przeciwpowodziowego oraz pod mostem kolejowym i będzie łączyć ul. Mostową z ul.
Warszawską. Długość ok. 2500 m. Ze względów własnościowych prace projektowe się bardzo
przedłużają. Środki w kwocie 25.000 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m
12.

Plan 40 000,00 zł / Wykonanie 34 305,00 zł / 85,76% planu
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43m z montażem
wewnętrznej instalacji c.o. (dokumentacja techniczna).
Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego
ul. Podrzeczna 18
Plan 430 000,00 zł / Wykonanie 428 086,65 zł / 99,56% planu

13.

Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachu w budynku przy
ul. Podrzecznej 18 (prace obejmowały m.in: skucie tynku na istniejącej elewacji, przygotowanie
podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, demontaż porycia dachowego wraz z obróbkami
i montaż nowego pokrycia z blachy na rąbek, demontaż elementów więźby dachowej przeznaczonej
do wymiany, demontaż polepy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur na
nowe z blachy stalowej powlekanej, nadanie obiektowi nowej kolorystyki, wykonanie opaski wokół
budynku i przebudowa chodników, demontaż i montaż nowego zadaszenia schodów nad klatką,
ocieplenie ściany tylnej i przejazdu, ocieplenie stropu wraz z montażem płyty OSB na legarach,
wykonanie tynków renowacyjnych wraz ze sztukaterią i szpachlowaniem, wyprawy elewacyjnej
z tynku cienkowarstwowego silikonowego, renowacja balkonu, wykonanie zbiorczej instalacji
antenowej, przygotowanie opinii ornitologicznej.
Wykup gruntów
Plan 800 000,00 zł / Wykonanie 327 826,87 zł / 40,98% planu

14.

Zakup gruntów – nabycie działek pod drogę – obręb Bolimowska oraz działek w Lasku Miejskim –
obręb Kostka oraz odszkodowania za działki pod drogi, które przeszły na własność Gminy Miasto
Łowicz z mocy prawa za odszkodowaniem po podziale.
Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej
Plan 1 200 000,00 zł / Wykonanie 24 600,00 zł / 2,05% planu

15.

Planowana jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul.
Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej. Blok czterokondygnacyjny z windą,
bez piwnic, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewany z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku,
parkingi dla min. 20 miejsc parkingowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami.
Środki na budowę pochodzić będą z budżetu Miasta, a także planowane jest pozyskanie
finansowego wsparcia z BGK w ramach Funduszu Dopłat. Inwestycja jest planowana jako 3 –
letnia. Trwają prace projektowe nad dostosowaniem dokumentacji do złożenia umożliwiających
wnioskowanie o wsparcie z BGK.
Decyzją Nr 700/2021 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o pow. użytkowej 736,64 m2, wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i instalacją
gazową.
Przygotowywany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach
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realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego. Kwota bezzwrotnej
pomocy finansowej nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji, czyli do 3 mln zł.
Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.
Plan 350 000,00 zł / Wykonanie 350 000,00 zł / 100,00% planu
16.

Wydatki poniesiono na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki, mając na uwadze konieczność
właściwego zabezpieczenia zakładu w sprzęt wykorzystywany na potrzeby realizacji celów
statutowych (zakup ciągnika ZETOR Proxima CL 90 wraz z pługiem oraz przyczepy 10 t
samowyładowawczej).
Komendy wojewódzkie Policji

17.

Plan: 25 000,00 zł / Wykonanie: 25 000,00 zł / 100,00% planu
Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu
policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla OSP w Łowiczu

18.

Plan: 50 000,00 zł / Wykonanie: 50 000,00 zł / 100,00% planu
Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu drabina
o wysięgu 30 metrów na potrzeby OSP w Łowiczu.
Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP RW

19.

Plan: 50 000,00 zł / Wykonanie: 50 000,00 zł / 100,00% planu
Powyższe środki przeznaczone na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP-RW
w Łowiczu.
Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 3

20.

Plan 20 000,00 zł / Wykonanie 19 999,80 zł / 100,00% planu
Zakupiono zestaw trzech kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych 3x30l.
Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 5

21.

Plan 22 700,00 zł / Wykonanie 20 189,99 zł / 88,94% planu
Zakupiono zestaw trzech kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych 3x30l.
Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego
Plan 120 000,00 zł / Wykonanie 114 621,86 zł / 95,52% planu
W ramach zadania wykonano plac zabaw z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego w miejsce
mocno wyeksploatowanego wcześniejszego placu zabaw.

22.

Opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę prac o wartości zamówienia 114 621,86 zł.
Zostały zamontowane następujące urządzenia zabawowe:
- huśtawka dwuosobowa z siedziskiem kubełkowym – 1 szt.,
- huśtawka dwuosobowa z siedziskiem typu deseczka – 1 szt.,
- huśtawka wagowa dwuosobowa – 2szt.,
- bujaki sprężynowe – 3 szt.,
- piaskownica – 1szt.,
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- zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią – 1szt.,
- fitness typu orbitrek – 1szt.,
- fitness typu biegacz – 1szt.,
- fitness typu wahadło – 1szt.,
- ławki parkowe – 4 szt.,
- kosze parkowe – 4 szt.,
- tablica informacyjna – 1 szt.
Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Łowiczu
Plan 250 000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł / 0,00% planu
Miasto Łowicz pozyskało 200 tys. złotych dofinansowania z rządowego programu „Senior+” na
utworzenie i wyposażenie w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu w Al. Sienkiewicza 62, Klubu
"Seniora+", będącego ośrodkiem wsparcia dla seniorów z terenu miasta Łowicza. Klub stanowił
będzie przestrzeń do prowadzenia samopomocy i działań wolontariatu na rzecz innych. Łączna
koszt realizacji zadania wynosi 250 tys. zł przy 50 tys. zł wkładu własnego Miasta. W ramach
realizacji zadania planuje się utworzenie nowoczesnego, komfortowego, w pełni wyposażonego
w meble, sprzęty multimedialne i wyposażenie socjalno-kuchenne ośrodka wsparcia (Klubu
samopomocy) wg poniższych założeń: W pomieszczeniu pierwszym, głównym (89 m2):
23.

• 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, tzw. SALA SPOTKAŃ;
• 1 pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapy
i fotele, tzw. KLUBIK;
• 1 szatnia/przebieralnia tuż przy wejściu z wyposażeniem meblowym. W pomieszczeniu drugim
(48 m2):
• 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania
i spożycia posiłku;
• 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę.
Minimalna liczba godzin oferowanych usług: 4 godziny dziennie x 5 dni = 20 godzin tygodniowo,
prowadzonych pod okiem pracownika i specjalisty z ramienia MOPS. Wykonanie inwestycji
przeniesione zostało na rok 2022 r.
Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego
Plan 100 000,00 zł / Wykonanie 57 195,00 zł / 57,20% planu
Opracowano dokumentację techniczną na budowę nowego żłobka miejskiego na około 100 dzieci.
Założono wykonanie projektu na żłobek przy ul. Dmowskiego w pobliżu basenu miejskiego. Miasto
posiada tam tereny, które można przeznaczyć na tę inwestycję.
Założenia funkcjonalne osobowe:

24.

- minimalna liczba grup do 3 lat 4 po 25 dzieci – ogółem około 100 dzieci
- liczba pracowników dydaktycznych około 20 osób,
- dyrekcja, sekretariat, księgowość - 3 osoby,
- kuchnia 4 osoby,
- personel pomocniczy 3 osoby.
Założenia funkcjonalne żłobka:
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- Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia do 3 roku życia, czyli do osiągnięcia wieku przedszkolnego, w szczególności zapewnienie
dzieciom:
a) opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych;
b) właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
c) zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny,
właściwy do wieku dziecka;
d) wyżywienia dziecka;
e) opieki nad dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju zaburzenia dziecka;
f) indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami
i potencjałem rozwojowym;
g) zapewnienie dzieciom karmionych mlekiem matki, warunków do jego przechowywania
i podawania.
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BUDOWLANYCH Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Wartość prac projektowych 57 195,00 zł.
Środki w kwocie 22.878,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Łowicz – etap I
Plan 20 158 335,07 zł / Wykonanie 16 463 209,29 zł / 81,67% planu

25.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie robót budowlanych przez Firmę FAMBUD
ze Skierniewic, na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Konsorcjum Firm: Lider
Konsorcjum - HMK Sp. z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13, Partner Konsorcjum Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o., 44-330 Jastrzębie -Zdrój, ul. Towarowa 15 - zadanie
„Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - zadanie IB (bez hydrolizy)”.
Poniesiono również wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia,
świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, za usługę
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji, kompleksowa i ciągła
obsługa konsultingowa w zakresie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
podatek VAT.
Budowa separatorów i osadników

26.

Plan 35 000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł /0,00% planu
Środki nie zostały wykorzystane.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bł. Bolesławy Lament

27.

Plan 160 000,00 zł / Wykonanie 156 210,00 zł / 97,63% planu
Wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bł. Bolesławy Lament w Łowiczu z
zastosowaniem systemu zaprojektuj i wybuduj.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki

28.

Plan 2 200 000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł / 0,00% planu
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Środki nie zostały wykorzystane.
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – ZUK Łowicz
29.

Plan 135 423,00 zł / Wykonanie 135 423,00 zł / 100,00% planu
Środki wydatkowano na dotację celową dla zakładu budżetowego.
Modernizacja schroniska dla zwierząt
Plan 185 000,00 zł / Wykonanie 153 117,23 zł / 82,77% planu
Prace polegały na:
- wprowadzeniu zmian dostosowawczych w projekcie budowlanym nadbudowy i przebudowy
budynku socjalnego na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy ul. Katarzynów 113
w ramach adaptacji poddasza;

30.

- przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na roboty wykończeniowe niezbędne do
zakończenia zadania (zgodnie z umową nr SK/11-W/2021);
- wykonaniu robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie
Schroniska dla zwierząt w Łowiczu (zgodnie z umową nr SK/29-W/2021;
- pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi roboty
wykończeniowe w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w
Łowiczu przy ul. Katarzynów 113 ( zgodnie z umową nr SK/30-W/2021);
- montażu 3 szt. grzejników elektrycznych oraz oświetlenia wewnętrznego na piętrze budynku na
terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu oraz wymianie kabla pomiędzy rozdzielnicą, a złączem
kablowym od budynku (zgodnie z umową nr SK/41-W/2021).
Oświetlenie ulic
Plan 100 000,00 zł / Wykonanie 48 924,43 zł / 48,92% planu
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej z ul. Bawełnianą i ul.
Włókienniczą (zgodnie z umową nr SK/19-W/2021).

31.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na
łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej z ul. Bawełnianą i ul. Włókienniczą (zgodnie z umową nr
SK/35-W/2021).
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej dla zadania obejmującego
rozbudowę oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na
łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej.
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 703 na odcinku ul. Łęczyckiej w Łowiczu polegającej na doświetleniu trzech
przejść dla pieszych.
Modernizacja toalety na Nowym Rynku

32.

Plan 30 000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł / 0,00% planu
Środki nie zostały wykorzystane.
Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego

33.

Plan 500 000,00 zł / Wykonanie 43 050,00 zł/ 8,61% planu
Planowana jest budowa budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Będzie to budynek dwu-
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kondygnacyjny (parter +piętro), nie podpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń przez osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich (N.N.).
W budynku zaprojektowano:
a) w parterze: pomieszczenia socjalne (szatnie i natryski), pom. biurowe, kotłownię na gaz
propan-butan, pom. gospodarcze, kasę biletową, komunikacja, W.C, sterownia, komunikacja, W.C,
dźwig osobowy,
b) na piętrze: gabinety z łazienkami, W.C, pom. biurowe, siłownia, pom. techniczne, sala
konferencyjna, zaplecze kuchenne, komunikacja, dźwig osobowy. Inwestycja jest zaplanowana
jako 2 – letnia.
Wykonano projekt w celu zmniejszenia powierzchni i funkcjonaliści budynku zgodnie zaleceniami
Rady Miasta.
Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II 3,
Plan 737 452,40 zł / Wykonanie 543 959,17 zł / 73,76% planu

34.

Przedmiotem zadania było poszerzenie bazy sanitarnej w istniejącym budynku zaplecza dla
stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Zaprojektowano w budynku nowe szatnie i sanitariaty
z przeznaczeniem dla zawodników i użytkowników indywidualnych z uwzględnieniem osób
uprawiających lekkoatletykę. Zaplanowano przebudowę i modernizację pomieszczeń w postaci:
dwóch szatni oraz WC ogólnodostępnego. Pojedyncza szatnia będzie posiadać powierzchnię ok.
15,2 m2, wyposażona w 18 szafek umożliwiających pozostawienie odzieży na czas treningów lub
zawodów, wentylację grawitacyjną, węzeł sanitarny o powierzchni ok. 7,45m2, w skład wchodzić
będą 2 natryski, umywalka i ustęp. Wykonano również termomodernizację całego obiektu
z wykorzystaniem środków z częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Łowicza za 2021 Rok.

Tabela nr 11. | Lista największych podatników podatku od nieruchomości - osoby prawne.
Lp.

Nazwa podatnika

Miejsce wykonywania działalności

1.

Zakład Usług Komunalnych

ul. Armii Krajowej 2B

2.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

ul. Przemysłowa

3.

AGROS NOVA SPÓŁKA Z OO

ul. Gen. Sikorskiego

4.

PGE Dystrybucja

ul. Mostowa

5.

United Oilfield Services Drilig

ul. Ekonomiczna

6.

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Starzyńskiego 1

7.

LAMELA

ul. Poznańska 4

8.

Firma "Bracia Urbanek" Łowicz

ul. Katarzynów 59

9.

Zakład Energetyki Cieplnej

ul. Kaliska 22
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10.

BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna

ul. Starościńska

11.

Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Tarnów

ul. Klickiego 120
Źródło: Wydział Finansowy Urząd Miejski w Łowiczu

3.3 INWESTYCJE PRZENIESIONE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła Uchwała nr XLVII/372/2021
w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 rok. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2021 roku.
Inwestycje przeniesione do realizacji w roku 2022 r.:
1. Zadanie pn. „Wykonanie w Podsystemie PNIER modyfikacji umożliwiającej przy wymiarze
podatku drukowanie zwrotki i książki adresowej” w kwocie 7 567,80 zł.
Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków ustalono do 30 czerwca 2022 r.

3.4 REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W roku 2021 realizacja zaległego Budżetu Obywatelskiego Miasta Łowicza była wstrzymana (decyzja
Rady Miejskiej w Łowiczu z roku 2020). W drodze wyjątku z uwagi na posiadaną dokumentację techniczną
i pozwolenia wykonano zaległą inwestycję - plac zabaw z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego w miejsce
mocno wyeksploatowanego wcześniejszego placu. W roku 2021 nie przeprowadzono procedury wyboru zadań
na rok 2022, a zatem uchwała w sprawie BO od momentu ostatnich zmian nie była wykonywana.

3.5 POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZE
ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI:
1. WFOŚiGW w Łodzi – 38 998,00 zł w formie dotacji do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza”.
2. WFOŚiGW - Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu
Rozliczono:
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•

umowę pożyczki nr 276/OW/P/2016 z dnia 01.09.2016 r. Miasto Łowicz wystąpiło
o umorzenie kwoty 40 355,62 zł i przeznaczenie środków z umorzenia na realizację zadania pn.:
„Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu”.

•

umowę pożyczki nr 277/OW/P/2016 z dnia 01.09.2016 r. Miasto Łowicz wystąpiło o umorzenie
kwoty 63 567,35 zł i przeznaczenie środków z umorzenia na realizację zadania pn.: „Budowa
odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu”

•

umowę pożyczki nr 278/OW/P/2016 z dnia 01.09.2016 r. Miasto Łowicz wystąpiło o umorzenie
kwoty 31 500,00 zł i przeznaczenie środków z umorzenia na realizację zadania pn.: „Budowa
odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu”.

3. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. windykacja należności z tytułu opłaty dodatkowej za
parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – 27 129,30 zł. Dotyczy zdarzeń związanych
z parkowaniem w Strefie Płatnego Parkowania bez pobrania lub opłacenia biletu.
4. NFOŚiGW – Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Łowicz – etap I” Wysokość zaliczki otrzymanej w 2021r. - 11 607 140,13 zł. Do
31.10.2021r. złożono wnioski rozliczające zaliczkę na kwotę – 9 613 278,88 zł.
5. Program Priorytetowy „Czyste powietrze” Pomoc właścicielom nieruchomości w wypełnieniu 98
wniosków o dofinansowanie oraz przekazanie tych wniosków do WFOŚiGW w Łodzi: 74 wnioski
o podstawowym poziomie dofinansowania (dofinansowanie do maksymalnie 20 000 zł/1 wniosek) i 24
wnioski o podwyższonym poziomie dofinansowania (dofinansowanie do maksymalnie 32 000 zł/1
wniosek).
6. NFOŚiGW - „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz
GT-1” – zawarto umowę o dofinansowanie na kwotę 19 772 250,00 zł – 100% dofinansowania.
7. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu
i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu – uzyskano
dofinansowanie w kwocie 21 850 000,00 zł.
8. Program „Senior+” – 200 000,00 zł na utworzenie i wyposażenie w budynku Urzędu Miejskiego
w Łowiczu w Al. Sienkiewicza 62, Klubu "Seniora+", będącego ośrodkiem wsparcia dla seniorów
z terenu miasta Łowicza. Klub stanowił będzie przestrzeń do prowadzenia samopomocy i działań
wolontarystycznych na rzecz innych.
9. Rządowa dotacja podręcznikowa (zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 287 403, 23 zł.
10. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 25 265, 00 zł.
11. Z rezerwy subwencji oświatowej 44 380,00 zł na realizację zajęć wspomagających dla uczniów
w związku z pandemią.
Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych (oraz szkół
ponadpodstawowych). Odbywają się one wyłącznie w szkole; uczestniczą w nich chętni uczniowie.
RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 31 z 232

Liczba godzin zgłoszona w Systemie Informacji Oświatowej do programu jest następująca:
•

w SP nr 1 - 150 godzin, kwota 10 500,00 zł;

•

w SP nr 2 - 90 godzin, kwota 6 300,00 zł;

•

w SP nr 3 - 50 godzin, kwota 3 500,00 zł;

•

w SP nr 4 - 104 godziny, kwota 7 280,00 zł;

•

w SP nr 7 - 120 godzin, kwota 8.400 zł;

•

w Pijarskiej SP – 120 godzin, kwota 8 400,00 zł.

Zajęcia trwają od września do grudnia 2021 r. W/w godziny są to płatne, dodatkowe godziny pracy
nauczycieli.
12. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych):
Budowa drogi od ronda w ul. 1-go Maja do wiaduktu drogowego w Łowiczu
2021 r - 2 000 000,00 zł;
2022 r - 628 696,00 zł.
13. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
Budowa drogi od ronda w ul. 1-go Maja do wiaduktu drogowego w Łowiczu - 1 500 000,00 zł.
14. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
Budowa budynku zaplecza stadionu przy ulicy Starzyńskiego - 500 000,00 zł.
15. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
Przebudowa ul. Nieborowskiej Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu - 1 070 000,00 zł.
16. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II Nr 3 430 000,00 zł.

Łącznie pozyskano: 57 494 127,38 zł.

ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE:

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o.
1.

Pomoc de minimis w wysokości 50 823,33 zł – organizowanie robót publicznych.
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Łącznie pozyskano 50 823,33 zł

Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu
W okresie styczeń-październik br. Zakład realizował następujące zadania zgodnie z podpisanymi
umowami:
1.

„Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”

Projekt unijny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja
przedszkolna. Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019r. do 29 lipca 2021r. w Przedszkolu nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”. Całkowita
wartość projektu wynosiła 1 011 882,54 zł, w tym dofinansowanie 858 172,30 zł, wkład własny niefinansowy
153 710,24 zł. Projekt obejmował następujące zadania:
−

zadania 1 - rozszerzenie oferty edukacyjnej o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania
stwierdzonych deficytów;

−

zadanie 2 - doposażenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne;

−

zadanie 3 - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do
pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednostką realizującą projekt był Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu. Projekt został
całkowicie rozliczony i formalnie zakończony.
Tabela nr 12. | Projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Jednostka

P6

P4

Nazwa projektu

„MAŁE
OXYGENKIw Łowicz pod
świerkami o czyste
powietrze dbamy”

„Ekologiczna super
piątka”

Opis zadań

Wartość
ogółem (zł)

Dotacja
(zł)

31 280,00

28 100,00

28 482,00

25 632,00

Program ekologiczny zakładał realizację
treści przyrodniczych i ekologicznych
w trzech panelach tematycznych.
W związku z sytuacją epidemiczną w
kraju
realizacja
programu
była
kontynuowana
w roku
szkolnym
2020/2021.
Program zakładał realizację treści
ekologicznych w obrębie czterech pór
roku. Dzieci dzięki temu programowi
zdobyły wiedzę i umiejętności, a poprzez
obserwację, działanie i własną pracę
dbają o środowisko naturalne.
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P6

„AQUA –
PRZEDSZKOLAKIo ochronie wody
pamiętają pod
świerkami
dzieciaki”

Program zakładał realizację treści
przyrodniczych i ekologicznych w trzech
modułach tematycznych
Program uzupełnił wiedzę dzieci
o wiadomości z zakresu: znaczenia wody
i jej wpływu na życie i zdrowie
człowieka;
poznania
mieszkańców
różnych środowisk wodnych oraz
ochrony wody.
RAZEM

32 146,00

28 586,00

91 908,00

82 318,00

Projekty realizowane do 30 czerwca br. Obecnie złożone zostały sprawozdania i wnioski o przekazanie dotacji,
która powinna wpłynąć do budżetu Miasta do 31 grudnia br.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
1.

Z premii termomodernizacyjnej 31 999,90 zł na realizację prac związanych z termomodernizacją
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Kostka 3. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosiła
199999,39, przy czym udział Gminy Miasta Łowicza we wspólnocie wynosi 53/100
Łącznie pozyskano 31 999,90 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

1.

Ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania "Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej" - 390 915,00 zł.

2.

Ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania "Opieka Wytchnieniowa" - 642 600,00
zł.

3.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadania "Wspieraj Seniora" - 188
322,00 zł.
Łącznie pozyskano 1 221 837,00 zł
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia sporządzona została zgodnie wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
Zawiera informacje dotyczące:
• przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
• innych niż własność praw majątkowych,
• posiadania,
• zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
• dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
• innych zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego
Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy:
• ustawy o samorządzie gminnym,
• ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
Struktura zagospodarowania gruntów, którymi dysponuje Gmina Miasto Łowicz.
Według ewidencji prowadzonej przez Wydział Gospodarko Gruntami, Zagospodarowania
Przestrzennego i Rolnictwa na stan mienia na dzień 31.12.2021r. weszły 3088 działki. Powierzchnia gruntów,
które na dzień 31.12.2021r. weszły na stan mienia wynosi 563,5874 ha.
Uwzględniając podział miasta na obręby geodezyjne, struktura zagospodarowania gruntów, którymi
dysponuje Gmina Miasto Łowicz przedstawia się następująco:
Tabela nr 13. | Obręby geodezyjne, struktura zagospodarowania gruntów miasta Łowicza

Użytkowanie
wieczyste

Zarząd ,
użytkowanie i
administracja

Zasoby

Drogi

Zieleń i tereny
wód
powierzchnio
wych

Ogółem

Obręb
Liczba
działek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

Liczba
działek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

Liczba
działek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

Liczba
działek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

Liczba
działek
(szt.)

Powierzchnia
(ha)

Liczba
działek
Powierzchn
ia
(ha)
442

Bolimows
ka

247

3,1578

16

10,4966

149

9,5761

16

1,0875

14

2,1566
26,4746
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Bratkowi
ce

188

11,6300

44

6,8025

271

18,3083

45

3,7178

28

2,5461

576

Górki

15

0,9715

5

0,4565

52

2,2504

86

9,4055

10

2,9319

43,0047

Górki

14

0,9691

5

0,4565

86

9,4055

11

2,9177

51

2,2413

167

Kostka

23

5,9247

29

8,8818

75

14,6971

204

27,7008

54

124,233
6

15,9901

Korabka

22

7,6052

57

13,3882

249

28,6908

21

2,9835

137

31,7878

486
84,4555

Kostka

23

5,9247

29

8,8818

204

27,6311

58

129,592
3

73

10,4723

Śródmieś
cie

89

6,2805

58

10,9466

38

4,5098

253

25,1637

34

13,2184

17

13,2734

4

0,4010

201

6,2022

45

7,5236

72

20,5517

339

Zielkówk
a

3

0,1433

8

2,3361

17

5,6174

54

8,2061

5

2,9023

47,9519

Małszyce

10

4,4118

0

0

54

10,0423

0

0

41

10,7001

Łowicka
Wieś

387

182,5022

105
25,1542

Śródmieś
cie

472
89

6,2805

58

10,9466

233

23,0442

34

13,2184

58

6,6293
60,1190

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

*

użytkowanie wieczyste na działkach własności Gminy Miasta Łowicza

**

dane uwzględniają działkę w obr Kostka o pow. 0,2113 ha będącą własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Łowicz,
przeznaczona pod tereny dróg publicznych

***

dane uwzględniają działki w obr Korabka, o pow. 0,8436 ha będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Łowicz

Biorąc pod uwagę dane z powyższej tabeli udział procentowy w powierzchni wszystkich gruntów, którymi
dysponuje gmina miasta Łowicz (w zaokrągleniu do 1%:) wynosi:
-

dla gruntów własności Miasta Łowicza w użytkowaniu wieczystym 9%,

-

dla gruntów w trwałym zarządzie , użytkowaniu oraz powierzonych w administrację – 12%,

-

dla gruntów stanowiących zasób Gminy Miasta Łowicza – 79 % (w tym drogi - 25%, zieleń i tereny wód
powierzchniowych - 34% , pozostałe zasoby – 20%)
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1. Powiększenie zasobów Gminy Miasto Łowicz w 2021 roku
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiło powiększenie zasobów mienia komunalnego
o nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne oraz obszary parku leśnego.
-

7 działek pod drogi przeszło na własność Gminy Miasto Łowicz z mocy prawa za odszkodowaniem
na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami po podziale,

-

5 działek pod drogi zostało nabytych na podstawie aktu notarialnego,

-

2 działki przeznaczone na obszary parku leśnego zostały nabyte na podstawie aktu notarialnego,

-

z 1 działki, będącej własnością Miasta Łowicza, zdjęto użytkowanie wieczyste - powiększyła ona
zasób jako działka pod drogę.

Tabela nr 14. | Nabycia do zasobów
Lp.

Wydatkowane
środki w zł

Określenie nieruchomości nabytej do zasobów

1

Przejście na własność Miasta Łowicza za odszkodowaniem działki
o pow. 0,0013 ha położonej w obr. Korabka pod drogę publiczną

906,00

2

Przejście na własność Miasta Łowicza za odszkodowaniem działki
o pow. 0,0078 ha obr. Korabka pod drogę publiczną

5 435,00

3

Przejście na własność Miasta Łowicza za odszkodowaniem działki
o pow. 0,0043 ha obr. Korabka pod drogę publiczną

2 313,00

4

Przejście na własność Miasta Łowicza za odszkodowaniem dwóch działek o pow.
0,0389 ha obr. Bolimowska pod drogę publiczną

20 924,00

5

Wygaśniecie użytkowania wieczystego na działce o pow. 0,0051 ha, obr. Korabka,
pod drogę publiczną

2 170,00

6

Nabycie działki o pow. 0,0508 ha, obr. Bolimowska pod drogę publiczną

28 936,80

7

Nabycie działki o pow. 0,0817 ha, obr. Bolimowska, pod drogę publiczną

54 543,40

8

Nabycie trzech działek o pow. 0,0764 ha, obr. Bolimowska, pod drogi publiczne

42 891,68

9

Przejście na własność Miasta Łowicza za odszkodowaniem dwóch działek o pow.
0,0313 ha obr. Bolimowska, pod drogę publiczną

16 840,00

10

Nabycie dwóch działek o pow. 1,0642 ha, obr. Kostka, przeznaczonych na obszary
parku leśnego

137 366,40

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Suma wydatków na powiększenie zasobów mienia komunalnego w 2021 r. wyniosła 312
326,28 zł.
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2. Pomniejszenie mienia komunalnego
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano 8 transakcji sprzedaży nieruchomości
gruntowych, w których sprzedano 22 działki w drodze przetargu
Tabela nr 15. | Sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2021 r. i osiągnięte dochody z tego tytułu:
Lp.

Dochody ze
sprzedaży
w zł

Określenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży

1

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0697 ha, położonej w obrębie Korabka przy ul.
Klonowej

87 300,81

2

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie Korabka przy
ul. Klonowej

83 601,63

3

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie Korabka przy
ul. Klonowej

89 552,85

4

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0711 ha, położonej w obrębie Korabka przy
ul. Akacjowej

90 504,07

5

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1376 ha, położonej w obrębie Korabka przy ul.
Akacjowej

176 089,43

6

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,4242 ha, położonej w obrębie Korabka przy ul.
Grunwaldzkiej

289 861,79

7

Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0599 ha, położonej w obrębie Bolimowska
przy ul. Filtrowej

8

Sprzedaż nieruchomości o pow. 1,4942 ha, położonej w obrębie Łowicka Wieś,
przy ul. Ekonomicznej

37 812,38
819 439,02

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody ze sprzedaży ww. nieruchomości gruntowych w 2021 r. wyniosły 1 674 161,98 zł

W 2021 r. dokonano jednej sprzedaży nieruchomości lokalowej. Sprzedano spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Szklanych Domów w Warszawie. Dochód z tytułu
sprzedaży tej nieruchomości to

657 000,00 zł. W 2021 r. wpłynęła także spłata ratalna pozostałej ceny

sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 7 w kwocie 1 407,27 zł.
Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021 r. wyniosły 2 332 569,25 zł.
Na powyższa kwotę wpływ ma fakt, że wadium dot. sprzedaży mieszkania w Warszawie
w wysokości 50 000 zł oraz nieruchomości przy ul. Ekonomicznej wysokości 60 000 zł zostało zaksięgowane
na koncie depozytowym. W 2022 r. należy wystawić fakturę vat na 16 000 zł - należny podatek 2 991,87 dot.
transakcji nr 3 z tabeli nr 3.
W 2021 r. mienie gminne pomniejszono o:
-

trzy działki (obr. Łowicka Wieś, obr. Górki, obr. Bolimowska) z tytułu zasiedzenia,
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-

jedną działkę (obr. Górki) na skutek zwrotu nieruchomości,

-

dwie działki (obr. Bratkowice, obr. Górki) ze względu na przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.

3. Dane dotyczące gruntów przekazanych w trwały zarząd, administrację i użytkowanie
Nieruchomości będące własnością Gminy Miasto Łowicz, które zostały przekazane w trwały zarząd
i administrację jednostkom podległym gminie i użytkowanie innym osobom prawnym mają powierzchnię
66,8493 ha. W 2021 r. nastąpiła zmiana dot. nieruchomości o pow. 0,4187 ha położonej w obr. Śródmieście
przy 3 Maja 11, będącej wcześniej w użyczeniu MOPS, która została przekazana w administrację Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.

Tabela nr 16. | Struktura władania gruntami przekazanymi w trwały zarząd, administrację
i użytkowanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku:
Lp.

Powierzchnia przekazanej
nieruchomości

Nazwa jednostki

1.

Zakład Usług Komunalnych

22,9961 ha

2.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

12,7039 ha

3.

Szkoły podstawowe

7,8873 ha

4.

OSIR

7,3841 ha

5.

Polski Związek Działkowców

7,5863 ha

6.

Polski Związek Wędkarski

4,2945 ha

7.

Przedszkola

3,1692 ha

8.

Miejski Zakład Komunikacji

0,3497 ha

9.

Łowicki Ośrodek Kultury

0,3206 ha

10.

MOPS

0,0809 ha

11.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

0,0767 ha

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody uzyskane z opłat rocznych z tytułu przekazania gruntu w trwały zarząd i użytkowanie
w 2021 r. wyniosły 95 289,34 zł.

4. Dane dotyczące gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz pozostają w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych, spółdzielni i innych osób prawnych.
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Powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym w 2021 r uległa zmianie w stosunku
do roku ubiegłego ze względu na dwa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(obr. Bratkowice, obr. Górki) oraz ze względu na zdjęcie użytkowania wieczystego z działki, która została
wydzielona pod drogę (obr. Korabka), a także przez zasiedzenie nieruchomości w użytkowaniu wieczystym obr.
Górki.
Dochody uzyskane z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności w 2021 r. wyniosły 434 349,76 zł (na kwotę tą mają wpływ wpłaty za przekształcenia
dokonane w latach ubiegłych)
Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz pozostają w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych, spółdzielni i innych osób prawnych. Powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu
wieczystym w 2021 r uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego ze względu na dwa przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności (obr. Bratkowice, obr. Górki) oraz ze względu na zdjęcie
użytkowania wieczystego z działki, która została wydzielona pod drogę (obr. Korabka), a także przez
zasiedzenie nieruchomości w użytkowaniu wieczystym obr. Górki.
Dochody uzyskane z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności w 2021 r. wyniosły 434 349,76 zł (na kwotę tą mają wpływ wpłaty za przekształcenia
dokonane w latach ubiegłych)
Tabela nr 19. | Struktura rozdysponowania gruntów, według celu użytkowania, pozostających
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wg stanu na 31 grudnia 2021 roku:
Liczba
działek

Powierzchnia
w ha

Pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

25

0,9170

Pod garaże i drogi dojazdowe

134

0,3854

Działki usługowe i handlowe

29

3,9329

Pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Medycznej i ul. Topolowej

11

0,184

Działki rolne

4

1,9932

193

7,4381

Użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne

Ogółem

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

W użytkowaniu wieczystym spółdzielni i innych osób prawnych pozostaje grunt o pow.
41,9957 ha, w tym:
* z przeznaczeniem na cele produkcji, usług, handlu i rzemiosła pozostaje grunt o pow. łącznej
25,9734 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:

-

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

6,0790 ha

-

Polski Związek Działkowców

12,9585 ha

-

PSS "Społem"

0,3720 ha
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-

Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa

2,1103 ha

-

Gminna Spółdzielnia "SCH"

0,5425 ha

-

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

0,7101 ha

-

Polski Związek Motorowy

0,4036 ha

-

Zakład Doskonalenia Zawod.

0,0740 ha

-

Strażnica Tow. Biblijnego i Traktat.

0,0578 ha

-

„ANDREA” spółka jawna

0,4462 ha

-

Firma „Pięta” spółka jawna

0,5709 ha

-

Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A.

0,0048 ha

-

„AGROFARM”

0,4475 ha

-

TREI REAL ESTATE POLAND Z.O.O

0,6655 ha

-

Danpol

0,2867 ha

-

PF Nova

0,0982 ha

-

Hydro-spaw

0,1458 ha

* z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, inne i pod garażami oraz drogami dojazdowymi
do garaży pozostaje grunt o pow. łącznej 16,0223 ha, który rozdysponowany jest w poniższy sposób:

-

Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

14,6969 ha

-

MSM "Młodość"

0,8014 ha

-

MSM "Oszczędność"

0,2143 ha

-

MSM "Przyszłość”

0,2162 ha

-

MSM "Domino"

0,0935 ha

Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych
ww. gruntów w 2021 r. wyniosły 866 618,14 zł.

5.

Dane dotyczące gruntów oddanych w dzierżawę
Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz przeznaczone pod handel lub usługi obejmujące

obszar Targowiska Miejskiego, stanowiące fragmenty pasów drogowych, użytkowane jako wysypisko
oraz nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oddawane są w dzierżawy
czasowe. Gmina Miasta Łowicza udostępnia również swój teren kołom łowieckim działającym na terenie miasta.

Tabela nr 20. | Dane dot. dzierżawionych nieruchomości, wg stanu na 31 grudnia 2021 roku:
Obiekty dzierżawione

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

Ilość

Powierzchnia
dzierżawiona

Obiektów

ROK

|

Strona 41 z 232

Nieruchomości gruntowe zabudowane urządzeniami liniowymi

1

sieć cieplna (kanały
ciepłownicze) –
5641 mb

Nieruchomości gruntowe pod kioskami handlowymi
usytuowanymi w pasach drogowych ulic gminnych i skwerach
zielonych

5

109,80 m2

Nieruchomość gruntowa pod urządzonym zejściem do piwnic
kamienicy przy pl. Stary Rynek 14, zlokalizowana w pasie
drogowym

1

5,80 m2

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w pasie drogowym ul.
Zielnej

1

1 473 m2

Nieruchomość gruntowa Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz
z wybudowaną infrastrukturą techniczną, z naniesieniami w
postaci Szaletu Miejskiego o pow. zabudowy 70,70 m 2,
tymczasowego pawilonu handlowego o pow. zabudowy 20,73 m 2,
obejmująca również części nieruchomości gruntowych pod
istniejącymi tymczasowymi kioskami i pawilonami handlowymi,
a także miejscami parkingowymi zlokalizowanymi bezpośrednio
za pawilonami handlowymi (typu „Metalplast - Isotherm”,
„Atlantis”,
„Stolbud - Bydgoszcz”, kioskami typu „Gąbin”), w celu
prowadzenia działalności handlowo – usług owej

1

24 966 m2

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w gminie Łowicz, obręb
Jastrzębia- użytkowana jako wysypisko

21

191 946 m2

Tereny łowieckie

1

-

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody z powyższych dzierżaw w 2021 r. wyniosły 10 601,15 zł. Na kwotę tą ma wpływ umorzenie
za dzierżawę dla klubu sportowego Pelikan .
Przedmiotem dzierżawy są również grunty wykorzystywane na cele rekreacyjne, rolnicze, działki
uzupełniające do działek siedliskowych i zajęte pod kioskami handlowymi poza pasem ulic oraz teren pod
organizację imprez okolicznościowych, co przedstawia Tabela nr 7

Tabela nr 21. | Dane dot. dzierżawionych nieruchomości, wg stanu na 31 grudnia 2021 roku:
Ilość działek

Ilość obowiązujących
umów w 2021

Powierzchnia w
ha

- Rolnicze i stawy rybne

22

13

43,4555

- Handlowe

4

4

0,0442

Cel dzierżawy
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- Inne (rekreacyjne, składowe,
mieszkaniowe, uzupełniające do
siedlisk, pod garaże itp.)

133

107

4,5775

- Pod organizacje imprez (Boże
Ciało, Cyrk)

3

4

2,0700

162

128

50,1472

Ogółem

Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Dochody z powyższych dzierżaw w 2021 r. wyniosły 73 587,34 zł.
•

Koszty wynikające z użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa oraz z posiadania
gruntów przez Miasto Łowicz

Za grunty, które nie stanowią własności Gminy Miasto Łowicz, ale należą do zasobów gminy, gdyż
miasto ma do nich prawo użytkowania wieczystego, pobierana jest opłata roczna.
W 2021 r. Miasto Łowicz zapłaciło kwotę 21 618,70 zł. tytułem opłaty rocznej w tytułu
użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa. W tym 19 141,71 zł. za działki przy ul Piekarskiej,
obręb Korabka oraz 2 476,99 zł. za plac przed dworcem Przedmieście, obręb Kostka.
Teren parkingu przy ulicy Dworcowej, położony jest na działkach własności Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym PKP. Miasto wykorzystuje ten teren na podstawie umowy najmu zawartej z PKP.
W 2021 r. miasto zapłaciło kwotę 10 606,15 zł z tytułu umowy najmu pod parking przy ulicy Dworcowej.
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V. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,
uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr LXIII/444/2018 z dnia 27 września 2018 r.
PRZEDMIOT I ZAKRES STUDIUM
Dokument jest trzecią edycją STUDIUM. Na potrzebę sporządzenia STUDIUM wskazały następujące
przesłanki:
•

obowiązek dostosowania dokumentu do ustaleń nowego planu zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego,

•

konieczność dostosowania dokumentu do wymogów obowiązujących przepisów prawa,

•

uwzględnienie wniosków mieszkańców wnoszących o przeznaczenie w planie miejscowym
terenów pod zabudowę, a co nie mogło nastąpić z uwagi na brak zgodności z ustaleniami
obowiązującego STUDIUM,

•

stworzenie oferty terenowej pod rozwój funkcji produkcyjnych, mieszkaniowych i usługowych.

Dokument określa cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie będzie realizować Samorząd
na obszarze miasta. Przedmiotem STUDIUM jest obszar miasta w granicach administracyjnych,
z ludnością, zagospodarowaniem, środowiskiem przyrodniczym i kulturowym oraz z uwzględnieniem powiązań
z obszarami sąsiednimi.
Zakres STUDIUM obejmuje podstawowe problemy życia miasta, w tym między innymi dotyczące:
•

kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów,

•

kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
terenów wyłączonych spod zabudowy,

•

obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego,

•

obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

•

kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

•

obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

•

obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym,

•

obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych,

•

obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,

•

obszarów przestrzeni publicznej,
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•

obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne,

•

kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

•

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA
Na terenie miasta obowiązuje 49 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które obejmują swym zasięgiem 1224 ha co stanowi 53% ogólnej powierzchni miasta – 2342 ha. Zostały
uchwalone przepisy prawa miejscowego zatwierdzone uchwałami określonymi w poniższym zestawieniu.
W 2020 roku podjęto 5 uchwał.
Tabela nr 22. | Rejestr uchwał w sprawie planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta
Uchwała
Uchwała Nr XXI/183/96 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 13
poz. 107 z 09.08 1996 r.)
Uchwała Nr XXIX/270/96 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 1996r. w sprawie zmiany
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego z 1997 r. Nr 5 poz. 22 z 24.03.1997 r.)
Nr XXXVI/341/97 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 sierpnia 1997r. w sprawie zmiany ustaleń
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr 21 poz. 133 z 24.10.1997 r.)
Uchwała Nr XLII/389/98 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie zmiany ustaleń
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr 5 poz. 42 z 09.04.1998 r.)
Uchwała Nr XV/28/99 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie zmiany ustaleń
miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego Nr33 poz. 146 z 08.04.1999 r.)
Uchwała Nr XVI/147/99 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj.
Skierniewickiego z 2000r. Nr24 poz. 122)
Uchwała Nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem
terenów zamkniętych
Uchwała Nr XL/234/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 167 poz. 1677 z 28 maja 2005 r.)
Uchwała Nr XL/236/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, fragmenty położone

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 45 z 232

w rejonie ul. Tkaczew i 3-Maja, ul. Bolimowskiej, ul. Dworcowej, ul. Żwirki i Wigury, oraz ul. gen.
St. Klickiego i rz. Zwierzyniec (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 167 poz. 1678 z 28 maja 2005 r.)
Uchwała Nr XLIII/266/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmenty obszarów urbanistycznych Kostka
i Łowicka Wieś w rejonie ulic Katarzynów - Łyszkowickiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 274 poz. 2674 z 05
września 2005 r.)
Uchwała Nr XLIII/268/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Kostka w rejonie
ulic Powstańców 1863 roku - Kaliskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 274 poz. 2675 z 05.09.2005 r.)
Uchwała Nr LVII/352/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Korabka, fragment położony
w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 332 poz. 2554 z 29 września 2006
r.)
Uchwała Nr LXIII/387/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 października 2006 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego
Korabka w rejonie ul. Armii Krajowej – obszar leśny przy północnej granicy miasta (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 7 poz. 65 z 17 stycznia 2007 r.)
Uchwała Nr XIV/119/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu Łowicka Wieś, obszar pomiędzy
rzeką Uchanką, a ulicami Łódzką i Prymasowską (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 318 poz. 2886 z 12
października 2007 r.)
Uchwała Nr XIV/120/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu Korabka w rejonie ulic
Warszawskiej, Nadbzurzańskiej i Nadbzurzańskiej Dolnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 323 poz. 2902 z 1
października 2007 r.)
Uchwała Nr XVII/147/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb ewidencyjny Górki
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 362 poz. 3234 z 30 listopada 2007 r.)
Uchwała Nr XVII/141/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego
Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Małszyce (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 370 poz. 3273 z 10 grudnia
2007 r.)
Uchwała Nr XXVI/246/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego
Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 274 poz. 2451 z 19
sierpnia 2008 r.)
Uchwała Nr XXIII/227/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem
terenów zamkniętych, obejmujący fragmenty położone przy ulicach: Podrzecznej – Browarnej – Św.
Floriana, Aptekarskiej – Al. Sienkiewicza – Pijarskiej, przy Placu Stary Rynek oraz Plac Nowy Rynek. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego Nr 188 poz. 1775 z dnia 10 czerwca 2008 r.)
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Uchwała Nr XXXIV/309/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30.12.2008 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, fragmenty
położone w rejonie ulicy 3-Maja, Dworcowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 25 poz. 272 z dnia 17 lutego
2009 r.)
Uchwała Nr LXII/494/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26.08.2010 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obręb ewid. Korabka, obszar urbanistyczny Korabka,
fragment położony w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej, w kwartale ulic Grunwaldzka – Klonowa –
Wierzbowa - Magnoliowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 297 poz. 2480 z dnia 14 października 2010 r. z dnia
14 października 2010 r.)
Uchwała Nr LXII/495/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26.08.2010 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska, w rejonie ulic
Niciarniana – Polna. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 297 poz. 4481 z dnia 14 października 2010 r. z dnia 14
października 2010 r)
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24.02.2011 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, w rejonie
ul. Magazynowej. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 118 poz. 1077 z 27 kwietnia 2011 r.)
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24.02.2011 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii
Krajowej – Nadbzurzańskiej, teren przy ul. Przemysłowej. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 118 poz. 1078 z dnia 27
kwietnia 2011 r.)
Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28.04.2011 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów
zamkniętych, w rejonie ulic Jagiellońska- Chrobrego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 169 poz.1686 z dnia 10
czerwca 2011 r.)
Uchwała Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza – obszar urbanistyczny Bratkowice
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 4200 z dnia 16 grudnia 2011 r.)
Uchwała Nr XX/136/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obrębie ewidencyjnym Górki (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 lutego 2012 r. poz. 510)
Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka,
w rejonie ul. Chełmońskiego i Cegielnianej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 maja 2012 r. poz. 1556)
Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście
z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ul. Nowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 maja 2012 r.
poz. 1557)
Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście
z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ul. 3 Maja (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 maja 2012 r.
poz. 1558)
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Uchwała Nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście
z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Zduńskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 23 sierpnia
2012 r. poz. 2593)
Uchwała Nr LIII/365/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska,
w rejonie ulic Bolimowska – Filtrowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. poz. 1994)
Uchwała Nr LIII/366/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Kostka,
w rejonie ulic: Powstańców-Kolejowej-Kaliskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz.
2019)
Uchwała Nr LIII/367/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście
z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulic Akademickiej, Nowej, Św. Floriana, Zduńskiej i placu
Przyrynek (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 maja 2014 r. poz. 2307)
Uchwała Nr LVII/394/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego
Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 31 lipca 2014 r. poz.
2953)
Uchwała Nr LVII/395/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar
urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 1 sierpnia 2014 r. poz. 2972)
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Korabka,
fragment położony w rejonie ulic Armii Krajowej – Strzeleckiej (dla obszaru położonego w rejonie
ul. Armii Krajowej). (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 2647)
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic
Łęczycka - Miodowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lipca 2015 r. poz. 2777
Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Kostka,
fragment położony w rejonie ulic Powstańców 1863 r. - gen. Władysława Sikorskiego - Marszałka Józefa
Piłsudskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 22 sierpnia 2016 r. poz. 3752)
Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2566 z 18.05.2017 r.)
Uchwała Nr 386/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza - obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony
przy ulicy Tuszewskiej (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2433 z 24.04.2018 r.)
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Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Małszyce, fragment położony przy
ul. Poznańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2567 z 10.05.2018 r.)
Uchwała Nr LX/420/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment
położony w rejonie ulic: Akademickiej i Alei Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4138
z 16.08.2018 r.)
Uchwała Nr LXIII/443/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2018r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment
położony w rejonie ulic: Podrzecznej – Starorzecze - Mostowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5430
z 18.10.2018 r.)
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, fragment
położony przy ul. Kaliskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7046 z 31.12.2018 r.)
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Kostka fragment położony
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7047 z 31.12.2018 r.)
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, obszar
położony przy ulicy Warszawskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7048 z 31.12.2018 r.)
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Łowicka Wieś, obszar
położony w rejonie ulic: Prymasowskiej, Jana Pawła II i Tuszewskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7049
z 31.12.2018 r.)
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, obszar
położony przy ulicy gen. St. Klickiego (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2633 z dnia 30 kwietnia 2019 r.)
Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Bolimowska,
w rejonie ul. Bolimowskiej (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 23 czerwca 2020 r. poz. 3595)
Uchwała XXVI/233/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza - obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment
położony przy ulicy Tuszewskiej (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia15.09.2020 r., poz. 5044)
Uchwała XXVII/240/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Bolimowska,
w rejonie ulicy Polna - Niciarniana (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 14 października 2020 r. poz. 5429)
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Uchwała XXIX/255/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka,
w rejonie ulicy gen. St. Klickiego (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 01 lutego 2021 r. poz. 445)
Uchwała XXIX/256/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka,
w rejonie ulicy Poznańskiej - Strzelczewskiej (publ. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1 lutego 2021 r. poz. 446)
Uchwała nr XXXIV/306/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska,
w rejonie ulicy Bolimowskiej
Uchwała nr XXXIX/338/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/70/2019 Rady
Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska, w rejonie ulicy
Wschodnia-Kresowa
Uchwała nr XLVI/368/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewidencyjnego Korabka
i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka
Uchwała nr XLVI/369/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewidencyjnego Zielkówka
w rejonie ulicy Kaliskiej i ulicy gen. St. Klickiego
Źródło: Wydział Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Plany miejscowe oraz zmiany do tych planów zostały sporządzone w okresie od 1996 r. do 2021 r.
w trybie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym a następnie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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VI. INFORMACJA O ZASOBIE MIESZKANIOWYM I UŻYTKOWYM
W ŁOWICZU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Łowicz,
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną w celu zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy i innymi nieruchomościami.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Miasta Łowicza, administrowane przez Zakład, na dzień 31.12.2021
r. przedstawiają się, jak niżej:
•

529 lokali stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, o pow. uż. 21 206,46 m2, (w tym
2 pomieszczenia tymczasowe o pow. uż. 69,29 m 2),

•

255 lokali stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, położonych w 16-tu Wspólnotach
Mieszkaniowych, które powierzyły funkcję zarządzania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Łowiczu, o pow. uż. 10 596,93 m2,

•

43 lokale stanowiące własność Gminy Miasta Łowicza, położonych w 4-ch Wspólnotach
Mieszkaniowych zarządzanych przez osoby fizyczne (Kostka 1, Kostka 15, Kostka 16, Bawełniana
4), o pow. uż. 2 058,70 m2,

•

114 lokali w tzw. administracji zleconej (własność prywatna), o pow. uż. 4 186,73 m2, (w tym
2 pomieszczenia tymczasowe o pow. uż. 54,97 m 2).

Ogółem w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na dzień 31.12.2021 r.
w dobrym stanie technicznym znajduje się 941 lokali o ogólnej powierzchni użytkowej 38 048,82 m2,
stanowiących zasób Gminy Miasto Łowicz, w których znajdują się 4 pomieszczenia tymczasowe
o pow. uż. 124,26 m2.
Na dzień 31.12.2021 r. w zasobach znajduje się 19 lokali wolnych:
-

6 lokali ze wskazaniem dla przyszłych najemców,

-

12 lokali w trakcie remontu lub przeglądu technicznego niezgłoszonych do Urzędu Miejskiego
w Łowiczu,

-

1 lokal zgłoszony do Urzędu Miejskiego w Łowiczu bez wskazania.

Ponadto w zasobach ZGM znajdują się 49 wolnych lokale w złym stanie technicznym o łącznej
pow. 2 021,07 m2, które nie zostały wliczone do ogólnej liczby lokali i ich powierzchni.
Łączny zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Łowicz administrowany/zarządzany przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, to 990 lokali o ogólnej powierzchni użytkowej 40 069,89 m2.
Na podstawie Zarządzenia Nr 234a Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 30.08.2021 r. w sprawie
przekazania w administrację Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu wycofanej z użytkowania
nieruchomości przy ul. 3 Maja 11 przejęta została protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 30.08.2021 r.
nieruchomość zabudowana przy ul. 3 Maja 11, obręb 0008 – Śródmieście, oznaczona numerem działki
ewidencyjnej 2428 o pow. 0,4187 ha. Budynek parterowy nr 3 o pow. 111,50 m² usytuowany na
ww. nieruchomości wynajmowany jest na działalność gospodarczą - warsztat samochodowy.
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Zakład administruje łącznie 29 lokalami użytkowymi o pow. uż. 2 369,71 m2, w tym:
•

budynkiem użytkowym przy ul. Nowej 5 o pow. uż. 211,44 m 2 ,

•

budynkiem użytkowym przy ul. 3 Maja 11 o pow. uż. 111,50 m²

•

budynkiem użytkowym przy ul. Kaliskiej 6 o pow. uż. 1 172,90 m2, 4 – kondygnacyjnym, w którym
mieszczą się: Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu i inne podmioty zewnętrzne w ramach umowy najmu.

Zakład administruje również nieruchomością zabudowaną położoną w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5,
na której znajduje się budynek biurowy z częścią socjalną i wydzieloną częścią restauracyjną, budynek
gospodarczo - garażowy i budynek garażowy.
Na podstawie Zarządzenia nr 432/2020 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 31.12.2021 r. w sprawie
zwolnienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, z administrowania części nieruchomości położonej
w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5 odłączono z ogólnej pow. 1,4956 ha niezabudowane działki ozn. nr 2959/4
o pow. 0,0577 ha oraz nr 2960/13 o pow. 0,0932 ha. Na dzień 31.12.2021 r. łączna powierzchnia
ww. nieruchomości wynosi: 1,3547 ha.
W administrowaniu i zarządzaniu ZGM, łącznie znajdują się 64 nieruchomości mieszkalne
i mieszkalno-użytkowe oraz 4 budynki użytkowe, w tym Zakład zarządza 16-toma Wspólnotami
Mieszkaniowymi, w których poza lokalami Gminy Miasta Łowicza znajduje się 197 lokali stanowiących
własność osób fizycznych o pow. uż. 7 902,83 m2.
W omawianym okresie, w wyniku podjętych działań, odzyskano 32 lokale mieszkalne, w tym:
•

11 lokali przejętych w wyniku dobrowolnego przekazania przez najemcę,

•

20 lokali przejętych w wyniku zgonu najemcy,

•

1 lokal przejęty w wyniku wyroku eksmisyjnego.

Zawarto 70 umów najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego lokalu, zamiennego oraz pomieszczeń
tymczasowych, w tym:
•

13 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku z nowym przydziałem,

•

8 umów najmu socjalnego w związku z nowym przydziałem,

•

7 umów w związku z przywróceniem tytułu prawnego do lokalu,

•

2 umowy najmu lokalu zamiennego,

•

21 umów najmu socjalnego lokalu w związku ze wznowieniem umów na najem socjalny po upływie
terminu ich zawarcia,

•

4 umowy najmu pomieszczenia tymczasowego w związku ze wznowieniem umów na pomieszczenia
tymczasowe po upływie terminu ich zawarcia,

•

5 umów najmu lokalu mieszkalnego w związku ze zmianą statusu lokalu z socjalnego na mieszkalny na
skutek zwiększenia dochodów najemcy,

•

3 umowy w związku z przedłużeniem umowy najmu lokalu zamiennego,

•

3 umowy najmu lokalu zamiennego ( w tym 1 na najem socjalny lokalu),

•

3 umowy najmu socjalnego lokalu w wykonaniu wyroków eksmisyjnych,
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•

1 umowa najmu mieszkalnego w związku z zamianą,
W ramach działań windykacyjnych:

•

wysłano 209 wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali,

•

skierowano do sądu powszechnego 17 pozwów w tym:
✓

8 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu i pozostałych opłat
niezależnych od wynajmującego,

✓

8 pozwów o eksmisję z lokalu,

✓

1 pozew o przejęcie nieruchomości,

•

skierowano do Komornika Sądowego 39 wniosków egzekucyjnych o roszczenie pieniężne,

•

zawarto z dłużnikami 36 porozumień w tym:
✓

17 porozumień na umorzenie odsetek i należności podstawowej,

✓

1 porozumienie na umorzenie odsetek,

✓

11 porozumień na rozłożenie na raty należności podstawowej,

✓

7 porozumień na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali
przy pracach remontowych i porządkowych. Na dzień 31.12.2021 r. 3 osoby odpracowują dług, 1 osoba
dostarczyła dokumenty i nie podpisała umowy, 1 osoba złożyła podanie i nie dostarczyła potrzebnych
zaświadczeń. Łącznie kwota odpracowanych należności na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 12 569,90 PLN.
Ściągalność należności na 31.12.2021 roku bez odpracowania zadłużenia i umorzeń wynosi łącznie
100,04%, w tym należności głównej oraz kosztów sądowych i komorniczych 101,11% oraz odsetek 38,29%.

6.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA
MIESZKANIOWEJ W ŁOWICZU W CZASIE PANDEMII COVID-19.

ZAKŁADU

GOSPODARKI

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku Dz. U. z 2020 r.
poz. 491), podczas zagrożenia epidemiologicznego związanego z obecnością Koronowirusa SARS-CoV-2
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom petentów, mając na względzie zachowanie sprawnego działania Zakładu,
pracował w trybie normalnym, w pełnej obsadzie kadrowej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,
w pełni wyposażeni przez Zakład w środki ochrony osobistej.
Obsługa petentów odbywała się .na korytarzu siedziby Zakładu przy głównym wejściu zorganizowano
biuro podawcze i bezpośrednią obsługę w celu ograniczenia przemieszczania się petentów po siedzibie Zakładu.
Interesanci, których obecność była niezbędna w celu załatwienia formalności w zakresie podpisywania umów
najmu, wypełnienia wniosków o dodatek mieszkaniowy, zawierania porozumień przyjmowani byli
w obowiązującym reżimie sanitarnym, natomiast sprawy z zakresu administrowania nieruchomościami nie
wymagające osobistej obecności (awarie, wywóz nieczystości, zapytania itp.) interesanci mogli zgłaszać
e-mailowo, telefoniczne lub poprzez wrzucenie korespondencji do przygotowanych skrzynek nadawczych
zamontowanych w budynku siedziby ZGM (na parterze i przed wejściem na III piętrze) oraz na osiedlach
mieszkaniowych administrowanych/zarządzanych przez nasz Zakład.
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Informację o ograniczeniach i sposobie załatwiania spraw wraz z podaniem numerów telefonów
i adresu e-mail były zamieszczone na stronie internetowej oraz wywieszone na klatkach schodowych
w budynkach administrowanych przez ZGM w Łowiczu. Wszystkie zadania nałożone na Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Łowiczu zostały wykonane terminowo.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło:

26 osób

26 etatów

12 osób

12 etatów

7 osób

7 etatów

7 osób

7 etatów

w tym:
- administracja
w tym: 1 osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym
- konserwatorzy
- pracownicy obsługi administracyjnej i pomocniczej
w tym dozorcy (omiatacze)

DOCHODY w tys. PLN

6 460 389,13

w tym:
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa

3 924,53

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej
i koszty upomnień

6 683,04

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek sektora finansów publicznych

5 474 405,76

wpływy z usług z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe

889 293,99

wpływy z pozostałych odsetek

37 291,44

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

30 378,24

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów

15 452,00

wpływy z różnych dochodów

2 960,13

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu działalności
gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w 2020 r. przedsiębiorcom wynajmującym/
wydzierżawiającym lokale użytkowe od Gminy Miasta Łowicza w roku 2021, udzielił ulgi w postaci obniżenia
stawek czynszu i dzierżawy w kwocie 35 945,48 PLN.
WYDATKI w tys. PLN

7 428 552,50

w tym:
wydatki bieżące
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w tym:


wydatki jednostek budżetowych

462 391,65



wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 988 943,51



wydatki związane z realizacją zadań

4 959 042,40



świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 174,94

wydatki majątkowe inwestycyjne

462 391,65

Na zabezpieczenie pracowników Zakładu w środki ochrony osobistej (tj. maseczki, rękawiczki
jednorazowe, przyłbice i środki dezynfekujące) wydatkował kwotę 953,07 PLN
Należności (zaległości) z tytułu najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania z lokalu i opłat
niezależnych od wynajmującego, kosztów sadowych i komorniczych bez odsetek na dzień 31.12.2021r. wynoszą
1 874 015,90 PLN.

6.2. INFORMACJA O WYPŁACONYCH DODATKACH MIESZKANIOWYCH
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wpłynęło 651 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego z czego rozpatrzono 642 i wydano:
- decyzje pozytywne

- 622

- decyzje odmowne

- 20

Powodem wydania decyzji odmownej było:
•

w 1 przypadku przekroczona powierzchnia normatywna o 30 %,

•

w 7 kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury (od 1 lipca 2021 r. 0,5 %
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w dniu wydania decyzji),

•

w 1 przypadku braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

•

w 11 obliczona kwota dodatku ujemna.

Wypłacona kwota w okresie 12 miesięcy 2021 roku – 874 315,18 zł
Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego

- 734,84 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego

- 25,82 zł

Tabela nr 23. | Udział procentowy wypłaconych kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów
mieszkaniowych:
Mieszkania w zasobie komunalnym miasta

63 %

Mieszkania w zasobie spółdzielczym

23 %

Mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych

5%

Mieszkania w zasobie prywatnym

8%

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 55 z 232

Mieszkania w zasobie innym

1%

Źródło: Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

- na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu wydano 55 decyzji
wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego , do czasu uregulowania zaległości.
- wydano 14 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy w tym: z powodu
śmierci wnioskodawcy - 9, wyprowadzenia się z lokalu – 4, uchylenie decyzji-odwołanie-1.

6.3. INFORMACJA O PRZYZNANYCH DODATKACH ENERGETYCZNYCH
Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wysokość dodatku energetycznego wypłacanego w okresie od
1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosiła:
✓ 10,94 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
✓ 15,19 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
✓ 18,23 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób.
Od 1 maja 2021 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca na podstawie obwieszczenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego – M.P.
z 2021 r., poz. 393, wynosi:
✓ 12,09 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
✓ 16,79 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
✓ 20,15 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 16 870,95 zł
W powyższym okresie wydano 260 decyzji przyznających dodatek energetyczny, z czego:
- 124 dla gospodarstw 1 osobowych,
- 114 dla gospodarstw od 2 do 4 osób,
- 22 dla gospodarstw 5 i więcej osób.
Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują
dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot
określonych na ten cel w ustawie budżetowej.
Urząd Miejski w Łowiczu wykorzystał w 2021 roku dotację celową w kwocie 17034,29 zł z czego
kwota 163,34 zł
stanowiła koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku
energetycznego, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Kwota ta została wydatkowana na
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zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Łowiczu zajmującego się realizacją przepisów o dodatkach energetycznych.
Tabela nr 24. | Wydatki Inwestycyjne ZGM w Łowiczu w 2021 r. w PLN dotyczące zasobu
mieszkaniowego:
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego
w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 43M

34 305,00

Prace objęły m.in.: przygotowanie dokumentacji technicznej dot. termomodernizacji budynku
wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43M z montażem wewnętrznej instalacji C.O. oraz
przygotowanie audytu energetycznego i przygotowanie na podstawie tej opinii propozycji wniosku do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o udzielenie odstępstw od zakazów obowiązujących
wobec ptaków chronionych (niszczenia siedlisk, płoszenia).
Remont elewacji z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia
poddasza budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu,
ul. Podrzecznej 18

428 086,65

Prace objęły m.in.: ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachu w budynku przy
ul. Podrzecznej 18 prace obejmowały m.in.: skucie tynku na istniejącej elewacji, przygotowaniu podłoża pod
wykonanie tynków renowacyjnych, demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami i montaż nowego
pokrycia z blachy na rąbek, demontaż elementów więźby dachowej przeznaczonej do wymiany, demontaż
polepy, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur na nowe z blachy stalowej powlekanej,
nadanie obiektowi nowej kolorystyki, wykonanie opaski wokół budynku i przebudowa chodników, demontaż
i montaż nowego zadaszenia schodów nad klatką, ocieplenie ściany tylnej i przejazdu, ocieplenie stropu wraz
z montażem płyty OSB na legarach, wykonanie tynków renowacyjnych wraz ze sztukaterią
i szpachlowaniem, wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego, renowacja balkonu,
wykonanie zbiorczej instalacji antenowej, przygotowanie opinii ornitologicznej, nadzór ornitologiczny
i nadzór inwestorski.
Łącznie wydatki inwestycyjne

462 391,65
Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Podrzecznej 18 w Łowiczu – front (przed i po termomodernizacji)
Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
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Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Podrzecznej 18 w Łowiczu – tył (przed i po termomodernizacji)
Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

6.4. Wydatki na remonty i naprawy budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali mieszkalnych
w zasobach Gminy Miasto Łowicz w 2021 roku.
I.

II.

Fundusz remontowy (części wspólne) - wpływy
do wspólnoty mieszkaniowych z udziałem gminy

334 360,62 PLN

Remonty wykonane przez firmy zewnętrzne

396 025,32 PLN

w tym:
✓

remont części wspólnych, garaży
✓ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
✓

118 942,92 PLN

pozostałe (naprawy i montaż domofonów,

anten zbiorczych, instalacji c.o. wod.-kan. itp.)
III.

112 029,44 PLN

165 052,96 PLN

Remonty wykonane we własnym zakresie
(grupa remontowo-konserwatorska ZGM)

627 633,23 PLN

w tym:
✓

remont lokali mieszkalnych części wspólnych

✓

wymiana, modernizacja, naprawy instalacji
elektrycznej, wod.-kan., c.o.

✓
IV.

254 308,33 PLN
229 938,98 PLN

usuwanie awarii i inne prace remontowo- konserwacyjne 143 385,92 PLN

Materiały przekazane na remonty do wykonania
we własnym zakresie przez najemców

17 357,60 PLN

Łączne wydatki na remonty w 2021 roku

1 375 376,77 PLN
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Termomodernizacje budynków wykonane we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy
Miasta Łowicza w 2021 r.
Wspólnota Mieszkaniowa os. Kostka 3
Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os. Kostki 3
(udział gminy 53%) – (koszt całkowity)

199 999,39 PLN

w tym:
dofinansowanie z BGK w postaci premii termomodernizacyjnej

31 999,90 PLN

Łączne wydatki na termomodernizacje
w budynkach wspólnot mieszkaniowych

199 999,39 PLN

w tym: udział gminy

105 999,68 PLN

w tym: udział gminy w premii termomodernizacyjnej

16 959,95 PLN

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Kostka 3 w Łowiczu (przed i po termomodernizacji)
Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
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VII. OŚWIATA

7.1. PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi. Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, publiczne przedszkole to takie, które:
− realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania
przedszkolnego,
− zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący,
nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
− przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
− zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach (Karta
Nauczyciela i przepisy wykonawcze).
Zadania organu prowadzącego przedszkola określa art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, tj.:
− zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
− wykonuje remonty obiektów oraz podejmuje działania inwestycyjne;
− wyposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych;
− zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówki.

W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w 1996 roku został
powołany Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich, który od 1 stycznia 2017 roku przekształcono w Zakład
Ekonomiczno- Administracyjny w Łowiczu, działający na podstawie art. 10a pkt 1 i 10b ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.). Od 1 marca 1997 roku realizowane zadania Zakładu obejmują
również żłobek miejski.
Na terenie Miasta Łowicza funkcjonuje siedem przedszkoli publicznych, dwa przedszkola niepubliczne,
żłobek miejski i dwa żłobki niepubliczne.
Gmina Miasto Łowicz jest organem prowadzącym dla następujących jednostek:
−

Przedszkole nr 1 „Stokrotka” w Łowiczu ul. Ułańska 1,

−

Przedszkole nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu ul. Starzyńskiego 5a,

−

Przedszkole nr 3 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu ul. 3 Maja 4,

−

Przedszkole nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2,

−

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu ul. Józefa
Chełmońskiego 5,

−

Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu ul. Księżacka 26,

−

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu ul. Wiosenna 2,

−

Żłobek Miejski w Łowiczu ul. gen. Władysława Sikorskiego 2.
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Na terenie miasta funkcjonują następujące placówki niepubliczne:
−

Niepubliczne Przedszkole Diecezji Łowickiej im. bł. Bolesławy Lament w Łowiczu,
ul. Seminaryjna 6 B,

−

Niepubliczne Przedszkole „Terefere” z siedzibą w Łowiczu, ul. 3-go Maja 3/5 wraz z oddziałem
„Chatka” na os. Bratkowice 2,

−

Niepubliczny Żłobek „Koliberek, ul. Braterska 1,

−

Niepubliczny Żłobek „ AKUKU”, ul. Mickiewicza 4.

Tabela nr. 24 | Liczebność populacji dzieci w wieku przedszkolnym

Rok
Szkolny

Wielkość
populacji dzieci
w wieku
przedszkolnym

2019/2020

Liczba dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym wg
projektów organizacyjnych

Łącznie

%

179

1114

94,4%

930

172

1102

94,9%

935

196

1131

96,6%

przedszkola
publiczne

przedszkola
niepubliczne

1180

935

2020/2021

1161

2021/2022

1171

Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu

Wzrost świadomości rodziców dotyczącej wczesnej edukacji przedszkolnej (dzieci 2,5 – 3 letnie)
powoduje duże zainteresowanie placówkami przedszkolnymi. Od lat występuje w Łowiczu bardzo wysoki
procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
a) przedszkola publiczne
Tabela nr. 25 | Liczba uczniów i liczba oddziałów w przedszkolach - przedszkola publiczne
Rok szkolny 2020/2021
Jednostka

Rok szkolny 2021/2022

Liczba oddziałów

Liczba
miejsc

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Przedszkole nr 1

7

175

7

175

Przedszkole nr 2

6

150

6

150

Przedszkole nr 3

6

150

6

150

Przedszkole nr 4

5

125

5

125

Przedszkole nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi

5
w tym 3 oddziały
integracyjne

5
110

w tym 3 oddziały
integracyjne

6

110

6

Przedszkole Integracyjne nr 6

oddziałów
integracyjnych

120

w tym 5 oddziałów
integracyjnych

125

Przedszkole nr 7

4

100

4

100

RAZEM

39

930 miejsc

39

935 miejsc

Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu
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W roku szkolnym 2021/2022 do 39 oddziałów w przedszkolach publicznych, w tym 8 oddziałów
integracyjnych, uczęszczało 935 dzieci, w tym 33 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz 20 dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W 2021 roku,
w związku z epidemią COVID-19, przedszkola miejskie funkcjonowały zgodnie z wytycznymi Ministra
Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
b) przedszkola niepubliczne
Organy prowadzące przedszkola niepubliczne do 30 września 2020 roku złożyły wnioski w których
określiły planowaną liczbę dzieci w 2021 roku, na które Gmina Miasto Łowicz ma przekazać dotacje oświatowe.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami planowana liczba uczniów wynosi:
Tabela nr. 26 | Liczba uczniów i liczba oddziałów w przedszkolach - przedszkola niepubliczne
Planowana liczba uczniów

Nazwa przedszkola niepublicznego

Liczba
oddziałów

Miasto Łowicz

Inne Gminy

Przedszkole Niepubliczne Diecezji
Łowickiej im. Bł. Bolesławy Lament

5

91

34

125

Przedszkole Niepubliczne „Terefere” + filia

5

100

20

120

RAZEM

10

191

54

245

RAZEM

Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu

Faktyczna miesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w 2021 roku
wynosiła ok. 195 dzieci. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko z budżetu miasta dotację
określoną zgodnie z art. 15, art. 17 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych oraz Uchwałą Nr LII/347/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania.
Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko dla przedszkola niepublicznego w 2021 roku
wynosiła 11 570,99 zł. W 2021r. przekazano do przedszkoli niepublicznych dotację w łącznej wysokości
2 220 667,75 zł.
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny na bieżąco prowadzi monitoring dzieci spoza Łowicza
uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Określa wysokość środków do zwrotu z poszczególnych gmin.
Zwrot środków za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w 2021 roku wynosił 462 076,83 zł.
1) Budżet przedszkoli publicznych
a) Dochody w Rozdziale 80148 (wpłaty rodziców)
W związku z Uchwałą Nr XXXIV/237/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 stycznia 2017r., od
1 marca 2017r. rodzice wszystkich dzieci nie wnoszą opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Rodzice wnoszą
tylko opłaty za korzystanie z wyżywienia. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe zasady korzystania
ze stołówki w przedszkolu, w tym wysokości opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
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z organem prowadzącym. W 2021 roku stawka za trzy posiłki dziennie wynosiła 7,00 zł. Wysokość dochodów
(wpłat rodziców) w 2021 roku wynosiła 833 155,01 zł.
b) Wydatki
Wzrost wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli wynika przede wszystkim ze zmiany
wysokości wynagrodzeń zarówno pracowników pedagogicznych jak i pracowników niepedagogicznych.
Wzrosły również wydatki związane z opłatami za media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki).
Łącznie wydatki w 2021 roku wynosiły 13 868 576,40 zł, w tym płace i pochodne – 11 466 988,60 zł, odpisy
na ZFŚS – 533 354,00 zł, energia, woda, ścieki – 407 528,07 zł, remonty – 434 551,66 zł, zakup środków
żywności – 832 326,68 zł. Ogółem płace i pochodne z odpisem na ZFŚS stanowią 86,5% wszystkich wydatków
bez wyżywienia.
c) Środki finansowe wpływające do Budżetu Miasta na funkcjonowanie przedszkoli
− dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci
w wieku do 5 lat – 969 389,00 zł (na jedno dziecko 1 471,00 zł),
− środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
(subwencja oświatowa) – Rozdział 80149 – 1 280 244,00 zł, Rozdział 85404 – 124 685,00 zł,
− subwencja oświatowa na dzieci 6-letnie – 1 284 884,00 zł (na jedno dziecko 4 639,00 zł),
− zwrot z Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych – 675 749,48 zł,
− zwrot z Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 462 076,83 zł.
Razem: 4 797 028,31 zł.
d) Środki zewnętrzne – projekt unijny
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu jest autorem projektu pn. „Nowa jakość edukacji
w naszej łowickiej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja
przedszkolna. Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019r. do 29 lipca 2021r. w Przedszkolu nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”. Projekt
został przygotowany po przeprowadzonej diagnozie potrzeb przygotowanej wspólnie z dyrektorami tych
jednostek.
Całkowita wartość projektu wynosiła 1 011 882,54 zł, w tym dofinansowanie 858 172,30 zł, wkład
własny niefinansowy 153 710,24 zł. Projekt obejmował następujące zadania:
− zadania 1 - rozszerzenie oferty edukacyjnej o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania
stwierdzonych deficytów;
− zadanie 2 - doposażenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce
dydaktyczne;
− zadanie 3 - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji
niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jednostką realizującą projekt był Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu.
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W ramach Zadania 1 organizowane były zajęcia dla wszystkich dzieci oraz zajęcia indywidualne dla
dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Łączna liczba dzieci objętych wsparciem
wynosi 301, w tym 44 dzieci niepełnosprawnych.
Prowadzone były:
− zajęcia wspomagające proces kształcenia w oddziałach: Logorytmika, Zajęcia relaksacyjne, Klikzajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, Dogoterapia, Pomóż mi zrobić to samemu –
zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montessori, Małe Migotki – program nauki polskiego
języka migowego, Kolorowe emocje, Programowanie, W świecie eksperymentów, Wszyscy
jesteśmy tacy sami.
− zajęcia w gabinetach specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Terapia
„Dr Neuronowski”, Trening słuchowy metodą Tomatisa, Chcę coś powiedzieć – komunikacja
alternatywna PECS, Zajęcia relaksacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, Przedszkolaki sensoraki –
elementy integracji sensorycznej, Sensoplastyka, Poranny krąg, Dogoterapia, Terapia ręki, Terapia
psychologiczna, Terapia logopedyczna, Arteterapia.
Zadanie 2 - najważniejsze zakupu dokonane w ramach projektu to:
−
−
−
−
−
−
−
−

tablice interaktywne z projektorami (11 szt.),
programy multimedialne do tablic,
laptopy z oprogramowaniem (8 szt.),
komputer z oprogramowaniem (1 szt.),
specjalistyczne testy psychologiczne i gry logopedyczne,
pomoce multimedialne,
tablet z zainstalowanym systemem Dr Neuronowski,
zestaw do terapii słuchowej metodą Tomatisa wraz ze specjalistycznymi słuchawkami powietrznokostnymi,
− specjalistyczne podręczniki do prowadzenia zajęć (np. PECS, nauka języka migowego),
− pomoce do zajęć z integracji sensorycznej (tj. podwiesie, ścianka wspinaczkowa, suchy basen,
sensoryczna podłoga, mini parki liniowe, zjeżdżalnia rolkowa),
− pomoce do zajęć relaksacyjnych (tj. huśtawka bocianie gniazdo z zawiesiem).
Łącznie wydatki w ramach Zadania 2 wynoszą 219 112,96 zł.
W ramach Zadania 3 studia podyplomowe ukończyło 24 nauczycieli z jednostek objętych wsparciem.
Odbyło się ok. 30 kursów i szkoleń, w których brało udział łącznie ok. 230 nauczycieli.

Tabela nr. 27 | Środki zewnętrzne – programy ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość
Jednostka
Nazwa
Opis zadań
Dotacja
ogółem

P6

„MAŁE
OXYGENKIw Łowiczu pod
świerkami o czyste
powietrze dbamy”

Program realizowany był w roku szkolnym
2019/2020 oraz 2020/2021 (kontynuacja w
związku z sytuacją epidemiczną w kraju).
Program ekologiczny zakładał realizację
treści przyrodniczych i ekologicznych
w trzech panelach tematycznych. Program
uzupełnił wiedzę dzieci o wiadomości

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

30 916,85

|

27 803,52

Strona 64 z 232

z zakresu zanieczyszczeń powietrza oraz eko
patentach na czyste powietrze.

P4

„Ekologiczna super
piątka …”

Program realizowany był w roku szkolnym
2020/2021. Zakładał realizację treści
ekologicznych w obrębie czterech pór roku.
Dzieci dzięki temu programowi zdobyły
wiedzę i umiejętności, a poprzez
obserwację, działanie i własną pracę dbają
o środowisko naturalne.

P6

„AQUA –
PRZEDSZKOLAK
I- o ochronie wody
pamiętają pod
świerkami
dzieciaki”

Program realizowany był w roku szkolnym
2020/2021. Zakładał realizację treści
przyrodniczych i ekologicznych w trzech
modułach tematycznych.
Program uzupełnił wiedzę dzieci
o wiadomości z zakresu: znaczenia wody
i jej wpływu na życie i zdrowie człowieka;
poznania mieszkańców różnych środowisk
wodnych oraz ochrony wody.

29 579,73

26 293,42

P2

Punktu
dydaktycznego
pn. „Aktywni z
przyrodą”

Punkt dydaktyczny utworzono w I kwartale
2021r.
W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu
realizowany jest program edukacji
ekologicznej w oparciu o nowopowstały
punkt dydaktyczny.

57 500,00

50 000,00

RAZEM

145 601,88

128 938,94

27 605,30

24 842,00

Źródło: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu

2) Prace remontowe przeprowadzone w przedszkolach
Remonty wykonane we własnym zakresie z budżetów przedszkoli:
Przedszkole Nr 1 „Stokrotka”, ul. Ułańska 1 w Łowiczu:
−
malowanie dwóch sal zajęć, korytarza przy wejściu głównym, gabinetu intendenta.
Przedszkole Nr 2 „Pod Tęczą”, ul. Starzyńskiego 5a w Łowiczu:
−
malowanie sali przedszkolnej, dwóch łazienek, sekretariatu, gabinetu psychologa oraz dwóch
korytarzy w bocznych skrzydłach;
−
rozbiórka urządzeń na placu zabaw;
−
założenie rolet w oknach dwóch sal oraz folii odbijającej światło słoneczne.
Przedszkole Nr 3 „Pszczółka Maja”, ul. 3 Maja 4, w Łowiczu:
−
naprawa uszkodzonych płytek na tarasie, malowanie tarasu od strony parkingu;
−
uzupełnianie parkietu na salach zajęć.
Przedszkole Nr 4 „Słoneczko”, ul. Sikorskiego 2 w Łowiczu:
−
naprawa zabawek i sprzętów na placu zabaw.
Przedszkole Integracyjne Nr 6 „Pod świerkami”, ul. Księżacka 26 w Łowiczu:
−
naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw.
Przedszkole Nr 7 „Wiosenka”, ul. Wiosenna 2 w Łowiczu:
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−
−

lakierowanie parkietów w sali zajęć;
naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw.

Remonty wykonane pod nadzorem Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Łowiczu przez firmy
zewnętrzne:
Przedszkole Nr 1 „Stokrotka”, ul. Ułańska 1 w Łowiczu:
−
naprawa dachu,
−
remont magazynu żywnościowego i korytarza,
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
Przedszkole Nr 2 „Pod Tęczą”, ul. Starzyńskiego 5a w Łowiczu:
−
naprawa dachu;
−
wymiana czterech okien na okna uchylne w salach przedszkolnych;
−
remont korytarza w części administracyjnej z remontem łazienki dla personelu,
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
−
Przedszkole Nr 3 „Pszczółka Maja”, ul. 3 Maja 4, w Łowiczu:
−
remont posadzki, malowanie pomieszczeń w części administracyjnej,
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
Przedszkole Nr 4 „Słoneczko”, ul. Sikorskiego 2 w Łowiczu:
−
naprawa dachu,
−
pomiary instalacji elektrycznych,
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
−
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”, ul. Chełmońskiego 4 w Łowiczu:
−
przebudowa pomieszczenia łazienki (remont łazienki z wydzieleniem gabinetu
specjalistycznego),
−
wymiana części uszkodzonych drzwi wewnętrznych,
−
prace naprawcze ścian fundamentowych (odtworzenie ścian fundamentowych, wykonanie
instalacji przeciwwodnej, wykonanie odwodnienia od strony północnej budynku),
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
Przedszkole Integracyjne Nr 6 „Pod świerkami”, ul. Księżacka 26 w Łowiczu:
−
naprawa dachu;
−
utwardzenie terenu wraz z wykonaniem podjazdów dla niepełnosprawnych,
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
Przedszkole Nr 7 „Wiosenka”, ul. Wiosenna 2 w Łowiczu:
−
naprawa oświetlenia na zewnątrz budynku (wymiana części opraw na energooszczędne
ledowe).
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Łączna wartość prac wykonanych przez firmy zewnętrzne wynosi 434 551,66 zł (§4270 –
357 052,59 zł, §4300 – 77 499,07 zł).

ŻŁOBKI
1) Żłobek Miejski w Łowiczu
Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz. Żłobek znajduje się w budynku Przedszkola nr 4
„Słoneczko” w Łowiczu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2. Jest to jedna sala dydaktyczna do której może uczęszczać
25 dzieci. W 2021 roku budżet żłobka w Rozdziale 85505 przedstawia się następująco:
− dochody – 47 198,71 zł (obejmują odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci, odsetki bankowe,
wynagrodzenie płatnika),
− wydatki – 369 565,21 zł, w tym płace, pochodne – 281 337,39 zł, odpisy na ZFŚS – 14 205,00
zł, a wydatki rzeczowe bez wyżywienia 53 735,82 zł.
Ogółem płace i pochodne z odpisem na ZFŚS stanowią wszystkich ok. 85% wydatków bez
wyżywienia.
2) Żłobki niepubliczne
Zgodnie z Rejestrem Żłobków i Klubów Dziecięcych w Łowiczu funkcjonują dwa żłobki niepubliczne:
−

Niepubliczny Żłobek „Koliberek, ul. Braterska 1 – 32 miejsca,

−

Niepubliczny Żłobek „ AKUKU”, ul. Mickiewicza 4 – 24 miejsca.

7.2. SZKOŁY PODSTAWOWE
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu prowadzi i realizuje zadania wynikające
z ustawy Prawo oświatowe oraz prowadzi nadzór nad działalnością szkół podstawowych, a w szczególności:
•

nadzór nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych szkół podstawowych i szkoły
muzycznej do zatwierdzenia,

•

analiza sprawozdań sporządzanych przez szkoły podstawowe oraz sporządzanie sprawozdań
zbiorczych,

•

prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora szkoły muzycznej,

•

przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych,

•

przygotowywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół podstawowych i szkoły muzycznej,

•

współpraca z Kuratorium
i opiekuńczych;

•

współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach oświatowych.

Oświaty

w

zakresie

spraw

dydaktyczno–wychowawczych

W strukturze systemu oświaty w Łowiczu działa 7 przedszkoli publicznych, 6 szkół podstawowych (dla
5 organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz, dla 1 - Zakon Ojców Pijarów).
−

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Kaliska 12,
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−

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu ul. Mickiewicza 1,

−

Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły, ul. Grunwaldzka 9,

−

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31A,

−

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
ul. Młodzieżowa 15.

Tabela nr 27. | Ogólna liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym
2020/2021 w porównaniu do roku szkolnego 2021/2022:
Wyszczególn
ienie

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Szkoła

Podstawowa nr 1

Podstawowa nr 2

Podstawowa nr 3

Podstawowa nr 4

Podstawowa nr 7

2021/22 2020/21

2021/22 2020/21

2021/22 2020/21

2021/22 2020/20

2021/22

2020/21

Liczba
uczniów
ogółem

563

543

519

518

317

328

332

338

324

330

Liczba
oddziałów

26

26

24

24

16

16

17

17

19

19

21,65

20,88

21,63

21,58

19,81

20,50

19,53

19,88

17,05

17,37

Średnia
liczba
uczniów
na oddział

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Liczba uczniów od 1 września 2021 r. w szkołach podstawowych wynosi – 2055
w 102 oddziałach (średnia/oddział = 20,15); zaś liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła –
2057 w 102 oddziałach (średnia/oddział = 20,17); zatem liczba uczniów i liczba oddziałów w roku
szkolnym 2021/2022 praktycznie nie zmieniła się.
W roku szkolnym 2021/2022 jest tylko 6 klas VI na poziomie całej gminy, ze względu na decyzję MEN
o pozostaniu z dniem 1 września 2016 roku sześciolatków w przedszkolach.

Tabela nr. 28 | Liczba uczniów oraz liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
w porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 i 2019/2020.

Nazwa szkoły

rok szkolny
2021/2022

rok szkolny
2020/2021

rok szkolny
2019/2020

liczba
uczniów

liczba
oddziałów

liczba
uczniów

liczba
oddziałów

liczba
uczniów

liczba
oddziałów

SP1

68

3

90

4

68

3

SP2

71

3

57

3

65

3

SP3

30

2

37

2

39

2

SP4

33

2

35

2

45

2

SP7

37

2

34

2

39

2
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Ogółem

239 pierwszaków
w 12 oddziałach

253 pierwszaków
w 13 oddziałach

256 pierwszaków
w 12 oddziałach

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE W ROKU 2020/2021 NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI ŁOWICZA
SP 1 – 99 uczniów (adresy zameldowania - Dąbkowice Dolne – 6 os., Sochaczew – 2 os., Błędów – 2
os., Niedźwiada – 7 os., Płock – 1 os., Poddębice – 2 os., Zielkowice – 25 os., Kocierzew – 2 os., Domaniewice
– 3 os., Jamno – 1 os., Kęszyce – 1 os., Nieborów – 3 os., Łachów – 1 os., Łódź – 2 os., Skierniewice – 1 os.,
Popów – 3 os., Ryki – 1 os., Kiernozia – 2 os., Mysłaków – 6 os., Zduny – 2 os., Bełchów – 3 os., Wygoda – 4
os., Żychlin – 1 os., Warszawa – 3 os., Seligów – 2 os., Bodzanów – 1 os., Słupsk – 1 os., Bednary – 3 os.,
Żyrardów – 2 os., Bielawy – 2 os., Tuliszków – 1 os., Dzierzgówek – 2 os., Walewice – 1 os).
SP 2 – 44 uczniów (Zielkowice, Dąbkowice, Jastrzębia, Zduny, Wygoda, Urbańszczyzna, Uchań
Dolny, Świeryż, Świące, Strzelcew, Pilaszków, Otolice, Niedźwiada, Arkadia, Krośniewice, Kosmaczewo,
Kocierzew, Klewków, Jamno, Domaniewice, Chąśno, Bełchów)
SP 3 – 51 uczniów (Strzelcew-13, Małszyce-13, Goleńsko-6, Niedźwiada-2, Chąśno-1, Świeryż I-1,
Parma-1, Mysłaków-1, Klewków-3, Wygoda-1, Maurzyce-1, Sejkowice-1, Sochaczew-2, Gostynin-2, Sanniki-1,
Tęgoborze-1, Józefina-1).
SP 4 - 24 uczniów (Popów, Mysłaków, Seligów, Jamno, Świeryż, Goleńsko, Sierżniki, Zielkowice,
Strzelcew, Bednary Kolonia, Dąbkowice Górne, Jackowice, Jastrzębia, Błędów, Klewków).
SP 7 – 28 uczniów (Seroki-1, Zduny-2, Domaniewice-2, Mysłaków-1, Jastrzębia- 8, Skowroda-1,
Dabkowice Górne-1, Traby-2, Otolice-1, Zielkowice-1, Sobota-1, Seligów-1, Julianów-1, Wygoda-2, Nieborów1, Urbańszczyzna-2).
Łącznie 246 uczniów spoza Łowicza uczęszcza do samorządowych szkół podstawowych.
Subwencja oświatowa na rok budżetowy jest naliczana na każde dziecko uczęszczające do szkoły na
terenie danej gminy (subwencja „idzie” za uczniem). Na 2021 rok finansowy standard A
w metryczce subwencji oświatowej wynosi 6.069,377 zł. rocznie na każde dziecko.
Biorąc pod uwagę fakt, iż 246 uczniów mieszkających poza Łowiczem, uczy się w szkołach miejskich,
gmina otrzymuje subwencję na te dzieci, tj. 246 uczniów x 6.069,377 zł. na każde dziecko = 1.493.066,742 zł
(kwota roczna). Liczba uczniów spoza Łowicza w miejskich szkołach podstawowych zwiększa zatem subwencję
dla miasta oraz daje pracę kilkunastu nauczycielom.
Tabela nr 29. | Pomoc psychologiczno–pedagogiczna dla uczniów danej szkoły podstawowej od
1 września 2021 r.
L.p.

Rodzaj

SP1

SP2

SP3

SP4

SP7

Ogółem

1.

Liczba uczniów
z orzeczeniami
poradni
psychologiczno -

3

3

13

5

32

56
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pedagogicznej

2.

Liczba uczniów
z opiniami poradni
psychologiczno pedagogicznej

36

49

37

43

28

193

3.

Liczba uczniów bez
orzeczenia i bez
opinii poradni
psych.-pedag.,
wymagających
jednak pomocy
psycholog. pedagogicznej na
podstawie
obserwacji
wychowawcy/
pedagoga

37

34

22

61

64

218

4.

Tygodniowa liczba
godzin
z zakresu pomocy
psych.-pedag.
realizowana z
dziećmi, które mają
opinię lub
z dziećmi bez opinii

24

28

11 (+9
godzin
w ramach
etatu
nauczyciel
a wspoma
- gającego)

30

133

226

5.

Kwota
(miesięcznie)
wynikająca z pkt 4.
wraz ze wszystkimi
pochodnymi

7 001,91

7 420,43

2 967,29

8 450,85

38 710,00

64
550,48

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

W subwencji oświatowej na 2021 r. na pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów
posiadających opinie lub nieposiadających opinii, jednakże, na podstawie obserwacji pedagogów
szkolnych, wymagających w/w pomocy, gmina otrzymała kwotę w wysokości – 364.127,67 zł (w 2020 roku
była to kwota: 351.965,49 zł.). Waga dla tego zadania w metryczce subwencji oświatowej wynosi 0,025.
Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, iż realny wydatek gminy na realizację tego zadania wynosi – 64
550,48 zł x 12 miesięcy = 774 605,76 (w 2020 roku była to kwota: 886 365,72 zł.)
Do 2018 roku włącznie gminy nie otrzymywały żadnych środków na pomoc psychologiczno –
pedagogiczną dla uczniów. W 2019 r. po raz pierwszy w subwencji oświatowej zaplanowano środki na
w/w zadanie, jednakże są one wciąż zbyt niskie.
Tabela nr 30. | Opieka świetlicowa w szkołach podstawowych
Nazwa
szkoły

Liczba dzieci w świetlicy
szkolnej i liczba grup

Liczba etatów
w świetlicy szkolnej
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w świetlicy szkolnej
SP1

liczba dzieci – 100

SP2

liczba grup - 4

SP3

liczba dzieci – 150

SP4

liczba grup - 6

SP7

liczba dzieci – 50

Ogółem

liczba grup - 2

4,00

14 845,70

4,77

19 607,20

2,00

12 864,62
Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Liczba etatów świetlicowych wynika z liczby dzieci i liczby utworzonych grup świetlicowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w tym zakresie jedna grupa świetlicowa nie
może liczyć więcej niż 25 dzieci; jedna grupa dzieci w świetlicy – jeden nauczyciel. W subwencji oświatowej na
2021 r. na gminne zadania pozaszkolne (świetlice) gmina otrzymała kwotę w wysokości – 15.332,02 zł.
W subwencji oświatowej na 2020 r. na gminne zadania pozaszkolne (świetlice) gmina otrzymała
kwotę w wysokości – 14.836,05 zł (w minionych latach kwota w subwencji na to zadanie była podobna).
Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, iż realny wydatek gminy na realizację tego zadania
wynosi – 75.403,22 zł x 12 miesięcy = 904.838,64 (w 2020 roku była to kwota: 1.035.914,76 zł.).
Stołówki szkolne
Stołówki szkolne wydają następującą liczbę obiadów dla dzieci i młodzieży:
SP 1 – 119 / dziennie (w tym 13 jest refundowanych przez MOPS w Łowiczu);
•

liczba etatów w kuchni - 3;

•

miesięczna kwota na wynagrodzenia pracowników kuchni – 12.490,00 zł;

SP 2 – 200 / dziennie (w tym nie ma refundowanych przez MOPS w Łowiczu);
•

liczba etatów w kuchni - 4;

•

miesięczna kwota na wynagrodzenia pracowników kuchni – 13.356,00 zł;

SP 3 – 148 / dziennie (w tym 14 jest refundowanych przez MOPS w Łowiczu);
•

liczba etatów w kuchni – 2,75;

•

miesięczna kwota na wynagrodzenia pracowników kuchni – 11.158,41 zł;

SP 4 – 130 / dziennie (w tym 10 jest refundowanych przez MOPS w Łowiczu);
•

liczba etatów w kuchni - 3;

•

miesięczna kwota na wynagrodzenia pracowników kuchni – 12.073,11 zł;
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SP7 – nie ma stołówki szkolnej.
Ogółem liczba etatów w kuchni szkolnej – 12,75 (w 2020 rok - 13,75).
Ogółem miesięczna kwota na wynagrodzenia pracowników kuchni – 49.077,52 zł (w 2020 roku 55.391,15 zł.)
Funkcjonowanie stołówki szkolnej dla uczniów nie jest zadaniem finansowanym w ramach subwencji
oświatowej.
Stołówki szkolne kosztują gminę (licząc tylko i wyłącznie wynagrodzenia pracowników kuchni) 49.077,52 zł. x 12 miesięcy = 588.930,24 zł. (w 2020 roku: 664.693,80 zł).
Informacje kadrowo – płacowe
Liczba etatów pedagogicznych w szkole – 217,82 etatu
Liczba nauczycieli w szkołach w osobach – 237 osób
Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (w osobach) – 198
Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych (w osobach) - 39
(z następujących przedmiotów: świetlica szkolna, muzyka, plastyka, religia, chemia, język angielski, jęz.
niemiecki, jęz. francuski, geografia, matematyka, jęz. polski, informatyka, fizyka, wychowanie fizyczne).
Liczba nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce (art. 22 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela):
SP1 – 2 osoby (1 osoba w SP7 uzupełnia etat w wymiarze 2 godzin z chemii; 1 osoba w SP7 –
1 godzina geografii);
SP2 – 0
SP3 – 3 osoby (wszystkie 3 osoby uzupełniają etat w SP4: 1 godz. plastyki; 2 godz. jęz.
angielskiego i 2 godz. jęz. niemieckiego; 3 godz. geografii i 1 godz. doradztwa zawodowego);
SP4 – 0
SP7 – 0
Liczba nauczycieli, z którymi z dniem 31 sierpnia 2021 r. rozwiązano stosunek pracy:
SP1 – 4 osoby (2 osoby - przejście na emeryturę: biblioteka, 2 osoby – umowa na czas
określony: muzyka i nauczyciel współorganizujący proces kształcenia);
SP2 – 2 osoby (1 osoba – za porozumieniem stron, n-l wych. fizycznego; 1 osoba – psycholog
- umowa na czas określony);
SP3 – 3 osoby (2 osoby, tj. nauczyciel jęz. angielskiego i nauczyciel chemii, były zatrudnione
na umowę na czas określony, zatem wygaśnięcie umów, 1 nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej przeszła na emeryturę);
SP4 – 1 osoba (nauczyciel informatyki niepełnozatrudniony – brak godzin z powodu mniejszej
liczby godzin wynikającej z podziału na grupy);
SP7 – 0
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Liczba nauczycieli, z którymi z dniem 31 sierpnia 2021 r. rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20
ustawy Karta Nauczyciela (z przyczyn organizacyjnych):
SP1 – 0
SP2 – 0
SP3 – 0
SP4 – 0
SP7 – 0
Liczba nauczycieli, którzy od 1 września 2021 r. korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia:
SP1 – 0
SP2 – 1 – od 01.09.2021 r. do 04.10.2021 r. – n-l jęz. angielskiego;
SP3 – 1 - od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. – n-l edukacji wczesnoszkolnej;
SP4 – 2, w tym 1 n-l matematyki/informatyki od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.;
1 n-l wychowania fizycznego od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
SP7 – 0
Liczba osób, które z dniem 1 września 2021 r. odeszły na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne:
SP1 – 2 (biblioteka)
SP2 – 0
SP3 – 1 (edukacja wczesnoszkolna)
SP4 – 1 (pracownik obsługi – dozorca)
SP7 – 0
Na podstawie Kryteriów podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021
Wydział Spraw Społecznych, w terminie do dnia 24 września 2021 roku, będzie składał wniosek
o zrefundowanie wypłat odpraw dla nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę oraz z przyczyn
organizacyjnych.
Liczba osób, które z dniem 1 września 2021 r. (lub w okresie wakacji 2021 r.) zostały przeniesione
służbowo do innej placówki:
SP1 – 0
SP2 – 1 n-l świetlicy/edukacji wczesnoszkolnej, przeniesienie do SP3 na rok szkolny
za nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, który skorzystał w roku szkolnym 2021/2022
z urlopu dla poratowania zdrowia;
SP3 – 0
SP4 – 0
SP7 – 0
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Średnia wysokość wynagrodzenia we wrześniu 2021 roku pracowników szkoły zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy
•

pracownika obsługi – 3.349,37 zł.; wzrost o 210,80 zł. w porównaniu z IX. 2020 r.

•

pracownika administracji – 5.424,86 zł.; wzrost o 470,76 zł. w porównaniu z IX. 2020 r.

•

nauczyciela stażysty – 3.156,82 zł.; wzrost o 143,82 zł. w porównaniu z IX. 2020 r.

•

nauczyciela kontraktowego – 3.876,25 zł.; wzrost o 58,09 zł. w porównaniu z IX. 2020 r.

•

nauczyciela mianowanego – 4.692,80 zł.; wzrost o 286,70 zł. w porównaniu z IX. 2020 r.

•

nauczyciela dyplomowanego – 6.049,30 zł.; wzrost o 244,31 zł. w porównaniu z IX. 2020 r.

Średnia wysokość wynagrodzenia we wrześniu 2020 roku pracowników szkoły zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy
•

pracownika obsługi – 3.138,57 zł.;

•

pracownika administracji – 4.954,10 zł.;

•

nauczyciela stażysty – 3.013 zł.

•

nauczyciela kontraktowego – 3.818,16 zł.;

•

nauczyciela mianowanego – 4.406,10 zł.;

•

nauczyciela dyplomowanego – 5.804,99 zł.

Wysokość podwyżki dla nauczycieli we wrześniu 2020 r. w łowickich szkołach podstawowych
•

nauczyciela stażysty – 171 zł., tj. 6,01 %

•

nauczyciela kontraktowego – 217,15 zł.; tj. 6,03 %

•

nauczyciela mianowanego – 243,78 zł.; tj. 5,90 %

•

nauczyciela dyplomowanego – 317,81 zł.; tj. 5,83 %

Od września 2019 r. o 9,6 % wzrosło średnie wynagrodzenie nauczycieli; o tyle samo zostało
podniesione minimalne wynagrodzenie zasadnicze, będące jednym ze składników szkolnej pensji. Od września
2019 roku nauczycielowi stażyście z przygotowaniem pedagogicznym i tytułem magistra przysługiwała pensja
zasadnicza w wysokości 2 782 zł. W przypadku nauczyciela kontraktowego była to kwota 2 862 zł,
mianowanego – 3 250 zł, a dyplomowanego – 3 817 zł.
Od 1 września 2020 roku wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra
i z przygotowaniem pedagogicznym na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynosiło:
•

dla nauczyciela stażysty – 2 949 zł (wzrost w wynagrodzeniu zasadniczym o 167 zł);

•

dla nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł (wzrost w wynagrodzeniu zasadniczym o 172 zł);

•

dla nauczyciela mianowanego – 3 445 zł (wzrost w wynagrodzeniu zasadniczym o 195 zł);

•

dla nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł (wzrost w wynagrodzeniu zasadniczym o 229 zł);
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Corocznie w ustawie budżetowej ustalana jest kwota bazowa dla nauczycieli, która stanowi podstawę
do ustalenia średnich wynagrodzeń oraz ewentualnych podwyżek dla nauczycieli. Utrzymanie kwoty bazowej
na poziomie z zeszłego roku oznacza więc, że w 2021 r. podwyżki dla nauczycieli nie są planowane.
W konsekwencji średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. stanowi dla:
1.

nauczyciela stażysty (100% kwoty bazowej) 3 537,80 zł

2.

nauczyciela kontraktowego (111% kwoty bazowej) 3 926,95 zł

3.

nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej) 5 094,43 zł

4.

nauczyciela dyplomowanego (184% kwoty bazowej) 6 509,55 zł

Powyższe wyliczono zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Środki na podwyżki dla nauczycieli w 2020 roku zostały uwzględnione w subwencji oświatowej na 2020 rok;
jednakże należy podkreślić, iż miasto dokłada ponad 50 % środków własnych do wydatków związanych
z realizacją zadań oświatowych. Do wypłaty podwyższonych wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r. miasto
dołożyło środków w wysokości 50 %.
W polskim systemie prawnym zadania oświatowe są wykonywane przez samorządy, ponieważ są to ich
zadania własne, a środki niezbędne na ich realizację zagwarantowane są w łącznych dochodach jednostek
samorządu, a nie tylko w subwencji oświatowej – pisze MEiN.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w 2021 roku została utrzymana zasada,
iż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku budżetowym, w Łowiczu przyjmuje się jako
wynagrodzenie zasadnicze, od którego liczone są inne dodatki do wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 roku
planowane wynagrodzenie minimalne ma wynieść 3.000 zł brutto.
Tabela nr 30. | Liczba pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych podana w osobach
i w etatach od 1 września 2021 roku
Pracownicy
pedagogiczni:

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022

Liczba osób

Liczba etatów

Liczba osób

Liczba etatów

SP 1

54

51,50

53

50,28

SP 2

55

51,22

52

50,29

SP 3

38

36,78

36

36,00

SP 4

41

33,51

47

36,66

SP 7

49

44,49

49

44,59

Ogółem

237

217,50

237

217,82

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu
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W roku szkolnym 2020/2021 – liczba pracowników pedagogicznych wynosiła:
•

w osobach – 237

•

w etatach – 217,50

W roku szkolnym 2021/2022 liczba pracowników pedagogicznych pozostała bez zmian., tj.
•

w osobach – 237

•

w etatach – 217,82

Liczba etatów nauczycieli w szkołach podstawowych podana wg stopnia awansu zawodowego
oraz poziomu wykształcenia nauczycieli
wg stopnia awansu zawodowego:
• liczba etatów nauczycieli stażystów – 2,00
• liczba etatów nauczycieli kontraktowych – 13,98
• liczba etatów nauczycieli mianowanych – 34,39
• liczba etatów nauczycieli dyplomowanych – 167,45
Ogółem - 217,82 etatów
Udział procentowy liczby etatów nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego, tj.
nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycielskich – 76,88 %; zaś łącznie nauczycieli
mianowanych i dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycielskich – 92,66 %.
wg poziomu wykształcenia nauczycieli:
• liczba etatów nauczycielskich – dr i mgr z p. p. – 213,72
• liczba etatów nauczycielskich – mgr bez p. p., licencjat z p. p. – 2,72
• liczba etatów nauczycielskich – licencjat bez p. p., kolegia - 0,38
• liczba etatów nauczycielskich – pozostałe kwalifikacje – 1,00
Ogółem - 217,82 etatów
Udział procentowy liczby etatów nauczycieli z najwyższym poziomem wykształcenia,
tj. z tytułem doktora lub magistra z przygotowaniem pedagogicznym w ogólnej liczbie etatów
nauczycielskich – 98,12 %.
Tabela nr 31. | Liczba etatów pracowników administracyjno–obsługowych w szkołach podstawowych
w etatach
Pracownicy niepedagogiczni:

2021/2022
osób

2020/2021

etatów
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Szkoła Podstawowa nr 1

14

13,00

14

13,00

Szkoła Podstawowa nr 2

15

15,00

15

15,00

Szkoła Podstawowa nr 3

12

10,88

14

11,88

Szkoła Podstawowa nr 4

11

11,00

12

12,00

Szkoła Podstawowa nr 7

10

9,50

11

11,00

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

W roku szkolnym 2021/2022 - ogółem liczba pracowników administracyjno – obsługowych: 62 osoby,
tj. 59,38 etatów. W porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 - ogółem liczba pracowników administracyjno –
obsługowych: 66, tj. 62,88 etatów.
Spadek zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku 2020/2021 o 4 osoby, tj. o 3,5
etatu, co na pewno jest oszczędnością w oświatowych wydatkach osobowych. Na podkreślenie zasługuje fakt,
iż nie były to zwolnienia pracowników, lecz przejście na emeryturę bądź decyzja pracownika o zmianie miejsca
zatrudnienia.
Przyczyna - W SP3 – mniej o etat kucharki; w SP4 – mniej o etat pracownika obsługi ze względu na
odejście dozorcy z dniem 27.08.2021 r. na emeryturę, dyrektor poszukuje nowego pracownika na to miejsce;
zmniejszenie zatrudnienia w SP7 o 1,5 etatu wśród stanowisk niepedagogicznych, tj. dozorcy i woźnej.
Informacja o realizacji programów: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” z Ministerstwa Cyfryzacji
Od marca 2020 r. w całej Polsce rozpoczęło się zdalne nauczanie, zgodnie z obowiązującymi ogólnymi
wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493).
Biorąc pod uwagę brak sprzętu do realizacji zajęć szkolnych w formie zdalnej i trudności z tym
związane Ministerstwo Cyfryzacji umożliwiło samorządom zakup odpowiedniego sprzętu dla dzieci w trudnej
sytuacji bytowej, tworząc projekt „Zdalna szkoła”. W ramach realizacji tego projektu dla najbardziej
potrzebujących uczniów szkół podstawowych (6 szkół, w tym 5 samorządowych + Pijarska Szkoła Podstawowa
Królowej Pokoju), Miasto zakupiło 32 laptopy wraz z pakietem internetowym. Jako kryterium wyboru wzięto
pod uwagę nie tylko cenę, ale również parametry techniczne sprzętu oraz możliwość korzystania przez uczniów
z półrocznego pakietu dostępu do Internetu. Na realizację projektu miasto otrzymało kwotę 79 759,04 zł (max
kwota do uzyskania to 80 000 zł).
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Z dniem 15 maja 2020 roku ruszył kolejny projekt „Zdalna szkoła+”, który pomógł w zakupie laptopów
dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Na ten projekt Miasto otrzymało 94.968,30 zł. (max kwota do uzyskania to
95 000 zł.) i zakupiło 35 laptopów z dostępem do Internetu. Kryteria wyboru były identyczne jak przy projekcie
„Zdalna szkoła”. Wszystkie laptopy zostały dostarczone do szkół, a następnie do uczniów najbardziej
potrzebujących oraz tych z rodzin wielodzietnych. Dyrektorzy szkół podpisali umowy na użytkowanie
komputerów z rodzicami dzieci, do których trafił sprzęt z ww. projektów.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza za rok szkolny
2020/2021
Łączna liczba wniosków ze szkół – 187
Wśród tych wniosków zostało wybranych:
1.

4 laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród dzieci mieszkających na terenie Łowicza –
380 zł.

2.

5 tzw. „Perełek”, tj. uczniów, którzy na koniec roku szkolnego mieli bardzo wysokie średnie
i osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich bądź międzynarodowych – 300 zł.

3.

36 uczniów, którzy osiągnęli wyniki dużo wyższe od ustalonych do zakwalifikowania wg kryteriów
– 220 zł.

4.

112 uczniów mieszkających w Łowiczu spełniających kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej,
średnia 5,50 dla klas IV-VI; 5,0 dla klas VII, VIII oraz 32 dzieci uczących się w łowickich
szkołach, a mieszkających poza Łowiczem, tzw. stypendia dyrektorskie - 180 zł.

Stypendia od strony finansowej :
Miasto Łowicz – 61.000 zł
spoza Miasta Łowicz – 12.560 zł
Łącznie: 73.560,00 zł
Liczba wniosków z poszczególnych szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 – 48 wniosków
Szkoła Podstawowa nr 2 – 32 wnioski
Szkoła Podstawowa nr 3 – 31 wniosków
Szkoła Podstawowa nr 4 – 24 wnioski
Szkoła Podstawowa nr 7 – 37 wniosków
Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju – 15 wniosków

Tabela nr 32. | Wydatki na oświatę w latach 2017 – I półrocze 2021
Lp.

Opis wydatków

2017 r.

2018 r.

2019 r.
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1.

Wysokość subwencji
oświatowej

19 091 549,00

20 016 036,00

21 082 404,00

21 375 043,00

13 450 112,00

2.

Wydatki ogółem
na oświatę
z inwestycjami

38 872 073,96

43 571 526,43

45 101 459,32

45 793 121,67

23 899 143,23

3.

Zaangażowanie
środków własnych
miasta

19 780 524,96

23 555 490,43

24 019 055,32

24 418 078,67

10 449 031,23

4.

% zaangażowanie
środków własnych
w wydatkach
na oświatę ogółem

50,89

54,06

53,25

53,32

43,72

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Tabela nr 33. | Oszczędności w wydatkach rzeczowych w roku 2021.
Nazwa szkoły

Kwota oszczędności

Tytuł powstania oszczędności

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

-

-

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

50 000,00

Zmniejszenie wydatków

3.

Szkoła Podstawowa nr 3

-

-

4.

Szkoła Podstawowa nr 4

20 000,00

mniejsze zużycie

5.

Szkoła Podstawowa nr 7

-

-

L.p

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Tabela nr 34. | Oszczędności w wydatkach osobowych w roku szkolnym 2021/2022 (Poniższe zmiany
zostały ustalone z dyrektorami szkół).
Szkoła

Oszczędności w poszczególnych placówkach
Liczba
godzin

Kwota
miesięczna

22

3.487,06 zł

ograniczenie 1 etatu nauczyciela biblioteki

30

4.855,20 zł

ograniczenie liczby godzin informatyki

8

1.795,12 zł

Razem

60

10.137,38 zł

Tytuł
ograniczenie godzin pomocy –
Szkoła
Podstawowa nr
1

psychologiczno-pedagogicznej

12.119,24 zł

Razem z ZUS i FP
Szkoła
Podstawowa nr
2

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z nauczycielem wychowania fizycznego (18
godzin), który z powodu braku godzin
z w-fu pracował także w świetlicy szkolnej – kwota miesięcznych oszczędności w
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wydatkach osobowych: 4.025,00 zł
5518,32 zł miesięcznie – zmniejszenie wymiaru zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
języka niemieckiego ½ etatu oraz świetlicy ½ etatu.
4.019,90 – miesięcznie x 11 m-cy = 44.218,90 zł
likwidacja stanowiska w kuchni.
Było: kucharka 1, pomoc kucharki – 2 osoby, intendentka ¾ etatu
Szkoła
Podstawowa nr
3

Jest: kucharka 1, pomoc kucharki 1, intendentka ¾ etatu.
(styczeń 2021 – zatrudniona była kucharka w zastępstwie, dlatego 11 miesięcy.)
1497,93 zł miesięcznie,
17.975,19 zł rocznie
brak zatrudnienia na umowę zlecenie dwóch osób ujętych w planie finansowym na rok
2021 – dozorowanie terenu szkoły
w weekendy, zajęcia sportowe dodatkowe.

Szkoła
Podstawowa nr
4

Zmniejszono o 10 godzin pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
co daje miesięczną kwotę – 2.234,63 zł

Szkoła
Podstawowa nr
7

- niewypłacone 4 odprawy emerytalne i 1 nagroda jubileuszowa z tytułu wcześniejszego
odejścia na emeryturę,

z Oddziałami
Integracyjnym

Łącznie - 149.215,75 zł

- zmniejszenie etatów wśród pracowników niepedagogicznych.

Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DLA SZKÓŁ

1. Narodowy program rozwoju czytelnictwa”
W związku z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zmienioną uchwałą nr 190/2018 Rady
Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. oraz § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2324), dnia 27
lipca 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łowicz. W związku
z powyższym Miasto otrzymało dotację 15 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 12 000, 00 zł, wkład
własny 3 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania biblioteka w Szkole Podstawowej nr 4 została wyposażona w nowości
wydawnicze (977 książek).
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Dnia 10 września 2021 r. przyjęto nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.
Termin składania wniosków do organu prowadzącego upływa 15 września br., zaś zbiorczy wniosek
ze szkół organ prowadzący przekazuje do Kuratorium Oświaty do dnia 20
września br. O dofinansowanie
w ramach tego Programu mogą się starać, zgodnie z rozporządzeniem, placówki wychowania przedszkolnego,
szkoły i biblioteki pedagogiczne.
Środki finansowe mogą być przeznaczone zarówno na zakup książek będących nowościami
wydawniczymi, jak i zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek, rozumianych jako zakup sprzętu
komputerowego, oprogramowania, a także regałów, półek, biurek itp.
Wysokość wsparcia finansowego zależy od liczby dzieci w placówce, tj.:
•

W przedszkolach: do 25 dzieci – 1 500 zł; od 26 do 75 dzieci – 2.500 zł, powyżej 75 dzieci –
3 000 zł.

•

W szkołach: do 70 dzieci – 2 500 zł; od 71 do 170 dzieci – 3.000 zł, powyżej 170 dzieci –
4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego
w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Wnioski
złożyły następujące szkoły: SP2, SP3, SP7.

2. Realizacja projektu unijnego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół
podstawowych”
We wszystkich pięciu szkołach podstawowych podległych Gminie Miasto Łowicz,
w latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020 realizowany był projekt unijny pn. „Rozwój kompetencji
kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”, nr RPLD.11.01.02-10-0087/18 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 31.10.2021 r.
W projekcie brało udział łącznie 950 uczniów i 156 nauczycieli w latach 2018-2020. W ramach zadania
nr 2 ww. projektu m.in. wyposażono szkolne pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno przyrodniczych, w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 388 832,00 zł, na którą składa się dofinansowanie w kwocie
1 291 632,00 zł (środki UE: 1 180 507,20 zł, środki z dotacji celowych budżetu państwa: 111 124,80 zł)oraz
wkład własny niefinansowy o wartości 97 200,00 zł (koszt wynajęcia sal lekcyjnych wykorzystywanych do
prowadzenia zajęć).
W ramach zadania zostały zakupione następujące sprzęty dla szkół:
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- komputery - po 20 na szkołę, a w SP4 – 40 szt.
- tablety - po 20 szt.na szkołę
- tablice interaktywne – SP1, SP3, SP7 po 1 szt., SP2 i SP4 po 2 szt.
- rzutniki multimedialne – SP1, SP3, SP7 po 1 szt., SP2 i SP4 po 2 szt.
- drukarki 3D – po 2 szt. na szkołę
Dodatkowo środki z tego zadania zostały przeznaczone na wyposażenie szkolnych pracowni
przyrodniczych:
- wyposażenie pracowni przyrodniczej w SP4,
- zakup po 10 szt. mikroskopów oraz drobnych pomocy naukowych do każdej szkoły do pracowni
przyrodniczych oraz innych pomocy dydaktycznych typu: odczynniki chemiczne, fiolki, moździerze,
itp.
Z powstałych oszczędności Miasto Łowicz zakupiło dodatkowo pięć monitorów interaktywnych typu
Smard Board 75” z podstawami mobilnymi.
W ramach projektu realizowane były ponadto następujące inne zadania:
•

Zadanie nr 1 – Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie warunków
dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz korzystanie z technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – Koła zainteresowań.
Koszt zadania: 292 950,00 zł
Realizacja zajęć z kół zainteresowań: język angielski, eksperymentarium, matematyczne, informatyka
oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

•

Zadanie 3 – Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Koszt zadania: 136 550,00 zł
W ramach zadania były prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
angielskiego i matematyki w 5-cio osobowych grupach oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla
dzieci: pacynki, kalejdoskopy oraz dmuchajki do ćwiczeń oddechowych.

•

Zadanie 4 – Wyjazd edukacyjny
Koszt zadania: 69 960,00 zł
W wyjazdach, organizowanych od maja 2019 r., wzięło udział 660 dzieci uczęszczających
na koła zainteresowań ze wszystkich szkół.
Wycieczki jednodniowe - do Muzeum Sztuki i EC1 w Łodzi. W Muzeum i EC1 uczniowie, oprócz
zwiedzania, brały udział w warsztatach.
W czerwcu 2020 r. z wyjazdu skorzystało 30 uczniów ze względu na sytuację epidemiczną.

•

Zadanie 5 – Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli
Koszt zadania: 80 250,00 zł
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Ponad 150 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu pn. „Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy
nauczyciela”. Szkolenie z ICT, między innymi, miało na celu pokazanie, w jaki sposób nauczyciel na
swoich zajęciach może wykorzystywać nowoczesne technologie TIC.
Szkolenia dla nauczycieli pn. „Indywidualizacja pracy nauczyciela wychowawcy z uczniem”
dedykowane były dla wychowawców klas; wzięło w nich udział około 100 nauczycieli
ze wszystkich szkół.

3. Projekt unijny Erasmus Plus w szkołach podstawowych
Szkoła podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu w latach 2019 – 2021 uczestniczą
w projekcie unijnym Erasmus Plus skierowanym do uczniów w/w szkół. Kwota dofinansowania dla SP 2 to
31.766 Euro; zaś dla SP 3 – 22.350 Euro; 80 % uzyskanych środków w/w szkoły otrzymały w roku szkolnym
2019/2020, natomiast pozostałe 20 %, musi zabezpieczyć organ prowadzący, jednakże szkoły otrzymają zwrot
po złożeniu raportu końcowego w 2021 roku.
Pozyskane środki – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowa Agencja Programu
Erasmus+. Celem projektu jest m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
przez uczniów, uświadamianie im potrzeby nauki języków obcych, poznawanie kultury innych krajów, tradycji,
obyczajów itp.

SZKOŁA PO III FALI COVID–19; WNIOSKI I KIERUNKI ZMIAN
1. Szkoła po III fali pandemii związanej z COVID-19 na podstawie Raportu z badań zrealizowanych
pod koniec 2020 roku przez zespół badawczy
Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS w Lublinie – wnioski:
1. Pandemia, trwająca 1,5 roku, tj. od marca 2020 roku zmieniła szkołę; zmienił się uczeń, nauczyciel, rodzic.
Był to czas innego funkcjonowania placówek oświatowych.
2. Nauczyciele posiadają umiejętności cyfrowe ! Nauka zdalna była swoistym egzaminem, który nauczyciele
doskonale zdali; bowiem w bardzo krótkim okresie czasu zostali „wrzuceni na głęboką wodę”.
3. W nauczaniu zdalnym „rodzic wszedł do klasy”, stał się uczestnikiem tego procesu. Z czasem nastąpił stres,
zmęczenie, frustracja. Rodzice coraz częściej zadawali pytanie – „kiedy to się skończy” ? Odrabiali lekcje za
swe dzieci, by było szybciej. Dobre intencje rodziców, by pomóc dzieciom, obróciły się przeciwko nim, bowiem
poziom wiedzy u dzieci znacznie się obniżył. Rodzice czuli się w obowiązku pomocy dzieciom w nauce.
„Padły” przez to więzi rodzinne, wspólne spędzanie wolnego czasu. Zmęczony rodzic po pracy, odrabiał lekcje
z dzieckiem.
4. Badania wykazały, iż sami uczniowie (aż 40 % z nich) stwierdzili, że robią podczas nauki zdalnej wiele
różnych, innych rzeczy - innych niż nauka.
5. Wszyscy odczuli skutki zdalnego nauczania: uczeń, rodzic, nauczyciel. Na zdalnym nauczaniu najbardziej
ucierpiały najmłodsze dzieci w szkole, zwłaszcza dzieci z klas pierwszych, które we wrześniu 2020 r. rozpoczęły
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naukę, a od października 2020 r. przeszły na naukę zdalną (brak kontaktu z rówieśnikami, więzi koleżeńskich,
zaburzenia emocjonalne).
6. Szkoła obecnie powinna postawić na integrację, zabawę, budowę więzi, naukę relacji, współpracy – to jest
najważniejsze zadanie, jakie stoi przed szkołą!
7. Uczniowie klas IV - VIII wskazali na trudności w koncentracji, deklarowali złość na przeładowany program.
Eksperci wskazują, iż faktycznie programy są przeładowane, jednak u badanej grupy uczniów widoczna była
złość. Uczniowie ci nie mieli problemów technicznych, duża część z nich, podczas zdalnej nauki, korzystała
jednocześnie z różnych stron internetowych, aplikacji, urządzeń. Badani wskazali na rozregulowany rytm dnia.
8. Pojawiło się nowe zjawisko zadbania o „higienę cyfrową”. Kiedyś rodzice zwracali się do dziecka, by nie
siedziało przy komputerze, zaś podczas zdalnego nauczania – siedź przy komputerze !
9. Większy odsetek dziewcząt cierpi na zmęczenie, znużenie; chłopcy zaś odczuwają brak zajęć ruchowych.
10. Podczas nauki zdalnej wystąpiły trudności, nie tyle ze sprzętem komputerowym, ile z Internetem,
z przepustowością.
11. Podczas zdalnego nauczania skrócono lekcje on-line z 45 minut do 30 minut, ale nie zmieniły się programy
nauczania; określony materiał uczeń był zobowiązany przyswoić.
2. Kierunki pracy szkoły na przyszłość i zmian po okresie zdalnego nauczania według Raportu
z badań zrealizowanych pod koniec 2020 roku przez zespół badawczy Katedry Pedeutologii i Edukacji
Zdrowotnej UMCS w Lublinie:
1. Nauka zdalna potwierdziła przeładowanie programów nauczania, co powinno być przedmiotem ewaluacji.
2. Konieczna jest edukacja zdrowotna.
3. Metody pracy nauczyciela powinny być nadal wnikliwie ewaluowane.
4. W w/w badaniu jedna z uczennic w ankiecie napisała: „nie widzę nic złego w nauczaniu zdalnym; widzę je
w sobie”. To zdanie dużo mówi i wskazuje na skutki zdalnego nauczania, wskazuje kierunek pracy
z uczniami.
5. Potrzeba odbudowania współpracy z rodzicami przez szkołę dla dobra
to główni partnerzy szkoły. Należy pracować nad relacjami z rodzicami w szkole.

dzieci.

Rodzice

6. Należy zadbać o potrzeby psychologiczne uczniów (w łowickich szkołach podstawowych
w czerwcu br., według informacji podanej przez pedagogów, ok. 30 uczniów wymagało pomocy
psychologicznej związanej z izolacją społeczną. Obecnie pedagodzy obserwują zachowania uczniów,
analizują je. Liczba ta może być wyższa w porównaniu z czerwcem br.).
7. Konieczne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa nauczycielom w sytuacji „borykania się” z „cyfrowym
światem”.

INFORMACJA O ZDALNYM NAUCZANIU W ŁOWICKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Największe sukcesy szkół podstawowych, wymieniane przez dyrektorów, dotyczące organizacji
zdalnego nauczania:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Wzrost umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów.
Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach (średniomiesięczna absencja uczniów w szkołach
wyniosła tylko ok. 6 % !).
Aktywne i w zdecydowanej większości systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach.
W szkołach nie ma uczniów, którzy nie będą klasyfikowani do klasy programowo wyższej
w nowym roku szkolnym.
Przeszkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość, korzystania
z platformy Office 365 z aplikacji MS Teams. Zdobycie/pogłębienie przez nauczycieli wiedzy
na temat nowoczesnych technologii, m.in. nowoczesnych narzędzi do pracy zdalnej, które
można wykorzystać również do pracy stacjonarnej w celu uatrakcyjnienia lekcji. Wszyscy
nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zdalnego nauczania.
Pogłębienie dobrych relacji w gronie pedagogicznym w sytuacji pandemii, polegające na
wzajemnym wsparciu, wymianie doświadczeń.
Zabezpieczenie sprzętu komputerowego wszystkim potrzebującym tego uczniom
oraz nauczycielom.
Dla uczniów mających problemy techniczne ze sprzętem komputerowym, szkoły organizowały
na terenie placówki stanowiska do nauki zdalnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Płynne/sprawne przechodzenie z formy nauki stacjonarnej do zdalnej, ze zdalnej
do stacjonarnej, bez większych zakłóceń mających wpływ na naukę dzieci.
Zorganizowanie możliwości udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w zajęciach, np. rewalidacyjnych, logopedycznych na terenie szkoły z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
Aktywne uczestniczenie przez uczniów w proponowanych projektach, challenge- wyzwaniach,
konkursach szkolnych, kuratoryjnych, imprezach okolicznościowych wynikających
z kalendarza imprez szkolnych.
Prowadzenie zajęć na wszystkich przedmiotach (również z wychowania fizycznego, plastyki,
muzyki itp.) zgodnie z podstawą programową w trybie on-line.

Największe porażki szkół podstawowych, wymieniane przez dyrektorów, dotyczące organizacji
zdalnego nauczania:
-

brak systematycznego kontaktu z niektórymi uczniami,

-

istnienie pewnych grup uczniów w szkołach systematycznie unikających pracy podczas zdalnej
formy nauki,

-

brak skutecznego wpływu na rodziców w celu poprawy sytuacji ucznia związanej z jego
uczestnictwem w zajęciach on-line,

-

porażką, jednakże niezależną od placówek, jest spadek lub brak
interpersonalnych wśród uczniów, komunikacji społecznej, więzi koleżeńskich.

umiejętności

Sposoby radzenia sobie szkoły z ww. sytuacjami:
-

ścisła współpraca pedagoga, dyrekcji i wychowawców z rodzicami i uczniami (rozmowy
telefoniczne, kontakt drogą mailową, poprzez dziennik elektroniczny Librus, spotkania
stacjonarne w szkole),

-

organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem,

-

współpraca z kuratorami rodzin, instytucjami wspomagającymi proces nauki,
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-

wypożyczanie uczniom sprzętu komputerowego, którym dysponowała szkoła lub sprzętu
pozyskanego w ramach programów: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”,

-

zorganizowanie w szkole stanowisk do zdalnego nauczania; realizacja zajęć zdalnego
nauczania na terenie szkoły pod opieką nauczyciela świetlicy,

-

realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,

-

pośredniczenie szkoły w drukowaniu i przekazywaniu uczniom materiałów ćwiczeniowych,
pośredniczenie w przesyłaniu do nauczycieli prac uczniów.

Przygotowanie szkół podstawowych pod kątem zapewnienia zasad bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom w czasie trwania pandemii:
1. Wszystkie szkoły spełniają wytyczne przygotowane przez MEN, GIS, MZ.
2. Działania podjęte przez dyrektorów w czasie trwania pandemii:
-

-

-

-

wszystkie placówki są zaopatrzone w wystarczającą ilość płynów do dezynfekcji, maseczki; przy
wejściach do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i mierzenie temperatury pracownikom
szkoły, a w przypadku niepokojących objawów chorobowych – również pomiar temperatury
u ucznia;
otwarcie wszystkich wejść ewakuacyjnych do szkoły, aby rozładować natężenie ruchu
w godzinach rannych i popołudniowych. Klasy mają wyznaczone, wskazane wejście do szkoły;
uczniowie mają zajęcia tylko w jednej klasie, nie przemieszczają się.
Nauczyciel przedmiotu wchodzi do klasy na zajęcia. Zajęcia wychowania fizycznego – na
świeżym powietrzu, na boisku szkolnym; w miarę możliwości będą łączone lekcje w-fu, tj. dwie
godziny pod rząd;
rozpoczynanie zajęć lekcyjnych o różnych godzinach, np. część klas od 8.00, część - 9.00 lub
10.00. Tym samym powoduje to wydłużenie godzin pracy szkoły, do godz. 16.00 – 17.00;
zajęcia w świetlicy - przeznaczone wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących;
- przerwy ustalone są w różnym czasie dla różnych klas (kilka klas wychodzi na przerwę na
korytarz, pozostałe klasy zostają w sali; później – zmiana). We wspólnych pomieszczeniach, tj. na
korytarzach, w szatniach itp. podczas przerw lekcyjnych - obowiązkowe noszenie maseczek,
natomiast na lekcjach maseczki nie będą wymagane. Na terenie szkoły będzie panował zakaz
przebywania osób trzecich;
nie będzie organizowanych wycieczek szkolnych i wyjść grupowych z uczniami;
dla usprawnienia - wydawanie tylko jednodaniowych obiadów dla uczniów podczas większej
liczby przerw lekcyjnych (na więcej tur !).

Tabela nr 35. | Programy, z których szkoły korzystają w ramach nauki zdalnej:
Nazwa szkoły

Programy, z których szkoły korzystają w ramach nauki zdalnej

SP1

Microsoft TEAMS, Librus, e-podręczniki

SP2

Microsoft TEAMS, Librus, e-podręczniki

SP3

Microsoft TEAMS, Librus, e-podręczniki, My English Lab,
strony zalecane przez MEN

SP4

Platforma GSuite, Librus, szkolna poczta email

SP7

Microsoft TEAMS, Librus, e-podręczniki

Zgodnie z art. 70 a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
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w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Co roku Burmistrz w drodze zarządzenia, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019. poz.
1653), ustala plan dofinansowania i formy doskonalenia, na które jest przyznawane dofinansowanie. W 2021
roku została podzielona i przekazana do szkół i przedszkoli kwota dla nauczycieli na w/w cel w wysokości – 171
150,00 zł (Zarządzenie nr 24a/2021 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 stycznia 2021 roku).
Ustalono, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, specjalności, na które może być
przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2021 roku:
kwalifikacje do wprowadzania innowacji i technologii cyfrowych w nauczaniu przedmiotów,
kształtowania kompetencji kluczowych, rozwijania kreatywności, postaw zachęcających
do samorozwoju,
kwalifikacje związane z kierunkami: psychologia, pedagogika, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zachowania depresyjne i radzenie sobie dzieci ze stresem,
kwalifikacje dotyczące organizacji pracy placówek w czasie pandemii, zmian w obowiązujących
przepisach prawa oświatowego,
kwalifikacje do kształcenia muzycznego w zakresie prowadzenia rytmiki, zajęć ruchowych, zajęć
tanecznych, ekspresji scenicznej, a także szkolenia specjalistyczne odnoszące się do
poszczególnych grup instrumentalistów,
kwalifikacje do pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi i społecznymi,
zaburzeniami psychicznymi,
kwalifikacje do prowadzenia innowacyjnych metod pracy, terapii z dzieckiem,
kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz specyficznymi trudnościami,
kompleksowe wspomaganie szkół, wynikające z potrzeb szkoły, uwzględniające wyniki ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Rady Pedagogiczne wszystkich szkół podstawowych odbyły już szkolenia on-line dotyczące
sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi wśród uczniów, sposobów postępowania z uczniem
niepełnosprawnym i chorym w związku z powrotem dzieci do szkół.

Podsumowanie
Dlaczego gminy dokładają do oświaty? Jakie wydatki pokrywa subwencja oświatowa, a jakich nie
pokrywa?
Czynniki warunkujące podział subwencji na samorządy:
•
•
•
•
•

Liczba uczniów (wychowanków);
Wskaźnik korygujący strukturę zatrudnienia nauczycieli na terenie danej JST, tzw. współczynnik
Di;
Rodzaje niepełnosprawności uczniów;
Położenie szkół (duże, małe miasto, wieś);
Typy szkół;
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•

Inne czynniki powiązane ze skalą i strukturą zadań realizowanych zadań.

Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet wydatków obowiązkowych, tj. na wynagrodzenia
nauczycieli. Pojawia się luka finansowa, którą musi pokryć samorząd; ¾ samorządów dopłaca do oświaty
powyżej 40 % wydatków. Jeszcze kilka lat temu było to 30 %. Przybywa samorządów, które do wydatków
oświatowych dokładają 60-70 % środków własnych.
Biorąc pod uwagę przedmiotowy wskaźnik dla Miasta Łowicza należy wskazać, iż niektóre miasta
o podobnej wielkości osiągają wartość nawet 1,07 – 1,10. Z powyższego wynika możliwość poprawy wskaźnika
traktującego proces podniesienia stopni awansu zawodowego nauczycieli jako paroletni, który jednoznacznie
korzystnie wpłynie na naliczaną i otrzymaną wysokość subwencji oświatowej dla miasta.
Samorządy podnoszą kwestię pilnej zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych, m.in.
ustawowej standaryzacji zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, uszczegółowienia, co oznacza
wynagrodzenie nauczyciela i jakie składniki mieszczą się w nim, kto płaci fundusz socjalny, zapomogi itp. itd.
Samorządy nie mają na to pieniędzy.
Subwencja oświatowa naliczana jest na uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na
dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który jest przyznawana. W 2021 roku finansowy
standard A podziału subwencji w metryczce subwencji oświatowej wynosi 6.069,377 zł/ucznia. Realnie koszt
utrzymania ucznia w łowickiej samorządowej szkole podstawowej jest dwa razy wyższy.
Współczynnik Di subwencji oświatowej, o którym wspomniano wyżej ma istotny wpływ na wysokość
przyznawanej subwencji. Im większy udział nauczycieli dyplomowanych oraz mianowanych w ogólnej liczbie
nauczycieli, tym wyższy współczynnik Di i co za tym idzie wyższa kwota subwencji. Struktura jednoznacznie
wskazuje na niski poziom zatrudnienia na ww. stopniach awansu zawodowego (szkoły + nauczyciele grup 6latków w przedszkolach), co istotnie wpływa na wskaźnik Di, który w przypadku naszej gminy w roku 2019
osiągnął 1,0071080371, w 2020 r. – 1,0157948644 (korzystniejszy niż w 2019 r., ale wciąż niski), w 2021 r. –
1,0190104842 (korzystniejszy niż w 2020 r., ale nadal niski).
Biorąc pod uwagę przedmiotowy wskaźnik dla Miasta Łowicza należy wskazać, iż niektóre miasta
o podobnej wielkości osiągają wartość nawet 1,07 – 1,10. Z powyższego wynika możliwość poprawy wskaźnika
traktującego proces podniesienia stopni awansu zawodowego nauczycieli jako paroletni, który jednoznacznie
korzystnie wpłynie na naliczaną i otrzymaną wysokość subwencji oświatowej dla miasta.

W ramach subwencji oświatowej nie są finansowane następujące wydatki:
-

utrzymywanie stołówek szkolnych,

-

utrzymywanie świetlic szkolnych,

-

zwrot rodzicom/opiekunom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół, co jest
obowiązkiem gminy,

-

stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, nagrody na zakończenie roku szkolnego,
wycieczki Burmistrza jako forma nagrody dla najlepszych uczniów,

-

doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-

fundusz na zapomogi zdrowotne dla czynnych i emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli,
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

-

niewielka kwota na pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci mających opinie
o kształceniu specjalnym z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dzieci, które nie mają
takiej opinii, jednak jest im w szkole udzielana taka pomoc, ponieważ wynika taka potrzeba
z obserwacji pedagogów,
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-

wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. W subwencji zabezpieczone są tylko
wydatki na sześciolatków w przedszkolach oraz wczesne wspomaganie rozwoju i wagi
związane z niepełnosprawnością sześciolatków,

-

subwencja oświatowa uwzględnia tylko etaty nauczycieli w szkołach oraz nauczycieli grup 6latków w przedszkolach, bez inflacji, bez utrzymania budynków (wydatki rzeczowe), bez
wzrostu kosztów administracji, wzrostu dotacji dla placówek dotowanych.

W subwencji oświatowej nie ma wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli pracujących
w grupach dzieci 3-, 4-, 5-latków w przedszkolach. Ważnym jest fakt, iż subwencja oświatowa naliczana jest na
ucznia, a nie na oddział. MEN pracował nad zmianą algorytmu naliczania subwencji dla samorządów tak, aby
uwzględniał on także liczbę tworzonych oddziałów w gminie, a nie tylko liczbę uczniów.
Gminy, które tworzą mniej liczne klasy, zapewniając tym samym lepsze warunki nauki dla uczniów
i lepsze warunki pracy dla nauczycieli, więcej dokładają do wydatków na oświatę. Planuje się, aby zmienić
algorytm naliczania subwencji w taki sposób, by powiązać go z liczbą oddziałów szkolnych w gminie, co na
pewno będzie dla niej korzystniejsze. Subwencja oświatowa pokrywa w większym stopniu wydatki na oświatę,
jeżeli średnia liczba uczniów na oddział mieści się w przedziale 28 – 30 osób w klasie, co na pewno w łowickich
szkołach podstawowych wiązałoby się ze zwolnieniami nauczycieli (co najmniej kilkanaście etatów).
Obowiązkowy podział na grupy, zgodnie z obowiązującym § 7. Rozporządzenia MEN z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w klasach IV – VIII szkół podstawowych
obowiązuje na:
•

informatyce – w klasie liczącej więcej niż 24 uczniów, grupa nie większa niż liczba stanowisk
komputerowych;

•

języku obcym – w klasie liczącej więcej niż 24 uczniów, grupy z uwzględnieniem stopnia
zaawansowania;

•

wychowaniu fizycznym - w klasie liczącej więcej niż 26 uczniów;

•

w oddziałach integracyjnych z co najmniej 3 uczniami niepełnosprawnymi podział na informatyce,
językach obcych i ćwiczeniach obowiązkowych, ale grupa oddziałowa, międzyoddziałowa
lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

•

Jeżeli jest mniejsza liczba uczniów w klasie niż odpowiednio 24, 26 – podział na grupy nie jest
obowiązkowy i dokonuje się go za zgodą organu prowadzącego. Zgodę na podział klasy
na grupy z w/w przedmiotów, nawet jeżeli nie wskazuje na to liczebność klasy (odpowiednio 24 lub 26
osób), otrzymuje dyrektor w wyjątkowych sytuacjach, na przykład związanych ze złożonymi
niepełnosprawnościami uczniów w klasie, uzupełnieniem godzin dla nauczyciela do pełnego etatu,
ograniczeniem związanym z powierzchnią pracowni informatycznej i co się z tym wiąże liczbą
stanowisk komputerowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w związku z reformą edukacji w 2017 r., w Łowiczu przyjęliśmy
wariant jej przeprowadzenia, polegający na włączeniu istniejących wówczas gimnazjów do poszczególnych
szkół podstawowych. Oznaczało to wchłonięcie rad pedagogicznych gimnazjów oraz pracowników
niepedagogicznych do szkół podstawowych. Uniknięto w ten sposób zwalniania nauczycieli, pracowników
administracji, obsługi, jednak zostały w ten sposób zwiększone wydatki na oświatę. Nastąpiło przebudowanie
sieci placówek oświatowych w mieście.
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SAMORZĄDOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŁOWICZU
We wrześniu 2021 roku rozpoczął się 8 rok funkcjonowania Samorządowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Łowiczu. Natomiast trochę wcześniej, bo w czerwcu 2021 roku szkolne mury opuścili pierwsi
absolwenci SSM I st. w Łowiczu w ilości 22 uczniów (3 gitarzystów, 4 skrzypków, 2 wiolonczelistki, 7
pianistów, 3 flecistów, 1 klarnecista oraz 2 trębaczy).
We wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło 126 uczniów w 9 klasach instrumentalnych: fortepian,
skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka i akordeon. Szkoła zatrudnia 24 nauczycieli
o wymaganych ustawą i odpowiednim rozporządzeniem MKDNiS, wysokich kwalifikacjach potwierdzonych nie
tylko dyplomami wyższych uczelni, ale także pracą na Akademiach Muzycznych, czy dorobkiem koncertowym.
Pierwsze półrocze roku 2021 było prowadzone zdalnie. Szkoła pracowała w tym czasie za pomocą
platformą Teams, która umożliwiła stworzenie wirtualnej szkoły
W roku 2021 szkoła była organizatorem 7 koncertów wewnątrzszkolnych, do których należą audycje
klasowe poszczególnych instrumentów. Organizacja wszelkich koncertów była mocno ograniczona ze względu
na trwającą pandemię. Jesienią udało się zorganizować koncert z okazji Ślubowania uczniów klas pierwszych,
który odbył się 19 października 2021 r. w szkolnej Sali koncertowej w reżimie sanitarnym. Dwa koncerty
świąteczne odbyły się w szkole i były transmitowane za pomocą platformy Teams.
Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej uczniom naszej szkoły udało się odnieść sukcesy
w konkursach organizowanych online:
•

II miejsce dla ucznia VI klasy fortepianu na International Online Festival Contest << Future Stars >>
we Włoszech,
II miejsce dla ucznia I klasy trąbki w III Międzynarodowym Konkursie Instrumentów i Zespołów
Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku,
III miejsce dla ucznia II klasy trąbki na VII Konkursie Interpretacji Muzycznej WIRTUOZ 2021
w Łęczycy.

•
•

Ponadto w szkole odbyły się konkursy online organizowane przez szkolną Bibliotekę oraz Samorząd
Uczniowski:
-

konkurs fotograficzny „muzyczne inspiracje wiosną 2021”,

-

konkurs plastyczny „świąteczne dźwięki”,

-

konkurs plastyczny „I Szkolny konkurs Pianistyczny SSM I st. 2 Łowiczu”,

-

konkurs muzyczny „Z Aniołami zaśpiewajmy…”.

Szkoła wzbogaca corocznie swoje wyposażenie i obecnie posiada na stanie instrumenty muzyczne: 24
szt. skrzypiec, 10 szt. wiolonczel, 11 szt. fletów, 12 szt. klarnetów, 9 szt. saksofonów, 10 szt. trąbek, 8 szt.
akordeonów, pianino, fortepian i półkoncertowy fortepian oraz pomoce dydaktyczne (pulpity, pneumatyczne
ławy i specjalistyczne podnóżki do fortepianów, pomoce dydaktyczne dla uczniów klasy fletu, tablice
dydaktyczne, głośnik, instrumenty i akcesoria na zajęcia rytmiczne, ponad 932 pozycji nutowych do biblioteki
itp.).
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VIII. SPRAWOZDANIE Z REALIACJI STRATEGII ROZWOJU
MIASTA ŁOWICZA ZA 2021 ROK

Strategia Rozwoju Miasta Łowicza na lata 2015-2023
Strategia rozwoju miasta to długookresowy plan działania określający strategiczne cele rozwoju
oraz przyjmujący kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokację
środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań.
Strategia rozwoju miasta jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju, określającą cele
rozwoju oraz drogi ich osiągnięcia. Jest planem obejmującym wszystkie płaszczyzny życia lokalnego, jest
koncepcją rozwoju miasta w długiej perspektywie czasowej. Jest podstawowym instrumentem zarządzania
miastem, staje się planem działania władz lokalnych, ułatwia i zwiększa spójność podejmowanych decyzji przez
władze samorządowe. Pozwala lepiej zagospodarować zasoby: ludzkie, naturalne, materialne, a także określa
optymalne ich wykorzystanie. Strategia zwiększa szanse miasta na uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł
zasilania lokalnego budżetu. Jest dokumentem planistycznym koniecznym do ubiegania się o środki finansowe
z budżetu Unii Europejskiej.
Cele strategiczne miasta zostały sprecyzowane w 10 programach strategicznych. Dla każdego programu
określono pakiet zadań strategicznych koniecznych do realizacji dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Monitoring strategii, zgodnie z zapisami w analizowanym dokumencie jest prowadzony w układzie rocznym
i przedstawiany Radzie Miejskiej w Łowiczu, na posiedzeniach komisji stałych oraz sesji rady.
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CEL STRATEGICZNY I
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zasobów ludzkich

Tworzenie warunków do rozwoju
turystyki

Kreowanie warunków dla rozwoju
potencjału gospodarczego

Stworzenie nowoczesnego systemu
zarządzania miastem

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA

1.

Dostosowanie kierunków kształcenia
zawodowego do potrzeb współczesnego
rynku pracy

2.

Promocja nauki.

3.

Stymulowanie jakości kształcenia
raz wspomaganie jakościowego
rozwoju szkolnictwa.

1.

Wzmacnianie infrastruktury usług
turystycznych

2.

Aktywna promocja walorów
turystycznych miasta (ze szczególnym
uwzględnieniem folkloru) przy
współpracy z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego

3.

Budowa zbiornika retencyjnego
w dzielnicy Górki

4.

Rewitalizacja śródmieścia.
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1.

Zabezpieczenie i infrastrukturalne
przygotowanie terenów dla rozwoju
nowej działalności gospodarczej

2.

Stworzenie infrastruktury
wspierającej rozwój
przedsiębiorczości

3.

Zbudowanie i wdrażanie
pro-gospodarczego systemu promocji
miasta

4.

Opracowanie i wdrażanie zasad
pro-rozwojowej polityki budżetowej
i inwestycyjnej miasta

5.

Integrowanie lokalnego środowiska
przedsiębiorców
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1.

Przystosowanie administracji
do zmieniających się wymagań
klienta urzędu.

CEL STRATEGICZNY II
Podniesienie poziomu jakości życia

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

Poprawa stanu środowiska naturalnego

Poprawa dostępności i jakości usług publicznych

Tworzenie warunków dla rozwoju
mieszkalnictwa

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA

1.

Utrwalenie i poszerzenie terenów zielonych

1.

1.

2.

Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców – promocja edukacji ekologicznej.

Stymulowanie aktywności mieszkańców miasta
w zakresie rekreacyjno-sportowym

Zabezpieczenie i przygotowanie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe

2.

Podjęcie aktywnych działań zmniejszających
bezrobocie oraz aktywnych form pomocy społecznej

2.

Selektywna prywatyzacja komunalnych zasobów
mieszkaniowych

3.

Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji w celu
poprawy bezpieczeństwa publicznego

3.

Wprowadzenie systemu finansowania
komunalnego budownictwa mieszkaniowego

4.

Zwiększenie integracji społecznej i aktywności
cyfrowej

4.

5.

Utworzenie domu dziennego pobytu dla
osób starszych

Przygotowanie i wdrażanie programu
budownictwa, remontów i modernizacji zasobów
komunalnych

5.

Wspieranie różnorodnych form budownictwa
mieszkaniowego
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CEL STRATEGICZNY III
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

PROGRAM STRATEGICZNY

Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej

ZADANIA

ZADANIA

ZADANIA
1.

Modernizacja i rozwój systemy ciepłowniczego

1.

2.

Kontynuacja działań zmierzających do gazyfikacji
miasta

Skomunikowanie wewnętrznego układu drogowego
z siecią dróg zewnętrznych

2.

Poprawa jakości dróg lokalnych, w tym modernizacja
zabytkowej części miasta

3.

Rozwój odnawialnych źródeł energii.
3.

Współdziałanie z PKP i PKS w celu poprawy połączeń
komunikacyjnych miasta z otoczeniem

4.

Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych

5.

Wykonanie przedłużenia ulicy Starorzecze z budową
ronda.

6.

Modernizacja taboru transportowego Miasta Łowicza
oraz infrastruktury związanej z obsługą taboru
i prowadzonym transportem zbiorowym

7.

Budowa obwodnicy na Górkach
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1.

Dalsze niwelowanie dysproporcji pomiędzy
stopniem zwodociągowania a stopniem
skanalizowania miasta

2.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez
rozdział wód deszczowych od ścieków sanitarnych,
udrożnienie kanalizacji deszczowej

3.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta
w celu zwiększenia zamożności i efektywnego
zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich
ZADANIE 1.
Dostosowanie kierunków kształcenia
zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy
Kształcenie zawodowe jest zadaniem Powiatu Łowickiego. Bazę szkół ponadpodstawowych tworzą
placówki z których każda ma swą znaczącą tradycję i wypracowany przez lata profil kształcenia, niemniej jednak
rokrocznie oferta edukacyjna jest wnikliwie analizowana, tak, by w jak najbardziej optymalny sposób odpowiadać
na preferencje uczniów stojących przed wyborem dalszej drogi edukacji.
Dane o strukturze szkolnictwa zawodowego – kierunki (grupy) kształcenia:
•

technik ekonomista;

•

technik rachunkowości;

•

technik spedytor;

•

technik handlowiec;

•

technik programista;

•

technik agrobiznesu;

•

technik informatyk;

•

technik inżynierii środowiska i melioracji;

•

technik logistyk;

•

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

•

technik technologii żywności;

•

technik żywienia i usług gastronomicznych;

•

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;

•

technik mechatronik;

•

technik informatyk;

•

technik elektryk;

•

technik mechanik;

•

technik pojazdów samochodowych;

•

technik budownictwa;

•

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym;

•

technik mechanik lotniczy;

•

mechanik pojazdów samochodowych;

•

kierowca mechanik;

•

elektryk;
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•

fryzjer;

•

sprzedawca;

•

monter mechatronik;

•

lakiernik samochodowy;

•

blacharz samochodowy;

•

ślusarz;

•

operator obrabiarek skrawający;

•

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;

•

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

•

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

•

murarz-tynkarz;

•

betoniarz-zbrojarz;

•

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego;

•

cukiernik;

•

piekarz;

•

przetwórca mięsa;

•

kucharz;

•

fotograf.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta
w celu zwiększenia zamożności i efektywnego
zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich
ZADANIE 2.
Promocja nauki
a) Przyznanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów przez Burmistrza Miasta Łowicza
za rok szkolny 2020/2021
Wysokość stypendiów zróżnicowano w zależności od osiągniętych wyników w nauce dla uczniów
mieszkających na terenie Łowicza oraz wydzielono oddzielną pulę dla uczniów łowickich szkół mieszkających
poza miastem, na tzw. stypendia dyrektorskie.
Łączna liczba złożonych wniosków – 187
Liczba złożonych wniosków ze szkół:
•

Szkoła Podstawowa nr 1 – 48 wniosków

•

Szkoła Podstawowa nr 2 – 32 wnioski
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•

Szkoła Podstawowa nr 3 – 31 wniosków

•

Szkoła Podstawowa nr 4 – 24 wnioski

•

Szkoła Podstawowa nr 7 – 37 wniosków

•

Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju – 15 wniosków

Wśród tych wniosków zostało wybranych:
1.

4 laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród dzieci mieszkających na terenie Łowicza
– 380 zł.

2.

5 tzw. „Perełek”, tj. uczniów, którzy na koniec roku szkolnego mieli bardzo wysokie średnie
i osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich bądź międzynarodowych – 300 zł.

3.

36 uczniów, którzy osiągnęli wyniki dużo wyższe od ustalonych do zakwalifikowania
wg kryteriów – 220 zł.

4.

112 uczniów mieszkających w Łowiczu spełniających kryteria zawarte w Uchwale Rady
Miejskiej, średnia 5,50 dla klas IV-VI; 5,0 dla klas VII, VIII oraz 32 dzieci uczących się
w łowickich szkołach, a mieszkających poza Łowiczem, tzw. stypendia dyrektorskie 180 zł.

Stypendia od strony finansowej:
•

Miasto Łowicz – 61 000,00 zł

•

Z poza budżetu Miasta Łowicza – 12 560,00 zł

•

Łącznie: 73 560,00 zł

b) Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką)
dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką), dotyczącą
problematyki związanej z Miastem Łowiczem, zwany dalej Konkursem zainicjowany został przez Burmistrza
Miasta Łowicza i realizowany jest przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Celem konkursu jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień
społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza oraz wyróżnienie
i nagrodzenie autorów najlepszych prac z tych dziedzin.
W roku 2021 przeprowadzono edycję zaległą z roku 2020 wstrzymaną wówczas z uwagi na panującą
pandemię Covid-19. Do konkursu zgłoszono 7 prac.
Przy ocenie pracy został wzięty pod uwagę poziom merytoryczny, dobór źródeł, pogłębiona analiza
zjawisk związanych z tematyką konkursu, samodzielność formułowania wniosków, komunikatywność przekazu,
jak i walory popularyzatorskie. Komisja konkursowa przyznała dwa wyróżnienia w wysokości 500 zł każde
w XVII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem.
I otrzymała Weronika Mońka-Chwała - praca dyplomowa pt.: ”Łowicka muzyka tradycyjna- ewolucja
stylu na przykładzie źródeł archiwalnych oraz autorskich kompozycji inspirowanych łowickim folklorem”.
II Patrycja Walędzik-Wawrzyńczak - praca dyplomowa pt.: ”Zawartość całkowita oraz wybrane formy
pierwiastków śladowych w glebach technogenicznych ukształtowanych na hałdzie „Czerwona Góra”
w Łowiczu”
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Ponadto udział w konkursie wzięły: Sylwia Majewska, Aleksandra Dobrzyńska, Maja Gabrysiak,
Kinga Owczarek, Marta Boczek

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zasobów ludzkich
ZADANIE 3.
Stymulowanie jakości kształcenia
oraz wspomaganie jakościowego rozwoju szkolnictwa
a) Realizacja projektu unijnego „Erasmus Plus” w szkołach podstawowych
Szkoła podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu w latach 2019 – 2021 uczestniczą
w projekcie unijnym Erasmus Plus skierowanym do uczniów w/w szkół.
Kwota dofinansowania dla SP 2 to 31 766,00 Euro; zaś dla Szkoły Podstawowej 3 – 22 350,00 Euro; 80
% uzyskanych środków w/w szkoły otrzymały w roku szkolnym 2019/2020, natomiast pozostałe 20 %, musi
zabezpieczyć organ prowadzący, jednakże szkoły otrzymają zwrot po złożeniu raportu końcowego w 2021 roku.
Źródło pozyskanych środków – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowa Agencja Programu
Erasmus+. Celem projektu jest m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
przez uczniów, uświadamianie im potrzeby nauki języków obcych, poznawanie kultury innych krajów, tradycji,
obyczajów itp.

b) „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu jest autorem i jednostką realizującą projektu pn.
„Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś
priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie
XI.1.1 Edukacja przedszkolna.
Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019r. do 29 lipca 2021r. w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”. Projekt został
przygotowany po przeprowadzonej diagnozie potrzeb przygotowanej wspólnie z dyrektorami tych jednostek.
Całkowita wartość projektu wynosiła 1 011 882,54 zł, w tym dofinansowanie 858 172,30 zł, wkład
własny niefinansowy 153 710,24 zł. Projekt obejmował następujące zadania:
−

zadania 1 - rozszerzenie oferty edukacyjnej o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych
deficytów;

−

zadanie 2 - doposażenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne;
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−

zadanie 3 - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do
pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Zadania 1 organizowane były zajęcia dla wszystkich dzieci oraz zajęcia indywidualne dla
dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Łączna liczba dzieci objętych wsparciem
wynosi 301, w tym 44 dzieci niepełnosprawnych.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 1:
Wzmacnianie infrastruktury usług turystycznych
a)

Funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej znajdujący się na Placu Stary Rynek 3

W ramach realizacji celu strategicznego od 2017 roku uruchomiony został Miejski Punkt Informacji
Turystycznej w celu obsługi ruchu turystycznego. Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany w kamienicy na
Placu Stary Rynek 3 prowadzony jest pracowników Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Łowiczu i sezonowego pracownika (studenta) na umowę zlecenie.
Całoroczny Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Łowiczu, ze zwiększoną aktywnością
w okresie sezonu turystycznego, funkcjonuje według poniższego harmonogramu:
−

w sezonie letnim: od 1 czerwca do 30 września w godz. 8:00-16.00 od poniedziałku do piątku,
w soboty i niedziele w godz. 10:00-18:00;

−

poza sezonem letnim: od stycznia do 1 czerwca i od 1 października do 31 grudnia
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00;

Podstawowym realizowanym zadaniem jest:
1) zapewnienie wysokiej jakości usług poprzez udzielanie wszechstronnej, dostosowanej do potrzeb
i sytuacji klienta/turysty informacji o walorach i atrakcjach turystycznych gminy Miasto Łowicz
oraz
o infrastrukturze turystycznej;
2) gromadzenie i aktualizowanie baz informacyjnych dotyczących infrastruktury turystycznej;
3) dystrybucja i produkcja bezpłatnych dla turystów materiałów promocyjnych miasta typu: ulotki,
foldery, mapy, przewodniki, pocztówki.
4) prowadzenie i administrowanie strony internetowej www.lowiczturystyczny.eu poświęconej
informacji turystycznej dla odwiedzających Łowicz (baza lokalowa, gastronomiczna).
Głównym zadaniem pracowników Wydziału w zakresie prowadzenia informacji turystycznej jest
doradzanie zainteresowanym osobom oraz informowanie ich o walorach i atrakcjach turystycznych Łowicza
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i regionu, o świadczonych usługach turystycznych (np. bazie lokalowej, gastronomicznej, ale także kulturalnorozrywkowej), o warunkach klimatycznych, transporcie. W ramach obowiązków pracownicy udostępniają
turystom indywidualnym i grupowym przewodniki, mapy, katalogi, rozkłady jazdy. Aby dobrze wywiązać się
z tych zadań, gromadzone są odpowiednie informacje, które stale są uaktualniane. W tym celu nawiązywane są
kontakty i współpracuje z właścicielami obiektów turystycznych, gastronomicznych, z przewodnikami
turystycznymi, lokalnymi władzami. W 2021 w okresie letnim do punktu przybyło ponad 830 turystów z Polski
oraz krajów zagranicznych.
b)

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego „Rowerowe Łódzkie”

W ramach m.in. wzmocnienia potencjału turystycznego miasta Łowicza w 2018 roku powstało 12 stacji
rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami miejskimi zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy
Miasto Łowicz: ul. Dworcowa, pl. Stary Rynek, pl. Nowy Rynek, ul. Starzyńskiego (Targowica Miejska),
ul. Sadowa, ul. Medyczna, ul. Podleśna, ul. Kaliska (przy ul. Włókienniczej), ul. Kaliska (Pływalnia OSiR),
ul. Jana Pawła II (OSiR), ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka (SP3).
Projekt realizowany był we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego z dofinansowaniem
zewnętrznym ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.1
Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Inwestycja jest częścią systemu wypożyczania rowerów. Poza Łowiczem w całym projekcie partnerskim
bierze udział jeszcze 8 miast regionu: Zduńska Wola, Koluszki, Kutno, Łask, Łódź, Pabianice, Sieradz,
Skierniewice oraz Zgierz. Dzięki temu istnieje możliwość wypożyczenia roweru i poruszaniu się również nim po
najbliższej okolicy zwiedzając atrakcje turystyczne.
W celu rozpoczęcia korzystania z Systemu Rowerowe Łódzkie konieczne jest dokonanie rejestracji oraz
wniesienie opłaty inicjalnej. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony www.rowerowelodzkie.pl,
dzwoniąc na Infolinię lub za pomocą aplikacji mobilnej Rowerowe Łódzkie dostępnych na smartfony:
ANDROID lub iOS. Ich główną cechą jest możliwość łatwego wypinania i oddawania do stacji w ramach systemu
operatora rower można wypożyczyć/zwrócić na dowolnej stacji operatora. System komputerowy autoryzuje
oraz rozlicza czas jazdy. Pierwsze pół godziny jazdy jest bezpłatne
Rowery miejskie, publiczne, stanowią dla mieszkańców Łowicza i przyjezdnych turystów jeden ze
sposobów realizacji przemieszczenia się i zdobywa coraz większą popularność.
Liczba wypożyczenia rowerów – w 2021 roku łącznie zarejestrowano 8 571 wypożyczeń. Łączna
długość ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) w km – wynosi- 9,465 km.
Koszty:
1)

na lata 2017-2019 wydatki majątkowe poniesiono w następujących wysokościach:
- w 2017 - kwota 5 857 zł
- w 2018 - kwota 488 563 zł
- w 2019 - kwota 1 961 zł

2)

na lata 2019-2024 na utrzymanie trwałości w/w projektu-wydatki bieżące partnerzy (Miasta) ponoszą
w następujących wysokościach:
- w 2019 - kwota 236 012,40 zł
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- w 2020 - kwota 236 012,40 zł
- w 2021 - kwota 236 012,40 zł
- w 2022 - kwota 236 012,40 zł
- w 2023 - kwota 236 012,40 zł
- w 2024 - kwota 236 012,40 zł

c)

Aplikacja mobilna audioprzewodnika turystycznego na telefony komórkowe (smartfony)

W 2018 roku Urząd Miejski w Łowiczu dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej zamówił
i zakupił innowacyjne oprogramowanie aplikacji miejskiej mobilnej na telefony komórkowe - smartfony.
Opracowanie merytoryczne szlaku z atrakcjami turystycznymi Łowicza (17 punktów na turystycznej mapie
Łowicza) w formie spaceru ulicami miasta od Starego Runku do Nowego Ryku i z powrotem do Starego Rynku
powstało w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki przy współpracy z Kołem Przewodników im. Anieli
Chmielińskiej działającym przy Oddziale PTTK w Łowiczu. Audioprzewodnik w formie aplikacji na telefon
to rozwiązanie, które umożliwia zwiedzającym zwiedzanie wykorzystując własne urządzenie i słuchawki.
Aplikację można bezpłatnie pobrać z odpowiedniego sklepu (App Store dla aplikacji na telefony z systemem iOS,
lub Google Play™ dla urządzeń z systemem Android).
Wystarczy pobrać aplikację na swój telefon i można rozpoczynać zwiedzanie. Aplikacja działa w trybie
ręcznym. Zwiedzający uruchamia nagranie wybierając je z listy, lub z mapy, która jednocześnie pokazuje aktualną
lokalizację zwiedzającego. Głos lektora poprowadzi turystę przez całą trasę wycieczki. Podczas spaceru
prezentowane są opisy mijanych zabytkowych obiektów, historia miasta, anegdoty i legendy.
Audioprzewodnik to rozwiązanie, dzięki któremu poznawanie historii, kultury, sztuki, ciekawostek
o danym obiekcie, wystawie lub innym wydarzeniu odbywa się w swobodny sposób. Osoby korzystające
z audioguide, mają pełną kontrolę nad odsłuchiwanym materiałem – w każdej chwili mogą zatrzymać odtwarzane
nagranie, regulować głośność, ponownie wysłuchać dane komunikaty. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach
językowych: polskim, angielskim i niemieckim.
d)

Wykonanie oznaczenia trasy turystycznej przebiegającej przez Łowicz

W 2018 roku Urząd Miejski w Łowiczu w celach podniesienia i poprawy standardu atrakcyjności
turystycznej miasta, wykonał oznaczenia 41 zabytków w formie umieszczenia szklanych tablic (ze szkła
hartowanego) turystycznych informacyjnych umieszczonych na elewacjach budynków, obiektów lub słupkach
w ich pobliżu z informacjami w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
Na szklanych planszach zamieszczone zostały treści opracowane przez Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki we współpracy z Panem Zdzisławem Kryściakiem Przewodnikiem turystycznym z Koła
Przewodników im. Anieli Chmielińskiej z Oddziału PTTK w Łowiczu – nazwę zabytku, historię i opis obiektu
w czterech wersjach językowych, rycinę przedstawiającą obiekt, kod QR kierujący na stronę internetową Urzędu
Miejskiego w Łowiczu. Informacje zostały umieszczone przed najbardziej znanymi obiektami i miejscami miasta,
jak bazylika katedralna, ratusz. muzeum, pozostałe świątynie, Stary i Nowy Rynek, zabytkowe kamienice i tym
podobne.
Do szlaku tablic opracowano i wydrukowano folder, który zawiera wykaz wszystkich punktów,
na których zostały one umieszczone z mapą miasta, mający za zadanie ukazanie najcenniejszych zabytków
i łatwość ich odnalezienia przez turystów.
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e)

Wykonanie wystawy „Znani, wielcy – gościnnie na Ziemi Łowickiej & Znani Łowiczanie
w Polsce i Świecie”

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu w 2021 roku przygotował wystawę
plenerową składającą się z 20 dwustronnych tablic wykonanych z płyty PCV. Na poszczególnych planszach
widnieją zdjęcia lub portrety znanych osób związanych z Łowiczem oraz wybitnych osobistościach
odwiedzających miasto na przestrzeni wieków w celach popularyzowania i utrwalania wiedzy w świadomości
mieszkańców i przyjezdnych turystów o wielowiekowym i historycznym znaczeniu Łowicza w Polsce
i w świecie.
Wystawa została sfinansowana ze środków budżetowych Miasta Łowicza i dostępna bezpłatnie dla
mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Ustawiona została na Starym Rynku w sąsiedztwie
Bazyliki Katedralnej – ścisłym centrum miasta. Wystawa została sfinansowana ze środków budżetowych Miasta
Łowicza.
f)

Wykonanie wystawy „Jedyne takie Boże Ciało – okno na świat”!”

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu w 2020 roku przygotował wystawę
tematyczną na planszach zamontowaną w ramach okiennych pt. „Jedyne takie Boże Ciało – okno na świat”!
w celach wzrostu atrakcyjności turystycznej Łowicza poprzez wykreowanie nowego, unikatowego produktu
turystyki jakim jest procesja Bożego Ciała oraz wzrost wiedzy o historii i kulturze ludowej Ziemi Łowickiej.
Główną ideą przygotowania wystawy jest prezentowanie jej nie tylko w miastach partnerskich Łowicza
w Polsce, ale i zagranicą kraju. Celem nadrzędnym – nadanie jej formy objazdowej poprzez eksponowanie
w różnych częściach, regionach czy miastach w Polsce i zagranicą ze szczególnym naciskiem na zwiększenie
zainteresowania wyjątkową procesją Bożego Ciała w tradycyjnych łowickich strojach ludowych – pasiakach,
a tym samym zachęceniem do odwiedzenia Łowicza i wzrostem liczby turystów.
Łowicka Procesja Bożego Ciała znajduje się na liście arcydzieł ustnego i niematerialnego dziedzictwa
ludzkości, którą prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).
4 sierpnia 2014 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Małgorzata Omilanowska
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczyła pierwsze w Polsce decyzje dotyczące wpisów na Krajową
listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uhonorowano tym wyróżnieniem m.in. Procesję Bożego Ciała
w Łowiczu za swoją kilkusetletnią historię oraz tradycję. W związku z powyższym, aby promować procesję
Bożego Ciała przygotowana została wystawa. W łowickich procesjach można zobaczyć wiernych w barwnych,
tradycyjnych strojach, gdzie Ewangelia jest czytana w czterech obcych językach oraz gwarze łowickiej. Procesji
przewodniczą biskupi łowiccy i zaproszeni duchowni. Idą w niej mieszkańcy, władze miasta i powiatu. Jednym
z głównych akcentów uroczystości jest łowicka sztuka ludowa z terenów dawnego Księstwa Łowickiego. Na
wystawę składa się 10 wielkoformatowych kolaży zdjęć oprawionych w ramy okienne, co nawiązuje do
tytułowego „okna na świat” okolic Łowicza!
Wystawa pt. „JEDYNE TAKIE BOŻE CIAŁO-OKNO NA ŚWIAT” została stworzona z prac, które
brały udział w konkursie fotograficznym. Wystawa została sfinansowana ze środków budżetowych Miasta
Łowicza. Od 8 czerwca do 8 lipca 2021 roku wystawa prezentowana była dla mieszkańców miasta partnerskiego
Łowicza w Redzie w instytucji kultury pn. „Fabryka Kultury”.
g)

Opracowanie map i przewodników szlaku turystycznych

W celu wzbogacenia oferty turystycznej skierowanej do mieszkańców oraz turystów Wydział Kultury
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu we współpracy z PTTK Odziałem w Łowiczu opracował
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i wydał nowe bezpłatne foldery w czterech obszarach tematycznych: "Barok co krok... - spacer szlakiem
łowickiego baroku", "Szlakiem filmowym po Łowiczu", "Szlakiem literackim po Łowiczu", "Szlakiem
żydowskim po Łowiczu".
Dodatkowo przygotowany został folder o Baszcie Generała Stanisława Klickiego oraz mapa turystyczna
Łowicza wydzierana i składana obejmująca plan miasta uwzgledniający aktualne nazewnictwo ulic, legendę
ze spisem ulic, wyszczególnienie najważniejszych miejsc turystycznych, bazy hotelowo-gastronomicznej.
Powyższe materiały można bezpłatnie otrzymać w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 2:
Aktywna promocja walorów turystycznych
miasta (ze szczególnym uwzględnieniem folkloru)
przy współpracy z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
a) Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego
(zadanie publiczne)
Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje, zwyczaje
i kultura regionu łowickiego. Prowadzone były zajęcia dla młodzieży z nauki ginących zawodów kultury ludowej
„Księżaków”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie, haftowali elementy
dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali wydmuszki, pisanki, malowali obrazki
z motywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili w drewnie, śpiewali piosenki ludowe.
Warsztaty odbywały się w drewnianej chatce na Starym Rynku w okresie od 5 czerwca do 29 sierpnia 2021 roku
dwa razy w tygodniu – soboty i niedzielę. Łącznie 13 weekendów w godz. od 12:00-18:00.
b) „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” (zadanie publiczne)
Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego. Stowarzyszenie
Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie
kultury ludowej Księżaków”. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury ludowej
księżackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości
regionalnej, ale i narodowej.
c)

Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące upowszechnianiu
walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie (zadanie publiczne)
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Realizacja zadania pn. „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych”.
Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach
upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta
Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup
turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy
turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu
zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się
łącznie 13 spacerów, prowadzonych przez 8 przewodników. W każdą niedzielę o godz. 13:00 przewodnik
spotykał się z turystami przy siedzibie PTTK Oddział w Łowiczu na Starym Rynku 3.
d)

PTTK Oddział w Łowiczu „Pieszo i na rowerze” (zadanie publiczne)

Realizacja zadnia pn. „Pieszo, na rowerze i kajakiem z PTTK” zgodnie z harmonogramem
zorganizowane zostały z zakresu turystyki kajakowej: 2 imprezy kajakowe „Wakacje z Tratwą na Fali cz.1”,
„Wakacje z Tratwą na Fali cz.2”, w których łącznie udział wzięło 86 osób oraz 4 spływy kajakowe – V Spływ
Kajakowy „Baby w kajaku”, w którym udział wzięło 34 osób, X Spływ kajakowy „Szlakiem Dwóch Zamków”,
w którym udział wzięło 42 osób, „II Spływ Nocny”, w którym udział wzięło 16 osób, VIII Spływ kajakowy
„Z Soboty w sobotę”, w którym udział wzięły 33 osoby; z zakresu turystyki pieszej 4 imprezy – II Rajd „Szlakiem
Jana Wegnera”, w którym udział wzięło 26 osób, VII Łowicki Rajd Nocny „W poszukiwaniu kwiatu paproci”,
w którym udział wzięło 121 osób, Rajd „Szlakiem Wielkiej Wojny”, w którym udział wzięło 48 osób oraz II Rajd
„Powitanie Jesieni”, w którym udział wzięły 45 osoby; z zakresu turystyki rowerowej 1 impreza - Rajd rowerowy
W 100 rocznicę przybycia 10 PP do Łowicza, w którym udział wzięły 72 osoby; oraz z zakresu turystyki pieszorowerowej XVIII Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty, w którym udział wzięło 126 osób oraz XVI Rajd
„Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK”, który zgromadził 131 osób. Łącznie w imprezach zorganizowanych
w ramach tego zadania publicznego udział wzięły 780 osoby.
e) Przyznanie tytułu „Gwiozdo Łowicka” i odsłonięcie nowych tablic w chodniku przy Starym Rynku
4 września 2021 roku kolekcja "Gwiozd łowickich" powiększyła się o cztery nowe. Uroczystość
odsłonięcia "Gwiozd" laureatów dorocznej nagrody odbywała się na w przestrzeni publicznej placu Starego Rynku
w Łowiczu połączona z koncertem galowym w Sali barakowej Muzeum w Łowiczu. Odsłonięto 4 nowe tablice,
które stanowią kontynuację istniejącego szlaku w południowej pierzei starego Rynku.
W 2021 roku Komisja Opiniodawczo - Doradcza rozpatrzyła pozytywnie wnioski:
•

w kategorii "twórczość ludowa":
Józef Koszarek-Benkowy podhalański twórca ludowy z Bukowiny Tatrzańskiej oraz
Czesława Marchewka z Kurpi mistrzyni wycinanki w stylu kadzidlańskim.

•

w kategorii "za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury ludowej":
Anna Staniszewska i Teresa Kocus w imieniu swoim oraz zmarłej mamy Heleny Muchy
hafciarki oraz
Stanisław Wróbel kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie",
pomysłodawca i założyciel Zespołu Śpiewaczego "Ksinzoki", tancerz, znawca folkloru Ziemi
Łowickiej.

f)

Boże Ciało w Łowiczu - Procesja i Widowisko Prezentacji Sztuki Ludowej
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3 czerwca 2021 r. odbyły się w Łowiczu uroczyste obchody Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa tradycyjnie rozpoczełą się, o godz. 10:30 uroczystą Mszą Święta w Bazylice Katedralnej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja w Łowiczu.
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA - po mszy świętej, zgodnie ze starym zwyczajem, wyruszyła procesja do
czterech ołtarzy zlokalizowanych na terenie miasta. Trasa procesji prowadziła z Bazyliki Katedralnej ulicami: 11
Listopada, Tkaczew i 3 Maja. Pierwszy ołtarz znajdował się przed kościołem Ojców Pijarów. Drugi przed
kościółkiem Świętego Leonarda i Świętej Małgorzaty na Końskim Targu. Trzeci przy skrzyżowaniu ul. Tkaczew
i ul. 3 Maja, a ostatni, czwarty, przy dzwonnicy bazyliki. Powrót na Stary Rynek odbył się ul. 3 Maja.
Ubiegłoroczna procesja zorganizowana została zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami
sanitarnymi i przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy procesji proszeni byli o zachowanie
dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m., a tam, gdzie byłoby to niemożliwe o zasłonięcie ust i nosa
maseczką. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 861 ze. zm. ).
Wszyscy posiadacze radioodbiorników oraz telefonów komórkowych z funkcją radia mogli wysłuchać
transmisji całej uroczystości na częstotliwości 107,00 FM. Ze względu na pandemię Koronawirusa nie
zorganizowano Parady Księżaków, barwnego korowodu ulicami miasta i występów zespołów ludowych na
Nowym Rynku, natomiast w zamian na muszli koncertowej w parku Błonie od godziny 15:00 do 17:00
zorganizowano WIDOWISKO PREZENTACJI SZTUKI LUDOWEJ. Imprezę poprowadzili: twórczyni ludowa
Anna Staniszewska i przewodnik PTTK Eligiusz Pietrucha. Pokazom ludowym towarzyszyły stoiska
z rękodziełem artystycznym i sztuką ludową. Na scenie muszli wystąpili:
•

godz. 15:00 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Poltex” z Łodzi.

•

godz. 15:30 - Występ Zespołu śpiewaczego „Ksinzoki” z Łowicza.

•

godz. 16:00 - Występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki” z Łowicza.

•

godz. 16:30 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 3:
Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Górki
1 lipca 2021 roku w łowickim starostwie odbyło się spotkanie w sprawie nawiązania współpracy Powiatu
Łowickiego oraz miasta Łowicza, gminy Łowicz, Nieborów i Bielawy w zakresie opracowania "Koncepcji planu
zasobów wodnych na terenie Powiatu Łowickiego". Spotkanie odbyło się z inicjatywy Marcina Kosiorka, a udział
w nim wzięli wójtowie gminy Bielawy Sylwester Kubiński, gmin Łowicz Andrzej Barylski, gminy Nieborów
Jarosław Papuga oraz z Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.
Tematem spotkania była kwestia nawiązania współpracy Powiatu Łowickiego oraz ww. gmin w zakresie
opracowania. Celem ma być wspólne zapobieganie skutkom suszy na obszarze powiatu łowickiego oraz poprawę
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gospodarki wodnej na jego terenie powiatu. Rezultatem szczegółowym przedsięwzięcia byłyby funkcje również
funkcje rekreacyjne i turystyczne. Strony zadeklarowały podjęcie wszelkich działań zmierzających do współpracy
w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich.
Na spotkaniu podpisano list intencyjny, ustanawiający formalnie partnerstwo, które stanowi formalny
krok do budowy na terenie powiatu zbiornika retencyjnego. Dokładna lokalizacja jest kwestią otwartą - na tą
chwile brane są pod uwagę trzy warianty: za zamkiem w kierunku Otolic (rejon w pobliżu Osiedla Górki),
w Bobrownikach lub na terenie gminy Bielawy.
Z inicjatywą utworzenia lokalnych partnerstw w poszczególnych powiatach wyszedł Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, w powiecie łowickim odpowiedzialnym za nią był tutejszy
zespół doradców ODR.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 4.
Rewitalizacja śródmieścia
W 2021 roku nie wykonywano inwestycji związanych z rewitalizacją śródmieścia.
CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta
w celu zwiększenia zamożności i efektywnego
zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 1.
Zabezpieczenie i infrastrukturalne przygotowanie
terenów dla rozwoju nowej działalności gospodarczej
a) Przygotowanie terenów inwestycyjnych do sprzedaży (ul. Strzelecka / obręb Korabka)
Miasto Łowicz w 2021 roku rozpoczęło przygotowywanie terenu inwestycyjnego do sprzedaży w obrębie
Korabka przy ul. Srzeleckiej Obręb (nr działek: 1006/13 o pow. 0,1173 ha, 1006/6 o pow. 0,1879 ha, 1003/33
o pow. 0,0007 ha, 1003/34 o pow. 0,6575 ha). Przystąpiono do porządkowania terenu, zlecono wykonanie zdjęć
stacjonarnych i lotniczych, zaplanowano wykonanie operatu szacunkowego gruntu. Nieruchomość znajduje się
w terenie oznaczonym w planie symbolem 4.182.P,KS. przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz obsługi komunikacji samochodowej. Zasady i warunki zagospodarowania terenu: dopuszcza się
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realizację obiektów o funkcji usługowej wyłącznie z zakresu handlu, usług produkcyjnych oraz usług
komunalnych. Budynki (z wyjątkiem usługowych) o wysokości do 35 m licząc od poziomu terenu do najwyższego
punktu przekrycia. Zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Powyższe działania realizowane są w ramach projektu „Wdrażanie nowoczesnych standardów obsługi
przedsiębiorcy” przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości przy współudziale Wydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,
i zmierzają sprzedaży gruntów w oparciu o profesjonalną ofertę inwestycyjną przygotowaną zgodnie
ze standardami PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu).
b) Przygotowanie dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej + sprzedaż terenu
inwestycyjnego
Zakład Utrzymania Miasta na zlecenie Miasta Łowicza wykonał w roku 2021 utwardzenie dojazdu
(przedłużenie ul. Ekonomicznej) do gruntów sprzedanych w roku 2020 i 2021 z przeznaczeniem na budowę
zakładów produkcyjnych. Na działce inwestycyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 3883/3, 3884/3, 3885/3,
3886/3, 3887/3, 3911/1, 3912/3, 3913/3, 3914/1, 3915/1, 3716/19 o łącznej powierzchni niespełna 1,14 ha, którą
sprzedano za 823 150,00 zł budowany jest zakład Epifatech produkujący akcesoria do galwanizacji. Natomiast
sąsiadująca druga działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 3883/1, 3884/1, 3885/1, 3886/1, 3887/1 o łącznej
pow. 1,4942 ha sprzedana została w przetargu ustnym 13 maja 2021 r. za cenę 1 071 000 zł. Jej nabywca na tą
chwilę prosi o zachowanie anonimowości. Kwestie prowadzenia inwestora przez proces zakupu i inwestycji
przeprowadza Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości, natomiast zadania z zakresu przygotowani gruntów do sprzedaży i sama sprzedaż leżały po
stronie Wydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 2.
Stworzenie infrastruktury wspierającej
rozwój przedsiębiorczości
a) Punktu Obsługi Inwestora (POI)
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
realizując zadanie „Wdrażanie nowoczesnych standardów obsługi inwestora” przystąpił do wdrażania
w budynku Urzędu Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62 Punktu Obsługi Inwestora (POI). Obsługą punktu zajmą się
pracownicy wydziału. W roku 2021 pozyskano sprzęt do funkcjonowania punktu, tj. odbiornik TV na statywie
jezdnym i bezprzewodowy system prezentacji (całość sfinansowana z projektu) przyjęto założenia dot. zakresu
wsparcia świadczonego w POI:
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a) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji o warunkach i możliwościach prowadzenia
działalności gospodarczej i inwestowania w gminie, dostępnych instrumentach wsparcia, zachętach
inwestycyjnych, w tym prezentacja posiadanej przez JST oferty inwestycyjnej,
b) podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami,
c) organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie JST i współdziałanie
z innymi podmiotami w tym zakresie,
d) asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych występujących
w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego,
e) opieka poinwestycyjna – łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie JST, utrzymywanie
stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie
gminy,
f)

współdziałanie z jednostkami urzędu w zakresie
oraz prowadzenia działań wspierających przedsiębiorczość,

pozyskiwania

i

obsługi

inwestorów

g) prowadzenie zakładki przeznaczonej dla inwestorów na portalu gminy zgodnie ze standardami PAIH;
dbałość o aktualność informacji,
h) aktualizacja danych dotyczących ofert lokalizacyjnych gminy w generatorze ofert inwestycyjnych
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 3.
Zbudowanie i wdrażanie pro-gospodarczego
systemu promocji miasta
a) Bieżące aktualizowanie informacji na stronie łowicz.biznesowy.eu
Pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami, Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości w 2021 roku na bieżąco aktualizowali informacje na stronie internetowej, publikując treści
z zakresu: szkoleń, projektów, wydarzeń oraz wsparcia i dofinansowań dla przedsiębiorców. Aktualizowana jest
również baza przedsiębiorców oraz informacje o terenach inwestycyjnych. Informacje publikowane są również za
pośrednictwem fanpage Miasta Łowicza na portalu Facebook.
b) Miasto Łowicz w projekcie „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach
województwa łódzkiego”
Miasto Łowicz zostało zakwalifikowane do projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora
w samorządach województwa łódzkiego” nr WND-POWR.02.18.00-00-0015/19, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Projekt ten skierowany jest do samorządów naszego regionu, które chcą podnieść jakość
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obsługi inwestorów, dzięki wprowadzeniu jednolitych standardów rekomendowanych przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu S.A. W ramach udziału w projekcie pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości pozyskali wiedze niezbędną do obsługi
inwestora, a także przygotowanie do negocjacji.
Kończąc pozytywnie etap pierwszy zakwalifikowano się do etapu drugiego, w ramach którego
realizowane będą:
1.

Szkolenia z zakresu potrzeb wdrażania standardów obsługi inwestora. Na szkoleniach poruszone
zostaną następujące tematy:
a)

Promocja JST w pigułce (Jak stworzyć dobre materiały promocyjne? Strona internetowa
przyjazna dla inwestora).

b)

Prezentacja ofert inwestycyjnych (Oferta inwestycyjna- towar, który chcemy sprzedać.
Generator ofert inwestycyjnych jako narzędzie do obsługi inwestora).

2.

Doradztwo indywidualne w zakresie wdrożenia standardów obsługi Inwestora przez JST
w wyznaczonym Punkcie Obsługi Inwestora (POI). Usługi doradcze będą prowadzone w formule
zdalnej i/lub stacjonarnej dla pracowników zajmujących się obsługą inwestora w JST.

3.

Wdrożenie lub modernizacja procedury obsługi inwestora w JST w tym m.in.:
a)

wykonane zostaną i poddane obróbce zdjęcia stacjonarne i lotnicze dla ofert
inwestycyjnych typu brownfield i/lub greenfield,

b)

przygotowane zostaną
i elektronicznej,

c)

wykonany zostanie komplet opisu stron internetowych (przetłumaczonych na 2 języki
zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.),

d)

dokonana zostanie analiza przedtransakcyjna terenów typu „due diligence”,

e)

zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas
spotkań z przedsiębiorcami.

foldery

dla

ofert

inwestycyjnych

w

wersji

papierowej

4.

Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników samorządowych.

5.

Przeprowadzenie końcowych audytów w JST.

W drugiej ścieżce projektu pozyskano wyposażenie do Punktu Obsługi Inwestora (POI) – TV na statywie
z adapterem do transmisji bezprzewodowej.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 4.
Opracowanie i wdrażanie zasad pro-rozwojowej
polityki budżetowej i inwestycyjnej miasta
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a)

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w gronie 30 samorządów zakwalifikowanych do pierwszej
edycji programu „AKADEMIA MIAST PRZYSZŁOŚCI”

Dwoje pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu wzięło udział w profesjonalnych warsztatach
Akademia Miast Przyszłości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju, to program strategicznego wsparcia
skierowanym do osób pracujących w urzędach średniej wielkości miast (między 20 a 100 tysięcy mieszkańców).
Jego celem jest przygotowanie samorządowców do budowania miasta świadomego swojej sytuacji, umiejącego
wykorzystywać istniejące potencjały i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom. Udział w projekcie umożliwił
podjęcie współpracy, wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi samorządami i korzystanie z comiesięcznego
katalogu dobrych praktyk miejskich dostarczanych przez koordynatorów projektu z ramienia PFR. Pracownicy
uzyskali certyfikat potwierdzający zdobyta wiedzę.
Projekt jest utrzymywany w trwałości poprzez organizację webinariów, spotkań i szkoleń online
z szerokiego zakresu innowacji miejskich. Miasto Łowicz jest objęte doradztwem eksperckim wskazującym dobre
praktyki i kierunki działań na kolejne lata z naciskiem na inwestycje sprzyjające dogodnemu życiu mieszkańców
w oparciu o ochronę środowiska i działania proekologiczne.
b)

Działalność Wydziału do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu

Wydział prowadzi stały monitoring funduszy Unii Europejskiej i innych podobnych źródeł finansowania
(dotacji, pożyczek, kredytów) w zakresie możliwości realizacji zadań Miasta. Wskazuje finansowe
i organizacyjno–prawne możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych
priorytetów i programów. Sporządza przy współpracy z wydziałami wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami
o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych na realizacje inwestycji. Bierze
udział w przygotowaniu studium wykonalności dla opracowanych wniosków. Współpracuje z różnymi
podmiotami w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na zadania. Prowadzi zbiorczą
ewidencję inwestycji, które mogą korzystać z finansowania w ramach określonych funduszy zewnętrznych
oraz na bieżąco monitoruje stan zaawansowania przygotowania wniosków dofinansowanie projektów ze środków
zewnętrznych.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
Zadanie 5.
Integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców
a) „Firmy Jutra” - szkolenie od Google i PFR (Polski Fundusz Rozwoju)
Miasto Łowicz przystąpiło do programu „Firmy Jutra” organizowanego przez firmę Google
i Polski Fundusz Rozwoju. Dnia 27 lipca 2021 r. przeprowadzono szkolenie online dla 9 łowickich
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przedsiębiorców oraz 2 przedstawicieli NGO. Działanie na terenie Łowicza koordynowane było przez Wydział
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości. Uczestnicy
poznali zasady efektywnego pozycjonowania swoich stron internetowych, a także korzystania z narzędzi Google
Moja Firma. Dowiedzieli się, jakie błędy są najczęściej popełniane w publikowaniu treści i jak ich unikać,
by swoją działalność sprzedażową lub informacyjną prowadzić efektywnie.
W ramach projektu dostępna była konsultacja pn. “Chmura dla biznesu" - Indywidualna konsultacja
z doradcą Google na temat możliwości jakie daje chmura firmie. Doradcy pomagają zdiagnozować potrzeby firm
i proponują takie rozwiązania chmurowe, które pozwolą osiągnąć wytyczone cele biznesowe.
Firmy objęte programem miały możliwość skorzystania z „Pakietu wiedzy i szkolenia”. To odpowiednio
dopasowane kursy wideo od Google i partnerów programu - Polskiego Funduszu Rozwoju i Chmury Krajowej.
W ramach szkoleń firmy otrzymały:
•

Ponad 50 godzin praktycznych kursów online od Google, z zakresu marketingu internetowego,
analityki internetowej i UX,

•

Kurs Lean Canvas i e-booki biznesowe wspierające szybką adaptację modeli biznesowych firm,
od Polskiego Funduszu Rozwoju.

•

Kurs wprowadzający do rozwiązań chmurowych dla MŚP od OChK, pomocny w ocenie, czy
rozwiązania chmurowe mogą zwiększyć innowacyjność danej firmy i zoptymalizować koszty.

Uczestnicy projektu z rejonu Łowicza zostali objęci bezpłatnym doradztwem eksperckim.
b)

Utrzymanie trwałości projektów unijnych w ramach RPO

Miasto Łowicz w roku 2021 wykazało utrzymanie trwałości dwóch projektów unijnych realizowanych
dla i przy udziale łowickich przedsiębiorców:
1)

„Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” realizowany w ramach Osi Priorytetowej
II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Firmy objęte projektem: Firma Braci Urbanek. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "FIRMA"
Józefa Brejnaka, Spółka ogrodniczo – pszczelarska „Pszczółka”, Firma „Maspex” Agros – Nova i Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu.
Zaplanowane i osiągnięte w roku 2021 efekty: Liczba kontraktów handlowych zagranicznych,
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 3 szt.
2) „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” realizowany w ramach Osi
Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Firmy objęte projektem: Zooksy, Steven, Cerber Socks, Syntex, Krajewski, Pięta.
Zaplanowane i osiągnięte w roku 2021 efekty: Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 3 szt., wejście na nowe rynki zagraniczne 1 szt.
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c)

Prace nad reaktywacją Społecznej Grupy Doradców Gospodarczych

Pod koniec 2021 roku Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości opracował nowy regulamin funkcjonowania Społecznej Grupy Doradców Gospodarczych.
Grupa ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla burmistrza w zakresie konsultowania spraw dotyczących
sfery gospodarczej miasta w kilku strategicznych obszarach m.in.: strategii rozwoju miasta, aktywizacji
gospodarczej, partnerstwa publiczno-prywatnego, sieci komunikacyjnej, ochrony środowiska, promocji zalet
inwestycyjnych miasta. Grupa w założeniu ma być motorem inicjatyw rozwojowych oraz ma za zadanie wspierać
Burmistrza Łowicza w wykonywaniu tychże działań, a dodatkowo może również opiniować i uczestniczyć
w tworzeniu dokumentów programowych miasta. Społeczna Grupa będzie wspierać zamierzenia i plany
Burmistrza poprzez wiedzę doświadczenie oraz znajomość problemów społeczno-gospodarczych. W minionych
latach Grupa funkcjonowała przez dwie kadencje: 2007-2010 i 2010-2013. Powołanie nowej grupy ma nastąpić na
początku drugiej połowy 2022 roku. Kolejna kadencja planowana jest na lata 2022-2025.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania miastem
ZADANIE 1.
Przystosowanie administracji do zmieniających
się wymagań klienta urzędu
a) W Urzędzie Miejskim w Łowiczu funkcjonuje usługa „Paybynet”
To pierwszy w Polsce system płatności online bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek sklepu
internetowego lub urzędu. Stanowiska do obsługi płatności znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale
Finansowym, Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego
i Rolnictwa.
b) Miejski System Powiadamiania SMS służący do informowania mieszkańców o ważnych
wydarzeniach i ostrzegania przed zagrożeniami
Dzięki systemowi mieszkańcy otrzymują bezpłatne wiadomości SMS z informacjami o: sytuacjach
kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu, zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze,
silne opady, silne wichury, śnieżyce i inne), wydarzeniach kulturalnych i sportowych (festyny, imprezy sportowe,
koncerty), z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przerwy w dostawie
wody, prądu).
c) Funkcjonowanie Biura Podawczego
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W budynku głównym Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy pl. Stary Rynek 1 na parterze funkcjonuje
dobrze dostępne Biuro Podawcze usprawniające załatwianie spraw administracyjno-urzędowych. Jest to dział
administracji, w którym przyjmowane są pisma skierowane do burmistrza lub poszczególnych wydziałów Urzędu.
Wpływające pisma są znakowane pieczęcią wpływu i adnotacją zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę
załączników i podpis przyjmującego pismo. W biurze można również uzyskać urzędowe informacje.
d) System obsługi zadań publicznych - WITKAC
W 2021 roku odbyło się szkolenie dla NGO w zakresie obsługi i wdrożenia systemu WITKAC. Witkac.pl
to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to
kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków
dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. Obsługą systemu zajmuje się Wydział
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości.
e) Mobilny Punkt Spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
W budynku miejskim, mieszczącym się w Alejkach Sienkiewicza 62 (obok Miejskiej Biblioteki im.
Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu, uruchomiony został w lipcu 2021 roku dodatkowy Mobilny
Punkt Spisowy. Urzędnicy (rachmistrzowie) pełnili w nim dodatkowe dyżury do godzin wieczornych, by
umożliwić mieszkańcom Łowicza wykonanie obowiązku spisowego. Punkt funkcjonował z dużym powodzeniem
do końca spisu, tj. 30 września 2021 r.

CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu i jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa stanu środowiska naturalnego
ZADANIE 1:
Utrwalenie i poszerzenie terenów zielonych
a) Przekazywanie dotacji dla Zakładu Utrzymania Miasta na prace porządkowe na terenie Lasu
Komunalnego
W połowie lipca 2021 roku przez Las Komunalny w Łowiczu przeszła nawałnica, która powaliła ponad
500 drzew na powierzchni ok. 3 ha. Powstałe szkody okazały się na tyle duże, że ZUM nie byłby w stanie
samodzielnie dokonać sprzątnięcia powalonego i połamanego drzewostanu. W związku z powyższym Spółka
zwróciła się do Miasta o pomoc finansową, celem doprowadzenia do porządku najbardziej zniszczonych
wydzieleń. Przeprowadzono prace związane z usuwaniem drzew, które tarasowały głównie ścieżki piesze,
z których licznie korzystają mieszkańcy Łowicza. Zakład Utrzymania Miasta otrzymał w grudniu 2021 r. pomoc
finansową z Miasta w wys. 50 000,00 zł.
b) Zwiększenie liczby nasadzeń w przestrzeniach publicznych miasta
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„Drzewa dla pokoleń” – akcja organizowana przez stowarzyszenie Łowickie.pl. W ramach niej plac
zabaw przy ul. Włókienniczej zyskał nowe drzewa, które w przyszłości dadzą orzeźwiający cień w upalne dni.
Drzewa posadzono również na placu zabaw przy ul. Czajki. Realizatorem zadania była grupa nieformalna pod
nazwą „Osiedlowi przyjaciele” na czele z Radnym Miejskim Robertem Wójcikiem.
W roku 2021 Radny Lech Aniszewski pozyskał w ramach konkursu Ecochallenge dotację w kwocie
10 000 zł na zakup drzew z przeznaczeniem na zazielenienie Nowego Rynku w Łowiczu.
c)

Koncepcja „zielonej rewitalizacji” Nowego Rynku

Władze Łowicza przygotowały projekt przebudowy Nowego Rynku. Przewiduje on rozebranie części
betonowej kostki i posadzenie nowych drzew, niskich krzewów, traw i kwiatów. Rynek po przebudowie ma
pozostać miejscem imprez, wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań,ale powierzchnia bruku się zmniejszy.
Łowicki Rynek po przebudowie ma pozostać miejscem imprez, wydarzeń kulturalnych, koncertów
i spotkań. Zmniejszy się jednak powierzchnia bruku. Pojawi się za to dużo nowych drzew, niskich krzewów, traw
i kwiatów. Koncepcja przewiduje likwidację 20 proc. utwardzonej powierzchni. Ma zostać zastąpiona roślinami.
Nasadzimy ok. 60 platanów, które powinny dać dużą ilość cienia. W pięciu miejscach Rynku przewidziane są też
zespoły żagli, pod którymi znajdą się ruchome siedziska .Na rok 2022 przewidziano projekty wykonawcze.
W związku z tym na przebudowę Nowego Rynku w Łowiczu w budżecie zapisano 120 tys. złotych.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu i jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa stanu środowiska naturalnego
ZADANIE 2:
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
- promocja edukacji ekologicznej
W zakresie kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta i promocji edukacji
ekologicznej zorganizowano m.in.:
a) Programy ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Od 1 września 2019r. w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu realizowany jest
projekt „MAŁE OXYGENKI- w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy”.
Program realizowany był także w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (kontynuacja w związku
z sytuacją epidemiczną w kraju). Program ekologiczny zakładał realizację treści przyrodniczych i ekologicznych
w trzech panelach tematycznych. Program uzupełnił wiedzę dzieci o wiadomości z zakresu zanieczyszczeń
powietrza oraz eko patentach na czyste powietrz
W 2021 r. realizowane były następujące programy Edukacji Ekologicznej:
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•

„Ekologiczna super piątka …” w Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” . Program zakłada realizację treści
ekologicznych w obrębie czterech pór roku. Dzieci dzięki temu programowi zdobędą wiedzę
i umiejętności, a poprzez obserwację, działanie i własną pracę będą dbać o środowisko naturalne,
doceniać ich bioróżnorodność oraz będą przykładały bardzo dużą wagę do racjonalizacji gospodarki
odpadami.

•

„AQUA – PRZEDSZKOLAKI- o ochronie wody pamiętają pod świerkami dzieciaki” Program realizowany
był w roku szkolnym 2020/2021. Zakładał realizację treści przyrodniczych i ekologicznych w trzech
modułach tematycznych. Program uzupełnił wiedzę dzieci o wiadomości z zakresu: znaczenia wody i jej
wpływu na życie i zdrowie człowieka; poznania mieszkańców różnych środowisk wodnych oraz ochrony
wody.

W 2020 roku złożono także wniosek o utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Aktywni z przyrodą” przy
Przedszkolu nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu. Punkt utworzono w I kwartale 2021 r.
b) Akcja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na
terenie Miasta Łowicza
Podobnie jak w roku 2018 miasto Łowicz zachęcało mieszkańców do wzięcia udziału w akcji usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza. Zadanie
obejmowało usunięcie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta,
tj. właściwie zapakowanie odpadów zawierających azbest, załadunek, transport i przekazanie do
unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na uprawnionym
środowisku, z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łowicza.
W roku 2021 wyniki usuwania azbestu z terenu miasta Łowicza kształtują się następująco:

c)

•

Liczba posesji – 52,

•

Kwota całości – 36 682,33 zł,

•

Kwota dotacji z WFOŚiGW – 33 014,00 zł,

•

Ilość odebranych ton – 99,54 Mg.

Pojemniki na nakrętki PET na terenie miasta

Na terenie Parku Błonie w Łowiczu, a dokładniej przy wejściu na teren parku w bliskim sąsiedztwie ulicy
Świętego Floriana, ustawiony został w uzgodnieniu z Miastem Łowicz specjalny pojemnik do którego można
wrzucać plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na wsparcie różnego chorych lub niepełnosprawnych osób,
a w szczególności dzieci. Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki
zbiera się po to, aby pomóc osobom potrzebujący, pokryć różnego rodzaju koszty związane np. z zakupem wózka
inwalidzkiego, sfinansowania leczenia dziecka, czy pomocą domom dziecka. Pojemnik na zlecenie
Stowarzyszenia „Łączy nas Łowicz” wykonała bezpłatnie łowicka firma Pro-Vega. Spełnia on nie tylko funkcję
charytatywną, ale również ekologiczną, gdyż uświadamia rolę recyklingu i skłania mieszkańców do dbania
o środowisko naturalne. W roku 2021 pojemnik zostało opróżniony 10 razy. Jego pojemność wynosi 1200 litrów,
co daje ok. 100-120 kg pozyskanego do przetworzenia polipropylenu z nakrętek.
Podobne metalowe pojemniki zostały ustawione kilku lokalizacjach przez Łowicką Spółdzielnię
Mieszkaniową. Przygotowała je firma z Białogardu. Pojemniki stanęły na osiedlach: Bratkowice, Dąbrowskiego,
Tkaczew, Konopnickiej i Starzyńskiego. W ramach szerszej akcji zostały przygotowane dla wszystkich lokatorów
ŁSM materiały informacyjne na temat zasad sortowania odpadów. Są to naklejki na kosze z zasadami segregacji,
które trafiły do skrzynek pocztowych członków Spółdzielni. Obsługą pojemników ŁSM zajmuje się
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stowarzyszenie RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Łącznie w ramach akcji zebrano do „niebieskich serc” już blisko
1,9 t. plastikowych nakrętek.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
ZADANIE 1.
Stymulowanie aktywności mieszkańców
miasta w zakresie rekreacyjno-sportowym
a) Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej – wykonanie 25 683,26 zł
Opracowano główne założenia projektowe. Trwają uzgodnienia dokumentacji z Zarządcami terenu
Wodami Polskimi w Warszawie oraz PKP. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać po koronie wału
przeciwpowodziowego oraz pod mostem kolejowym i będzie łączyć ul. Mostową z ul. Warszawską. Długość ok.
2500 m. Ze względów własnościowych prace projektowe się bardzo przedłużają.
b) Podpórki dla rowerzystów przy skrzyżowaniach
W 2021 roku Zakład Utrzymania Miasta zamontował na zlecenie Urzędu Miejskiego podpórki dla
rowerzystów przy ścieżkach rowerowych na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego. Mają one za zadanie
umożliwić rowerzystom wygodne i bezpieczne podparcie podczas oczekiwania na skrzyżowaniach. Jeśli opinie
rowerzystów potwierdzą przydatność tych elementów infrastruktury drogowej, Spółka jest gotowa zamontować
kolejne podpórki.
c) Nowy plac zabaw z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego – wykonanie 114 621,86 zł
W ramach zadania wykonano plac zabaw z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego w miejsce mocno
wyeksploatowanego wcześniejszego placu zabaw. Opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę prac
o wartości zamówienia 114 621,86 zł. Zostały zamontowane następujące urządzenia zabawowe:
•

huśtawka dwuosobowa z siedziskiem kubełkowym – 1 szt.,

•

huśtawka dwuosobowa z siedziskiem typu deseczka – 1 szt.,

•

huśtawka wagowa dwuosobowa – 2 szt.,

•

bujaki sprężynowe – 3 szt.,

•

piaskownica – 1 szt.,

•

zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.,

•

fitness typu orbitrek – 1 szt.,

•

fitness typu biegacz – 1 szt.,

•

fitness typu wahadło – 1 szt.,
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c)

•

ławki parkowe – 4 szt.,

•

kosze parkowe – 4 szt.,

•

tablica informacyjna – 1 szt.

Modernizacja obiektów sportowych - przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła
II 3 (z termomodernizacją) – wykonanie 543 959,17 zł

Zaplanowana na rok 2020 budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II 3 (tzw. „pawilon”)
została zawieszona ze względu na panującą epidemię i przystąpiono do niej w roku 2021. Przedmiotem zadania
było poszerzenie bazy sanitarnej w istniejącym budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego.
Zaprojektowano w budynku nowe szatnie i sanitariaty z przeznaczeniem dla zawodników i użytkowników
indywidualnych z uwzględnieniem osób uprawiających lekkoatletykę. Zaplanowano przebudowę i modernizację
pomieszczeń w postaci: dwóch szatni oraz WC ogólnodostępnego. Pojedyncza szatnia będzie posiada
powierzchnię ok. 15,2 m2, wyposażona w 18 szafek umożliwiających pozostawienie odzieży na czas treningów
lub zawodów, wentylację grawitacyjną, węzeł sanitarny o powierzchni ok. 7,45 m2, w skład wchodzą 2 natryski,
umywalka i ustęp. Wykonano również termomodernizację całego obiektu z wykorzystaniem środków
z częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
d) Modernizacja obiektów sportowych – wykonanie projektu budowy budynku zaplecza stadionu
przy ul. Starzyńskiego – wykonanie 43 050,00 zł
Zaplanowano budowę budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Będzie to budynek dwu-kondygnacyjny
(parter + piętro), niepodpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń przez osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich.
W budynku zaprojektowano:
a)

w parterze: pomieszczenia socjalne (szatnie i natryski), pom. biurowe, kotłownię na gaz propanbutan, pom. gospodarcze, kasę biletową, komunikacja, W.C, sterownia, komunikacja, W.C,
dźwig osobowy,

b)

na piętrze: gabinety z łazienkami, WC, pom. biurowe, siłownia, pom. techniczne, sala
konferencyjna, zaplecze kuchenne, komunikacja, dźwig osobowy. Inwestycja jest zaplanowana
jako 2 – letnia.
Wykonano projekt w celu zmniejszenia powierzchni i funkcjonaliści budynku zgodnie zaleceniami
Rady Miejskiej w Łowiczu.

e)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Pelikan” Łowicz, dla zadania „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuję”

Zajęcia treningowe prowadzone w dyscyplinie piłka nożna były w 8 grupach (drużynach) według
kategorii wiekowej stosownie do postanowień wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej
w oparciu o opracowane Programy Szkoleniowe (w rocznikach od 2005 do 2009). Treningi prowadzone były
przez trenerów posiadających odpowiednie licencje (5 trenerów z licencją UEFA B, 3 trenerów z licencją UEFA
C). Zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu. Treningi odbywały się na boisku piłkarskim Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łowiczu, boisko udostępniane jest klubowi bezpłatnie przez Gminę Miasto Łowicz.
Zawodnicy uczestniczyli w zajęciach za pisemną zgodą rodziców, są objęci ubezpieczeniem grupowym
od nieszczęśliwych wypadków. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w zajęciach są pozytywne i ważne
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badania lekarskie (badania laboratoryjne oraz badania wykonywane przez lekarza posiadającego specjalizację
w zakresie sportu, którym zawodnicy poddawani są dwa razy w ciągu roku). Realizacja założeń szkoleniowych
wymagała dysponowania odpowiednim sprzętem sportowym. Zajęcia treningowe prowadzone były w pierwszym
półroczu od 19 kwietnia 2021 do końca czerwca 2021. Z uwagi na pandemię Covid-19 w Polsce, klub nie
prowadził zajęć od 6 do 18 kwietnia 2021. Treningi w drugim półroczu odbywały się od 12 lipca do 17 grudnia
2021 r. Klub prowadził treningi bramkarskie dla zawodników z wszystkich roczników podzielonych na 4 grupy.
Każdy z bramkarzy z poszczególnych grup trenował minimum raz w tygodniu w grupach 4 osobowych. Treningi
trwały 60 minut.
Do zadań ogólnych należało:
1) poprawa i wzrost poziomu sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej oraz sprawności psychicznej
dzieci i młodzieży,
2) poprawa kondycji zdrowotnej, korekta wad postawy,
3) nauka współzawodnictwa,
4) nauka organizowania aktywnego spędzania czasu wolnego,
5) nauka stosowania zasady „fair play”.
Do zadań sportowych należało:
a) nauka, poprawa i doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę nożną,
b) przygotowanie zawodników do współzawodnictwa w grupach seniorskich zrzeszonych w Klubie,
c) podniesienie dotychczasowego poziomu sportowego poprzez awans kolejnych zespołów do ligi
wojewódzkiej.
f)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł Uczniowskiemu Miejskiemu Klubowi
Sportowemu Księżak w Łowiczu, dla zadania „Koszykówka moim sportem”

Głównym celem projektu było zachęcenie dziewcząt i chłopców do uprawiania koszykówki
i pokazanie im, że można aktywnie spędzić czas na treningach, a nie tylko przed komputerem. Dzieci, które
przychodziły systematycznie na zajęcia polepszyły swoje umiejętności motoryczne. Na zajęciach pracowały
głównie nad elementami technicznymi, ale nie tylko. Były gry i zabawy z elementami koszykówki, a także różne
ćwiczenia i formy dodatkowe, doskonalące elementy techniczno-taktyczne tej dyscypliny.
Ważnym punktem w piramidzie szkoleniowej Klubu było wprowadzenie zajęć dla dzieci
w wieku przedszkolnym, które pomimo braku rywalizacji w rozgrywkach wojewódzkich, uczestniczyły
w treningach oraz życiu Klubu. Kontynuacją dla grupy przedszkolnej jest są zajęcia dla dzieci z klas szkoły
podstawowej „1-3”. Dużym sukcesem tej grupy był udział zawodników i zawodniczek w rozgrywkach
wojewódzkich. W systemie szkolenia występują również zajęcia Skills Development, zajęcia te skierowane są do
dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z koszykówką oraz dla zawodników którzy chcą podnosić swoje
indywidualne umiejętności techniczne.
W klubie w sekcji koszykówki w całym roku 2021 trenowało około 100 zawodników uczestniczących
systematycznie w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w zakresie koszykówki.
1)

Zajęcia szkoleniowo – treningowe odbywały się 2 do 4
treningowej po 1,5 godziny,
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g)

2)

Zrealizowano blisko 520 zajęć szkoleniowo- treningowych w zakresie koszykówki
(z każdą grupą osobno, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i tematyką
konkretnych zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi przez instruktorów i trenerów),

3)

Zorganizowano 40 wyjazdów na zawody regionalne i turnieje,

4)

Organizowano turnieje towarzyskie koszykówki dla drużyn młodzieżowych,

5)

Ponad 60 zawodników i zawodniczek uczestniczyło w rozgrywkach i zawodach,

6)

Drużyny rywalizowały na arenie wojewódzkiej i międzywojewódzki,

7)

Zrealizowano 700 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych,

8)

Zawodnicy uczestniczyli w obozie letnim w Brennej w dniach 6-15.08.2021 r.

Udzielono dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł Akademii Piłkarskiej „Champions” Łowicz, dla
zadania „Piłka nożna dla dzieci”

Zajęcia w dyscyplinie piłka nożna prowadzone były w 5 grupach wg. kategorii wiekowej stosownie do
postanowień wynikających z regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej w oparciu o Program Szkolenia PZPN
(w rocznikach od 2011 do 2017):
- grupa 2016-2017,
- grupa 2015-2016,
- grupa 2013,
- grupa 2013,
- grupa 2011-12.
Treningi prowadzone były w okresie od 1.10.2021 do 23.12.2021 r., przez trenerów posiadających
odpowiednie licencje (1 trener z licencją UEFA B, 2 trenerów z licencją Grassroots C). Zajęcia odbywały się 2-3
razy w tygodniu w zależności od grupy. Miejscem realizacji zadania były obiekty Szkoły Podstawowej nr 3
w Łowiczu przy ul. Grunwaldzkiej 9 oraz boisko trawiaste LKS „Olimpia” Niedźwiada. Boiska i hale
udostępniano klubowi bezpłatnie.
Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci do gry w piłkę nożną i promowanie jej jako formy
wszechstronnej aktywności ruchowej i spędzania czasu wolnego, jak również stwarzania możliwości rozwoju
utalentowanym sportowo dzieciom. Cel główny został osiągnięty o czym świadczy fakt dużego zainteresowania
prowadzonymi zajęciami. Obrazuje to liczebność poszczególnych grup : 2016-2017 – 18 osób, grupa 2015-2016
– 20 osób, grupa 2013 – 15 osób, grupa 2013A- 15 osób i grupa 2011-2012 – 18 osób.
h)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 24 000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„Akademia Pelikan” Łowicz, dla zadania „Łączy nas piłka”

Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka
nożna prowadzone były dla 6 grup uczestników (kategoria Orlik – 2 grupy, kategoria Żak – 2 grupy, kategoria
Skrzat- 2 grupy). Treningi w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, odbywały się dla każdej kategorii wiekowej 2
razy w tygodniu. Natomiast od sierpnia do grudnia 2021 roku zajęcia odbywały się w rozkładach : kategoria Orlik
( treningi 3 razy w tygodniu), kategoria Żak (treningi 3 razy w tygodniu), kategoria Skrzat (treningi 2 razy
w tygodniu). Łącznie zrealizowano 376 jednostek treningowych, dla około 100 zawodników. Zawodnicy wzięli
udział 50 meczach ligowych, oraz 25 turniejach piłkarskich. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat zdrowego stylu
życia wolnego od alkoholu i narkotyków w ramach realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom „Zabawa z pasją bez presji i agresji”.
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i)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu
„ZRYW”, dla zadania „Trening czyni mistrza”

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dyscyplinie judo w dwóch grupach: początkującej
i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5
godz. Zajęcia były prowadzone systematycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast w okresie od 06
kwietnia 2021 roku do 19 kwietnia 2021 r., w formie zdalnej (6 treningów). Zawodnicy wystartowali
siedmiokrotnie w zawodach. W dniach 27.07.2021 r. – 03.08. 2021 r., młodzi judocy (18 osób) przebywali na
letnim obozie sportowym w Bęsi na Mazurach. Klub prowadził także zajęcia profilaktyczne zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom.
j)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 22 000,00 zł Uczniowskiemu Miejskiemu Klubowi
Sportowemu „KSIĘŻAK” w Łowiczu, dla zadania „Tenis stołowy moim sportem”

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży
(chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu i prowadzone były przez 2 instruktorów. W 2021
roku systematycznie uczęszczało na treningi i reprezentowało UMKS Księżak w różnej rangi zawodach 15 osób.
Zawodnicy startowali w turniejach organizowanych przez ŁOZTS, turniejach okolicznościowych oraz do
momentu „zamrożenia” współzawodnictwa sportowego rozegrali wszystkie mecze objęte kalendarzem rozgrywek
II i III ligi prowadzonej przez ŁOZTS. Zorganizowano około 25 wyjazdów na zawody sportowe i mecze. Zajęcia
szkoleniowo – treningowe odbywały się od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
k)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
KORABKA w Łowiczu, dla zadania „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych szkolenioworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka”

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-11 lat (dziewcząt
i chłopców), łącznie 38 osób. Zajęcia miały charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczestnicy rozwijali
zdolności motoryczne i ogólną kondycję fizyczną, kształtowali i doskonalili m.in techniki kroku biegowego, skoku
w dal, wzwyż. Treningi prowadzono dwa razy w tygodniu po 90 minut. Cyklicznie w zajęciach systematycznie
uczestniczy od 15 do 20 osób. Zawodnicy brali także udział w „Czwartkach lekkoatletycznych” , które odbyły się
w okresie wiosennym. Klub prowadził zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
l)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
KORABKA w Łowiczu, dla zadania „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych szkoleniowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa”

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (grupa młodsza i starsza) z zakresu
piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, zajęcia realizowane były w ramach 4 godzin
tygodniowo. Dominującą formą były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi formami ruchu w postaci
ćwiczeń gimnastycznych. W związku z obostrzeniami związanymi z Covd-19 w Polsce, sezon letni rozłożył się
w ilości spotkań i treningów na boiskach znajdujących się na powietrzu. Ograniczona liczba zawodników podczas
treningu wymusiła większą liczbę godzin treningowych, tak aby każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach.
m)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 26 000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu
„Jedynka” w Łowiczu, dla zadania „Lekkoatletyka i szachy - sport dla każdego”

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 120 z 232

Klub do 31 grudnia 2021 roku przeszkolił 37 zawodników z lekkoatletyki. Do 24 marca 2021 r.,
prowadzono zajęcia dwa razy w tygodniu na hali OSiR nr 2 w Łowiczu. W związku z ograniczeniami związanymi
z pandemią Covid- 19 w Polsce od 25.03.2021 do 11.04.2021 r. klub zawiesił zajęcia. Od 12.04.2021 do
30.09.2021 r., zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu na świeżym powietrzu (park Błonie, OSiR nr 1 –
stadion). Zajęcia odbywały się dodatkowo w sali gimnastycznej w al. Sienkiewicza 62 w Łowiczu. Brali także
udział w zawodach lekkoatletycznych, zawodach szachowych oraz w letnim obozie w Pieckach na Mazurach (33
osoby). Klub zorganizował zajęcia z profilaktyki uzależnień pn: „ Spójrz inaczej program zajęć wychowawczo –
profilaktyczny dla dzieci i młodzieży”.
n)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pijarski
Klub Sportowy”, dla zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych,
szachów oraz piłki siatkowej”

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych,
szachów oraz piłki siatkowej, w celu zapewnienia młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym
poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie
zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz choroby alkoholowej.
Do 31 grudnia 2021 r., zrealizowano łącznie 212 godzin zajęć treningowych. Liczba uczestników zadania
wyniosła łącznie 50 osób, w tym 19 uczestników sekcji biegowej oraz 31 uczestników sekcji szachowej.
Zawodnicy sekcji biegowej wzięli udział w 25 imprezach biegowych na różnych szczeblach, w których zajęli 49
miejsc na podium, w tym odnieśli 36 zwycięstw. Zawodnicy sekcji szachowej uczestniczyli w 43 turniejach
szachowych na różnych szczeblach, w tym w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach,
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w Szachach, w Igrzyskach Dzieci w Szachach Drużynowych do
szczebla finału wojewódzkiego włącznie oraz w rozgrywkach drużynowych III Ligi Seniorów w Szachach
Klasycznych.
o)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 5 500,00 zł Łowickiemu Klubowi Karate Kyokushin Fighter
w Łowiczu, dla zadania „Karate moim sportem”

Klub prowadził treningi w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat oraz dla
młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od 60 do 90 minut. Łącznie udział w zajęciach uczestniczyło
36 osób. Zorganizowano trzy spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych. Zawodnicy
w związku z pandemią Covid-19 nie wzięli udziału w planowanych zawodach, ale udało się przystąpić do
egzaminów na stopnie kyu.
Klub poprzez systematyczny ciężki trening, kształtował pozytywne cechy charakteru i osobowości
u zawodników. Podopieczni rozumieją jak wielkie znaczenie ma aktywność fizyczna oraz zdrowe zbilansowane
odżywianie dla zachowania zdrowia, poprawy kondycji oraz dla utrzymania zdrowej wysportowanej sylwetki.
Treningi karate Kyokushin poprzedza przysięga DOJO, która jest zbiorem ponadczasowych wartości, dlatego
udział w zajęciach kształtuje charakter oraz buduje najważniejsze wartości potrzebne w realizowaniu celów
życiowych. Treningi karate wypełniając wolny czas pozaszkolny w naturalny i skuteczny sposób chronią dzieci
i młodzież przed patologiami społecznymi.
p)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 13 000,00 zł Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno-Edukacyjnemu
„Karino”, dla zadania „Zajęcia sportowe w Karino 2021”
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Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe w KARINO 2021” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych
zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (7-12
lat) i (13-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie
podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. W realizacji zadania udział
wzięło 15 osób. Zorganizowano 10 zajęć z profilaktyki uzależnień.
r)

Dostępność miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych

Miasto Łowicz dysponuje bogatą, ogólnodostępną bazą obiektów sportowych. Większość z nich
administrowana jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowicz:
-

Hala sportowa nr 1, ul. Jana Pawła II 3 (a w niej: sala główna z pełnym zapleczem
o wymiarach 48 x 24 m oraz trybuną na 500 miejsc, sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 12 m, sala
do ćwiczeń z matą o wymiarach 12 x 12 m, siłownia, sauna),

-

Hala sportowa nr 2, ul. Topolowa 2 (a w niej: sala główna o wymiarach 46 x 35 m z pełnym
zapleczem, sala gimnastyczna z matą, salka rekreacyjna, dwie siłownie),

-

Stadion miejski wielofunkcyjny im. 10 PP, ul. Jana Pawła II 3 (stadion posiada bieżnię okólną 400 m,
wraz ze skoczniami i rzutnią do kuli, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105
x 68 m, trybunę zadaszona na 1000 miejsc, oświetlenie 300 luxów),

-

Pływalnia miejska, ul. Kaliska 5,

-

Stadion Piłkarski, ul. Starzyńskiego 6/8 (na stadionie piłkarskim mieści się: boisko trawiaste
o wymiarach 73 x 119 m z zapleczem oraz widownią na 2000 miejsc siedzących),

-

Kompleks Boisk Orlik, ul. Bolimowska 15/19 (w skład Orlika wchodzi: boisko piłkarskie
o wymiarach 30 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa), boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan), do koszykówki, siatkówki i tenisa
ziemnego, wraz z zapleczem. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony siatką o wysokości 4 m).

W zasobach miejskich znajdują się place zabaw: w Parku Błonie, przy ul. Bolimowskiej 15/19, przy
ul. Miodowej 6, przy ul. Ciemnej, przy ul. Krudowskiego. Reszta obiektów sportowych i placów zabaw znajduje
się w zasobach szkół oraz Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Bardzo istotnym elementem infrastruktury sportowej w Łowiczu są odkryte baseny przy ul. Kaliskiej 5,
które funkcjonowały w okresie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021. Całodzienny bilet normalny kosztował 8 złotych.
Z 50-procentowej ulgi mogły skorzystać dzieci powyżej 7. roku życia oraz młodzież szkolna do 18. roku życia,
dorośli posiadający łowicką Kartę Dużej Rodziny 3+, posiadacze Karty Seniora, a także emeryci i renciści. 2 złote
za pobyt na pływalniach pod chmurką to koszt biletu dla dzieci i młodzieży objętych Kartą Dużej Rodziny 3+.
Dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia mogą przebywać na obiekcie bezpłatnie.
Lodowisko miejskie zlokalizowane na Nowym Rynku w Łowiczu, w 2021 roku funkcjonowało
w okresach 1 stycznia - 7 marca 2021 r. oraz 21-31 grudnia 2021 r. Osoby posiadające własne łyżwy mogą
korzystać z obiektu za darmo. Natomiast osoby chcące wypożyczyć sprzęt, muszą uiścić opłatę w wysokości 7
zł/godz. Istnieje również możliwość skorzystania z usługi ostrzenia łyżew, która również kosztuje 7 zł.
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CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 2:
Podjęcie aktywnych działań zmniejszających
bezrobocie oraz aktywnych form pomocy społecznej
a) Obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Łowickiej Karty Seniora
Łowicka Karta Seniora uprawnia do zniżek w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu oraz partnerów programu. Partnerem programu może zostać każdy przedsiębiorca. Do programu
można dołączyć poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia. Partner programu otrzyma z Urzędu Miejskiego
naklejkę z napisem „Tu honorujemy Łowicką Kartę Seniora”. W 2021 wydano 71 kart.
Wydawane są także Karty Dużej Rodziny, w 2021 roku przyjęto 24 wnioski zgłoszenia nowej rodziny,
28 wniosków zgłoszenia nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 kartę przyznaną dla
nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 24 przyznanych nowych kart dla osób, które już były
posiadaczami, 3 przyznanych duplikatów kart, 5 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty.
b)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił bezpłatny nr telefonu dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych i samotnych,
w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym na terenie naszego kraju oraz działaniami prewencyjnymi
podjętymi przez Urząd Miejski, uruchomił specjalny, bezpłatny numer telefonu dla seniorów pod którym mogli
oni uzyskać pomoc. Osoby starsze i samotne, potrzebujące pomocy przy zakupie jedzenia i leków, mogły to
zgłosić dzwoniąc pod nr. tel. 22 505 11 11. Po przyjęciu zgłoszenia, osoby takie odwiedził pracownik MOPS-u,
posiadający imienną legitymację z pieczątką, który zrobił zakupy. Po to, by same nie narażały się na
niebezpieczeństwo zarażeniem wirusem Covid-19.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 3:
Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji
w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego
a) Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu - 25
000,00 zł
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Miasto Łowicz przekazało środki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu policyjnego
na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
b) Dofinansowanie pieszych patroli policyjnych
Miasto Łowicz decyzją Rady Miejskiej przekazało Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu środki
w kwocie 75 tys. zł dotacji na rekompensatę dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
W ramach podpisanego Porozumienia od 15 maja do 31 grudnia 2021 roku wystawione zostały
dodatkowe, dwuosobowe patrole piesze, realizujące zadania z zakresu służby prewencyjnej w miejscach
zagrożonych przestępczością. Służby ponadnormatywne funkcjonują na terenie Gminy Miasta Łowicza od 2007
roku. Za ich funkcjonowanie i efektywne wykorzystanie odpowiada Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu,
który comiesięcznie przedkłada burmistrzowi plan dyslokacji patroli, z uwzględnieniem ilości patroli, czasu ich
służby oraz terenu rozlokowania policjantów.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 4:
Zwiększenie integracji społecznej i aktywności cyfrowej
a)

Stała adaptacja budynku Urzędu Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62 na potrzeby działalności
organizacji pozarządowych i podmiotów społecznych

Od sierpnia 2020 roku duża liczba organizacji pozarządowych ma swoją siedzibę w budynku Urzędu
Miejskiego w Łowiczu (dawne Gimnazjum nr 1), mieszczącego się przy Al. Sienkiewicza 62, co niewątpliwie
wpływa na zwiększenia integracji społecznej.
Jest to siedziba Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości. Umowy na najem lokali zostały podpisane na preferencyjnych warunkach (2 zł/m 2 czynszu)
na okres 3 lat z następującymi organizacjami:
•

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

•

Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,

•

Polski Związek Wędkarski Koło w Łowiczu,

•

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

•

Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek,

•

PTTK Oddział w Łowiczu,

•

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz,

•

Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szansę”,

•

Klub Seniora „Radość”,
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•

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”.

Ponadto swoją siedzibę w budynku mają:
•

Biblioteka Miejska im. A.K. Cebrowskiego,

•

Wydział Współpracy
i Przedsiębiorczości,

•

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łowicz,

•

Zarząd Osiedla Nowe Miasto,

•

Zarząd Osiedla Starzyńskiego,

•

Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia”,

•

Stowarzyszenie Starzyńskiego Biega.

z

Organizacjami

Pozarządowymi,

Aktywności

Obywatelskiej

Z budynku korzystają również prowadząc zajęcia:
•

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu,

•

Przedszkole nr 5 w Łowiczu,

•

Łowicka Orkiestra Kameralna,

•

Kodomaniacy,

•

DNA Dance Studio,

•

Balet dla dzieci,

•

Karate Kyokushin.

W budynku Urzędu przy Al. Sienkiewicza 62 znajduje się duża sala gimnastyczna i mniejsze sale ogólne,
które są do dyspozycji wszystkich zgłaszających się organizacji pozarządowych. Obywają się w nich zajęcia
sportowe Taekwondo, próby Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki”, zawody szachowe, zajęcia
z informatyki i robotyki, balet dla najmłodszych, zajęcia ruchowe dla seniorów i „amazonek”. Jest to bez
wątpienia miejsce tętniące aktywnością, w którym między korzystającymi z niego podmiotami wywiązała się
synergia. Brak takiego miejsca dla wielu osób jest już dziś niewyobrażalny.
Stowarzyszenia działające na terenie Łowicza swoją działalność statutową opierają m.in. na zachowaniu
i zwiększeniu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz ich aktywizacji społecznej. Służą
temu różnorodne formy działalności.
Funkcjonujący w mieście Klub Seniora „RADOŚĆ”, Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek oraz Koło
Diabetyków również organizuje szereg działań mających na celu zwiększenie integracji społecznej osób starszych
i zapobieganiu ich izolacji społecznej. Poprzez realizację działań statutowych zachęca i pobudza także do
aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.
W 2021 roku trwały dalsze prace adaptacyjne tj. rozpoczęto remont dwóch szatni przy Sali
gimnastycznej, przemalowano część korytarzy, przygotowano pomieszczenie dla Magazynu Żywności,
wydzielono nowe pomieszczenie pod wynajem długoterminowy, wyremontowano chodnik wzdłuż parkingu,
wykonano „Jadłodzielnię” wraz z zabudową, wymieniono w całości oświetlenie na LED (również na Sali
gimnastycznej), zainstalowano TV w korytarzu do prezentacji materiałów video, zainstalowano defibrylator AED,
zainstalowano skrzynki na listy, zakupiono głośnik bezprzewodowy i krzesła ze stołami składanymi do obsługi
wydarzeń i spotkań.
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b)
Realizacja zadania publicznego „Wybieram Aktywność Fizyczną” - wykonanie 3 408 zł oraz
zadania „Senior Młody Duchem” – wykonanie 33 562,86 zł
Realizacja zadnia pn. „ Senior młody duchem” w zakresie edukacji oraz wspieranie utrzymania
aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej
osób starszych. W ramach zadania zorganizowano m.in. : 5 wykładów, 2 wyjazdy do SGGW w Warszawie,
odbywały się zajęcia z języka angielskiego, wyjazd do teatru oraz kompleksu termalnego w Uniejowie. Ponadto
przeprowadzono zajęcia koła tanecznego oraz wyjazd na XIII Międzynarodową Olimpiadę Sportową
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” na stadionie śląskim
w Chorzowie.
Projekt „Wybieram aktywność fizyczną” skierowany był do ok. 140 seniorów z Łowickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a za jego główny cel przyjęto szeroko rozumianą edukację seniorów
w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek. W tym celu zrealizowano
następujące działania : nieodpłatna prelekcja dla 42 osób pn. „ Wpływ izolacji na negatywne zachowania.
Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji i nadużywania alkoholu”.
W okresie od 02.11.2021 r, do 23.12.2021 r. przeprowadzono systematyczne cotygodniowe zajęcia
z zakresu kultury fizycznej w 7 grupach ( 2 grupy gimnastyki rozciągająco – korekcyjnej,
1 grupa gimnastyki z elementami aerobiku, 1 grupa z elementami pilates na piłkach, 2 grupy aqua aerobiku, 1
grupa nauki i doskonalenia pływania.
CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 5:
Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych
a) Miasto Łowicz przygotowywało i opracowało wstępne koncepcje do złożenia wniosku do
programu „SENIOR +”
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Łowiczu opracował wstępną koncepcję na utworzenie i
wyposażenie klubu seniora „RADOŚĆ” w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 w alejkach Sieniewicza. Nowe
miejsce spotkań dla łowickich seniorów zaplanowano na koniec 2021 roku.
Miasto Łowicz pozyskało 200 tys. złotych dofinansowania z rządowego programu „Senior+” na
utworzenie i wyposażenie w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu w Al. Sienkiewicza 62, Klubu "Seniora+",
będącego ośrodkiem wsparcia dla seniorów z terenu miasta Łowicza. Klub stanowił będzie przestrzeń do
prowadzenia samopomocy i działań wolontariatu na rzecz innych. Łączna koszt realizacji zadania wynosi 250 tys.
zł przy 50 tys. zł wkładu własnego Miasta. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie nowoczesnego,
komfortowego, w pełni wyposażonego w meble, sprzęty multimedialne i wyposażenie socjalno-kuchenne ośrodka
wsparcia (Klubu samopomocy) wg poniższych założeń:
W pomieszczeniu pierwszym, głównym (89 m2):
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•

1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, tzw. SALA SPOTKAŃ;

•

1 pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapy i fotele,
tzw. KLUBIK;

•

1 szatnia/przebieralnia tuż przy wejściu z wyposażeniem meblowym.

W pomieszczeniu drugim (48 m2):
•

1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia
posiłku;

•

1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę.

Minimalna liczba godzin oferowanych usług: 4 godziny dziennie x 5 dni = 20 godzin tygodniowo,
prowadzonych pod okiem pracownika i specjalisty z ramienia MOPS. Wykonanie inwestycji przeniesione zostało
na rok 2022 r.
b) Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu
Aktualnie Środowiskowy Dom Samopomocy, jednostka organizacyjna podlegająca pod miasto Łowicz
jest ośrodkiem wsparcia dziennego. W bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej
udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności z kształtowaniem
swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych,
usamodzielnienie i integrację społeczną. Działalność ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej
poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji, rozwiązywania problemów dnia codziennego, udzielanie
wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych relacjach. Środowiskowy Dom Samopomocy
zapewnia codziennie opiekę i wsparcie społeczne, pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
uczestników, ich usamodzielnienie oraz szeroko rozumianą integrację społeczną jako przywrócenie możliwości do
pełnienia powszechnie dostępnych w społeczności ról społecznych. Dla każdego uczestnika opracowywany jest
plan postepowania wspierająco - aktywizującego na czas wydanej decyzji, który jest dostosowany do potrzeb
i możliwości uczestnika

CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 1:
Zabezpieczenie i przygotowanie terenów
pod budownictwo mieszkaniowe
ZADANIE 3:
Wprowadzenie systemu finansowania
komunalnego budownictwa mieszkaniowego
a)

Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej – wykonanie 24 600,00 zł
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Planowana jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy
ul. Kwiatowej 10A w miejsce starej nieczynnej kotłowni węglowej. Blok czterokondygnacyjny z windą, bez
piwnic, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewany z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku, parkingi dla min.
20 miejsc parkingowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami. Środki na budowę pochodzić
będą z budżetu Miasta, a także planowane jest pozyskanie finansowego wsparcia z BGK w ramach Funduszu
Dopłat. Inwestycja jest planowana jako 3 – letnia. Trwają prace projektowe nad dostosowaniem dokumentacji do
złożenia umożliwiających wnioskowanie o wsparcie z BGK. Decyzją Nr 700/2021 miasto otrzymało pozwolenie
na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej 736,64 m2, wraz z infrastrukturą
techniczną, miejscami postojowymi i instalacją gazową.
Przygotowywany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji
przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego. Kwota bezzwrotnej pomocy finansowej nie może
przekroczyć 80 % kosztów inwestycji, czyli do 3 mln zł.
b)

Mieszkania Dla Rozwoju (MDR) w Łowiczu / Mieszkanie Plus

Przy ul. Krudowskiego w Łowiczu powstają 3 kameralne budynki o prostych, nowoczesnych bryłach
i jasnej szaro-białej kolorystyce. Najmniejszy mieści 16 mieszkań; po 4 lokale na każdej kondygnacji. W dwóch
pozostałych zaprojektowano po 40 mieszkań. Od stron: wschodniej i zachodniej wysunięto balkony, co zapewnia
duże nasłonecznienie. W każdym budynku przewidziano pomieszczenie wózkowni, wyposażone w stalowe stojaki
na rowery. Mieszkańcy będą mogli także korzystać z miejsc postojowych.
Nabór wniosków zakończył się 30 czerwca 2021 r.; złożyły je 322 gospodarstwa domowe. Weryfikację
zaplanowano na początek 2022 r.; samorząd przyznaje wnioskodawcom punkty za kryteria społeczne, prawniające
do pierwszeństwa w „kolejce” po mieszkania. W Łowiczu pierwszeństwo mają m.in.: rodzice, rodzinne domy
dziecka i rodziny zastępcze oraz osoby, które opuściły takie placówki, młodzi dorośli do 35 r.ż., niepełnosprawni,
a także zainteresowani przeprowadzką do Łowicza. Kolejny etap weryfikacji – a więc sprawdzenie zdolności
czynszowej i potwierdzenie braku zaległych zadłużeń – planowany jest na przełomie października i listopada br.
Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani przez łowicki samorząd, otrzymają mailem: elektroniczny
formularz dotyczący ich sytuacji finansowej oraz pliki załączników. Zasiedlenie planowane jest na I kw. 2022
roku.
Inwestycja powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus. Realizacją
zajmuje się spółka celowa MDR Łowicz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którą tworzą dwa podmioty: Fundusz
Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN oraz Gmina Miasta Łowicz. Gmina Łowicz wniosła do spółki grunt pod
osiedle, a pieniądze na budowę pochodzą ze środków Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN, którym
zarządza spółka PFR Nieruchomości.
c) Łowicz w kręgu Samorządowych Liderów Programu Mieszkanie Plus 2021
Na Kongresie Samorządów Polskich, które odbyło się w dniach 6-7 października 2021 r.
w Centrum Konferencyjnym w Katowicach, Miasto Łowicz otrzymało jako Samorządowy Lider Programu
Mieszkanie Plus 2021. Wyróżnienie to zostało przyznane w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” przedstawiającym liczbę mieszkań powstających we współpracy z PFR Nieruchomości, w ramach
rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Pierwsze miejsce w rankingu zdobyły Katowice. Łowicz
znalazł się na 8 pozycji zaraz za Krakowem, Kępnem, Kępicami, Jarocinem, Gdynią, Dębica i Biała Podlaską. Za
Łowiczem uplasowały się miasta: Mińsk Mazowiecki, Nakło nad Notecią, radom, Sianów, Świdnik, Toruń,
Wałbrzych, Wrocław, Września i Zamość.
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CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 1:
Selektywna prywatyzacja komunalnych
zasobów mieszkaniowych
Miasto nie planuje prywatyzacji zasobów komunalnych.
CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 4.
Przygotowanie i wdrażanie programu budownictwa,
remontów i modernizacji zasobów komunalnych
a) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Armii Krajowej
43M - 34 305,00 zł
Prace objęły m.in.: przygotowanie dokumentacji technicznej dot. termomodernizacji budynku
wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43M z montażem wewnętrznej instalacji C.O. oraz
przygotowanie audytu energetycznego i przygotowanie na podstawie tej opinii propozycji wniosku do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o udzielenie odstępstw od zakazów obowiązujących wobec ptaków
chronionych (niszczenia siedlisk, płoszenia).
b) Remont elewacji z wymianą pokrycia dachowego i ocieplenia poddasza budynku
wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Podrzecznej 18 - 428 086,65 zł
Prace objęły m.in.: ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachu w budynku
przy ul. Podrzecznej 18 prace obejmowały m.in.: skucie tynku na istniejącej elewacji, przygotowaniu podłoża pod
wykonanie tynków renowacyjnych, demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami i montaż nowego pokrycia
z blachy na rąbek, demontaż elementów więźby dachowej przeznaczonej do wymiany, demontaż polepy, remont
kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur na nowe z blachy stalowej powlekanej, nadanie obiektowi
nowej kolorystyki, wykonanie opaski wokół budynku i przebudowa chodników, demontaż i montaż nowego
zadaszenia schodów nad klatką, ocieplenie ściany tylnej i przejazdu, ocieplenie stropu wraz z montażem płyty
OSB na legarach, wykonanie tynków renowacyjnych wraz ze sztukaterią i szpachlowaniem, wyprawy elewacyjnej
z tynku cienkowarstwowego silikonowego, renowacja balkonu, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej,
przygotowanie opinii ornitologicznej, nadzór ornitologiczny i nadzór inwestorski.
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CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 5.
Wspieranie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego
Miasto współpracuje z prywatnymi inwestorami i osobami prywatnymi w zakresie budownictwa
mieszkaniowego poprzez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprawną współpracę
administracyjną. W Studium uwarunkowań przestrzennych powiększono powierzchnię gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe. W roku 2021 na terenie miasta powstawały kolejne prywatne budynki mieszkalne, m.in. przy ul.
Blich, ul. 1 Maja / Akademickiej, ul. Żabiej.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 1.
Modernizacja i rozwój sytemu ciepłowniczego
Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. w roku 2021 wykonał bieżące działania
i naprawy w zakresie systemu ciepłowniczego na terenie miasta Łowicz.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 2:
Kontynuacja zadań zmierzających do gazyfikacji miasta
a) W zakresie działań zmierzających do gazyfikacji miasta zorganizowano dwa spotkania dotyczące
zwiększenia obszarów objętych gazyfikacja.
Systematycznie jest rozwijana sieć gazowa na terenie Miasta Łowicza. Są w wielu miejscach
rozbudowywane nitki gazociągów i wykonywane nowe przyłącza. Nie są to już sieci wielokilometrowe,
ale mniejsze fragmenty, ale ich sukcesywnie przybywa. Efekty rozbudowy sieci gazowej są widoczne, ponieważ
znacząco się poprawiła jakość powietrza, co wykazują czujniki Airly.
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Osobną kwestią jest budowa sieci gazowej na osiedlu Górki. Jest tam projektowana nowa sieć gazowa dla
większości osiedla. Niestety nie wszyscy mieszkańcy tego osiedla zadeklarowali chęć podłączenia się do gazu i
projektowanie nie obejmuje wszystkich ulic na osiedlu.
W roku 2021 wykonano nową sieć gazowa dla podłączenia nowych bloków na osiedlu Korabka, w
ramach programu Mieszkania Plus.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii
a)

Podpisano umowę na wykonanie odwiertu geotermalnego w Łowiczu

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk, 12 sierpnia 2021 r. podpisali umowę na wykonanie odwiertu
geotermalnego na terenie Łowicza! Geotermia to odnawialne źródło energii, które pozyskuje się ze skał, wody
i gruntów, znajdujących się pod powierzchnią Ziemi. Eksploatacja wód geotermalnych i zastosowanie energii
geotermalnej np. w ciepłownictwie może przynieść miastu wiele korzyści!
Podpisanie umowy było ukoronowaniem kilkuletnich starań samorządu łowickiego o pozyskanie
środków na ten odwiert. Przypomnijmy, że pierwszy wniosek w tej sprawie miasto złożyło już w 2016 roku.
Niestety nie otrzymał on wówczas pozytywnej opinii głównego geologa kraju. Kolejny skutkował tym, że Łowicz
znalazł się ostatecznie w konkursie na 7 miejscu, pośród 15 samorządów w Polsce, które otrzymały
dofinansowanie na badawcze odwierty geotermalne. W sumie złożono 35 wniosków. Łowicz jest jedynym
samorządem, który otrzyma dofinansowanie w województwie łódzkim! Państwo przeznaczyło na ten cel 229 mln
złotych.
Łowicz otrzyma 19 772 250 zł. Pieniądze te w całości mają pokryć wszystkie koszty związane
z tą inwestycją. Odwiert zgodnie z dokumentacja będzie sięgał głębokości 2.650 m i wykonany zostanie w latach
2023 – 2024 na miejskiej działce w sąsiedztwie Ronda Niepodległości. Działka ta jest na tyle duża, by w razie
potrzeby móc wykonać na niej drugi odwiert oraz wybudować instalację, dzięki której zasilone zostaną w ciepło
osiedla w centrum miasta: Starzyńskiego, Noakowskiego i Broniewskiego. W przyszłości pozyskane ciepło ma
zostać również przeznaczone do celów rekreacyjnych.
b) Realizacja programu „Czyste powietrze”
W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w związku z porozumieniem jakie Miasto Łowicz
zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2021 r. pracownik
Urzędu Miejskiego w Łowiczu pomógł 117 osobom z terenu Gminy Miasta Łowicza w złożeniu wniosków
o dofinansowanie.
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CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 1.
Skomunikowanie wewnętrznego układu
drogowego z siecią dróg zewnętrznych
W 2018 roku Miasto Łowicz skierowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z siedzibą w Łodzi, w którym poinformowało, iż konieczne jest rozpoczęcie prac przy budowie
wschodniej obwodnicy Łowicza, na Drodze Krajowej nr 70 i nr 92, wraz z wybudowaniem mostu na rzece Bzurze
i usunięcia tranzytu przez centrum Miasta Łowicza. Informując, że inwestycja jest niezwykle potrzebna dla
prawidłowego funkcjonowania w/w dróg w Łowiczu i okolicach, oraz w celu poprawienia w jakości życia
mieszkańców wschodniej części miasta.
Miasto Łowicz otrzymało odpowiedź od GDDKiA, informujące o dostrzeganiu problemów
komunikacyjnych wynikających z dużego natężenia ruchu tranzytowego na ciągu drogi krajowej nr 70 przez
Miasto Łowicz, jednak aktualnie budowa wschodniej obwodnicy Łowicza nie znajduje się na liście podstawowej
i rezerwowej obowiązującego Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W związku z tym budowa
obwodnicy została wytypowana do zadania inwestycyjnego po 2020 roku w zakresie drogowych obejść
miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Propozycja zostanie zgłoszona przy najbliższej aktualizacji w/w
planu.
Od początku 2019 roku była prowadzona inwestycja związana z przebudową drogi DK-70
ul. Bolimowskiej i ul. Warszawskiej, wraz z budową 2 rond jako dróg dojazdowych do wiaduktu. Mimo budowy
ruch pojazdów się jeszcze zwiększył, ponieważ czasowe objazdy upłynniły ruch na tej drodze. Zwłaszcza
ominięto skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Bolimowskiej, stale wcześniej zakorkowane. W wyniku tej
inwestycji droga krajowa otrzymała pierwszeństwo przejazdu, co przyczyniło się do upłynnienia ruchu. Inwestycja
obecnie jest zakończona i otworzyła możliwość budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. 3-go Maja
i ul. Warszawskiej.
Miasto Łowicz wychodząc z inicjatywą i pragnąc pokazać, na podstawie dokumentów problem
z nadmiernym hałasem, i ruchem drogowym, zleciło wykonanie pomiarów hałasu na ul. Bolimowskiej. Pomiary
zostały wykonane na początku grudnia, które potwierdziły znaczące przekroczenia hałasu oraz ogromny ruch
samochodów ciężarowych. Wyniki i wnioski z tych badań zostały przesłane do GDDKiA. Jesienią 2019 r.,
mieszkańcy osiedla Zatorze rozpoczęli protesty, połączone z blokadą dróg. Wpłynęło to na wielkie utrudnienia w
samochodów przez DK-70. Odbiło się to znaczącym odzewem w mediach także krajowych i z pewnością dotarło
do ośrodków decyzyjnych w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łowiczu
prowadzi monitoring w GDDKiA, o wpisaniu Obwodnicy Łowicza do programu rządowego. W lutym 2020 roku,
Program 100 Obwodnic, został ogłoszony i obwodnica Łowicza znalazła się na tej liście.
Obecnie GDDKiA wybrała firmę IVIA na opracowanie studium korytarzowego w celu wybrania
najkorzystniejszego wariantu obwodnicy. Są zaproponowane 4 korytarze przebiegu obwodnicy Łowicza.
Wszystkie długości około 15 km wyprowadzające ruch tranzytowy z Miasta. Powstały by nowe drogi, wiadukty,
mosty i przepusty. Uległby całkowicie zmianie ruch drogowy w Łowiczu i okolicach miasta. Na razie jest to
inwestycja w przygotowaniu. Realizacja jest zaplanowana pod koniec dekady.
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CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 2.
Poprawa jakości dróg lokalnych,
w tym modernizacja zabytkowej części miasta
W zakresie poprawy jakości dróg lokalnych, dokonano budowy oraz przebudowy ulic:
a) Drogi gminne wraz z dokumentacją - 76 928,50 zł
Środki finansowe na dokumentacje techniczne planowanych do wykonania dróg gminnych, dokumentacja
na projekt remontu ul. Podleśnej, aktualizacja dokumentacji technicznej mostu w ul. Mostowej, Przemysłowej,
Piekarskiej.
b) Zatoka parkingowa w ul. Nowej – wykonanie 356 243,92 zł
Wykonano przebudowę ul. Nowej w celu wygospodarowania miejsc parkingowych na odcinku
przedszkola. Powstanie nowych miejsc parkingowych zniweluje utrudnienia w ruchu samochodowym w tym
rejonie miasta. Wybrano wykonawcę robót JKM MIREX SP Z O.O. ze Skierniewic. Spółka przejęła teren
budowy i rozpoczęła prace. Planowane zakończenie robót to kwiecień 2022r. Niezrealizowaną kwotę wydatku
346.097,92 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
c) Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej - wykonanie 2 006 605,00 zł
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ulicy Nieborowskiej w Łowiczu. Przebudowa
ulicy Nieborowskiej długość 533,0 m, szerokość 5,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m, miejsca
postojowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Poprzecznej długość 327,0 m, szerokość 6,0 m, chodnik
jednostronny szerokość 2,0 m oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Kresowej długość 377,0 m, szerokość
6,0 oraz zjazdy indywidualne.
Droga w ulicy Nieborowskiej jest istotną drogą dla sieci drogowej osiedla Szarych Szeregów
i osiedla Żwirki i Wigury, jest to droga klasy D. Odbywać się będzie na niej duży ruch samochodowy i rowerowy.
Inwestycja usprawni ruch pojazdów samochodowych i rowerowych i ułatwi przedostanie się mieszkańców osiedla
na zachodnią i południową stronę Łowicza oraz spowoduje łatwiejszy dostęp do drogi krajowej ulicy
Bolimowskiej. Realizacja inwestycji poprawi jakość istniejących nawierzchni jak i jakości życia.
Droga w ulicy Kresowej jest drogą klasy D i jest istotną drogą dla obsługi mieszkańców przy niej
mieszkających. Obecnie nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla
poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni usprawni ruch lokalny
w ciągu tej drogi. Ulica Kresowa jest drogą dojazdową przy której są zlokalizowane głównie budynki mieszkalne
jednorodzinne.
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d) Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego - wykonanie 154 500,69 zł
Wykonano dokumentację techniczną drogi w celu realizacji ulicy równoległej do ulicy Klickiego.
Parametry techniczne nowej ulicy:
- szerokość jezdni min 6,0 m, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- chodniki szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, ścieżka pieszo-rowerowa,
- skrzyżowanie z drogą gminną ul. Dmowskiego i powiatową ul. Klickiego,
- długość całkowita ok. 900 m,
- klasa techniczna: D, kategoria ruchu KR3,
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z przykanalikami.
Wykonano wstępny podział geodezyjny celem wyznaczenia granicy pasa drogowego, a następnie
rozpocznie się procedura wywłaszczania gruntów, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
e) Budowa ul. Chabrowej
Planowana była do wykonania nowa nawierzchnia ul. Chabrowej. Ze względu na brak właściwej
szerokości pasa drogowego prace miały polegać na jego uporządkowaniu. Z uwagi na protesty mieszkańców
prace wstrzymano, ponieważ mieszkańcy wystąpili o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Łowicza.
f)

Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej – wykonanie 783 590,00 zł

Planowana jest do wykonania nowa nawierzchnia ulicy. Długość ul. Magazynowej ok. 70 m,
ul. Pałacowej 50m. Planuje się nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, oświetlenie uliczne,
odwodnienie ulicy i kanał technologiczny oraz kanalizację sanitarną. Opracowano dokumentację techniczną,
ogłoszono przetarg i podpisano umowę. Prace będą dokończone w roku 2022. Niezrealizowaną kwotę wydatku
764.445,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
g)

Oświetlenie ulic – wykonanie 48 924,43 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej z ul. Bawełnianą i ul. Włókienniczą
(zgodnie z umową nr SK/19-W/2021).
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku
między skrzyżowaniem ul. Kaliskiej z ul. Bawełnianą i ul. Włókienniczą (zgodnie z umową nr SK/35-W/2021).
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej dla zadania obejmującego rozbudowę
oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kaliskiej w Łowiczu na łuku między skrzyżowaniem
ul. Kaliskiej.
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 703 na odcinku ul. Łęczyckiej w Łowiczu polegającej na doświetleniu trzech przejść dla
pieszych.

RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 134 z 232

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 3.
Współdziałanie z PKP i PKS w celu poprawy
połączeń komunikacyjnych miasta z otoczeniem
a) Budowa pętli autobusowych dla autobusów komunikacji publicznej oraz zakup wiat
autobusowych,
Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowych dla autobusów
komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej. Wartość prac 235 011,12 zł brutto. Pętle autobusowe
zostały wykonane i oddane do użytkowania. Zakupiono 21 wiat autobusowych w następujących lokalizacjach:
- ul. Sikorskiego 2 szt., ul. Starzyńskiego 2 szt., ul. Wiejska 1 szt., ul. Powstańców 1863r. 1 szt., ul. Jana
Pawła II 4 szt., ul. Armii Krajowej 3 szt., ul. Chełmońskiego 2 szt., ul. Łódzka 1 szt., ul. Kurkowa 2
szt., ul. Tuszewska 1 szt., ul. Kiernozka 1 szt., ul. Blich 1 szt.
Modernizacja dworca w Łowiczu

b)

Komfortowy, bezpieczny, spełniający współczesne standardy obsługi podróżnych, a do tego z elewacją
łączącą w sobie XIX-wieczny charakter z nowoczesnością i motywem z wycinanki łowickiej – taki po
modernizacji będzie dworzec Łowicz Główny. W październiku 2021 r. w holu dworca Łowicz Główny została
zorganizowana konferencja prasowa poświęcona modernizacji budynku. Inwestycja realizowana będzie w ramach
Programu Inwestycji Drogowych, a jej koszt wyniesie około 12 mln zł. Prace zakończą się w drugiej połowie
2023 roku.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 4:
Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych
a) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą – 3 964 874,02 zł
Kontynuacja budowy nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu:
•

wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długość około 120 m
z chodnikami i ścieżką rowerową;
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•

budowa łącznika z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi dla
samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego
długość nowych ulic 450 m;

•

budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską;

•

budowa pełnej infrastruktury drogowej tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał
technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetycznej, rozbiórka części budynków
i usunięcie starej infrastruktury.

Koordynacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie
z porozumieniem z PKP PLK.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 5.
Wykonanie przedłużenia ulicy Starorzecze
z budową ronda
W 2017 i 2018 roku wystąpiono do właścicieli z propozycją sprzedaży gruntu pod budowę drogi. Nikt
z właścicieli nie odpowiedział w tej sprawie, natomiast w 2021 r. ponownych wystąpień nie było.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 6:
Modernizacja taboru transportowego
Miasta Łowicza oraz infrastruktury związanej
z obsługą taboru i prowadzonym transportem zbiorowym
a)

Modernizacja mostu / ul. Mostowa

W 2021 roku Miasto Łowicz otrzymało blisko 22 mln zł dofinansowania z rządowego programu „Polski
Ład” na przebudowę ul. Mostowej z budową ronda łączącego ul. Mostową z ul. Starorzecze i ul. Tkaczew
z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej. Jest to istotny ciąg
komunikacyjny dla transportu zbiorowego – tym odcinkiem poruszają się autobusy MZK, PKS i Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej.
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CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 7.
Budowa obwodnicy na Górkach
Zarząd Województwa odmówił uzgodnienia projektu „Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza” w zakresie zgodności z ustaleniami „Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa Łódzkiego” w dniu 28 listopada 2016 roku Burmistrza Miasta Łowicza złożył
zażalenie na postanowienie Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 5 grudnia 2016 roku. W dniu 30 grudnia
2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu
I instancji.
W dniu 15 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Łowicza złożył skargę na postanowienie Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łodzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wyrokiem z dnia 28
czerwca 2017 r Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi i poprzedzające je postanowienie Zarządu Województwa Łódzkiego. Uchwałą NR
LXIII/444/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie aktualizacji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza został potwierdzony
dotychczasowy, projektowany przebieg drogi wojewódzkiej 703, który miałby zastąpić obecny stanowiący
ul. Łęczycką.
Sprawa budowy obwodnicy dzielnicy Górek była rozważana w roku 2021 przy programie budowy
obwodnicy Łowicza, w ramach programu budowy 100 obwodnic. Dwa warianty okrążają Miasto Łowicz
od strony zachodniej i obejmowałyby, budowę obwodnicy w nieco innym przebiegu niż było to planowane
pierwotnie, ale rozwiązujący znacząco ten problem. Na tę chwilę nie są podjęte żadne konkretne ustalenia co do
takiego rozwiązania i nie wiadomo który wariant będzie przyjęty do realizacji (trwa etap konsultacji).
Najprawdopodobniej do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, nie będzie żadnych działań podejmowanych przez
Zarząd Województwa.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej
ZADANIE 1:
Dalsze niwelowanie dysproporcji pomiędzy
stopniem zawodociągowania a stopniem
skanalizowania miasta
a)

Budowa sieci wodociągowej w160 w ul. Ułańskiej
Bolesławy Lament - 156 210,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bł.
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Wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bł. Bolesławy Lament w Łowiczu ja bęz
zastosowaniem systemu zaprojektuj i wybuduj.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej
ZADANIE 2:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez
rozdział wód deszczowych od ścieków sanitarnych,
udrożnienie kanalizacji deszczowej
Trwają sukcesywnie prace udrożnienia kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzone przez Zakład
Usług Komunalnych.
W październiku 2021 roku awarii uległ kolektor sanitarny, odprowadzający ścieki do Przepompowni nr 1
przy ul. Piłsudskiego. Na kilkumetrowym odcinku kolektora doszło do jego rozszczelnienia. Do urządzeń
tłocznych pompowni zaczęły dostawać się duże ilości piachu, który następnie był transportowany do kolektora
odprowadzającego nieczystości w kierunku miejskiej oczyszczalni.
Awaria, uwagi na trudność dostępu do urządzenia zlokalizowanego 6 m pod ziemią, była trudna do
usunięcia, dlatego zainstalowano rozwiązanie zastępcze w postaci silnej pompy zewnętrznej, co zapewniło dalszą
pracę przepompowni.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
ZADANIE 3:
Modernizacja oczyszczalni ścieków

a) Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Łowicz – etap I, wykonanie 16 463 209,29 zł
Środki zostały wykorzystane na wykonanie robót budowlanych przez Firmę FAMBUD ze Skierniewic,
na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - HMK Sp. z o.o., 43-200
Pszczyna, ul. Dworcowa 13, Partner Konsorcjum - Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o., 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Towarowa 15 - zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - zadanie IB (bez
hydrolizy)”.
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Poniesiono również wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia, świadczenie
usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, za usługę nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji, kompleksowa i ciągła obsługa konsultingowa w zakresie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, podatek VAT.
Po kompleksowej modernizacji oczyszczalni podniesiony zostanie znacznie stopień hermetyczności
procesu, wzrośnie poziom skanalizowania aglomeracji Łowicza oraz rozpoczęty proces wykorzystywania energii
odnawialnej w ramach Oczyszczalni ścieków w Łowiczu. Co będzie miało znaczący wpływ na polepszenie
standardu ochrony środowiska, zmniejszenie zużycia energii poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych (biogaz)
oraz skuteczniejszą eliminacje biogenów. Usprawni również system gospodarki osadowej, co wpłynie racjonalne
na gospodarkę wodno-ściekową.
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Łowicz”.
Wartość projektu wynosi 93 963 387,27 zł. Wkład Funduszy Europejskich to 48 905 572,67 zł. Realizacja
rozłożona została w czasie: 01.01.2014 r. - 31.12.2022 r.

MONITORING WSKAŹNIKÓW REALIZACJI STRATEGII MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2015-2023
(z uwagi na częściowy brak informacji za rok 2021 w GUS (w większości dostępne są dane za I półrocze 2021) niektóre
wskaźniki zostały przedstawione w ujęciu rok 2019 do roku 2020) – https://bdl.stat.gov.pl/ - data dostępu: 11.05.2022 r.

Wskaźniki monitorujące ogólną kondycję Łowicza

Obszar objęty
monitoringiem

Wskaźnik – narzędzie kontroli

Zmiany (rok do roku)

Liczba ludności

27 896 (2020)
27 687 (2021)
SPADEK o 209

Przyrost naturalny

- 154 (2020)
- 120 (2021)
SPADEK o 34

Saldo migracji na pobyt stały

- 165 (2019)
- 200 (2020)
SPADEK o 35

Ludność w wieku produkcyjnym,
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym

- wiek produkcyjny 57,1 %
- wiek przedprodukcyjny 17,0 %
- wiek poprodukcyjny 25,9 %
(2020)
- wiek produkcyjny 57,5 %, WZROST o 0,4 %
- wiek przedprodukcyjny 17,8 %, WZROST o 0,8 %
- wiek poprodukcyjny 24,7 %, SPADEK o 1,2 %
(2021)
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Wskaźniki monitorujące realizację celu I –
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu
zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia
Wskaźniki monitorujące realizację
celu strategicznego II – Podniesienie
poziomu jakości życia.

Liczba urodzeń żywych

231 (2019)
255 (2020)
WZROST o 24

Urodzenia żywe na 1000 ludności

8,14 (2019)
9,09 (2020)
WZROST o 0,95

Liczba zgonów

350 (2019)
375 (2020)
WZROST o 25

Zgony na 1000 ludności

12,3 (2019)
13,4 (2020)
WZROST o 1,1

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 1000 mieszkańców

76 (2019)
78 (2020)
WZROST o 2

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarki narodowej w sektorze prywatnym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

155 (2020)
151 (2021)
SPADEK o 4

Spółki prawa handlowego

143 (2019)
157 (2020)
WZROST o 14

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 000
ludności

375 (2019)
387 (2020)
WZROST o 12

Spółki prawa handlowego z udziałem kapitału
zagranicznego na 1000 mieszkańców

13 (2019)
13 (2020)
BEZ ZMIAN

Pracujący w gospodarce narodowej (liczba osób)

b.d.

Pracujący na 1000 mieszkańców

298 (2019)
291 (2020)
SPADEK o 7

Ilość nowych inwestorów wraz z liczba
stworzonych miejsc pracy

b.d.

Liczba uczestników imprez w Łowickim Ośrodku
Kultury

39 310 (2019)
3 719 (2020)
SPADEK o 35 597

Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego w wydatkach budżetu miasta

8,4 mln zł (2019)
2,3 mln zł (2020)
SPADEK o 6,1 mln zł

Liczba bezrobotnych

792 (2020)
776 (2021)
SPADEK o 16
424 (2020)
399 (2021)
SPADEK o 25

Liczba długotrwale bezrobotnych
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Wskaźniki monitorujące realizację celu
strategicznego III – Poprawa
wyposażenia infrastrukturalnego miasta.

Liczba przestępstw

b.d. (2019)
528 (2020)
b.d. (2021)

Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami
zagospodarowania przestrzennego miasta (%)

52 % (2019)
54 % (2020)
WZROST o 2 %

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania

22 (2019)
23 (2020)
WZROST o 1

Liczba mieszkań przypadająca
na 1000 mieszkańców

414,2 (2019)
419,7 (2020)
WZROST o 5,5

Ilość nowo powstałych mieszkań komunalnych,
socjalnych i chronionych (łącznie)

0 (2020)
0 (2021)
BEZ ZMIAN

Ilość kilometrów ścieżek rowerowych

11,6 (2019)
12 (2020)
WZROST o 0,4
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IX. TURYSTYKA, KULTURA, SPORT

Jednym z głównych elementów atrakcyjności turystycznej miasta, są jego walory kulturowe, zasadniczo
wpływające na wielkość ruchu turystycznego w jego obrębie i warunkujące jego dalszy rozwój. Pomimo, dużego
zainteresowania kulturą i sztuką ludową Księżaków, Łowicz traktowany jest jako miejsce jednodniowego
zwiedzania i na trasie połączonych sąsiadujących z miastem ośrodków turystycznych. Łowicz jest atrakcyjnym
turystycznie miastem. Posiada bardzo liczne miejsca związane z historią Polski. Zlokalizowanych jest tu wiele
atrakcyjnych obiektów historycznych, pomników, cmentarzy. W samym mieście zarejestrowanych jest 101
zabytków.
W 2020 i 2021 roku w związku z pandemią Covid-19 w Polsce ruch turystyczny drastycznie zmalał.
Zamknięte zostały biura podroży, wstrzymano zagraniczne loty, zamknięto atrakcje turystyczne dla zwiedzających
oraz wstrzymano działalność branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Okres wzmożonego ruchu turystycznego
Łowiczu przypadał zawsze w maju i czerwcu, od kilku lat był to czas obfity w wydarzenia społeczne, kulturalne
i religijne. Duże znaczenie dla wielkości ruchu turystycznego w regionie łowickim mają Obchody Bożego Ciała
w Łowiczu, które poza uroczystą procesją ulicami miasta oferują również wiele dodatkowych atrakcji. Obecnie
Łowickie święto Bożego Ciała to doskonała okazja do zaprezentowania sztuki regionu. Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu we współpracy z Łowickim Ośrodkiem Kultury oraz Polskim
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Łowiczu już od kilku lat organizuje wiele imprez
kulturalnych i spotkań warsztatowych.

9.1 DZIAŁALNOŚĆ ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
Łowicki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Administruje budynkiem Ośrodka przy ul. Podrzecznej 20, muszlą koncertową na Błoniach oraz basztą Klickiego
przy ul. Magazynowej. Organizuje i współorganizuje szereg imprez kulturalnych w Łowiczu (koncerty muzyczne,
występy estradowe, spotkania autorskie, wystawy, konkursy, prowadzimy edukację teatralną, filmową
i warsztatową, wydajemy publikacje regionalne itp.). Jest beneficjentem programu „Dom Kultury+ pilotowanego
przez Narodowe Centrum Kultury.
Łowicki Ośrodek Kultury w roku 2021 realizował konsekwentnie zadania i cele statutowe. Działania
wynikające z kalendarza imprez składały się z realizacji wielu projektów, częściowo zdeterminowanych pandemią
i przepisami sanitarnymi.
Dwusalowe Kino studyjne Fenix należy do Europa Cinemas, Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz
Polskiej Federacji DKF. W 2021 r. kino odwiedziło 21.160 widzów (15.304 widzów – rok wcześniej). Sale były
zamknięte przez 102 dni (151 dni – rok wcześniej). Liczba widzów stanowiła niecałe 50% stanu sprzed pandemii
(2019 r.- rekord 44.797 widzów). Wpływy z biletów są głównym źródłem dochodów naszej instytucji.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny 3+ oraz Kartę Seniora. Kontynuowaliśmy lubiane festiwale – Mały OCH! dla
najmłodszych ( maj - czerwiec) i 22. OCH! Film Festiwal (październik). W tym ostatnim mimo pandemii wzięło
udział 1200 widzów.
Łowicki Ośrodek Kultury po raz pierwszy brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kino Dzieci”
(wrzesień). Działała platforma www.mojeekino.pl, gdzie prezentowaliśmy wraz z 33 kinami studyjnymi nasz
repertuar w sieci. Od lipca 2021 r. przez całe wakacje odbywało się plenerowe kino letnie na dziedzińcu ŁOK.
Trwała kontynuacja projektu edukacyjnego „X Muza – Literatura i ekran” dla seniorów (jesień), a w październiku
ruszył 26 sezon prezentacji DKF Bez Nazwy. W ciągu roku realizowane były cykle: „Hallowen w kinie”,
RAPORT O STANIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2021

ROK

|

Strona 142 z 232

„Mikołajki w kinie”, „ 7 x Jarmush”, „Tribute to Roy Andersson”, „Europejski Dzień Kina Artystycznego”.
Realizowaliśmy też konsekwentnie projekt promocji kina europejskiego w ramach „Europa Cinemas” i kina
polskiego w ramach wniosku do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Instytucja jest nadal bardzo aktywna na niwie wydawniczej. We współpracy z wieloma środowiskami
i osobami fizycznymi wydano, promowano i dystrybuowano kolejne pozycje książkowe (min. książkę Piotra
Wysockiego „Rosjanie w miastach guberni warszawskiej w l. 1864–1915”).
Dobrze sprzedawał się wydany w grudniu 2020 r. album „Łowicka Kultura Ludowa. Pamięć fotografii”
współfinansowany przez MKiDN z programu Kultura ludowa i tradycyjna. Przez cały rok kontynuowana była
zbiórka publiczna fotografii do drugiego tomu ( zebraliśmy ponad 400 zdjęć). W nakładzie 500 egz. ukazało się
wydawnictwo „ Dialekt Księstwa Łowickiego – wersja dla każdego” przygotowane przez ŁOK we współpracy
z Miejską Biblioteką (publikacja i płyta z filmami dofinansowana przez Narodowe Centrum Kultury).
Egzemplarze trafiły do szkół, instytucji społeczno-kulturalnych w regionie. „Roczniki Łowickie” wydawane
w Ośrodku we współpracy z Łowickim Towarzystwem Przyjaciół Nauk otrzymały nagrodę „ Superekslibris”
za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o ziemi łódzkiej. To nagroda Wojewódzkiej
Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi. ŁOK w trybie ciągłym prowadził sprzedaż wydawnictw w formie
stacjonarnej i wysyłkowej oraz na Allegro.
„Małe Granty”, doroczny autorski konkurs dla kreatywnych Łowiczan, odbył się w lutym.
Wyłoniono 9 projektów do realizacji. Zrealizowano wspólnie 8 projektów (Eco akcje na wakacje - Daria
Skopińska-Pięta, Małomiasteczkowy architektoniczny projekt dla dzieci - Aneta Pędraszewska, To miasto to moja
opowieść. Pokolenie - Agnieszka Wąsikowska, Koncert poezji śpiewanej ”Dygresje serca” - Jakub Michalak,
Muzyka u Źródła „Księstwo Łowickie” - Jeremi Kowalski, Łowicka Akademia Folkloru – Weronika Mońka,
Fotorepozytorium Ziemi Łowickiej - Stowarzyszenie Łączy nas Łowicz, wystawa „Pierwszy mecz. Historia białoczerwonych 1921-2021” - Stowarzyszenie Retro Liga. Każdy projekt został rozliczony raportem końcowym
i dokumentacją fotograficzną lub filmową.
Amatorski ruch artystyczny. Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” – Mali
Ambasadorowie Łowicza, poza koncertami w Łowiczu,Łodzi i Bełchatowie, brał udział w nagraniu filmu
„Podwórko NIVEA” w ramach starań Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o plac zabaw dla Łowiczan. Grupa
pełnoletnia (absolwenci) reprezentowała województwo łódzkie podczas światowej wystawy EXPO 2020
w Dubaju, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. W grudniu został zarejestrowany koncert „Kolędy
i Pastorałki”, który miał premierę internetową przed świętami. Obejrzało go ponad 2 tys. osób. Magda
Myszewska, Anna Karwowska i cały zespół zakwalifikował się w wojewódzkich eliminacjach w Łodzi do
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Sukcesy lokalne i regionalne zdobywali
podopieczni Kariny Sędkowskiej - Staszewskiej ze Studia Piosenki ŁOK. Dużym powodzeniem cieszyły się
koncerty plenerowe muzyków Łowickiej Orkiestry Kameralnej (lipiec, sierpień). Orkiestra obchodziła jubileusz
20.lecia istnienia, podsumowany koncertem grudniowym w sali barokowej Muzeum (nagranym
i retransmitowanym w internecie). Przez całe wakacje trwał doroczny projekt „Turbowakacje” z szeregiem
propozycji dla wszystkich grup wiekowych ( wakacyjny piknik z Psim Patrolem, koncerty letnie, warsztaty
Legendy łowickie, warsztaty Kreskówka, warsztaty ABC Folkloru). Większość propozycji odbywała się w parku
wokół Baszty Klickiego. Promowano w ten sposób to urocze miejsce, które przeszło rewitalizację i doskonale
nadaje się w sposób bezpieczny do spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie. Z powodzeniem działało pięć
zespołów młodzieżowych, które mają próby w Ośrodku.
Odbyło się szereg ciekawych koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej w ramach cyklu „Burmistrz
Miasta Zaprasza” (min: Kwartet Smyczkowy La mour, Łowicka Orkiestra Kameralna i Goście), koncert Kolorów
Polski w Kościele oo.Pijarów w wykonaniu zespołu No-Net, gdzie zabrzmiały znane pieśni religijne
w opracowaniu Tomasza Maciaszczyka i Mariusza Lewego. Wakacyjny XXXIII Międzynarodowy Festiwal
Organowy „J.S.Bach” to 10 koncertów z udziałem czołówki europejskich organistów i solistów z Polski, Francji,
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USA, Słowacji. Kontynuację miał cykl koncertów letnich przy baszcie Klickiego w okresie wakacyjnym
z udziałem solistów i zespołów związanych z naszym regionem (muzycy Łowickiej Orkiestry Kameralnej, Kapela
Szymona, Kapela ludowa Gieniolni, Chór Radość, Zespół Śpiewaczy z Bednar, Kapela ludowa Jeremiego
Kowalskiego, uczestnicy Małej Akademii Folkloru, Joanna Aleksandrowicz z zespołem) oraz koncert
fortepianowy Aleksandry Świgut – reprezentantki Polski na Festiwal Chopinowski.
W wyniku obostrzeń nie odbyły się imprezy masowe: Dni Łowicza i Choinka Miejska. Po rocznej
przerwie odbyły prezentacje ludowe podczas Bożego Ciała oraz Księżackie Jadło ( To My, Agata Adamas,
Koniunktura, Cosmo, No to co, Wojciech Gąsowski). Imprezy zostały przeniesione do muszli koncertowej.
Różnorodne gatunkowo koncerty prezentowane były w Klubie „Nowa Pracownia” i na dziedzińcu ŁOK
(Kołach i Paco, Sarius, Winni Kasę, Easy, Dynasonic + dwie imprezy taneczne Satynoc, Ultimo Bella) oraz sali
kinowej min: Epitafium dla Łowicza dedykowany łowickim muzykom którzy odeśli, Shofar. Uznani artyści
koncertowali w ramach 22 edycji OCH! Film Festiwal (Kaśka Sochacka, Mitch & Mitch z kompozycjami
E. Morricone, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego + spotkania autorskie z Mariuszem Szczygłem
i Katarzyną Nosowską).Wakacyjna scena letnia to 8 edycja metalowego „Infernal Night” z udziałem 5 zespołów
oraz „Bzura Rock Show” w muszli koncertowej.
Inne projekty realizowane bądź współorganizowane przez Ośrodek to: zakup sprzętu
nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby działalności estradowej, modernizacja kasy kina Fenix,
rozszerzenie zakresu monitoringu obiektu, prace restauracyjne elewacji frontowej budynku ŁOK z udziałem
środków europejskich, zakup kserokopiarki, chemiczne mycie foteli i wykładziny w salach kinowych,
opracowanie złożenie 11 wniosków o środki zewnętrzne w naborach na rok 2022.
Jednostka była partnerem wydarzeń organizowanych przez Klub Seniora „Radość” (14 lecie Klubu
Seniora, Miejski Dzień Seniora), Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (koncert Artur Barciś Show, wykład prof.
Jerzego Miziołka o Raffaello Santim), Społeczne Ognisko Muzyczne, Zarząd Osiedla Stare Miasto (Piknik dla
Niepodległej i wystawa plenerowa o Zdzisławie Pągowskim), Zarząd Osiedla Zatorze (Piknik dla dzieci), Związek
Emerytów i Rencistów (Piknik), Fundacja Warto Żyć dla Kogoś (Rodzinne powitanie lata), Zespół Ksinzoki
(spektakl Wilia u Ksinzoków).
Łowicki Ośrodek Kultury był odpowiedzialny za obsługę nagłośnienia podczas uroczystości
patriotycznych 3 maja, 1 sierpnia, 15 sierpnia, 1 września, 11 listopada, wręczenie Gwiozdy Łowickiej,
odsłonięcie pomnika W.Witosa, Dzień Papieski). W sali kinowej odbywały się też sesje Rady Miejskiej, miejskie
zakończenie roku szkolnego, spotkania konsultacyjne mieszkańców z Łowicką Spółdzielnią Mleczarską,
Maspexem, w sprawie programu „ Czyste powietrze” oraz konferencja organizowana przez MOPS.
Zaangażowanie Ośrodka w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność merytoryczną
i inwestycyjną:
➢ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – OCH! Film Festiwal 2021 20 000 zł
➢ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dialekt Księstwa Łowickiego – wersja dla każdego”
20 000 zł
➢ Polski Instytut Sztuki Filmowej - działalność kina studyjnego Fenix 201 980 zł
➢ Polski Instytut Sztuki Filmowej/ Stowarzyszenie Kin Studyjnych – działalność DKF Bez Nazwy i kina
Fenix 9 470 zł
➢ Europa Cinemas (Francja) – działalność kina studyjnego Fenix 48 433 zł
Środki zewnętrze stanowiły 25,4% przychodów Ośrodka. Wszystkie przychody łącznie stanowiły
38,7 %, dotacja miejska 61,3 % budżetu Ośrodka.
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9.2 DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI IM. A. K. CEBROWSKIEGO
Biblioteka pracowała zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w/s określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rekomendacjami Biblioteki Narodowej:
•

zbiory czytelni dostępne po uprzednim umówieniu z czytelnikiem, telefonicznie lub mailowo.

•

preferowanie udostępniania zbiorów wypożyczalni dla dzieci i dorosłych na podstawie
zgłoszonych zamówień.

Wypożyczanie zbiorów, z wolnym dostępem czytelników, było prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Tabela nr 36. | Budżet biblioteki i jego realizacja
Budżet
biblioteki
ogółem
(w zł)

929899

Dotacja organizatora
Ogółe
m

91536
7

zakup
książek

30917

czasopisma

2479

Dotacja MKiDN

zbiory
specjal

Licencjo
nowane

automa

ne

dostępy

tyzacja

845

1925

5597

zbiory
płace

ogółem

zakup
książek

specjal

Środki
wypraco
wane*

ne

657120

7900

6835

1065

1065

+ odsetki bankowe, kary za przetrzymanie zbiorów, wydanie kart bibliotecznych, usługi reprograficzne

Tabela nr 37. | Księgozbiór - Wpływy - zakup książek
Zakup z
dotacji
organizatora

Zakup z dotacji
MKiDN

Wol.

Wol.

Wart.
inw.

2020

2021

2021

Miejsce

Wol.

Wol.

Wart.
inw.

2020

2021

2021

w zł

Razem
zakup w
wol.

Wartość
inw.

2021

2021
w zł

w zł

MB

884

937

23045

183

186

4637

1123

27682

Filia dla Dzieci

394

506

7871

182

148

2198

654

10069

Razem

1278

1443

30916

365

334

6835

1777

37751
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Tabela nr 38. | Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2021
Książki

Zbiory specjalne

Razem zbiory

MB

28838

2619

31457

Filia dla Dzieci

12574

-

12574

Razem

41412

2619

44031

Nazwa biblioteki, filii

Tabela nr 39. | Struktura księgozbioru (książki)
Literatura piękna
dla dzieci i
młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

-

15959

12879

28838

Filia dla Dzieci

10741

-

1833

12574

Razem

10741

15959

14712

41412

26

38

36

100

Nazwa biblioteki, filii

MB

Ogółem - struktura
procentowa

Tabela nr 40. | Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)
Dary instytucji, urzędów

Nazwa
Biblioteki

W zamian

Dary czytelników

Wartość

Inne wpływy

„za zagubione”

Wartość

Wartość

Razem
wpływy
2021

2021 w
zł

Wol.

Wol.

inw.

Wol.

Wol.

inw.

Wol.

Wol.

inw.

Wol.

Wol.

inw.

2020

2021

2021

2020

2021

2021

2020

2021

2021

2020

2021

2021

w zł

w zł

w zł

Wartość
inw.

Wartość

w zł

MB

18

29

434

31

58

468

15

27

270

28

41

620

155

1792

Filia dla
Dzieci

2

39

1010

48

46

370

-

-

-

-

-

-

85

1380

20

68

1444

79

104

838

15

27

270

28

41

620

240

3172

Razem

Tabela nr 41. | Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie wg bibliotek oraz licencjonowane zbiory
elektroniczne z wykupionym dostępem
Zbiory specjalne w
jedn. inw.
Nazwa
Biblioteki

MB

R A P O R T

Liczba zakupionych
zbiorów specjalnych
w jedn. inw.

Liczba wypożyczeń
zbiorów specjalnych w
jedn. inw.

Licencjonowane zbiory
elektroniczne, do których
biblioteka opłaciła dostęp
w 2021 r.

Ogółem
na
koniec
2021 r.

w tym
audiobooki

Ogółem w 2021 r.

Ogółem w 2021 r.
w tym:
audiobooki

Wartość
w zł
brutto

Liczba
udostępnień
(pobrań)

2619

2067

107

1195

1925

935
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Tabela nr 42. | Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu (porównanie do r. 2020)
Miejsce

Wypożyczenia książek na zewnątrz

Udostępnienia książek na miejscu

2020

2021

Różnica

2020

2021

Różnica

MB

26169

39985

+13816

479

2337

+1858

Filia dla dorosłych

6249

-

-

14

-

-

Filia dla Dzieci

6252

9496

+3244

1

126

+125

Razem

38670

49481

10811

494

2463

+1969

1.

Działalność informacyjna

Tabela nr 43. | Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne)
Miejsce

Nazwa bazy

Przyrost bazy w
2020 r.

Stan bazy na koniec
2020 r.

MBP

Inwentarz Główny

346

63740

Filia dla Dzieci

Filia dla dzieci

116

17700

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne

284

1843

746

83283

Razem

Tabela nr 44. | Liczba udzielonych informacji

2.

Miejsce

Ogółem

Biblioteczne

Rzeczowe

Bibliograficzne

MB

10369

5113

5089

167

Filia dla Dzieci

1600

1018

563

19

Razem

11969

6131

5652

186

Prowadzone e-usługi w Miejskiej Bibliotece:
•
•
•
•
•
•

profile na portalach społecznościowych, strona: www.cebrowski.pl,
www.w.biblotece.pl, facebook Miejskiej Biblioteki w Łowiczu,
zdalne składanie zamówień na materiały biblioteczne
zdalna rezerwacja materiałów bibliotecznych
zdalne przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych
email/sms o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów spoza sieci biblioteki.
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3.

Pozyskano środki finansowe na zakup nowości wydawniczych z MKiDN (Program Biblioteki
Narodowej, zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek publicznych) - 7.900 zł,- /zakup 334
woluminów nowości wydawniczych, 62 audiobooków/.

Z dotacji organizatora za kwotę 31.762 zł zakupiono 1443 egzemplarzy nowości wydawniczych oraz 45
audiobooków, ponadto za kwotę 1925 zł zakupiono dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na
platformie LEGIMI w ramach konsorcjum bibliotek województwa łódzkiego.
4.

Liczba czytelników: 2.522 osoby.

Wypożyczenia na zewnątrz: 50.676 egzemplarzy woluminów (18,1 % literatura piękna dla dzieci
i młodzieży, 71 % literatura piękna dla dorosłych, 10,9% literatura z innych działów). Na miejscu użytkownicy
biblioteki skorzystali z 2463 książek. Udzielono 11.969 informacji, w tym 6.131 bibliotecznych, 5.652
rzeczowych i 186 bibliograficznych.
Informacji udzielano telefonicznie, mailowo. Na bieżąco zamieszczano informacje o zasadach
funkcjonowania biblioteki na stronie internetowej, profilu społecznościowym, zamieszczano informacje
w miejscach dostępnych dla czytelników w przestrzeni budynku biblioteki. Komunikaty o działalności biblioteki
przesyłano także do portalu Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz lokalnych mediów. Udzielano informacji
o zasadach korzystania z księgozbioru czytelnikom odwiedzającym bibliotekę.
5.

Opracowana została i umieszczona na stronie internetowej biblioteki bibliografia poświęcona Janowi
Wegnerowi.

6.

Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji przygotowanej przez Instytut Książki „Mała książka –
wielki człowiek” skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym. Dla każdego przedszkolaka
odwiedzającego bibliotekę przygotowana była wyprawka czytelnicza. Wydano 46 sztuk wyprawek
młodym czytelnikom.

7.

Biblioteka przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie skierniewickim” realizowanego przez
Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie. W szkoleniu „Kompetencje medialne”
uczestniczył 1 pracownik biblioteki, następnie przeprowadzona zajęcia dla 6 dzieci z tej samej tematyki.
W ramach udziału w projekcie biblioteka otrzymała 6 laptopów.

8.

W czerwcu 2021 r. z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Łowiczu uruchomione zostały 3 punkty
Łowickiej Biblioteczki Plenerowej (w parku Błonie, parku przy SP 2, parku w Alejach Sienkiewicza).
Biblioteka na bieżąco monitoruje stan oraz zasobność punktów wymiany publikacji.

9.

Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie” organizowanej przez
Kinder Mleczna Kanapka. Biblioteka otrzymała tytuł laureata i pozyskała do zbiorów Filii dla dzieci
publikacje o wartości 1.000 zł.

10.

Biblioteka była partnerem projektu „Dialekt Księstwa Łowickiego. Wersja dla każdego”, realizowanego
przez Łowicki Ośrodek Kultury.

11.

Biblioteka dołączyła do wirtualnego systemu wypożyczania książek ACADEMICA.

12.

W ciągu roku organizowano wydarzenia kulturalne adresowanych do osób dorosłych oraz do dzieci
i młodzieży. Obok bieżącej działalności wypożyczalni, działu gromadzenia, działu upowszechniania,
zorganizowano m.in. wydarzenia:
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•

wykłady o sztuce dla członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (grupa Fascynacja, grupa
Nowa fala)

•

cykliczne spotkania koła melomana oraz koła literacko – dramatycznego działających przy Łowickim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

•

wystawa online „Niepokorni, niezłomni, wyklęci, zestawienie bibliograficzne”

•

we współpracy z Klubem Seniora „Radość” zorganizowano widowisko „Czary jesieni”

•

zorganizowano konkursy plastyczne: „Przyjaciel na zimę”, „Łowicka wiosna”, „W książeczce
mieszka…”,

•

Dzień Dziecka w bibliotece – rysowanie na asfalcie – zajęcia warsztatowe

•

przeprowadzono lekcje biblioteczne „Wesoła lekcja ortografii”

•

z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowano 2 spektakle dla dzieci we współpracy
z Teatrem Edukacji i Profilaktyki „Maska” oraz warsztaty plastyczne

•

wakacje z biblioteką:

•

warsztaty „Co w trawie piszczy”

•

warsztaty „Witamy lato bukietem kwiatów”

•

spacer „Śladami przeszłości”

•

warsztaty „Gdy słonko świeci…”

•

warsztaty „Dzień wesołych koszulek”

•

warsztaty „Łowicz jak malowany”

•

warsztaty „Uwaga dzieci komiks leci”

•

konkurs fotograficzny online „Książka na wakacjach”

•

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej we współpracy z Łowickim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku

•

XIII edycja konkursu „Łowicka szopka bożonarodzeniowa” we współpracy z Wydziałem Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

13. Wydarzeniom towarzyszyły następujące wystawy w holu biblioteki:
•

„Żołnierze Wyklęci” – wystawa ze zbiorów IPN

•

„Polskie symbole narodowe” – wystawa ze zbiorów IPN

•

Wystawa ikon wykonanych przez słuchaczy Łowickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku

•

Rok Lema, Różewicza – wystawa książek

•

„Dulska na afiszu” – wystawa dawnych plakatów teatralnych towarzysząca Narodowemu Czytaniu

•

„Biblioteka zaprasza z Kubusiem Puchatkiem” - wystawa w filii dla dzieci

•

wystawa pokonkursowa „Przyjaciel na zimę”

•

„Ze szkolnego tornistra” – wystawa książek w filii dla dzieci

•

wystawy pokonkursowe „W książeczce mieszka ” oraz „Łowicka wiosna”

•

wystawa pokonkursowa „Jestem z bajki…” w ramach Światowego Dnia Postaci z bajek

•

wystawa pokonkursowa „Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa”.

14. Dostępność biblioteki dla czytelników:
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✓ Poniedziałek 10.00 – 16.00
✓ Wtorek 11.00 – 18.00
✓ Środa 8.00 – 16.00
✓ Czwartek 11.00 – 18.00
✓ Piątek 10.00 – 16.00
Ponadto biblioteka pracuje w dwie soboty w miesiącu w godz. 9.00 – 15.00.

9.3 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁOWICZU
Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną Miasta Łowicza nieposiadającą osobowości prawnej,
działającą w formie jednostki budżetowej, powołanej w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym udostępniania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Łowicza za pośrednictwem Zastępcy
Burmistrza i Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Łowiczu.
Przedmiotem działalności OSiR jest:
1)

organizowanie, rozwijanie i upowszechnianie działalności sportowej i rekreacji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;

2)

organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych;

3)

popularyzację walorów rekreacji ruchowej;

4)

administrowanie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo -rekreacyjnej;

5)

organizowanie usług dla ludności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

6)

współdziałanie z innymi instytucjami i osobami w zakresie sportu i rekreacji.

OSiR prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim zgodnie z harmonogramem zawartym w Kalendarzu Imprez Sportowych OSiR w Łowiczu,
Kalendarzu Imprez Sportowych „Sportowe Wakacje”.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
„Dział Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych” zajmuję się w Ośrodku Sportu i Rekreacji
prowadzeniem działalności merytorycznej. W zależności od zapotrzebowania społecznego organizuje się
zawody i turnieje w wybranych dyscyplinach sportu i konkurencjach rekreacyjnych. Dział ten programuje
i koordynuje organizację wszystkich imprez ujętych w KIS.
WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW
Korzystanie z obiektów oparte jest o harmonogramy zajęć dla poszczególnych obiektów.
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W godzinach 8.00-15.00 z naszych obiektów bezpłatnie korzystają szkoły, których organem
prowadzącym jest Samorząd Miejski w Łowiczu (w hali OSiR nr 1 – Szkoła Podstawowa 4 w Łowiczu
oraz OSiR nr 2 – Szkoła Podstawowa 2 w Łowiczu). Ponadto z obiektów OSiR korzystają na podstawie
zawartych umów zgodnie z obowiązującym cennikiem (Zespół Szkół Ponadpodstawowych 4 Łowicz,
oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu).
W godzinach popołudniowych (oraz w weekendy) z obiektów OSiR bezpłatnie korzystają zgodnie
organizacje i stowarzyszenia realizujące zadania gminy:
- UMKS „Księżak”(koszykówka i tenis stołowy),
- KS „Księżak” (koszykówka
- MUKS „Pelikan”(piłka nożna),
- KS „Pelikan” (piłka nożna)
- UKS „Jedynka”(lekka atletyka),
- Bushidokai Sekacja Judo (sekcja judo).
- Łowicki Klub Taekwondo
- UKS Soccer Kids
- Łowicki Klub Karate Kyokushin Fighter
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (mistrzostwa Łowicza rywalizacja szkół Podstawowych)
Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnia swoje obiekty na zajęcia dla grup zorganizowanych (szachy,
brydż sportowy, aerobik, aqua aerobik, odmiany sztuk walki, taniec sportowy i towarzyski, nauka pływania, gry
zespołowe).
REMONTY I MODERNIZACJA OBIEKTÓW
W 2021 roku Hala OSiR nr 1 ul. Jana Pawła II 3:
✓ Remont magazynu w Pawilonie OSiR
✓ Remont pomieszczeń biurowych w pawilonie OSiR
✓ Remont pomieszczenia socjalnego w hali OSiR II półrocze - Termomodernizacja Pawilonu OSiR
(docieplenie dachu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowe orynnowanie budynku) budowa dwóch szatni w Pawilonie OSiR po dawnej części mieszkalnej
✓ naprawa sztucznej murawy (podklejenie w miejscach uszkodzeń) - naprawa piłkochwytów (wymiana
linek), ok 100m - modernizacja części sanitarnej na I p od strony północnej - czyszczenie i konserwacja
nawierzchni bieżni lekkoatletycznej
Pływalnia OSiR, ul. Kaliska 5:
✓

naprawa schodów przed Pływalnia - remont wentylatorów dachowych na dachu Pływalni uszczelnienie dachu - naprawa ścian z płytek ceramicznych na basenowej hali głównej
Hala OSiR nr 2 ul. Topolowa 2:

✓

malowanie łazienek - odnowienie ławek szatniowych - malowanie elewacji budynku hali od strony
ulicy Szkolnej oraz naprawa uszkodzonych płytek na elewacji od ul. Szkolnej

✓

remont portierni w h2 (położenie struktury mozaikowej na ścianach)
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PŁYWALNIA MIEJSKA
W okresie funkcjonowania Pływalni odnotowano 12396 wejść (uwzględniając bilety normalne, ulgowe,
karnety, szkołę pływania i naukę pływania. Dochody za 2021 r. wyniosły 432 504,98 zł. W 2021 r. baseny
zewnętrzne odwiedziło je 3598 osób, co przyniosło dochód 17 420,00 zł.
Tabela nr 45. | DOCHODY
Dział

Rozdział

926

926

Razem

x

§

Plan

Wykonanie

075

14 000,00

21 591,11

083

290 000,00

340 955,16

092

1 000,00

860,71

097

36 000,00

69 098,00

x

341 000,00

432 504,98

Ogółem wykonano dochody w kwocie zł. 432 504,98 zł z tego:
§ Dochody z najmu i dzierżawy.
Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pawilonu
i pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.
§ Wpływy z usług.
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny,
siłowni , pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku Nowy Rynek, plakatowania
oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
§ Odsetki.
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tyt. nieterminowych
wpłat należności.
§ Wpływy z różnych dochodów.
Dochody uzyskano z wpłat wpisowego do rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w Piłce Siatkowej, „Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA oraz zwrotu
ZUS.

Tabela nr 46. | WYDATKI
Ogółem wykonano wydatki w kwocie 3 903 408,44 zł tj. 99% planu, z czego realizacja w poszczególnych
rodzajach przedstawia się następująco:
Dział

Rozdział

Plan ogółem

Wydatki ogółem

926

92604

3 942 707,00

3 942 707,00

77 000,00

77 000,00

3 865 707,00

3 865 707,00

Z tego:
Świadczenia na rzecz
os. fiz.
Wydatki bieżące
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- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tyt.
sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych , zapłacono za odzież ochronną i roboczą, jak również
wypłacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn w podsumowaniu zawodów sportowych.
- Wynagrodzenia – wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR wraz z narzutami, śred. 38
pracowników - 33,18 etatu) zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych),
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019, odprawę emerytalną, dziesięć nagród jubileuszowych, jak
również wynagrodzenia z tyt. ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na pływalni
i instruktorów nauki pływania + wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i dzieła dot.: plakatowania, prac
remontowych, strony internetowej, dozoru nocnego lodowiska na Nowym Rynku, zastępstwo za pracowników
pływalni przebywających na urlopach i zwolnieniach lekarskich itp.
- Wydatki bieżące - zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych
(piłki, siatki na bramki do piłki nożnej), drzwi, kasy fiskalne, suszarki basenowe, wieszaki na papier, dozowniki
mydła, głowice prysznicowe, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach
sportowych,
artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, sprzęt
i materiały do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania
wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarki i samochodu dostawczego,
wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
gazu, wody i ścieków, abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opiekę informatyczną nad
systemami ESOK oraz monitorowanie obiektów, abonament RTV, przechowywanie depozytu kluczy w banku,
usługi remontowe i naprawcze (w tym usługi informatyczne), transportowe i hydrauliczne oraz opłaty pocztowe.
Zapłacono za przeglądy techniczne, konserwacje systemów alarmowych, wywóz nieczystości, ścieki,
konserwację terenów zielonych i napraw boiska, przeglądy kas fiskalnych, usługi telekomunikacyjne, koszty
delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, porządkowanie
terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych wraz z wymianą piasku
w piaskownicach, wynajem barierek ogradzających lodowisko i inne. Opłacono badania lekarskie
(profilaktyczne) pracowników, opiekę medyczną podczas imprez sportowych. Zapłacono składki na PFRON.
Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego
na rok 2020. Opłacono podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok
2020.
Opłacono badania lekarskie (profilaktyczne) pracowników, opiekę medyczną podczas imprez
sportowych. Zapłacono składki na PFRON.
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X. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. prowadzi swoją koncesjonowaną działalność
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 1998 roku nr WCC/705/182/U/OT-4/98/TB dotyczącej
wytwarzania ciepła oraz nr PCC/733/182/U/OT- 4/98/TB dotyczącej przesyłania i dystrybucji ciepła.
Z informacji zawartych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Łowicza na lata 2009- 2016
oraz Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Łowicza na lata 2008-2013 wynika, iż w Łowiczu system ciepłowniczy
oparty jest głównie na kotłowniach należących do Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Spółka z o.o.
Wg danych ZEC Sp. z o.o. w Łowiczu na terenie miasta ciepło wytwarzane jest w 4 kotłowniach.
Od samego początku swojej działalności ZEC w Łowiczu prowadzi inwestycje i modernizacje zarówno
w centralnym jak i rozproszonym systemie ciepłowniczym miasta. W 2011 r. dokonano przebudowy kotłowni
Z10 na Os. Marii Konopnickiej polegającej na wymianie kotłów na kotły opalane miałem węglowym
o wyższych parametrach jakościowych. Została zwiększona moc zainstalowana kotłowni i wybudowano
instalację odpylającą, co przyczyniło się do poprawy sprawności wytwarzania i zmniejszania emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Inwestycja pozwoliła na przyłączenie w roku 2014 nowych odbiorców. W 2015 r.
rozpoczęto w kotłowni S1 modernizację kotła K-2, którą zakończono w lutym 2016 r., natomiast modernizacja
kotła K-1 została wykonana w 2016 roku. Celem modernizacji było zwiększenie sprawności kotłów
i zmniejszenie emisji pyłów i gazów do powietrza.
W roku 2017 wykonano wymianę napowietrznej sieci ciepłowniczej na preizolowaną od ul.
Powstańców 1863 roku do os. Starzyńskiego oraz częściową przebudowę sieci ciepłowniczej na os.
Noakowskiego. Wykonano również nowe przyłącza do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku
handlowo-usługowego Patio Color. Natomiast w roku 2018 wykonano dalszą przebudowę sieci i przyłączy
ciepłowniczych na os. Noakowskiego oraz przyłączono 1 nowy budynek mieszkalny wielorodzinny i 3 nowe
budynki usługowo-handlowe Premium Park. Ponadto wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z budową
węzła cieplnego na os. Reymonta i przebudowę kotłowni A43. W kotłowni zainstalowano 5 kotłów gazowych
kondensacyjnych o łącznej mocy 0,500 MW. W 2019 roku Spółka przyłączyła do sieci ciepłowniczej budynek
usługowo – handlowy oraz zmodernizowała węzły cieplne na os. Kostka 20 oraz w Przedszkolu nr 3 przy ul. 3go Maja. W kolejnych latach 2020-2021Spółka przyłączyła kolejnych odbiorców: 2 budynki usługowohandlowe oraz 1 budynek mieszkalny wielorodzinny. W wskazanym okresie zmodernizowano fragment sieci
ciepłowniczej na os. Dąbrowskiego oraz przebudowano przyłącze ciepłownicze na os. Bratkowice oraz
zmodernizowano część węzłów cieplnych na os Noakowskiego. Przeprowadzono modernizację Stacji
Uzdatniania Wody na potrzeby Kotłowni S1 przy ul. Kolejowej 16.
Łączna długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez ZEC w Łowiczu wynosi 21,7 km i 240 węzły
cieplne. Obecnie ZEC w Łowiczu eksploatuje następujące kotłownie:
•

Kotłownia S1, przy ul. Kolejowej 16, opalana jest miałem węgla kamiennego. W kotłowni
zainstalowane są 3 kotły parowe o łącznej mocy 26,420 MW. Jest to główna kotłownia zaopatrująca
w energię cieplną większą część miasta Łowicza;

•

Kotłownia Z10, przy ul. Konopnickiej 10, opalana jest miałem węgla kamiennego. W kotłowni
zainstalowane są 2 kotły o łącznej mocy 4,0 MW. Kotłownia zaopatruje w energię cieplną Os. Marii
Konopnickiej, MSM „Domino", MSM „Młodość, MSM „Oszczędność" i MSM „Przyszłość";
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•

Kotłownia szczytowa T1, przy ul. Tkaczew 1, opalana jest olejem opałowym. W kotłowni
zainstalowane są 2 kotły o łącznej mocy 1,440 MW. Kotłownia pracuje na potrzeby odbiorców
zasilanych z kotłowni S1;

•

Kotłownia A43, przy ul. Armii Krajowej 43, opalana jest gazem. W kotłowni zainstalowanych jest 5
kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 0,500 MW. Kotłownia jest kotłownią lokalną
zasilającą odbiorców zamieszkałych przy ul. Armii Krajowej.

System ciepłowniczy w Łowiczu podlega sukcesywnej modernizacji: zmniejszono liczbę kotłowni
miejskich do 4 lokalizacji, przeprowadzono modernizację kotłowni A43 polegające na zastąpieniu kotłów
olejowych na kotły gazowe.
W tabeli poniżej przedstawiono ilość energii cieplnej dostarczonej odbiorcom w latach 2010-2020 przez
ZEC Sp. z o.o.
Tabela nr 47. | Stan realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań ujętych w obowiązującym Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łowicza.
Lata

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ilość
[GJ]

174 807

224 474

237 437

246 671

268 847

242 625

224 775

194 323

225 810

Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu
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XI. TRANSPORT ZBIOROWY W MIEŚCIE

Od 27 marca do 9 kwietnia 2020 roku obowiązywały zwiększone zasady bezpieczeństwa. Władze
państwowe, w celu opanowania tempa rozwoju choroby Covid-19 ograniczyło mobilność społeczną, jako
czynnik kluczowy w walce z pandemią. Stąd wprowadzono kolejne obostrzenia i ograniczenia w transporcie
publicznym polegające na wprowadzeniu;
•

50% liczby miejsc siedzących, albo

•

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w
pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

W związku z ponownym wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia czerwonej strefy COVID-19 na
terenie powiatu łowickiego od 17.10.2020 roku zaczęły obowiązywać bardziej restrykcyjne ograniczenia
w komunikacji zbiorowej. Zgodnie z wytycznymi z autobusu może korzystać liczba pasażerów równa liczbie
miejsc siedzących w pojeździe lub równa 50 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy pozostawieniu
co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. W przypadku łowickich autobusów w zależności od danego
autobusu będzie to 17, 23 lub 28 pasażerów. Informację zamieszczano na drzwiach konkretnego autobusu.
Zachęcano do samodzielnego przedłużania biletów miesięcznych i rocznych przez internet. W pojazdach i na
przystankach eksponowane są plakaty informacyjne dotyczące konieczności zachowania odstępów między
pasażerami.
Pojazdy są regularnie czyszczone i dezynfekowane, a powierzchnie, których dotykają pasażerowie,
dezynfekowane po każdym zjeździe do zajezdni. Dodatkowo dezynfekowane są poręcze, uchwyty, biletomaty,
kasowniki. Obecnie na liniach autobusowych obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu
w tym samym czasie podróżować może tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących,
z tym że co drugie miejsce siedzące musi być wolne. Wciąż obowiązuje w pojazdach oraz w przestrzeni
publicznej obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką.
W wyniku tych obostrzeń na linii nr 1 na przystanku przy ul. Armii Krajowej w kierunku
miasta, dzielnica Korabka uruchomiono dodatkowe kursy autobusów, żeby w porannym „szczycie
przewozowym” można było przewieść wszystkich pasażerów z tego przystanku. Ograniczenie przewozów
oraz kursów w komunikacji miejskiej spowodowane Covid-19 zmusiło państwo do udzielenia zwolnień
w wysokości 50 % składek na ZUS w 2020 r.
Średnio w roku MZK przewozi około 298,5 tysięcy pasażerów, a autobusy pokonują 787 tysięcy
kilometrów. Zestawienie kilometrów dla poszczególnych tras przejazdu autobusów wraz z przystankami
obsługiwanymi przez Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu wg. stanu na 2021 rok przedstawiają
poniższe tabele:
Tabela nr 48. | Linia nr 1 Łódzka - Armii Krajowej.
Łódzka, Jana Pawła II, Powstańców 1863 r., Kaliska, PKP Przedmieście, Czajki Kaliska, Starzyńskiego,
Sienkiewicza, PKP Główny, 3 Maja, Mostowa Chełmońskiego, Armii Krajowej. (Łódzka, Jamno, Jamno
Łódzka).
Lp.

Nr linii

1.

1

R A P O R T

Trasa przejazdu

Km

A. Krajowej - Łódzka
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2.

1

A. Krajowej - Czajki – Łódzka

3.

1

Baza - Łódzka

7

4.

1

Baza - A. Krajowej

4

5.

1

A. Krajowej - Łódzka , Jamno

23,5

6.

1

Łódzka - A. Krajowej - Goleńsko

26,5

13,5

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Tabela nr 49. | Linia nr 2 Dąbkowice - Warszawska.
Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne, Pilaszków, Otolice, Szczudłów, Świące, Szczudłów, Otolice, Jastrzębia,
Łęczycka, Piaskowa, Os. Bratkowice, Topolowa, Ułańska, Os. Dąbrowskiego, Kurkowa, Sienkiewicza,
Mostowa, Armii Krajowej, Nadbzurzańska, Os. M. Konopnickiej, Dworzec PKP Gł., Bolimowska, Filtrowa,
Zielkowice, Mysłaków Osiedle, Mysłaków sklep, Filtrowa, Bolimowska, Os. M. Konopnickiej, Warszawska.
Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

2

Dąbkowice - Mysłaków Osiedle – Warszawska

22

2.

2

Dąbkowice - Mysłaków Sklep – Warszawska

26

3.

2

Dąbkowice - Jastrzębia – Mysłaków Osiedle – Warszawska

26

4.

2

Łęczycka - Warszawska

5.

2

Baza - Łęczycka

5

6.

2

Baza - Dąbkowice

11

7.

2

Baza Warszawska

2

15,5

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Tabela nr 50. | Linia nr 3 Seligów – Niedźwiada.
Seligów, Zawady, Wygoda, Urbańszczyzna, ul. Katarzynów, Kurkowa, Długa, Ułańska, Topolowa, Blich,
Legionów, Strzelecka, Płocka, Kiernozka, Klewków, Niedźwiada
Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

3

Niedźwiada - Seligów

27

2.

3

Baza - Niedźwiada

6

3.

3

Baza - Seligów

15
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu
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Tabela nr 51. | Linia nr 5 Łyszkowice - Powstańców 1863 r.
Łyszkowice, Wrzeczko II, Wrzeczko I, Gzinka, Grudze, Kwiatek, Jamno, ul. Łódzka, Jana Pawła II,
Powstańców 1863 r. (Łyszkowice – Kalenice)
Lp.

Nr linii

Trasa przejazdu

Km

1.

5

Łowicz - Łyszkowice

20

2.

5

Łowicz Łyszkowice - Kalenice

30

3.

5

Łyszkowice Łódzka

14

4.

5

Łowicz Łódzka – Łyszkowice

10

5.

5

Łyszkowice A. Krajowej

23

6.

5

Łyszkowice Kalenice Łowicz ZUK

33
Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

Tabela nr 52. | Wykaz wskaźników w MZK za 2021 rok.
Nazwa wskaźnika

Ilość

1.

Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych odpowiednio
w kilometrach

787 055 km

2.

Łączna liczba przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym
w danym roku kalendarzowym liczona według liczby: sprzedanych biletów
jednorazowych, gdzie jeden bilet = 1 przejazd

97 781

3.

Łączna liczba statystycznych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
w danym roku kalendarzowym liczona według liczby: sprzedanych biletów
miesięcznych, gdzie jeden bilet miesięczny = 22 dni robocze x 2 przejazdy

35 156

4.

Łączna liczba statystycznych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
w danym roku kalendarzowym liczona wg. Liczby sprzedanych biletów rocznych,
gdzie
jeden
bilet
roczny
=
N
dni
roboczych
w
okresie
(od 1 danego m-ca do 31.12.2021 r.) x 2 przejazdy x wskaźnik 50% w związku z
ograniczeniami COVID-19

165 563 szt.

5.

Liczba mandatów

6.

Łączna liczba statystycznych przejazdów (przewiezionych pasażerów) w publicznym
transporcie zbiorowym w danym roku kalendarzowym

298 500

7.

Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy na obszarze właściwości
organizatora, w tym o liczbie miejsc powyżej 50 miejsc

11 szt.

8.

Łączna liczba przystanków

268 szt.

Lp.
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9.

Liczba przystanków, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego

168 szt.

10.

Liczba przystanków, będących własnością lub w zarządzie innych podmiotów

100 szt.

11.

Liczba wydanych Łowickich Kart Miejskich
(narastająco od początku utworzenia ŁKM)

12.

Liczba wydanych Łowickich Kart Miejskich – w danym roku kalendarzowym

–

stan

na

31.12.2021

2234 szt.,
w tym 112
duplikatów
239 szt.,
w tym 17
duplikatów

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu
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XII. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

12.1 Działalność Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w 2021 roku
Organizacja pracy Zakładu podczas pandemii koronawirusa COVID-19 Zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Zdrowia na terenie Zakładu rozmieszczono instrukcje dezynfekcji i zalecenia zachowania dystansu
społecznego. Zakład zakupił środki odkażające, maty dezynfekujące, a pracownicy zostali wyposażeni
w maseczki i rękawiczki jednorazowe. Biorąc pod uwagę sytuacją epidemiologiczną podjęto szczególne środki
ostrożności, a wejście dla interesantów zostało ograniczone. W związku z czasowym zamknięciem kasy Zakładu
zalecano dokonywanie płatności przelewem na rachunek bankowy.
Obsługa interesantów odbywała się po uprzednim uzgodnieniu terminu i zmierzeniu temperatury przez
portiera, z nakazem zakrywania ust i nosa. Załoga została podzielona w taki sposób aby zmniejszyć
maksymalnie ilość osób w pomieszczeniu. Niewielka grupa pracowników została skierowana do pracy zdalnej.
W związku z próbami ograniczania bezpośrednich kontaktów w celu zahamowania rozprzestrzeniania się
pandemii koronawirusa inkasenci przez pewien okres wstrzymali osobisty odczyt wodomierzy - dział rozliczeń
za wodę prowadził odczyt radiowy, a w pozostałych przypadkach – w lokalizacjach gdzie odczyt radiowy nie
był możliwy, opłaty za wodę i ścieki zostały naliczane według średniego zużycia z ostatnich miesięcy.
W okresie I - XII 2021 roku dostarczono odbiorcom – 969 515,81 m 3 wody (spadek w stosunku do
roku 2020 o ok. 0,08 %), z tego gospodarstwom domowym – 707 184,95 m 3 (spadek w stosunku do roku 2021
o ok. 2,6 %).
Wodomierze wymienione w 2021 roku:
➢ 820 sztuk wymienionych na dzień 31.12.2021 r.
➢ do wymiany całość (lata 2009 - 2021)- 2138 sztuk (pozostało 1318 sztuk)
➢ wodomierze o przedłużonej legalizacji - 680 sztuk W okresie I - X 2021 r. usunięto 67 awarii
wodociągowych, w tym: - Awarii wodociągu na trasie wodociągu (sieć) – 25 szt. - Awarii wodociągu
na przyłączu wody – 60 szt. Dokonano wymiany 1 zasuwy na sieci wodociągowej i 8 zasuw na
przyłączach oraz wymiany 3 hydrantów przeciwpożarowych. Dokonano wymiany 600 szt. wodomierzy
pozostało 1700 szt. do wymiany
Odbiór i oczyszczanie ścieków
Ilość ścieków wprowadzonych do kanalizacji wyniosła w okresie I - XII 2021 r. ogółem 1 641 922 m 3
z tego od gospodarstw domowych – 854 239 m3 oraz od zakładów przemysłowych – 343 453 m3. W 2021 r.
usunięto 7 awarii na sieci kanalizacji sanitarnej - w tym w trakcie realizacji naprawy była ks500 na terenie
przepompowni P1 oraz ks600 w ul. Bonifraterskiej.
➢ Udrożnienia sieci kanalizacji sanitarnej - 43
➢ Udrożnienia na przyłączu kanalizacji sanitarnej - 162
Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Filtrowej przyjęła i oczyściła w tym okresie około 2 972 000
m 3 ścieków (ścieki sanitarne wraz ze ściekami opadowymi i dowożonymi oraz wodami infiltracyjnymi), przy
czym nastąpił spadek ich ilości o ok. 1,43 % w stosunku do roku 2020.
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W wyniku oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miejskiej Oczyszczalni powstało w okresie IXII 2021 roku ok. 8960 Mg (1792 Mg s.m.) osadów ściekowych. Osady ściekowe mogą być wykorzystywane
przyrodniczo, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania,
w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który
obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i wyklucza zagrożenie dla środowiska
lub życia i zdrowia ludzi. W wyniku biologicznego oczyszczania ścieków na terenie Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków wytwarzane są ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie 19-08-05. Osady te są sukcesywnie
odbierane, transportowane i kompostowane przez firmę zewnętrzną. W dalszym etapie, na gruncie decyzji
i pozwoleń, posiadanych przez obecną firmę - EKO-ERDE odpad przetwarzany jest metodą R3. Pod koniec roku
2020 został ogłoszony przetarg nieograniczony pn. „Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów
ściekowych 2021/2022”, do postępowania przystąpiło dwóch Wykonawców, w oparciu o kryterium cenowe
i kryterium terminu odbioru osadów wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę EKO-ERDE.
Umowa została zawarta na początku 2021 roku. Stawka za odbiór i zagospodarowanie 1Mg osadu ściekowego to
267,00 zł netto. Całkowita wartość umowy wynosi 2 670 000,00 zł netto (odbiór i zagospodarowanie 10.000 Mg
odpadów). Podobnie jak w latach ubiegłych, również w okresie I-XII 2021 roku, w celu likwidacji odorów
związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni dawkowano do komór fermentacji i zagęszczacza osadu, preparat
mikrobiologiczny, co radykalnie zmniejsza uciążliwości zapachowe na terenie i wokół oczyszczalni. Na
oczyszczalni od 2008 roku funkcjonuje stacja zlewna nieczystości ciekłych, zabudowana w kontenerze z płyty
warstwowej, z pomiarami pH, temperatury i przewodności, wyposażona m.in. w ciąg spustowy
z przepływomierzem, zasuwą i naczyniem pomiarowym, szafę sterowniczą. Ze względu na modernizację
Oczyszczalni Ścieków i trwające na jej terenie roboty budowlane stacja zlewna obecnie przyjmuje
nieczystości ciekłe jedynie od stałych dostawców. W okresie od 01.01-31.12.2021 r. stacja przyjęła około 13 000
m3 nieczystości ciekłych.
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu
Obecnie ścieki sanitarne z istniejącego osiedla budynków wielorodzinnych położonego u zbiegu ulic
Czajki i Wiejskiej w Łowiczu odbierane są przez wewnątrzosiedlową grawitacyjną sieć kanalizacyjną
i przesyłane ciśnieniowo rurociągiem tłocznym DN 80 do studni kanalizacyjnej położonej na terenie PKP.
Z kolei, ścieki płynące grawitacyjnie kanałem DN300 położonym w ulicy Katarzynów, trafiają do pompowni
ścieków położonej u zbiegu ulic Czajki oraz Katarzynów, skąd są przetłaczane ciśnieniowo na drugą stronę
torowiska do studni rozprężnej. Ścieki sanitarne z posesji położonych wzdłuż ulicy Czajki odprowadzane są do
indywidualnych zbiorników bezodpływowych.
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki przewiduje spięcie ww. istniejących odcinków
sieci ks kanałem Dn400 oraz budowę przepompowni ścieków, która będzie tłoczyć ścieki sanitarne przewodem
ciśnieniowym PE160 tymczasowo do istniejącego rurociągu tłocznego stalowego DN80 przebiegającego przez
tereny kolejowe w kierunku ul. Kaliskiej. Istniejące pompownie zostaną odcięte zasuwami nożowymi
i pozostawione dla potrzeb awaryjnego zrzutu ścieków.
Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Czajki: z rur PVC400 wynosi 1204,28 mb,
z rur PVC315 wynosi 126,27m. Dodatkowo, łączna projektowana długość rurociągu tłocznego DN 160
w szerokości ul Czajki wynosi 52,5m (do włączenia do istniejącego rurociągu tłocznego stalowego Dn80).
Docelowo, wg odrębnego opracowania (zleconego przez ZUK w Łowiczu), projektuje się nowy, niezależny
rurociąg tłoczny PE160 długości 180,3mb, który będzie łączyć nowo wybudowaną przepompownie ścieków
w ul. Czajki z istniejącą siecią sanitarną ks300 w ul. Kaliskiej i ma za zadanie odprowadzać ścieki z nowo
budowanej sieci ks400 w ul. Czajki do istniejącej sieci sanitarnej w ul. Kaliskiej.
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Wybudowano w zaokrągleniu 738 mb kanalizacji sanitarnej PVC400 wraz z 26 studniami
kanalizacyjnymi Dn1200, przepompownią ścieków Dn2000 i 21 sięgaczami do granic posesji. Do wybudowania
pozostało jeszcze (w zaokrągleniu):
➢ Odcinki ks400 o łącznej długości w zaokrągleniu 461,5 mb;
➢ Odcinek ks315 o długości 126,5 mb;
➢ Odcinek ks tłocznej DN160 o długości 52,5 mb w pasie drogowym ul. Czajki, od przepompowni do
połączenia z czynnym rurociągiem tłocznym DN80 przebiegającym przez teren kolejowy;
➢ 19 studni rewizyjnych DN1200;
➢ 18 sięgaczy do granicy nieruchomości. Dotychczasowa wartość inwestycji wynosi w zaokrągleniu
1 751 653,79 zł brutto (w tym 221 400 zł brutto – odcinek 114,41 mb ks wykonany przez PIB
JARTEX) i w większości stanowiły ją koszty odwadniania terenu studniami depresyjnymi oraz
wynajem ciężkiego sprzętu. Wartość robót obejmuje podbudowę z tłucznia pod nawierzchnię asfaltową,
bez odtworzenia asfaltu. Z dniem 31.12.2020 r. ogłoszono przetarg na budowę dalszego odcinka ks400
długości 114,41 mb dofinansowanego z umorzenia pożyczek udzielonych ze środków WFOŚiGW
w Łodzi. Oferty na roboty budowlane związane z ul. Czajki złożone zostały przez trzech Wykonawców
– Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych CEWOGAZ, F.H.U KAMART oraz Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane JARTEX. Ze względu na brak zatwierdzonego budżetu na rok 2021 przez
Radę Miejską, Zamawiający w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do
Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminy związania ofertą o 60 dni. Komisja przetargowa
w oparciu o kryterium cenowe oraz termin gwarancji wybrała ofertę złożoną przez P.I.B. JARTEX za
cenę ryczałtową 180 000 zł netto. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył
odpowiednie dokumenty, potwierdzające wymagane referencje, ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, a także potencjał zawodowy i techniczny. Umowa została zawarta w dniu 2 kwietnia 2021 r.
Roboty budowlane objęte ww. umową zostały zakończone, odebrane w dniu 07.06.2021 r. i rozliczone.
Budowa rurociągu tłocznego PE160 od ul. Czajki do ul. Kaliskiej: Nowo zaprojektowany rurociąg
tłoczny PE160 długości 180,3 mb będzie łączyć nowo wybudowaną przepompownie ścieków w ul.
Czajki z istniejącą siecią sanitarną ks300 w ul. Kaliskiej i ma za zadanie odprowadzać ścieki z nowo
budowanej sieci ks400 w ul. Czajki do istniejącej sieci sanitarnej w ul. Kaliskiej. Rurociąg tłoczny
projektowany jest po terenie kolejowym. Przejście rurociągu pod istniejącym torowiskiem projektuje
się metodą przewiertu sterowanego. Została zakończona procedura uzyskania pozwolenia na budowę
przedmiotowego odcinka sieci.
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania trwa procedura przetargowa. Umowa z Wykonawcą
zostanie podpisana do dnia 13 czerwca 2022 r.

Inwestycje w roku 2021:
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
Trwa modernizacja Oczyszczalni ścieków w Łowiczu przy ulicy Filtrowej, która rozłożona jest na kilka
etapów. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”. Zrealizowano zadanie IA Wykonawca
Fambud – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice Aleje Rataja 16 za łączną kwotę 46.995.000,00 zł netto,
57.803.850,00 zł brutto. Odbiór prac nastąpił w dniu 05-06-2021r. Obecnie realizowane jest zadanie IB przez
Wykonawcę HMK Sp. z o. o., 43-200 Pszczyna, przy ul. Dworcowej 13, Partner Konsorcjum - Konstrukcje
Jastrzębie Sp. z o. o. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Towarowej 15, na łączna kwotę 17.643.600,00 zł netto,
21.701.628,00 zł brutto. Wykonawca rozpoczął prace w czerwcu 2021r. Modernizacja oczyszczalni realizowana
jest zgodnie z założonym harmonogramem prac. 17-12-2021 r. otworzono oferty na zadanie IC Przebudowa
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i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Zadanie IC (instalacja do odwadniania osadu w obiekcie 19).
Na początku roku 2022 podpisano umowę z firmą Proffico Sp. z o.o., 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska
84/92/72 na łączną kwotę 4.170.000 zł netto, 5.129.100 zł brutto. 17.12.2021 r. otworzono oferty na zadanie IC
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu Zadanie IC (instalacja zagęszczania osadów) –
wirówka do zagęszczania osadu nadmiernego, finansowane ze środków własnych Zakładu Usług Komunalnych
w Łowiczu. Na początku roku podpisano umowę z firmą HMK Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Dworcowa 13, na
łączną kwotę 960.000 zł netto, 1.180.000 zł brutto Termin zakończenia wszystkich rozpoczętych prac na
oczyszczalni planowany jest na dzień 31-10-2022 r.
Przebudowa wodociągu ul. Seminaryjna - Kiernozka
Wykonano projekt z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Inwestycja nie jest realizowana ze względu na
brak funduszy. Przebudowa wodociągu w315 przebiegającego po terenie prywatnym (dz. nr ewid. 1366):
wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę odcinka sieci PE315 długości
79,0mb, PE90 długości 5,0mb wraz z HP100.
Budowa sieci wodociągowej w160 w ul. Ułańskiej
Wybudowano sieć wodociągową PE160 w ul. Ułańskiej o długości 99,0 mb wraz z hydrantem HP80 na
końcu sieci oraz dwoma przyłączami wodociągowymi do granic działek o łącznej długości 16,0mb. Do końca
2020 r. prowadzone były czynności związane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej
wybudowanego wodociągu w160 na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wodociągu.
Z chwilą przygotowania niniejszego raportu, inwestycja ma status zakończonej, oddanej do użytkowania.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 51 490,98 zł
Budowa wodociągu odcinek Legionów - Małszyce
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Strzeleckiej (od ul. Legionów do ul. Małszyce).
Wybudowano wodociąg z rur PVC/PE315 – 1190 mb, PE225- 28,1 mb, PE160 – 41,5 mb, PE110- 1,7 mb wraz
z HP100 (10szt.) i HP80 (5szt.). Do końca 2020r. (w realiach ograniczeń związanych z COVID-19) prowadzone
były czynności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wodociągu (wykonaniem
i uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej dla wybudowanego wodociągu). Inwestycja ma status
zakończonej, a wodociąg został oddany do użytkowania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 870 795,89 zł.
Utwardzenie terenu przepompowni P1 - ul. Piłsudskiego
Po przeprowadzonej modernizacji obiektu Przepompowni Ścieków konieczne było utwardzenie
powierzchni terenu ze względu na konieczność wjazd samochodów ciężarowych i zadbania o estetyczna stronę
obiektu znajdującego się w centrum miasta. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 104 498,93zł.
Awaria na przepompowni P1
Pod koniec lipca 2021 roku na Przepompowni P-1 w Łowiczu, znajdującej się przy ulicy Piłsudskiego
pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zgłosili poważną awarię, polegającą na zapadaniu się nawierzchni nad
kanałem napływowym. Odcinek o średnicy DN 500 od studni kierunkowej w stronę budynku przepompowni,
który jest wykonany z rur stalowych uległ rozszczelnieniu na skutek korozji, co spowodowało przedostanie się
gruntu do układu tłocznego. Przepompownia P-1 jest drugą największą przepompownią w Łowiczu,
a co najistotniejsze odbiera ona około 50% ścieków z terenu miasta. Jej strategicznym celem jest również odbiór
ścieków z dwóch dużych zakładów produkcyjnych – Bracia Urbanek oraz Maspex. Awaria spowodowała
zatrzymanie odbioru ścieków. Wyżej opisana sytuacja zmusiła pracowników ZUK do podjęcia intensywnych
i konkretnych działań, które polegały na wywierceniu studni w celu opuszczenia poziomu wód gruntowych
w miejscu wykopu do głębokości 6 m oraz wyłączeniu uszkodzonego odcinka kanału za pomocą korka
pneumatycznego. Aby umożliwić dalszy przerzut ścieków, pracownicy wykonali tymczasowy by-pass,
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napędzany pompą spalinową o wydajności 400 m3/h oraz pompą elektryczną o wydajności 300 m3/h. Działania
pracowników działu wodno-kanalizacyjnego i brak korzystania w tym zakresie z usług firmy zewnętrznej
pozwoliły zaoszczędzić około 250 zł netto na dobę. Tymczasowe rozwiązania umożliwiły dalszy przesył
ścieków, natomiast z uwagi na powagę awarii w roku 2022 r. ogłoszono przetarg polegający na wymianie
zerwanego odcinka kanału sanitarnego. Na dzień sporządzania niniejszego raportu podpisano protokoły
końcowego odbioru robót budowlanych, a awaria została w całości usunięta
Przedłużenie sieci wod-kan w ul. Chabrowej
W ramach powyższego zadania wykonano odcinek przyłącza wodociągowego PVC90 dł. 43,5 m
oraz odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej DN200 dł. 22,7 m przebiegających w szerokości pasa drogowego,
jako przedłużenie istniejących sieci wod.-kan. Roboty budowlane wykonał Zakład na swój koszt. Inwestycja
została zakończona. Utwardzenie terenu przepompowni przy ul. Nieborowskiej Po przeprowadzonej wymianie
przepompowni ścieków konieczne było utwardzenie powierzchni terenu ze względu na konieczność wjazd
samochodów ciężarowych i zadbania o estetyczna stronę obiektu znajdującego się w wśród bloków
mieszkalnych. Roboty budowlane wykonał Zakład. Inwestycja została zakończona.
Przyłącze kanalizacyjne ul. Piekarska
Rozpoczęcie powyższej inwestycji podyktowane było nagłą koniecznością zapewnienia odbioru
ścieków z nieruchomości klienta ZUK w Łowiczu na skutek braku porozumienia z OSM w kwestii dostaw
ścieków z miasta do oczyszczalni OSM. Wykonano odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC200 dł. 60,0m.
Do końca 2021r. Klient odmawiał przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Na dzień spisania
raportu, Klient odprowadza ścieki do Oczyszczalni OSM w wyniku zawartego porozumienia z 11.02.2022 r.,
a wybudowane przyłącze jest gotowe do połączenia z instalacją Klienta w każdej chwili. Roboty budowlane
wykonał Zakład na swój koszt. Inwestycja została zakończona.
Budowa kanalizacji ul. Cegielniana
W ramach powyższego zadania wykonano odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej DN200 dł. 39,0 m,
przebiegającego w szerokości pasa drogowego, posiadającego parametry sieci ks. Roboty budowlane zostały
zlecone firmie CEWOKAN sp. z o. o., ul. Sochaczewska 52, 99 400 Łowicz. Inwestycja została zakończona.
Pod koniec 2020 roku w trosce o jakość usług podjęto działania w celu uruchomienia platformy eBOK Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Od marca 2021 pod adresem https://ebok.wodkan.pl/Lowicz możliwe
jest między innymi podanie stanu wodomierza, sprawdzenie aktualnego salda oraz aktywacja faktur
elektronicznych.
Mijający 2021 rok był okresem wyraźnego wzrostu inflacji. Trwająca pandemia koronawirusa
oraz wzrost cen materiałów i surowców na rynku globalnym spowodowała zahamowanie realizacji nowych
inwestycji. Ogromny wzrost cen materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych to pokłosie zachwiania rynku
surowców, który spowodował wybuch pandemii koronawirusa. Ponieważ inflacja zostanie w polskiej
gospodarce na dłużej, firmy wdrażają działania dostosowawcze, wśród których znajdują się podwyżki cen.
W roku 2021 Zakład Usług Komunalnych zmuszony był do przystąpienia do renegocjacji umów
z Wykonawcami i dostawcami, zwłaszcza w zakresie dostaw materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych.
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12.2 Działalność Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Łowiczu
Rok 2021 był rokiem trudnym dla wszystkich samorządów, ich jednostek organizacyjnych
oraz miejskich spółek komunalnych. Ograniczenia budżetowe, rosnąca inflacja oraz ciągle utrzymujący się stan
pandemii, niekorzystnie wpływały na funkcjonowanie wszystkich podmiotów z sektora finansów publicznych.
Te zjawiska nie pozostały również bez wpływu na działalność Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,
który realizować musiał zadana własne Miasta głównie w zakresie gospodarki komunalnej.
W roku 2021 r. swoje statutowe zadania Spółka realizowała na podstawie umów zawartych z Urzędem
Miejskim w Łowiczu, których przedmiotem były:
1) letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i mostów,
2) prace agrotechniczne na terenie Lasu Komunalnego,
3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
4) konserwacja urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Spółka wykonywała również zadania zlecone przez podmioty zewnętrzne, głównie w zakresie budowy
infrastruktury drogowej i usług w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, których wartość nie
przekroczyła 10% wartości zadań zleconych Zakładowi przez Gminę Miasta Łowicza.
Jednostka co roku korzysta z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na organizację robót
publicznych. W 2021 r. zatrudniała 3 osoby skierowane do pracy przez PUP, które wykonywały prace na rzecz
schroniska, w Lesie Komunalnym oraz przy koszeniu rowów melioracyjnych.
W roku bieżącym Spółka również wnioskować będzie o skierowania do pracy 3 osób w ramach robót
publicznych.
Na sierpniowej Sesji RM, kapitał zakładowy Spółki został podniesiony o kwotę 350 000,00 zł, i wynosi
na chwilę obecną 1 162 300,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych).
Te pieniądze były Zakładowi bardzo potrzebne, zwłaszcza w kontekście właściwego i terminowego
przygotowania się do sezonu zimowego. Niezwłocznie więc podjęto działania, mające na celu zakup
specjalistycznego sprzętu. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu, Spółka zakupiła następujące
maszyny:
1) ciągnik BASAK 2110,
2) pług do odśnieżania MATSTAL PV 2600,
3) przyczepę ciągnikową PRONAR PT 510,
Łączna wartość zakupionych maszyn wyniosła 328 164,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem
tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100).
Spółka zakupiła również - częściowo za własne środki (36 251,80 zł) -posypywarkę PRONAR T131,
za łączną kwotę brutto 58 251,80 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych
80/100). Łączna wartość środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne wyniosła 386 415,80 zł brutto
(słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście złotych 80/100).
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Pod koniec 2019 roku rozpoczęto remont schroniska dla bezdomnych zwierząt. Po wykonaniu I etapu
prac, polegającego głównie na wymianie pokrycia dachowego i dobudowaniu poddasza użytkowego, Inwestor
rozpoczął poszukiwania wykonawcy prac wykończeniowych, polegających na:
•

wykonaniu ocieplenia dachu wełną mineralną,

•

wykonaniu stropów i pokrycia ścian z płyt kartonowo - gipsowych,

•

wykonaniu ścianek działowych,

•

usytuowania pomieszczenia sanitarnego zawierającego prysznic, umywalkę i sedes,

•

rozmieszczenie przy istniejącym pionie instalacji sanitarnych,

•

ułożenie posadzek z płytek ceramicznych „gres" w korytarzu przyziemia, w pomieszczeniach i na
pomoście poddasza,

•

zamurowaniu okiennych otworów w ścianach wewnętrznych,

•

wykonaniu robót glazurniczych (sanitariat), malarskich i montażu drzwi wewnętrznych,

•

montażu fragmentu instalacji elektrycznej i grzejników oraz zakup wyposażenia pomieszczeń
poddasza.

Łączne koszty związane z dokończeniem remontu schroniska wyniosły 152 724,43 zł brutto.
Remont schroniska został ukończony. Zapewni on prawidłowe funkcjonowanie placówki przez
najbliższe lata. Stworzone warunki pozwolą na właściwą opiekę nad przetrzymywanymi zwierzętami,
zabezpieczą właściwy komfort pracy etatowym pracownikom schroniska, jak również aktywnie działającym
wolontariuszom.
Wynik finansowy
Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa, wyceniono zgodnie z przyjętą
polityką rachunkowości Spółki.
Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, wykazało zysk netto w wysokości
75.733,73 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 73/100).
W roku 2021 r. zawarto z Gminą Miasto Łowicz następujące umowy na realizację zadań własnych:
1. Na bieżące utrzymanie dróg (w tym akcja „zima”)

- 2 300 000,00 zł brutto,

2. Na utrzymanie schroniska

- 300 000,00 zł brutto,

3. Na prace agrotechniczne w Lesie Komunalnym

- 140 000,00 zł brutto,

4. Koszenie rowów melioracyjnych i wycinka drzew

- 200 000,00 zł brutto,

5. Uprzątnięcie wiatrołomów w Lesie Komunalnym

- 50 000,00 zł brutto.

Tab. 53. | Z tytułu zawartych umów i zleceń, ZUM osiągnął w 2021 r. następujące przychody netto:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg

1.905.200,46 zł

Pozostała sprzedaż Działu Drogowego

44.611,73 zł
207.609,17 zł

Koszenie gruntów komunalnych i pasów drogowych, roboty konserwacyjne
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inżynierii wodnej
Uprzątanie wiatrołomów w Lesie komunalnym

46.296,30 zł
129.629,60 zł

Prace agrotechniczne i konserwacyjne w Lesie Komunalnym,
Sprzedaż drewna

18.206,59 zł
250.791,93 zł

Prowadzenie schroniska
Usługi odławiania, transportu, przetrzymywania i opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami z Gm. Łyszkowice

42.261,25 zł

Inne przychody operacyjne i finansowe:
- darowizny (karma, wpłaty na konto)
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS
- Sprzedaż piasku z solą , złomu,
- refundacja wynagrodzeń z PUP,
- odsetki od kontrahentów

68.405,34 zł
24.617,20 zł
375,62 zł
5.399,90 zł
38.008,64 zł
3,98 zł
2.713.012,37 zł

Ogółem przychody netto

W roku 2021 wzrosły koszty prowadzenia działalności ZUM. Od stycznia wynagrodzenie minimalne
osiągnęło poziom 2.800,00 zł. Wzrosnąć zatem musiały minimalne wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
z pochodnymi. Od półrocza – z powodu inflacji - lawinowo zaczęły rosnąć ceny materiałów wykorzystywanych
w bieżącej działalności Spółki (paliwa, materiały drogowe, sól drogowa). Koszty rodzajowe poniesione przez
Spółkę prezentuje poniższa tabela.
Tab. 54. | Koszty działalności operacyjnej netto w 2021 r. wyniosły:
Koszty rodzajowe
Amortyzacja

Kwota w zł

% całości kosztów

93 211,65

3,53 %

308,256,26

12,19 %

energia

13 189,60

0,50 %

Części do napraw sprzętu (naprawy własne)

30.000,00

1,14 %

1 487 304,55

56,38 %

307 846,65

11,67 %

12 091,60

0,46 %

397 193,44

15,06 %

najem lokali

78 034,60

2,96 %

remonty sprzętu i pojazdów

13 580,88

0,51 %

3 720,46

0,15 %

gotowość i zimowe utrzymanie dróg,

38 537,60

1,46 %

konserwacja ulicznej sygnalizacji świetlnej

22 150,00

0,84 %

leasing operacyjny na kosiarkę bijakową

11 655,84

0,44 %

dzierżawa urządzeń GPS

2 661,68

0,10 %

wywóz nieczystości

9 227,77

0,35 %

Koszty materiałów

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla
pracowników
Podatki i opłaty
Usługi obce (w tym):

usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe
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malowanie oznakowania poziomego,

113 196,34

4,29 %

usługi weterynaryjne,

62 105,25

2,35 %

szkolenia pracowników

14 539,00

0,55 %

wykonanie i wymiana uszkodzonej bramownicy

12 000,00

0,45 %

pozostałe usługi obce ( dostarczenie wody i
odprowadzenie ścieków, przeglądy pojazdów,
odnowienie subskrypcji oprogramowania)

15 784,12

0,60 %

Pozostałe koszty rodzajowe (policy OC, ryczałty
samochodowe)

18 717,02

0,71 %

2 637 810,77

100 %

Razem koszty

Zadania wykonane w 2021 r.
W ramach realizacji bieżących zadań, zgodnie z Umową zawartą na 2021 r. z Miastem Łowicz na
letnie i zimowe utrzymanie dróg, Spółka wykonała m.in. następujący zakres prac:
Tab. 55. | Koszty działalności operacyjnej netto w 2021 r. wyniosły:
Wyszczególnienie

L.p

Ilość jednostek

1.

Akcja zima – 1138 t mieszanki
- zwalczanie śliskości
- odśnieżanie
- kontrola objazdowa dróg,
- gotowość pracowników i sprzętu do zimowego
utrzymania dróg

567 km
929 km
666 km
119 dni

2.

Malowanie oznakowania poziomego

9402 m2

3.

Naprawa znaków

760 szt.

4.

Wymiana słupków do znaków

106 szt.

5.

Montaż znaków ze słupkiem

35 szt.

6.

Wymiana znaków

76 szt.

7.

Naprawa nawierzchni z kostki „6” na podsypce
cementowo piaskowej

1616 m2

8.

Naprawa nawierzchni jezdni i wjazdów z kostki „8”

406 m2

9.

Naprawa nawierzchni dróg masą na zimno

9,6 t

10.

Naprawa barier drogowych

8 mb

11.

Regulacja pionowa wpustów ściekowych
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12.

Równanie dróg gruntowych

9 km

13.

Naprawa dróg z brukowca

93 m2

14.

Naprawa dróg destruktem i kruszywem

15.

Naprawa dróg masą asfaltową

16.

Zabezpieczenie organizacji ruchu

Organizacja imprez miejskich

17.

Naprawa chodników z płyt 50x50

99 m2

18

Równanie dróg gruntowych koparko-ładowaerką

7950 m2

19.

Przekładka i wymiana obrzeży chodnikowych

555 mb

20.

Wycinka i sprzątnięcie połamanych drzew

3756 m2 – destrukt
2910 m2 – kruszywo
313 m2

5 szt.

W 2021 roku Spółka zamontowała na zlecenie Urzędu Miejskiego podpórki dla rowerzystów przy
ścieżkach rowerowych na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego. Jeśli opinie rowerzystów potwierdzą
przydatność tych elementów infrastruktury drogowej, Spółka jest gotowa zamontować kolejne podpórki.
W połowie lipca ubiegłego roku przez Las Komunalny w Łowiczu przeszła nawałnica, która powaliła
ponad 500 drzew na powierzchni ok. 3 ha. Powstałe szkody okazały się na tyle duże, że Spółka nie byłaby
w stanie samodzielnie dokonać sprzątnięcia powalonego i połamanego drzewostanu. W związku z powyższy
Spółka zwróciła się do Miasta o pomoc finansową, celem doprowadzenia do porządku najbardziej zniszczonych
wydzieleń. Własnymi siłami przeprowadzono prace związane z usuwaniem drzew, które tarasowały głównie
ścieżki piesze, z których licznie korzystają mieszkańcy Łowicza. Spółka otrzymała w grudniu ub. roku pomoc
finansową z Miasta w wys. 50.000,00 zł i możemy stwierdzić, że na tę chwilę prace związane z porządkowaniem
terenów dotkniętych kataklizmem zostały zakończone.
Pomimo panującej pandemii, dosyć dużym zainteresowaniem łowiczan cieszyła się polana ogniskowa.
Po wcześniejszej rezerwacji, odbyło się w ub. roku 66 zorganizowanych imprez „przy ognisku”. Jest to wynik
niemal o połowę gorszy niż w roku 2019, ale COVID 19 znacznie ograniczył możliwość korzystania przez
mieszkańców Łowicza z tej formy spędzania wolnego czasu.

Schronisko
1. Pogłowie
W roku 2021 do Schroniska zostały doprowadzone 86 psy, przy stanie początkowym 43 sztuk i 59 szt.
na dzień 31.12.2021r. Adoptowanych przez osoby prywatne było 56 sztuk (o 13 mniej), powrót psów
zagubionych do właścicieli 12 sztuk, poddanych eutanazji – 0, zbiegłych lub skradzionych – 0, padłych (zgon
naturalny lub przywiezione z wypadków drogowych) – 2 sztuki. Wysterylizowanych lub poddanych kastracji –
60 sztuk. Zaszczepionych przeciwko wściekliźnie 98 sztuk. Wszystkie psy w momencie opuszczania schroniska
są znakowane chipami. Średnia dobowa ilość psów wyniosła w 2021 roku 49 sztuk (o 7 sztuk więcej niż w 2020
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roku). Aktualizacja 12.04.2022: od 1 stycznia do 31 marca przybyło 15, natomiast adoptowanych zostało 13
psów.
2. Karmienie
Psy karmione są zgodnie z obowiązującym schematem żywienia, zatwierdzonym przez PIW. W roku
2021 zużyto do karmienia karmę w ilości 8091,10 kg ( w tym sucha 6976,40 kg, konserwy 1177,51 kg, mięso
kat 3.-odpady 270 kg). Karmę w Schronisku stanowiły: darowizny od osób fizycznych (karma sucha i puszki),
mięso odpadowe KATEGORII 3, tj.: artykuły przeterminowane i wszelkie odpady pochodzenia zwierzęcego nie
do spożycia przez ludzi oraz inne darowizny (warzywa, nabiał, makarony).
Darowizny pozyskiwane były przede wszystkim przez opiekunów zwierząt-pracowników ZUM
w ramach akcji promujących imprezy w Lasku Miejskim oraz w akcjach prowadzonych przez wolontariuszy
Schroniska i szkoły. Karmienie zwierząt i bieżąca obsługa odbywa się codziennie poprzez podawanie karmy
oraz wody 2 – lub 3 – krotnie (ciepłej lub zimnej w zależności od warunków atmosferycznych).
3. Koszty prowadzenia schroniska
Całkowity koszt prowadzenia schroniska w 2021 r. zamknął się kwotą 300.000,00 zł brutto.
4. Opieka weterynaryjna
Psy przetrzymywane w Schronisku były pod opieką Przychodni Weterynaryjnej Popławscy s.c.
z Łowicza, która wybrana została na wykonawcę usługi zgodnie z przepisami PZP. Umowa na świadczenie
usług weterynaryjnych podpisana była w 2019 roku i obowiązywała przez lata 2020 -2021. Roczny koszt opieki
zamknął się kwotą netto 62.105,25 zł, w tym koty 26.645,20 zł.

12.3. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu
Realizacja przez Ośrodek zadań statutowych w 2021 r. odbywała się kolejny rok w cieniu pandemii
COVID-19. MOPS dołożył wszelkich starań, aby sprawnie obsługiwać klientów i sprostać wyzwaniom
związanym ze wzmocnieniem oferty pomocowej dla osób najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem.
Udało się to w głównej mierze dzięki szczepieniom przeciw chorobie COVID-19. Aż 70% pracowników
zaszczepiło się ramach grupy „zero”. W 2021 r. MOPS rozwinął ofertę pomocową dla osób starszych,
niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami do rządowego
programu "Dobry start", realizację programu w miejsce MOPS przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rok
2021 przyniósł również gwałtowne zmiany pogodowe w sezonie wiosenno-letnim, którego skutkiem były min.
zerwane dachy po przejściach burz z intensywnymi opadami deszczu i wichurach. Niebezpieczne zjawiska
pogodowe nie ominęły także mieszkańców Łowicza. W tej sytuacji Ośrodek szybko zareagował przychodząc
z pomocą rodzinom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej. W celu zapewnienia osobom
niepełnosprawnym dostępu cyfrowego, została zaktualizowana strona internetowa Ośrodka zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Trudna sytuacja epidemiczna sprawiła, że pracownicy Ośrodka wykonywali zadania niezbędne dla
zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, co wiązało się
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z wykonywaniem pracy w sposób zdalny i rotacyjny. Pracownicy socjalni przeprowadzali część wywiadów
środowiskowych w terenie. Sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób i rodzin wnioskujących
o pomoc ustalana była także na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej zgodnie z art. 15o Ustawy
z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1842 z poźn. zm.). Znacznie wzrosły także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych, które nie były
wypłacane w kasie MOPS, ale wysyłane do interesantów drogą pocztową, co zwiększyło kwotę wydatków na
przekazy pocztowe.
W celu udzielenia efektywnego wsparcia w 2021 r.: organizowano pomoc w formie paczek
żywnościowych dla osób potrzebujących, w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pracownicy MOPS aktywnie włączyli się
w zapewnienie transportu do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu na
szczepienie, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Łowicza pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej włączyli się w akcję dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta, pracownicy
socjalni wraz z asystentami rodziny włączyli się w akcję „Szlachetnej paczki” w mieście Łowiczu (wytypowano
23 rodziny), podjęto działania w ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu zimowego, jak co roku,
pracownicy socjalni skontaktowali się z Przewodniczącymi Zarządów Osiedl w celu uzyskania informacji
o osobach starszych, samotnych, pozostawionych bez opieki i pomocy najbliższych, a także zadbano o to,
aby osoby najbardziej potrzebujące otrzymały drewno na opał.
W przypadku decyzji administracyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 15h tzw.
ustawy covidowej - osobom, którym zakończył się termin ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
okres przyznania świadczenia (zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego) został przedłużony.
Projekty finansowane współfinansowane/ finansowane ze środków zewnętrznych:
•

w ośrodku kontynuowany był Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który miał za zadanie
odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina wystąpiła o wsparcie
finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu
całodobowego. Z uwagi na brak zainteresowania opieka wytchnieniowa w formie pobytu
całodobowego nie była realizowana. Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego realizowana
była łącznie dla 32 osób, w tym 9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracownicy Ośrodka
zrealizowali łącznie 2550 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt świadczenia usług
w formie pobytu dziennego wyniósł 110 819,93 zł.

•

w 2021 r. MOPS w Łowiczu jako jedna z nielicznych gmin powiatu łowickiego kontynuowała udział
w Programie „Opieka 75+”. Strategicznym celem programu był rozwój i poprawa dostępności do usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również
pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. W roku 2021 Programem objętych
zostało 19 osób, z czego 12 osób z poprzedniego roku oraz 7 zupełnie nowych. Liczba osób
korzystających z usług opiekuńczych stale wzrasta i dotyczy w głównej mierze osób samotnych. Z roku
na rok zauważa się wzrost osób uczestniczących w Programie. Usługi świadczone były przez dwóch
pracowników MOPS oraz opiekunki PCK. Łącznie w ramach Programu w 2021 r. zrealizowano 5966
godzin. Na realizację Programu „Opieka 75 +” przekazane zostały środki w wysokości 56 400,00 zł.
Udział w programie pozwolił gminie na zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób w wieku
75 lat i więcej.
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•

w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych i samotnych, w związku ze stanem sanitarnoepidemiologicznym na terenie naszego kraju oraz działaniami prewencyjnymi podjętymi przez Urząd
Miejski, MOPS w Łowiczu kontynuował realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Dzwoniąc pod
numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają
wyjścia z domu, a które utrudnione były przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach
spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych, leków. Do 31.12.2021 r. narastająco z tej
formy pomocy skorzystało 61 seniorów.

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu współpracował na podstawie zawartego porozumienia
z organizacją pozarządową (Łowickim Stowarzyszeniem „Dać Szanse”) na rzecz osób korzystających
z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
w Podprogramie 2021. Współpraca obejmowała mieszkańców Miasta Łowicza. W 2021 r. kierowaniem
i kwalifikowaniem mieszkańców Łowicza do Programu zajmowali się pracownicy socjalni Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydano 342 skierowania na pomoc żywnościową w ramach
Programu 2021 (dla porównania w 2020 r. wydano 349 skierowań). W 2021 r. w ramach Programu
Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szanse” pozyskało 222 052,80 kg żywności na łączną kwotę 1 105
171,19 zł.

•

dążąc do zapewnienia integracji rodziny oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu rodzin z terenu Łowicza, MOPS w 2021 r. (trzeci rok z rzędu) realizował projekt pod
nazwą Port „Szczęśliwa Rodzina”. W III 2021 r. do Projektu przystąpiło 5 rodzin (5 rodziców, 11 dzieci
i 1 osoba z najbliższego otoczenia rodziny – drugi rodzic), jednak do końca XII 2021 r. w efekcie ze
wsparcia skorzystało 18 osób (dodatkowo od VII 2021 r. 1 osoba z najbliższego otoczenia 1 rodziny).
Z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19 w 2020 r.
nie zrealizowano wszystkich z założonych działań, dlatego w 2021 r. kontynuowano wsparcie dla
rodzin które przystąpiły do Projektu w 2020 r. W pracę w Projekcie, dla wsparcia rodzin z naboru
dokonanego w 2021 r., zaangażowany był 1 asystent rodziny (zatrudniony na ½ etatu) oraz 2
pracowników socjalnych (w ramach zwiększonego zakresu obowiązków w wymiarze po 6 godzin
w miesiącu dla każdej rodziny).

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, od 2019 r. do czerwca 2021 r., brał udział
w Projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna. Celem Projektu było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych
z punktu widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania. Cel główny
został osiągnięty poprzez wypracowanie i testowanie modelu kooperacji. W Projekcie brało udział 5
rodzin. Wspólnie, mając na względzie zasoby Lokalnego Koszyka Usług, członkowie ZZK poszukiwali
konkretnych rozwiązań, dotyczących problemów rodzin, wymagających wiedzy i doświadczenia
specjalistów w danych dziedzinach, które wpłynęły na osiągnięcie pozytywnych dla klientów efektów
i poprawę ich sytuacji życiowej. Mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem udało się
osiągnąć sukces Projektu. Podejmowane wspólne działania przez pracowników instytucji będących
w Zespole są bardziej efektywne. Cele wyznaczone w ramach PZK i ZZK w znacznej mierze zostały
zrealizowane. Nastąpiła zmiana nastawienia klientów do instytucji/urzędów na zdecydowanie
pozytywne, a pracownicy instytucji jeszcze bardziej otworzyli się na klienta, podchodzą do niego i jego
problemów z jeszcze większym zrozumieniem, chęcią pomocy i empatią.
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Wspieranie rodziny
•

Asystenci w 2021 r. współpracowali łącznie z 32 rodzinami z 81 dziećmi w tych rodzinach (dla
porównania w 2020 r. współpracowali łącznie z 40 rodzinami z 97 dziećmi w tych rodzinach). W ciągu
2021 r. w 17 rodzinach zakończono współpracę, w tym ze względu na: osiągnięcie/częściowe
osiągnięcie celów – 13 rodzin, zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3 rodziny, zmianę metody
pracy– 1 rodzina.

•

W MOPS działał Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach, którego w 2021 r. współpracowali ze sobą:
koordynator Zespołu, 3 asystenci rodziny, psycholog, pracownicy socjalni, w których rejonie
zamieszkiwały rodziny objęte asystą rodzinną, Dyrektor MOPS, kierownik Sekcji Pomocy
Środowiskowej w MOPS. Po zakończonym półroczu organizowane był spotkania Zespołu ds. Asysty
Rodzinnej na którym asystenci rodziny przedstawiali dokonane przez siebie oceny okresowe, dotyczące
współpracy rodzin z asystentami oraz oceny sytuacji życiowej tych rodzin. Podejmowano dyskusje
w zakresie propozycji weryfikacji planów pracy z rodzinami, aby podnieść kompetencje opiekuńczo –
wychowawcze rodziców. W przypadku większych problemów w rodzinach spotkania asystentów
z koordynatorem odbywały się na bieżąco w celu analizowania sytuacji rodzinnej środowisk pod kątem
zaistniałych problemów.

•

W 2021 r., z powodu pandemii COVID-19, asystenci rodziny i koordynator Zespołu nie uczestniczyli
w ocenach okresowych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, dokonywanych przez
PCPR w Łowiczu.

•

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS systematycznie uczestniczyli w pracach grup
roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny. W 2021 r. Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego powołał 52 grupy robocze i w każdej z nich pracownik socjalny był liderem
grupy prowadzącej sprawę danej rodziny. Ogółem w 2021 r. pracownicy socjalni objęli pomocą 59
rodzin z wdrożoną procedurą ,,Niebieskiej karty” w tym 31 kart z lat ubiegłych. Ogółem odbyło się
155 posiedzeń grup roboczych.

•

W 2021 r. zatrudniony w Ośrodku psycholog dyżurował w każdy wtorek i piątek. Porady psychologa
prowadzone były w formie indywidualnych spotkań - rozmowa kierowana, pogadanka, dostarczanie
dodatkowych informacji, wyjaśnianie, elementy coachingu, interwencja kryzysowa. Ze względu na
ograniczenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19, część konsultacji miała charakter
teleporad. W 2021 r. pomoc psychologiczną udzielono 72 osobom, łączna liczba konsultacji 263, łączna
liczba godzin – 400.

•

W 2021 r. podejmowano działania promujące życie bez przemocy m.in. realizowano wykłady,
warsztaty dla dzieci, organizowano spotkania, a także przekazywano ulotki dot. wsparcia. Gmina
Miasto Łowicz została zgłoszona do Kampanii „Reaguj na przemoc 2021” w ramach której otrzymała
materiały edukacyjne, które przez cały rok były wykorzystywane i udostępniane dla mieszkańców
w instytucjach realizujących zadania z Programu Przeciwdziałania Przemocy,

Klub seniora
•

Klub Seniora „Radość” działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Klub
przeznaczony jest dla osób starszych w wieku emerytalnym. W 2021 r. została przeniesiona siedziba
Klubu z ul. 3-Maja 11 do nowej siedziby po Gimnazjum nr 1 w al. Sienkiewicza 62. Pomimo trwającej
w 2021 r. pandemii, dzięki zaszczepieniu się seniorów przeciw chorobie COVID-19, Klub Seniora
„Radość” aktywnie mógł działać w porównaniu do 2020 r. Przez cały rok 2021 klub działał bardzo
prężnie m.in. organizowano próby chóru, spotkania grupy „Radość”, występy okolicznościowe; brano
udział w uroczystościach patriotycznych, warsztatach, szkoleniach, wykładach, konferencjach, a także
organizowano imprezy okolicznościowe, wyjazdy w celach kulturalnych.
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PPM
•

w 2021 r. w Noclegowni znajdującej się przy ul. Kaliskiej 6 B udzielono schronienia 45 osobom,
w tym 7 kobietom. W ramach przygotowań do zimy 2021/2022 zabezpieczony został suchy prowiant,
odzież dla osób bezdomnych przychodzących z zewnątrz oraz umożliwiono umycie się przed
przebraniem. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób przebywających w Noclegowni
oraz pracowników tam dyżurujących wprowadzono procedurę wzmożonego reżimu sanitarnego m.in.
wszystkie osoby przebywające w Noclegowni otrzymały maseczki, zapewniono środki do dezynfekcji
rąk, powierzchni i przedmiotów, ograniczono do minimum ruch osobowy w placówce, pracowników
zobowiązano do monitorowania stanu osobowego mieszkańców, stanu zdrowia podopiecznych, w tym
pomiaru temperatury ciała i saturacji.

Suma wykorzystanych przez MOPS środków finansowych na realizację zadań statutowych
w 2021 r. wyniosła 43 075 622,05 zł z podziałem na środki rządowe – 37 722 471,72 zł oraz samorządowe
(własne) – 5 353 150,33 zł, co stanowiło udział środków własnych w wysokości 12,43%, zaś środków
rządowych 87,57%. Ogólny plan został zrealizowany w 99,25 %. Porównując strukturę poniesionych
wydatków w 2021 r. do 2020 r. występuje spadek poniesionych kosztów związanych z działalnością
statutową wynoszący w 2,41% ze względu na przejęcie przez ZUS wypłaty świadczeń „Dobry start”.

12.4 Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
1. Dane podstawowe:
Środowiskowy Dom Samopomocy, 99 - 400 Łowicz, ul. Kaliska 6:
•

Typ domu : A,B,C

•

Statutowa liczba miejsc dla 30 osób

2. Wykorzystanie miejsc pobytu dziennego:
•

Analiza frekwencji według załączonej tabeli „Zestawienie rocznej frekwencji uczestników
w 2021 r.”

Na przestrzeni dziewięciu miesięcy z pobytu w ośrodku wsparcia korzystało 32 uczestników:
•

uchylono 1 decyzje na pobyt - uczestnik zrezygnował z dalszego korzystania z usług świadczonych
przez nasz ośrodek z własnej woli.

•

uchylono 1 decyzję z powodu zgonu uczestnika

•

uchylono 3 decyzję ze względu na pogorszenie stanu zdrowia ( opieka rodziny w domu)

•

dziennie w ośrodku przebywa ok.25 osób

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w roku bieżącym jest dostosowana do obecnej
sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Od miesiąca stycznie do miesiąca marca praca terapeutyczna w ośrodku prowadzona była w systemie
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hybrydowym i uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy terapeutyczne, a tym samym zmniejszono grupy
uczestników biorących udział w poszczególnych zajęciach terapeutycznych.
Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego działalność ŚDS została czasowo zawieszona od 27 marca
2021r. - do 3 maja 2021r. wówczas zaplanowano dyżury pracowników w celu podtrzymania kontaktu
z uczestnikami w zakresie wsparcia rozmową, monitorowania ich stanu zdrowia oraz pomoc w załatwianiu
spraw dnia codziennego i związanych z dokonywaniem systematycznych opłat czynszowych, energii
elektrycznej czy otrzymaniem należnej dotacji.
Zajęcia terapeutyczne przebiegały i przebiegają zgodnie z tygodniowym planem pracy, który na
bieżąco jest aktualizowany i dostosowywany do liczby uczestników codziennie przebywających
w środowiskowym domu samopomocy:
•

muzykoterapia – najbardziej popularną metodą są zgadywanki ,podczas których uczestnicy
odgadywali prezentowane melodie lub piosenki, podając tytuły lub wykonawcę.

•

zajęcia informatyczne – w czasie zajęć uczestnicy włączali się w przygotowanie postów na FB,
slajdów, opisów do kroniki, ćwicząc korzystanie z dokumentu tekstowego.

•

Filmoterapia – prezentacja filmu akceptowanego przez grupę uczestników

•

terapia ruchem prowadzona jest w formie gimnastyki lub spaceru

•

Zabawoterapia: organizujemy zabawy słowno-literowe wymagające od uczestników aktywności
psychicznej oraz współpracy w grupie, gry stolikowe: me mory, domino, szachy i warcaby

•

zajęcia edukacyjne odbywają się w grupach dwu lub trzy osobowych, wszystkie ćwiczenia
dostosowane są do indywidualnych umiejętności uczestników np. pisanie po śladach, kolorowania
ilustracji .

•

biblioterapia zajęcia z pracą nad tekstem, słuchanie ciekawostek z encyklopedii zwierząt i świata
starożytnego Egiptu, cykl zajęć dotyczących Beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego i Siostry Róży
Czackiej.

•

Trening lekowy w formie pogadanek z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

•

Trening wyglądu zewnętrznego prowadzony metodą grupową, którego celem jest nabywanie
i utrwalanie nawyków higienicznych zapewniających estetyczny wygląd uczestnika.

•

Zrezygnowano z treningów kulinarnych, o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie
środowiskowych domów samopomocy, posiłki przygotowywane są przez terapeutę za zachowaniem
zasad bezpieczeństwa.

Natomiast z gorącego posiłku w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3
i 14 ustawy o pomocy społecznej korzystało w roku bieżącym 32 uczestników. Rozmowy indywidualne
z psychologiem: rozmowa kierowana, pogadanka, dostarczenie dodatkowych informacji, wyjaśnianie. Ich
częstotliwość i czas trwania dobierane są każdorazowo do potrzeb uczestnika
Inne informacje o działaniach Środowiskowego Domu Samopomocy:
Zestawienie organizowanych wycieczek w 2021 r.
1.

Rogów 25.05.2021r.
- zwiedzanie Arboretum i zakup roślin na teren zielony ŚDS: funkie, rododendron, lilak

2.

Lipce Reymontowskie maj 2021
Pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych, pieczenie
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kiełbasek przy ognisku.
3.

Tomaszów Mazowiecki 30 czerwca 2021;
– Groty Nagórzyckie, Skansen rzeki Pilicy

4.

Arkadia – 14 Lipca 2021;
Spacer po parku i pierogi z gęsiny

5.

Spała 21 Lipca 2021;
- ruiny zamku w Inowłodzu, przejazd kolejką ulicami Spały i do Konewki zwiedzanie schronu
kolejowego z ekspozycjami militariów

6.

Nieborów 16.09.21 ;
Spacer po Parku oraz zwiedzanie wystawy „W podróży”-to opowieść o polskich podróżnikach
uzupełniona przedmiotami niezbędnymi podczas wyjazdów.

7.

Inowrocław 22.09.2021;
Udział w warsztatach „Od ziarenka do bochenka” wyrabianie chlebków i pizzy, spacer przy tężniach
solankowych

8.

Bydgoszcz 29.09.21;
Zwiedzanie Europejskiego Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, Muzeum Mydła i Brudu- jak
ludzie dbali o siebie w danym okresie historycznym oraz udział w warsztatach – każdy uczestnik
wykonał swoje własne mydełko, spacer ulicami Bydgoszczy.

Inne imprezy i spotkania:
W miesiącu marcu zorganizowano śniadanie wielkonocne, w miesiącu sierpniu odbyło się spotkanie
z rodzinami uczestników w Nieborowie „U kowala” z zajęciami edukacyjnymi w stajni, jazda konna
indywidualna, przejazd po Puszczy oraz obiad dwudaniowy z deserem. Dnia 2 września w Restauracji „Polonia”
zorganizowano uroczysty obiad dla uczestników i zaproszonych gości z okazji 25 lat funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Dodatkowa informacja z dotacji środków rządowych:
W 2020 r. średniomiesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika wynosi 1.752,50, Plan
budżetu na 2021 rok wynosi 630 900,- w tym; płace i pochodne 424 013,- co stanowi 67,2% ogólnego budżetu,
wydatki rzeczowe 206 887,- co stanowi 32,8% ogólnego budżetu.
Wykonanie planu na dzień 30 września 2021 r. wynosi 446 302,83 co stanowi 70,74% wykonania
budżetu w tym pace i pochodne 319 080,63 co stanowi 71,5%, wydatki rzeczowe 127 222,20 co stanowi 20,17%
wykonania. Plan budżetu został pomniejszony w miesiącu sierpniu o kwotę 8 762 złotych do końca roku
przewiduje się zmniejszenie budżetu o kwotę 22 783, ze względu na niewykorzystane miejsca w jednostce.
Za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy odpłatność miesięczną ponosiło 7 uczestników,
kwota za 5 miesięcy wyniosła 3.668,08 ,która stanowi dochód budżetu państwa. Ponieważ art. 51 b został
uchylony– odpłatność za korzystanie z usługi świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami
psychicznymi jest nieodpłatne od miesiąca czerwca br. (Dz.U. 2020.1876).
.
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XIII. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok przyjęto
Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXX / 271 / 2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
Na realizację programu zaplanowano w budżecie miasta kwotę w wysokości: 700 000,00 zł
na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę w wysokości: 50 000,00 zł,
które ujęto w następujących działach i rozdziałach:
Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 700 000,00 zł
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 50 000,00 zł

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii,
zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
występującymi problemami na poziomie lokalnym.

CELE OPERACYJNE
1. Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

narkomanii ze

2. Ograniczanie zjawiska picia alkoholu oraz używania narkotyków przez dzieci i młodzież.
3. Wdrażanie nowych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców.
4. Zwiększanie oddziaływań promujących zdrowy styl życia, wolny od alkoholu i narkotyków.

Tab. 56. | Realizacja określonych powyżej celów szczegółowych w oparciu o kierunki:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem

Zadanie/Działania

Koszt realizacji
działania

Osiągnięty efekt/rezultaty

Nadal z uwagi na epidemię i zagrożenie COVID-19
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Dofinansowanie programów opieki
poszpitalnej (maratonów sobotnio –
niedzielnych) dla osób uzależnionych
od alkoholu po odbyciu leczenia
szpitalnego

0,00

nie podjęto realizacji zadania.

W 2021 roku kontynuowano zadanie, którego celem
było udzielanie pomocy psychologicznej dla osób
i rodzin z problemem narkotykowym. Psycholog Specjalista terapii uzależnień od narkotyków
dyżurował w każdy poniedziałek miesiąca od 14.00
do 18.00 w budynku obok Muszli Koncertowej na
Łowickich Błoniach.
W 2021 roku przeprowadzono 131 konsultacji,
zrealizowanych podczas 42 dyżurów.
Specjalistyczną pomocą psychologiczną objęto 31
osób, którzy już wcześniej korzystali z pomocy
psychologicznej, natomiast tylko nowe 4 osoby.
Podejmowanie działań mających na celu
udzielanie porad i konsultacji osobom
uzależnionym, zagrożonych narkomanią,
ich rodzinom i innym poprzez
prowadzenie działań motywujących do
podjęcia leczenia

Najmłodszy klient zgłaszający się po pomoc miał 16
lat, najstarszy 57.

13.781,53

Zasadnicza praca specjalisty związana była
z profilaktyką selektywną i wskazującą, dotyczącą
diagnozy uzależnienia i współuzależnienia,
dostarczaniem wiedzy z tego zakresu,
motywowaniem do leczenia, a także diagnozy
mechanizmów choroby uzależnienia i pracą nad
nawrotem.
Przeprowadzono jedną konsultację związaną
z profilaktyką uniwersalną i dotyczyła pedagoga
szkolnego. Większość osób zgłaszających się po
pomoc to mieszkańcy Łowicza i miejscowości
ościennych. Dwie osoby to mieszkanki Nieborowa,
jedna Łodzi (wyprowadziła się z Łowicza).
Nie zmienił się profil uzależnienia osób
zgłaszających się po pomoc. Osoby korzystające
z pomocy specjalisty to głównie osoby uzależnione
od marihuany, amfetaminy, często podwójnie
z alkoholem.

Dofinansowanie szkoleń z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, udział w konferencjach
ogólnopolskich i regionalnych
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W 2021 roku Główny Specjalista ds. profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii uczestniczył
w szkoleniach pod nazwą:
1.170,00

„Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako
zadanie własne gminy i miasta. Nowy Narodowy
Program Zdrowia na lata 2021-2025”, „Opłata z tzw.
małpek jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie
negatywnym skutkom spożywania alkoholu
oraz przykłady wydatków nie mających związku
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
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alkoholowych oraz przeciwdziałaniem negatywnym
skutkom spożywania alkoholu”, „Rewolucyjne
zmiany związane z nowelizacją ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi od 1 stycznia 2022 roku”. Ponadto
sfinansowano udział w szkoleniu Naczelnika
Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności
Gospodarczej, pod nazwą: „ Jak przygotować
przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia
oświadczenia i wniesienia opłat do 31 stycznia 2022
rok ? Jak w dobie epidemii COVID-19 zgodnie
z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zarząd sukcesyjny – problemy ze stosowaniem
ustawy do zezwoleń alkoholowych”.

Zgodnie z art. 24 - 26 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
jednym z zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, jest prowadzenie
postępowania w sprawach osób nadużywających
alkoholu.

Finansowanie wniosków i opinii
biegłych w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu wniesionych do sądu
w sprawie o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego

3.680,00

W 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łowiczu skierowała
8 wniosków do Sądu Rejonowego w Łowiczu,
dotyczących wszczęcia sądowego postępowania,
w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego. W związku z powyższym zachodziła
konieczność wydatkowania środków finansowych,
ogółem kwoty:
3.680,00 zł na sporządzenie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz należności
dotyczących opłaty za dokonanie wpisu sądowego
od złożonych wniosków.
Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
sporządzają wspólnie biegli sądowi, lekarz
psychiatra i psycholog lub specjalista terapii
uzależnień.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problem narkomanii pomocy psychospołecznej,
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

Zwiększanie skuteczności i dostępności
specjalistycznej pomocy dla rodzin,
w związku z występowaniem przemocy
w rodzinie oraz nią zagrożonych
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21.450,00

W 2021 roku kontynuowano udzielanie wsparcia
psychologicznego w zakresie podstawowej pomocy
psychologicznej osobom zamieszkującym na terenie
miasta Łowicza, które doświadczają przemocy
w rodzinie lub nią zagrożonych. Dyżury psychologa
odbywały się w soboty w godzinach od 15.00 do
18.00 w budynku przy ul. Podrzecznej 4 w Łowiczu
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(siedziba Centrum Wolontariatu „Nadzieja”).
Najczęściej występujące problemy, z którymi
zgłaszali się mieszkańcy to:
1. Różne rodzaje przemocy: emocjonalna, fizyczna,
zaniedbanie, przemoc rówieśnicza (poradnictwo
psychologiczne, wsparcie psychiczne),
2. Problemy emocjonalne u dzieci i dorosłych
(poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychiczne,
terapia psychologiczna),
3. Problemy wychowawcze (poradnictwo
psychologiczne, terapia psychologiczna, wsparcie
psychiczne),
4. Problemy rodzinne (poradnictwo psychologiczne,
terapia psychologiczna, wsparcie psychiczne),
5. Problemy z uzależnieniami – alkohol, Internet,
telefon (poradnictwo psychologiczne, wsparcie
psychiczne, terapia psychologiczna).
Wśród 30 przyjętych osób, 22 osoby zamieszkiwały
na terenie miasta Łowicza, zaś 8 osób mieszkało na
terenie Powiatu Łowickiego (Gmina Domaniewice,
Gmina Nieborów i Gmina Łyszkowice). 22 osoby
skorzystały z porady prawnika po raz pierwszy, dla
8 osób była to kolejna wizyta. Po poradę prawną w
2021 r. zgłosiły się 24 kobiety i 6 mężczyzn.
Porady dotyczyły problematyki przemocy oraz
korelujących z nią następujących spraw:
1)

sprawy karnej w toku (3 porady),

2)

rozwodu/separacji (11 porad),

3)

alimentów (8 porad),

4)

władzy rodzicielskiej (8 porad),

5)
ustalenia miejsca zamieszkania dziecka (1
porada),
6)
rozdzielności majątkowej i podziału
majątku (2 porady),
7)

Realizacja programu rozwoju osobistego
i umiejętności społecznych dla osób
z syndromem Dorosłych Dzieci
Alkoholików

6.000,00

inne, w tym egzekucyjne (2 porady).

W 2021 roku po raz siódmy zrealizowano
i poprowadzono warsztaty edukacyjno-wspierające
dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci
Alkoholików. Warsztaty były kontynuacją terapii dla
osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
które kończyły tzw. Intensywny Program
Terapeutyczny w poprzednich latach.
Warsztaty były tematyczne i dotyczyły:
- poczucia własnej wartości,
- asertywnych zachowań i stawiania granic
psychologicznych,
- radzenia sobie ze złością bez agresji.
Łącznie we wszystkich warsztatach wzięło udział 13
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osób, w tym 1 mężczyzna i 12 kobiet, w wieku od
43 do 56 lat.
W warsztatach uczestniczyło 7 osób z terenu
Łowicza.
Największe zainteresowanie zdaniem prowadzącej
warsztaty wzbudziły zajęcia dotyczące asertywnych
zachowań i stawiania granic psychologicznych
innym osobom, a najmniejsze -warsztaty związane
z radzeniem sobie z przykrymi emocjami, zwłaszcza
ze złością bez stosowania przemocy.
Wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili treści
programowe zajęć oraz wyrazili chęć dalszego
uczestniczenia w warsztatach z rozwoju osobistego,
celem pogłębiania swoich umiejętności społecznych.

Organizowanie szkoleń zwiększających
kompetencje służb w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

W 2021 roku dwóch członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisji
uczestniczyło w szkoleniu pod nazwą: „Realizacja
procedury Niebieskiej Karty i zadania członków
grup roboczych – jak pomagać w czasie istniejącej
epidemii COVID - 19. Realizacja zadań profilaktyki
przemocy przez poszczególne instytucje
wspierające”.
Szkolenie sfinansowano ze środków przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

Gromadzenie i udostępnianie informacji
na temat miejsc i możliwości udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym

Prowadzenie zajęć opiekuńczo
- wychowawczych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
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bez zaangażowania
środków finansowych

35.000,00

Wszyscy interesanci, zgłaszający się z problemami
dotyczącymi nałogowego nadużywania alkoholu
przez członków rodziny uzyskali wyczerpującą
informację dotyczącą sądowej procedury
zobowiązania do leczenia odwykowego, pomoc
w napisaniu i złożeniu wniosku do Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wiele osób otrzymało bezpłatną broszurę pod
nazwą: „Procedura zobowiązania do leczenia
odwykowego. Poradnik dla rodzin osób
uzależnionych”, wydaną przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ponadto, uzyskali informację o działalności
poszczególnych placówek i instytucji działających
w tym zakresie na terenie naszego miasta.

W 2021 roku nadal kontynuowano wspieranie
zadania dotyczącego prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym. Dofinansowanie otrzymała jedna
organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy Parafii
Świętego Ducha w wysokości 35.000,00 zł.
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Stowarzyszenie prowadziło zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze pod nazwą: „Integracja dzieci
i młodzieży - SŁONKO”, zgodnie z zawartą umową
przyznającą dotację. Zadanie realizowano
w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Stowarzyszenie w trakcie prowadzonych zajęć,
zapewniało opiekę wychowawczą i bezpieczeństwo
uczestnikom zajęć, pomoc dzieciom w edukacji
szkolnej poprzez poprawianie wyników w nauce,
podejmowano działania wpływające
na kształtowanie pozytywnych zmian w zachowaniu
i relacjach interpersonalnych, angażowano dzieci
w życie placówki i społeczności lokalnej, dbano
o wszechstronny rozwój dzieci, realizowano
zagadnienia profilaktyczne oraz objęto dzieci
różnymi formami dożywiania.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Łowickiej – Koło przy Parafii Świętego Ducha w
minionym roku objęło swoją pomocą i opieką 24
zapisanych uczestników zajęć.
W 2021 roku część zadań zrealizowano
w ograniczonej formie z uwagi na sytuację
epidemiczną.
W okresie wakacji dzieciom zorganizowano
siedmiodniowy wyjazd wakacyjno-integracyjny nad
morze do Władysławowa, Helu, GdańskaWesterplatte.

Prowadzenie psychoedukacyjnej grupy
wsparcia dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie i nią zagrożonych

0,00

Nadal z uwagi na epidemię i zagrożenie COVID-19
nie podjęto realizacji zadania w bieżącym roku.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

Organizowanie i realizowanie
programów profilaktycznych i
socjoterapeutycznych zapobiegających
uzależnieniom, adresowanych przede
wszystkim do dzieci
i młodzieży na terenie szkół i innych
placówek oświatowo – wychowawczych

R A P O R T
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1.200,00
3.200,00

W minionym roku w II Liceum Ogólnokształcącym
w Łowiczu zrealizowano zajęcia profilaktyczne
z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą:
„Konsekwencje i wpływ alkoholu na rozwój
psychofizyczny młodego człowieka”, w których
udział wzięło 90 uczniów szkoły. W Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 zrealizowano zajęcia
profilaktyczne pod nazwą: „Sprawdź, czy to Ci się
opłaca ”, z zakresu profilaktyki uzależnień.
W zajęciach uczestniczyło 63 uczniów szkoły.
Zajęcia zrealizowała specjalistka terapii uzależnień.
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W ramach działań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii w II Liceum Ogólnokształcącym
zrealizowano warsztaty profilaktyczne pod nazwą:
„Współczesne narkotyki, - dopalacze jak się przed
nimi bronić”, w których wzięło udział 90 uczniów
szkoły.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3
zrealizowano program wykładowo – warsztatowy
dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień –
narkotyki, dopalacze, w których wzięło udział 97
uczniów szkoły.
Cele realizowanych programów to:
- przekazanie podstawowych informacji
o zagrożeniach wynikających z eksperymentowania
ze środkami zmieniającymi świadomość;
- ukształtowanie umiejętności rozpoznawania
symptomów wchodzenia w uzależnienie;
- poznanie skutków zażywania środków
psychoaktywnych (w tym dopalaczy) w sferze
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz skutków
społecznych;
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4
zrealizowano warsztaty z zakresu przeciwdziałania
narkomanii, w których uczestniczyło 155 uczniów
szkoły.
Program realizował psychoterapeuta z Punktu
Interwencji Kryzysowej re-START w Łodzi.

W ramach realizacji zadania, dofinansowano w 2021
roku organizację różnorodnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.
Dotacje na realizację zadań otrzymały niżej
wymienione kluby sportowe:
1. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”
– 22.000,00 zł (tenis stołowy).

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

158.500,00
65.604,33

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego
szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży
(chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy
w tygodniu i prowadzone były przez 2 instruktorów.
W 2021 roku systematycznie uczęszczało na treningi
i reprezentowało UMKS Księżak w różnej rangi
zawodach 15 osób. Zorganizowano około 25
wyjazdów na zawody sportowe i mecze.
2. Uczniowski Klub Sportowy Soccer Kids Łowicz
– 24.000,00 zł (piłka nożna).
Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie
piłka nożna prowadzone były dla 6 grup
uczestników (kategoria Orlik – 2 grupy, kategoria
Żak – 2 grupy, kategoria Skrzat – 2 grupy). Treningi
w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, odbywały się
dla każdej kategorii wiekowej 2 razy w tygodniu.
Natomiast od sierpnia do grudnia 2021 roku zajęcia
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odbywały się w rozkładach: kategoria Orlik (treningi
3 razy w tygodniu), kategoria Żak (treningi 3 razy
w tygodniu), kategoria Skrzat (treningi 2 razy
w tygodniu).
Łącznie zrealizowano 376 jednostek treningowych,
dla około 60 zawodników. Uczestnicy uzyskali
wiedzę na temat zdrowego stylu życia wolnego od
alkoholu i narkotyków w ramach realizacji programu
edukacyjno-profilaktycznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom - „Zabawa z pasją
bez presji i agresji”.
3. Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” Łowicz
- 25.000,00 zł (judo).
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych
w dwóch grupach: poczatkującej i zaawansowanej
przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób –
zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5
godziny. Zajęcia były prowadzone systematycznie
zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast
w okresie od 06.04.2021 r., do 19.04.2021 r.,
w formie zdalnej (6 treningów). Zawodnicy
wystartowali siedmiokrotnie w zawodach. W dniach
27.07.2021 r. – 03.08.2021 r., młodzi judocy
(18 osób) przebywali na letnim obozie sportowym
w Bęsi na Mazurach. Klub prowadził także zajęcia
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom.
4. Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” –
14.000,00 zł (siatkówka).
Prowadzenie zajęć szkoleniowo - treningowych dla
2 drużyn męskich, (grupa młodsza i starsza)
z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy
spędzania czasu wolnego, zajęcia realizowane były
w ramach 4 godzin tygodniowo. Dominującą formą
były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi
formami ruchu w postaci ćwiczeń gimnastycznych.
W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19
w Polsce, sezon letni rozłożył się w ilości spotkań
i treningów na boiskach znajdujących się na
powietrzu. Ograniczona liczba zawodników podczas
treningu wymusiła większą liczbę godzin
treningowych tak, aby każdy chętny mógł
uczestniczyć w zajęciach.
5. Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” –
15.000,00 zł (lekkoatletyka).
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci
i młodzieży w wieku 8-11 lat (dziewcząt
i chłopców), łącznie 38 osób. Zajęcia miały
charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych. Uczestnicy
rozwijali zdolności motoryczne i ogólną kondycję
fizyczną, kształtowali i doskonalili m.in. techniki
kroku biegowego, skoku w dal, wzwyż. Treningi
prowadzono dwa razy w tygodniu po 90 minut.
Cyklicznie w zajęciach systematycznie
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uczestniczyło od 15 do 20 osób. Zawodnicy brali
udział w „Czwartkach lekkoatletycznych”, które
odbywały się w okresie wiosennym. Klub prowadził
zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” –
26.000,00 zł.
Klub do 31 grudnia 2021 roku przeszkolił 37
zawodników z lekkoatletyki. Do 24 marca 2021 r.,
prowadzono zajęcia dwa razy w tygodniu na hali
OSiR nr 2 w Łowiczu. W związku z ograniczeniami
związanymi z pandemią Covid-19 w Polsce od
25.03.2021 r. do 11.04.2021 r., klub zawiesił zajęcia.
Od 12.04.2021 r. do 30.09.2021 r., zawodnicy
trenowali trzy razy w tygodniu na świeżym
powietrzu (park Błonie, OSiR nr 1 – stadion). Brali
także udział w zawodach lekkoatletycznych,
zawodach szachowych oraz w letnim obozie
w Pieckach na Mazurach (33 osoby). Klub
zorganizował zajęcia profilaktyczne pn. „Spójrz
Inaczej – program zajęć wychowawczoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

7. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” –
5.500,00 zł.
Klub prowadził treningi w trzech grupach
wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat
oraz dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy
w tygodniu od 60 do 90 minut. Łącznie w zajęciach
uczestniczyło 36 osób. Zorganizowano trzy
spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień
i patologii społecznych. Zawodnicy w związku
z pandemią COVID - 19 nie wzięli udziału
w planowanych zawodach, ale udało się przystąpić
do egzaminów na stopnie kyu.
8. UKS „Pijarski Klub Sportowy” – 14.000,00 zł.
Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych,
szachów oraz piłki siatkowej, w celu zapewnienia
młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego,
w tym poprawienie sprawności psychoruchowej
dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu
życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych
i terapeutycznych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz choroby alkoholowej.
Do 31 grudnia 2021 r. zrealizowano łącznie 212
godzin zajęć treningowych. Liczba uczestników
zadania wyniosła 50 osób, w tym 19 uczestników
sekcji biegowej oraz 31 uczestników sekcji
szachowej. Zawodnicy sekcji biegowej wzięli udział
w 25 imprezach biegowych na różnych szczeblach,
w których zajęli 49 miejsc na podium, w tym
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odnieśli 36 zwycięstw. Zawodnicy sekcji szachowej
uczestniczyli w 43 turniejach szachowych na
różnych szczeblach, w tym w Mistrzostwach
Województwa Juniorów w Szachach,
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów
w Szachach, w Igrzyskach Dzieci w Szachach
Drużynowych do szczebla finału wojewódzkiego
włącznie oraz w rozgrywkach drużynowych III Ligi
Seniorów w Szachach Klasycznych.
9. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne
KARINO
– 13.000,00 zł.
Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe
w KARINO 2021”, polegała na prowadzeniu
pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch
grupach wiekowych (7-12 lat) i (13-18 lat),
propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnieniu
prawidłowego rozwoju fizycznego, nabyciu podstaw
techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzeniu
zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
W realizacji zadania udział wzięło 15 osób.
Zorganizowano 10 zajęć z profilaktyki uzależnień.
Ponadto dofinansowano zatrudnienie czerech
animatorów sportu na dwóch boiskach sportowych
„Orlikach” na kwotę: 65.604,33 zł.

Półkolonie zimowe zorganizowano w trzech
szkołach podstawowych nr 1, 2 i 3. Półkolonie
zorganizowano
w terminie od 04.01.2021 r. 15.01.2021 r.
Ogółem w półkoloniach zimowych uczestniczyło:
- w Szkole Podstawowej nr 1 - 24 uczniów danej
szkoły,

Tworzenie dodatkowych form spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
wywodzących się z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym

87.431,69
20.331,09

- w Szkole Podstawowej nr 2 - 24 uczniów danej
szkoły,
- w Szkole Podstawowej nr 3 - 24 uczniów danej
szkoły.
W trakcie trwania półkolonii dzieci uczestniczyły
w różnorodnych zajęciach organizowanych na
terenie szkół,
między innymi w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
zajęciach wychowawczych, prozdrowotnych i
profilaktycznych.
Z uwagi na wytyczne MEN,MZ i GIS półkolonie
zimowe były organizowane uwzględniając znacznie
większy reżim sanitarny.
Większość zajęć była prowadzona stacjonarnie,
dlatego organizatorzy zadbali, aby zajęcia były
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ciekawe i bardziej atrakcyjne poprzez ich
różnorodność. Były to przykładowo warsztaty
garncarskie, zajęcia sportowe, plastyczne oraz udział
w pokazie koni Stowarzyszenia RehabilitacyjnoEdukacyjnego Karino z Otolic.
W okresie wakacji zorganizowano jeden turnus
półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 3
w Łowiczu w terminie od 28 czerwca do 9 lipca
2021 roku. W półkoloniach wzięło udział 35
uczniów miejskich szkół podstawowych, grupa
dzieci młodszych liczyła 12 uczestników, natomiast
grupa dzieci starszych liczyła 14 uczestników.
Półkolonie odbywały się pod hasłem: „Wakacje
z emocjami”. W ramach organizowanych zajęć
dzieci wyjechały na wycieczkę do Stowarzyszenia
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego KARINO do Otolic,
do Parku Rozrywki „Sady Klemensa”
w Podskarbicach Szlacheckich, do Nieborowa do
„Stajni u Kowala” oraz do ZOO w Borysewie.

Wspieranie miejsc mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży, stanowiących alternatywę
dla zachowań ryzykownych

0,00

Z uwagi na epidemię w związku z zagrożeniem
COVID-19
w Polsce, nie podjęto realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania zrealizowano autorski
program wykładowo-warsztatowy dla rodziców pod
nazwą: „Nowe narkotyki, dopalacze”, w których
uczestniczyli rodzice uczniów z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 3 (40 rodziców)
i rodzice uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu (298 rodziców).
Cele realizowanego programu to:

Podejmowanie działań edukacyjnych
dotyczących przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii
adresowanych do rodziców

1.800,00

- przekazanie podstawowych informacji o środkach
zmieniających świadomość, w tym dopalaczach;
- ukształtowanie umiejętności rozpoznawania
symptomów użycia określonych narkotyków;
- rozpoznawanie zagrożeń wynikających
z zażywania dopalaczy;
- ukształtowanie umiejętności rozpoznawania fazy
uzależnienia po zachowaniu się dziecka;
- ukształtowanie umiejętności reagowania w sytuacji
podejrzenia o zażywanie dopalaczy;
- poznanie instytucji pomocowych znajdujących się
na terenie województwa łódzkiego;
- ukształtowanie podstawowych umiejętności
komunikowania się z dzieckiem w sytuacji
zagrożenia;
- przekazanie informacji o sposobach skutecznej
współpracy ze szkołą w zakresie profilaktyki
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narkomanii.
Ponadto w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4
w Łowiczu zrealizowano szkolenie dla rodziców
z zakresu profilaktyki narkotykowej pt. „Zagrożenia
dzieci i młodzieży we współczesnym świecie”.
Szkolenie odbyło się w formie online.
Rodzice, w liczbie 524 osoby, otrzymali link do
szkolenia prowadzonego przez psychoterapeutę.
Rodzice mieli dostęp do treści szkolenia w dniach
18-30 listopada 2021 r. Wybór takiej formy
szkolenia podyktowany był trudną sytuacją
epidemiczną.

Prowadzenie działalności profilaktycznej
w stosunku do dzieci
i młodzieży (m.in. konkursów, imprez
integracyjnych, happeningów, koncertów
i innych)

Prowadzenie edukacji publicznej
za pośrednictwem środków masowego
przekazu oraz organizowanie lokalnych
kampanii, akcji profilaktycznych
oraz udział w ogólnopolskich
kampaniach na rzecz przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii

Zakup wydawnictw, prasy i innych
materiałów edukacyjnych oraz
opracowywanie i wykonywanie
materiałów służących oddziaływaniom
profilaktycznym
z zakresu miejskiego programu

18.573,99

Wzorem lat ubiegłych, również w minionym roku
kalendarzowym, dofinansowano zakup
różnorodnych słodyczy oraz artykułów piśmiennych
i biurowych, które posłużyły do przygotowania
paczek z okazji „Choinki 2021” dla najmłodszych
dzieci z terenu miasta. Paczki przygotowano dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz
przedszkolaków. Z uwagi na zagrożenie
epidemiczne odstąpiono od realizacji imprezy
integracyjnej, rekreacyjnej dla dzieci w formie
imprezy miejskiej na otwartym powietrzu.

0,00

Zadanie realizowano w formie zamieszczania
informacji na stronie internetowej urzędu oraz
innych internetowych portalach prasowych. Ponadto
przygotowywano różnorodne informacje dotyczące
realizowanych zadań z zakresu profilaktyki
alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
do serwisów prasowych urzędu.

12.290,00

W ramach realizacji zadania sfinansowano kolejną
prenumeratę jednego egzemplarza czasopisma
„Świat Problemów”
– miesięcznika poświęconego profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Ponadto, kontynuowano prenumeratę dwunastu
egzemplarzy czasopisma „Remedium”. Czasopismo
„Remedium” jest miesięcznikiem poruszającym
problematykę profilaktyki i promocji zdrowego stylu
życia oraz poszerzającym wiedzę z zakresu
problemów wychowawczych. Czasopismo
„Remedium” przekazywane jest do wszystkich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
miasta Łowicza. Dokonano zakupu pakietu
edukacyjnego pod nazwą: „Reaguj na przemoc”.

4.920,00

Ponadto, dokonano zakupu pakietu materiałów
profilaktycznych w formie filmów edukacyjnych
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pod nazwą: „Nie zamykaj oczu”.
Zakupiono zeszyty ćwiczeń do realizacji
rekomendowanego programu profilaktycznego pod
nazwą; „Przyjaciele Zippiego”.
W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii zakupiono pakiet edukacyjny pod
nazwą: „ Dopalacze -powiedz STOP”.

Organizowanie, współorganizowanie
i finansowanie szkoleń, warsztatów
i konferencji, podnoszących poziom
wiedzy, kwalifikacji i umiejętności osób
realizujących zadania profilaktyczne
oraz członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Rozszerzenie oferty z zakresu
rozwiązywania problemów
alkoholowych poprzez doposażenie
placów zabaw

11.632,56

W ramach realizacji zadania sześciu członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uczestniczyło w szkoleniach pod
nazwą: „Jak skutecznie realizować zadania Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ”, „Jak
motywować do podjęcia leczenia”, Przygotowanie
do kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych”, „Weryfikacja wydruków kas
fiskalnych”.
Ponadto przygotowano i zrealizowano szkolenie dla
przyszłych realizatorów rekomendowanego
programu profilaktycznego pod nazwą „Przyjaciele
Zippiego”. Przeszkolono 18 nauczycieli
samorządowych szkół podstawowych.

114.621,86

W ramach realizacji zadania wykonano plac zabaw
z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego
w miejsce mocno wyeksploatowanego
wcześniejszego placu zabaw.
Opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę
prac o wartości zamówienia 114 621,86 zł.
Zostały zamontowane następujące urządzenia
zabawowe:
- huśtawka dwuosobowa z siedziskiem kubełkowym
– 1 szt.,
- huśtawka dwuosobowa z siedziskiem typu
deseczka – 1 szt.,
- huśtawka wagowa dwuosobowa – 2szt.,
- bujaki sprężynowe – 3 szt.,
- piaskownica – 1szt.,
- zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią – 1szt.,
- fitness typu orbitrek – 1szt.,
- fitness typu biegacz – 1szt.,
- fitness typu wahadło – 1szt.,
- ławki parkowe – 4 szt.,
- kosze parkowe – 4 szt.,
- tablica informacyjna – 1 szt.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 1 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
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w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
członkowie gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych upoważnieni przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), mogą dokonywać
kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad i warunków korzystania z tych
zezwoleń. Kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych dokonuje się również w oparciu
o ustawę prawo przedsiębiorców, która wprowadziła
obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy
o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Kontrole punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
prowadzone przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

W 2021 roku zespół kontrolujący Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeprowadził 20 kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.
bez zaangażowania
środków finansowych

W trakcie prowadzonych kontroli przypominano,
między innymi, przedsiębiorcom o konieczności
przestrzegania zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym
oraz o zakazie podawania i spożywania napojów
alkoholowych w sklepie i jego najbliższej okolicy.
Ponadto, do zadań Komisji należy również
opiniowanie w formie postanowień zgodności
lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej.
W 2021 roku Komisja zaopiniowała i wydała 8
postanowień w sprawie zgodności z przyjętym przez
Gminę Miasta Łowicza limitem liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zgodności
z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Wszystkie wydane w 2021 roku postanowienia
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych były pozytywne.

Występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela posiłkowego

Składanie do organów policji wniosków
o wszczęcie postępowania dowodowego
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bez zaangażowania
środków finansowych

bez zaangażowania
środków finansowych

W minionym roku nie miało miejsca takie zdarzenie.

W minionym roku Wydział Spraw Lokalowych
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego nie
wszczynał żadnego postępowania w sprawie
o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. W 2021 roku nie składano do
organów policji żadnych wniosków o wszczęcie
postępowania dowodowego w związku z
naruszeniem przepisów określonych w artykule 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

W ramach realizacji zadania finansowano koszty
wynagrodzenia osoby sprawującej nadzór nad
obiektem, w którym dyżurują specjaliści z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
organizują spotkania samopomocowe ruchy
anonimowe.
Ponadto, ponoszono wydatki związane
z utrzymaniem obiektu, np. w związku z zakupem
oleju opałowego, energii, wody i ścieków.

Współpraca i wsparcie działań instytucji,
stowarzyszeń pozarządowych i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii

27.859,56

Promocja zdrowego, trzeźwego stylu
życia poprzez organizację Łowickiego
Biegu Trzeźwości

0,00

Prowadzenie rozmów motywujących
z osobami uzależnionymi od alkoholu
oraz ponoszenie wydatków związanych
z działalnością Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

34.174,61

Ponadto, w ramach realizacji zadania w trybie
małych zleceń – pominięcie procedury konkursowej
przyznano dotację w wysokości: 3.408,00 złotych na
realizacje zadania pod nazwą: „Wybieram
aktywność fizyczną”.
Głównym celem projektu była edukacja w zakresie
szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków
i innych używek oraz uświadomienie, jakie
konsekwencje zdrowotne, społeczne i moralne niosą
za sobą uzależnienia.

Z uwagi na epidemię w związku z zagrożeniem
COVID - 19, nie podjęto realizacji zadania.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyło
się 13 posiedzeń plenarnych Komisji w pełnym
składzie osobowym (jedno posiedzenie - poza
harmonogramem spotkań Komisji) oraz 12
posiedzeń zespołu motywacyjno – interwencyjnego,
12 posiedzeń zespołu profilaktyczno – kontrolnego
oraz w ramach zespołu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie przedstawicielka komisji uczestniczyła w
18 posiedzeniach zespołu, w trakcie których
uczestniczyła w 48 posiedzeniach grup roboczych
powoływanych w oparciu o procedurę „Niebieskiej
Karty”. W 2021 roku Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pracowała w 6-osobowym składzie.
W 2021 roku Komisja rozpatrzyła łącznie 40 spraw
dotyczących zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego:
- 29 nowych spraw, które wpłynęły do MKRPA w
2021 roku,
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- pozostałych 11 spraw to sprawy z lat poprzednich.
Komisja umorzyła 10 spraw, a 8 - skierowała do
sądu, celem kontynuowania sądowej procedury
zobowiązania do leczenia odwykowego.
Do MKRPA w 2021 roku wnioski o leczenie
odwykowe wnieśli:
- Prokuratora Rejonowa – 4,
- Komenda Powiatowa Policji – 7,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 6,
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy
Rodzinni – 1,
- członkowie rodzin – 11.
Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021
roku stanowiły kwotę: 29.660,40 zł.
Członkowie zespołu motywacyjno-interwencyjnego
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzili wielokrotnie rozmowy z
osobami skierowanymi do Komisji, celem podjęcia
przez nich dobrowolnego leczenia odwykowego,
ponadto prowadzono wiele rozmów z członkami ich
rodzin.
Pomimo dalszego zagrożenia COVID - 19, wszyscy
członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pracowali w trybie
stacjonarnym, zachowując zalecane obostrzenia
sanitarne.
Współpraca z instytucjami: szkołami
podstawowymi i średnimi,
Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym w Zgierzu, Sądem
Rejonowym w Łowiczu, Komendą
Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Łowiczu,
Poradnią Leczenia Uzależnień, Polskim
Czerwonym Krzyżem, Powiatową Stacją
Sanitarno -Epidemiologiczną,
Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, Ogólnopolskim
Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”, Państwową
Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, stowarzyszeniami
działającymi w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
i innymi instytucjami

Rozeznanie stanu problemów
alkoholowych, narkomanii oraz
przemocy w rodzinie na terenie miasta
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bez zaangażowania
środków finansowych

0,00

Kontynuowano współpracę z przedstawicielami
wszystkich instytucji i placówek funkcjonujących
na terenie miasta, związanych z problematyką
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z powodu dalszego zagrożenia COVID – 19,
współpraca przebiegała w sposób ograniczony.

Z uwagi na epidemię w związku z zagrożeniem
COVID - 19
w roku bieżącym, nie podjęto realizacji zadania.
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Wspomaganie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej

W przypadku utworzenia Centrum
Integracji Społecznej przewiduje się
udzielenie wsparcia finansowego

bez zaangażowania
środków finansowych

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje jako
jedno z zadań własnych gminy, możliwości
wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Ponieważ na terenie nasze miasta nie funkcjonuje
taka placówka, dlatego nie zachodziła potrzeba
wydatkowania środków finansowych na powyższe
zadanie.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego

Pomoc społeczna osobom uzależnionym
i ich rodzinom

370.833,71
18.059,10
środki MOPS

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej
państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im
życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ogółem objął pomocą materialną 846 rodzin; liczba
osób w tych rodzinach - 1636. Pomocy społecznej
udziela się osobom i rodzinom, między innymi
z powodu alkoholizmu oraz narkomanii. I tak
z powodu alkoholizmu w minionym roku objęto
pomocą społeczną 53 rodziny (liczba osób w tych
rodzinach 74), a z powodu narkomanii pomocą
objęto 5 rodzin (liczba osób w tych rodzinach 14).
W 2021 roku nie zawarto kontraktów socjalnych,
w związku z występowaniem narkomanii
lub alkoholizmu.
W/w rodzinom przyznano pomoc materialną na
kwotę: 370.833,71 złotych i 18.059,10 złotych.
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Tab. 57. | Wydatki w dziale 851 rozdziale 85154:
Plan

Wykonanie

%

599 188,60

85,60

Dział 851 Ochrona zdrowia
Ogółem

700 000,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2820 Dotacje celowe

224.000,00

196.908,00

87,91

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.

3.000,00

1.400,00

46,67

§ 4120 Składki na fundusz pracy

8.000,00

4.745,42

59,32

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

157,81

15,78

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

200.000,00

151.879,50

75,94

§ 4220 Zakup środków żywności

48.000,00

45.310,60

94,40

§ 4260 Zakup energii

26.000,00

24.022,39

92,39

§ 4300 Zakup usług pozostałych

7.000,00

3.304,30

47,20

§ 4610 Koszty postęp. sądowego i prokur.

55.800,00

51.956,11

93,11

167,00

0,00

0,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

Łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 zaplanowano kwotę: 700 000,00 złotych; wydatkowano kwotę:
599 188,60 złotych. Bez inwestycji
Tab. 58. | Wydatki w dziale 851 rozdziale 85153:
Plan

Wykonanie

%

44 032,62

88,06

2.022,00

2.021,53

99,98

500,00

0,00

0,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

23.978,00

22.760,00

94,92

§ 4210 Materiały i wyposażenie

7.300,00

5.492,76

75,24

§ 4220 Zakup środków żywności

2.800,00

2.773,83

99,06

§ 4300 Zakup usług pozostałych

12.400,00

10.984,50

88,58

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

1.000,00

0,00

0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia
Ogółem

50 000,00
Rozdział 85154 Zwalczanie narkomanii

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.
§ 4120 Składki na fundusz pracy
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Łącznie w dziale 851 rozdziale 85153 zaplanowano kwotę: 50.000,00 złotych; wydatkowano kwotę:
44 032,62 zł.
Tab. 59. | Łącznie w dziale 851 zaplanowano:
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan

Wykonanie

%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

50.000,00

44.032,62

88,06

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

700.000,00

599.188,60

85,60

Ogółem

750.000,00

643.221,22

85,76
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XIV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku polegała na wspieraniu realizacji
zadań publicznych poprzez przekazanie z budżetu Miasta Łowicza dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
zadań publicznych.
Zlecenie zadań publicznych organizacjom wraz z udzieleniem dotacji następowało po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert w takich dziedzinach jak: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i nauka, wypoczynek dzieci i młodzieży; działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych. Również na oferty, które zostały złożone z własnej inicjatywy organizacji
pozarządowych lub innego podmiotu uprawnionego wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy samorząd może zlecić
realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem trybu otwartego
konkursu ofert.
Tryb uproszczony (bez konkursu ofert) tzw. „Małe Granty” ma zastosowanie wyłącznie wtedy,
gdy podmiot wnioskujący o zlecenie zadania poza konkursem ubiega się o dofinansowanie lub finansowanie
zadania publicznego nieprzekraczającego kwoty 10 000,00 zł, a zadanie publiczne ma być realizowane do 90
dni. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i naborach ofert/wniosków podano do publicznej wiadomości,
zamieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu
i tablicy ogłoszeń. Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy na rok 2021
rozpoczęło się w lutym 2021 r., wraz z ogłoszeniem konkursu na zadania całoroczne. Burmistrz Miasta Łowicza
ogłosił 1 konkurs ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i naborach ofert/wniosków podano do publicznej wiadomości,
zamieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu
i tablicy ogłoszeń. Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy na rok 2021
rozpoczęło z ogłoszeniem konkursu na zadania całoroczne w dniu 22 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Łowicza
ogłosił 1 konkurs ofert, na wsparcie realizacji zadań publicznych.
W Otwartym Konkursie Ofert w sumie złożono 27 ofert, na 25 wyspecyfikowanych zadań publicznych.
Dofinansowanie otrzymało 24 złożone oferty. Ostatecznie po przeprowadzeniu konkursu przyznano 24 dotacji,
uznano je za celowe, zawarto zatem 24 umowy, natomiast 3 oferty zostały odrzucone na etapie oceny
merytorycznej.
Dodatkowo w ramach formuły uproszczonej, tzw. „Małych Grantów” złożono 2 oferty przez
2 organizacje pozarządowe. Obie otrzymały dofinansowanie, podpisano 2 umowy.
Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie realizacji zadania na łączną kwotę: 653 788,00 zł.
Dofinansowano na zadania w zakresie:
1)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - w kwocie 260 000,00 zł;

2)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w kwocie 78 000,00 zł;

3)

turystyki i krajoznawstwa - w kwocie 35 000,00 zł;

4)

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w kwocie 199 788,00 zł;

5)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - w kwocie 61 000,00 zł;

6)

działalność na rzecz dzieci i młodzieży: w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – w kwocie
20 000,00 zł.

R A P O R T
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Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2021 roku w ramach Otwartego
Konkursu Ofert wyniosła 653 788,00 zł, natomiast po zakończeniu zadań przez organizacje wykorzystano
kwotę dotacji w wysokości ogółem 632 244,97 zł a zatem 21 543,03 zł podlegało zwrotowi.
Złożono 2 oferty na tzw. „Małe Granty”.
Tab. 60. | Zestawienie osiągniętych rezultatów realizacji programu określa poniższa tabela:
Wartość

Miernik
Liczba organizacji, które złożyły oferty

22

Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

1

Liczba ofert złożonych w konkursach

27

Liczba umów zawartych w wyniku rozstrzygnięć konkursowych

24

Wysokość środków przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert

653 788,00 zł

Wysokość środków przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert

653 788,00 zł

Wysokość środków wykorzystanych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

632 244,97 zł

Wysokość środków zwróconych w ramach otwartych konkursów ofert

21 543,03 zł

Liczba rozwiązanych umów (przed przekazaniem środków)

0

Liczba niepodjętych zadań mimo pozytywnego rozstrzygnięcia

1

Liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym („Małe Granty”)

2

Liczba umów zawartych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

2

Wysokość środków przyznanych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

0 zł

Wysokość środków przekazanych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

0 zł

Wysokość środków zwróconych w wyniku postępowaniu na podstawie art. 19a

2 880,00 zł

Liczba rozwiązanych umów

1

Liczba niepodjętych zadań mimo pozytywnego rozstrzygnięcia

1
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Tabela nr 61. | Realizacja zadań publicznych w 2021 r.:
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Kwota
L.p.

1.

2.

Nazwa organizacji

Miejski Uczniowski Klub
Sportowy „Pelikan”
Łowicz
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: piłka nożna

Uczniowski Miejski Klub
Sportowy Księżak
w Łowiczu
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: koszykówka

R A P O R T

O S T A N I E

Nazwa zadania

Cel zadania

Trening czyni mistrza – trenuję
zyskuję

Realizacja zadnia publicznego pn. „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuję”.
Zajęcia treningowe prowadzone były w 8 grupach (drużynach) według kategorii
wiekowej stosownie do postanowień wynikających z regulaminów Polskiego
Związku Piłki Nożnej w oparciu o opracowane Programy Szkoleniowe
(w rocznikach od 2003 do 2009). Treningi prowadzone były przez trenerów
posiadających odpowiednie licencje ( 3 trenerów z licencją UEFA A, 5 trenerów
z licencją UEFA B). Zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu. W okresie
letnim treningi odbywały się na boiskach, natomiast w okresie zimowym na
boisku na salach gimnastycznych, a także na siłowni. Boiska i sale udostępniane
są klubowi bezpłatnie przez Gminę Miasto Łowicz.

Koszykówka moim sportem

Realizacja zadania pn. „Koszykówka moim sportem”, W klubie w sekcji
koszykówki jest łącznie około 100 zawodników uczestniczących systematycznie
w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w zakresie koszykówki. Zajęcia
szkoleniowo – treningowe odbywały się od 2 do 4 razy w tygodniu dla każdej
grupy treningowej po 1,5 godziny. Zrealizowano w sumie blisko 520 zajęć
szkoleniowo-treningowych w zakresie koszykówki (z każdą grupą osobno,
w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i tematyką konkretnych
zajęć zgodnie z programami szkolenia opracowanymi przez instruktorów
i trenerów. Klub zorganizował około 40 wyjazdów na zawody regionalne i
turnieje oraz turnieje towarzyskie koszykówki dla drużyn młodzieżowych. Ponad
64 zawodników i zawodniczek uczestniczyło w rozgrywkach i zawodach.
Zrealizowano ponad 700 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych. Zawodnicy
przygotowywali się na obozie letnim w Brennej 6-15.08.2021
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wykorzyst
anej
dotacji (zł)

150 000,00

100 000,00

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

3.

4.

5.

Uczniowski Klub
Sportowy „Akademia
Piłkarska Champions”
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: piłka nożna

Uczniowski Miejski Klub
Sportowy „KSIĘŻAK”
w Łowiczu

Uczniowski Klub
Sportowy „Akademia
Pelikan”
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu –
dyscyplina: piłka nożna

R A P O R T

O S T A N I E

Piłka nożna dla dzieci

Tenis stołowy moim sportem

Łączy nas piłka

Celem realizacji zadnia pn: „Piłka nożna dla dzieci” było zachęcenie dzieci do gry
w piłkę nożną i promowanie jej jako formy wszechstronnej aktywności ruchowej
i spędzania wolnego czasu jak również stwarzanie możliwości rozwoju
utalentowanym sportowo dzieciom. Cel główny został osiągnięty i świadczy
o tym fakt bardzo dużego zainteresowania prowadzonymi przez nas zajęciami.
Obrazuje to liczebność poszczególnych grup: 2016-17 - 18 osób, grupa 2015-16 –
20 osób, grupa 2013 – 15 osób, grupa 2013A – 15 osób, grupa 2011-12 – 18 osób.
Oprócz tego zrealizowane zostały cele szkoleniowe, które szczegółowo zostały
rozpisane w mezocyklach treningowych dla poszczególnych grup - wynikające
bezpośrednio z realizacji Programu Szkolenia PZPN. Dzieci oprócz treningów, w
ramach których nabyły umiejętności techniczno-taktycznych z zakresu piłki
nożnej nauczyły się współdziałać w zespole oraz rozwinęły umiejętność
współzawodnictwa
Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego szkoleniowo-treningowych dla
dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu
i prowadzone były przez 2 instruktorów. W 2021 roku systematycznie uczęszczało
na treningi i reprezentowało UMKS Księżak w różnej rangi zawodach 15 osób.
Zorganizowano około 25 wyjazdów na zawody sportowe i mecze.

Zajęcia szkoleniowo-treningowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie piłka nożna prowadzone były dla 6 grup uczestników (kategoria
Orlik – 2 grupy, kategoria Żak – 2 grupy, kategoria Skrzat- 2 grupy). Treningi
w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, odbywały się dla każdej kategorii
wiekowej 2 razy w tygodniu. Natomiast od sierpnia do grudnia 2021 roku zajęcia
odbywały się w rozkładach : kategoria Orlik ( treningi 3 razy w tygodniu),
kategoria Żak (treningi 3 razy w tygodniu), kategoria Skrzat (treningi 2 razy
w tygodniu). Łącznie zrealizowano 376 jednostek treningowych, dla około 60
zawodników. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat zdrowego stylu życia wolnego
od alkoholu i narkotyków w ramach realizacji programu edukacyjno-
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10 000,00
Małe
Granty

21 659,61

24 000,00

profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom „Zabawa z pasją bez
presji i agresji”.

6.

7.

8.

Międzyszkolny Klub
Sportowy „ZRYW”

Uczniowski Klub
Sportowy „KORABKA”
w Łowiczu

Uczniowski Klub
Sportowy KORABKA
w Łowiczu

9.

R A P O R T

Uczniowski Klub

O S T A N I E

Trening czyni mistrza

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej
i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia
odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. Zajęcia były prowadzone
systematycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, natomiast w okresie od 06
kwietnia 2021 roku do 19 kwietnia 2022 r., w formie zdalnej (6 treningów).
Zawodnicy wystartowali siedmiokrotnie w zawodach. W dniach 27.07.2021 r. –
03.08. 2021 r. , młodzi judocy (18 osób) przebywali na letnim obozie sportowym
w Bęsi na Mazurach. Klub prowadził także zajęcia profilaktyczne zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom .

25 000,00

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Łowicza w
dyscyplinie piłka siatkowa

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (grupa
młodsza i starsza) z zakresu piłki siatkowej, jako alternatywnej formy spędzania
czasu wolnego, zajęcia realizowane były w ramach 4 godzin tygodniowo.
Dominującą formą były gry i zabawy ruchowe, uzupełniane ścisłymi formami ruchu
w postaci ćwiczeń gimnastycznych. W związku z obostrzeniami związanymi
z Covd-19 w Polsce, sezon letni rozłożył się w ilości spotkań i treningów na
boiskach znajdujących się na powietrzu. Ograniczona liczba zawodników podczas
treningu wymusiła większą liczbę godzin treningowych, tak aby każdy chętny mógł
uczestniczyć w zajęciach.

14 000,00

Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych szkolenioworekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta
Łowicza w dyscyplinie lekka
atletyka

Lekkoatletyka i szachy-sport

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-11 lat
(dziewcząt i chłopców), łącznie 38 osób. Zajęcia miały charakter ćwiczeń
ogólnorozwojowych. Uczestnicy rozwijali zdolności motoryczne i ogólną kondycję
fizyczną, kształtowali i doskonalili m.in techniki kroku biegowego, skoku w dal,
wzwyż. Treningi prowadzono dwa razy w tygodniu po 90 minut. Cyklicznie w
zajęciach systematycznie uczestniczy od 15 do 20 osób. Zawodnicy brali także
udział w „Czwartkach lekkoatletycznych” , które odbyły się w okresie wiosennym.

15 000,00

Klub prowadził zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
Klub do 31 grudnia 2021 roku przeszkolił 37 zawodników z lekkoatletyki. Do 24
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26 000,00

Sportowy „Jedynka”
w Łowiczu

10.

Łowicki Klub Karate
Kyokushin Fighter
w Łowiczu

dla każdego

Karate moim sportem

marca 2021 r., prowadzono zajęcia dwa razy w tygodniu na hali OSiR nr 2
w Łowiczu. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid- 19 w
Polsce od 25.03.2021 do 11.04.2021 r. klub zawiesił zajęcia. Od 12.04.2021 do
30.09.2021 r., zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu na świeżym powietrzu
(park Błonie, OSiR nr 1 – stadion).
Brali także udział w zawodach
lekkoatletycznych, zawodach szachowych oraz w letnim obozie w Pieckach na
Mazurach ( 33 osoby). Klub zorganizował zajęcia z profilaktyki uzależnień pn:
„Spójrz inaczej program zajęć wychowawczo – profilaktyczny dla dzieci
i młodzieży.”
Klub prowadził treningi w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9 lat
i 10-13 lat oraz dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu od 60 do 90
minut. Łącznie udział w zajęciach uczestniczyło 36 osób. Zorganizowano trzy
spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych. Zawodnicy
w związku z pandemią Covid- 19 nie wzięli udziału w planowanych zawodach,
ale udało się przystąpić do egzaminów na stopnie kyu.

5 421,63

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów
lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, w celu zapewnienia młodzieży
prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej
dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

11.

Uczniowski Klub
Sportowy „Pijarski Klub
Sportowy”

R A P O R T

O S T A N I E

Szkolenie dzieci i młodzieży
w zakresie biegów
lekkoatletycznych, szachów
oraz piłki siatkowej

Do 31 grudnia 2021 r., zrealizowano łącznie 212 godzin zajęć treningowych. Liczba
uczestników zadania wyniosła łącznie 50 osób, w tym 19 uczestników sekcji
biegowej oraz 31 uczestników sekcji szachowej. Zawodnicy sekcji biegowej wzięli
udział w 25 imprezach biegowych na różnych szczeblach, w których zajęli 49
miejsc na podium, w tym odnieśli 36 zwycięstw. Zawodnicy sekcji szachowej
uczestniczyli w 43 turniejach szachowych na różnych szczeblach, w tym
w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach, w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Juniorów w Szachach, w Igrzyskach Dzieci w Szachach
Drużynowych do szczebla finału wojewódzkiego włącznie oraz w rozgrywkach
drużynowych III Ligi Seniorów w Szachach Klasycznych.
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13 980,08

Stowarzyszenie
RehabilitacyjnoRekreacyjne
KARINO

12.

Zajęcia sportowe w KARINO
2021

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Łowickiej Koło przy
Parafii
13.

Wsparcie prowadzenia
zajęć opiekuńczowychowawczych dla dzieci
z rodzin z problemem
alkoholowym – Bratkowice

Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

14.

Edukacja oraz wspieranie
utrzymania aktywności
intelektualnej, fizycznej,
psychicznej i rozwijanie
zainteresowań oraz
zapobieganie izolacji
społecznej osób starszych

R A P O R T

O S T A N I E

Realizacja zadania pt. „Zajęcia sportowe w KARINO 2021” polegała na
prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z
terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (7-12 lat) i (13-18 lat),
propagowaniu zdrowego stylu życia,
zapewnienie prawidłowego rozwoju
fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie
zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. W realizacji zadania udział
wzięło 15 osób. Zorganizowano 10 zajęć z profilaktyki uzależnień.

Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzone
zajęcia oraz sprawowana opieka nad uczestnikami zadania stanowi ważne ogniowo
w całym systemie wychowania i opieki nad dziećmi w rodzinie, szkole czy
placówce. Wiele dzieci ma trudności oraz problemy emocjonalne związane z
nieprawidłowym funkcjonowaniem we własnej rodzinie. Realizowane zadanie
miało na celu w miarę możliwości zminimalizować te problemy, ponadto
kompensować deficyty edukacyjne, dawać poczucie akceptacji, przynależności,
bezpieczeństwa, zrozumienia i możliwości spędzenia wolnego czasu poza
obowiązkowymi zajęciami szkolnymi- w sposób pożyteczny i satysfakcjonujący dla
wychowanków. Ważnym celem pracy placówki jest zapewnienie uczestnikom
dożywiania.
Projekt „ Wybieram aktywność fizyczną” skierowany był do ok. 140 seniorów
z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a za jego główny cel przyjęto szeroko
rozumianą edukację seniorów w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu,
narkotyków i innych używek. W tym celu zrealizowano następujące działania:
nieodpłatna prelekcja dla 42 osób pn. „ Wpływ izolacji na negatywne zachowania.
Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom
izolacji i nadużywania alkoholu” . W okresie od 02.11.2021 r, do 23.12.2021 r.
przeprowadzono systematyczne cotygodniowe zajęcia z zakresu kultury fizycznej
w 7 grupach ( 2 grupy gimnastyki rozciągająco – korekcyjnej, 1 grupa gimnastyki
z elementami aerobiku, 1 grupa z elementami pilates na piłkach, 2 grupy aqua
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13 000,00

35 000,00

3 408 zł
Małe
Granty

aerobiku, 1 grupa nauki i doskonalenia pływania”.
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

15.

Stowarzyszenie Twórców
Ludowych z siedzibą w
Lublinie Koło w Łowiczu

Weekendy z kulturą ludową
otwarte warsztaty ludowe

Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory,
tradycje, zwyczaje i kultura regionu łowickiego. Prowadzone były zajęcia dla
młodzieży z nauki ginących zawodów kultury ludowej „Księżaków”. Uczestnicy
warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki łowickie, haftowali elementy
dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali wydmuszki,
pisanki, malowali obrazki z motywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia
gliniane, rzeźbili w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Warsztaty odbywały się w
drewnianej chatce na Starym Rynku w Łowiczu, w okresie od czerwca do
sierpnia 2021 roku w soboty i niedzielę.

16.

Łowickie Towarzystwo
Muzyczne im. Mikołaja
Zieleńskiego

„IV Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Mikołaja
Zieleńskiego- Łowicz- 23-24
października 2021 r.”

W związku pandemią Covid – 19 w Polsce zadanie pn. „IV Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego Łowicz - 23-24 października 2021 r.”,
nie zostało zrealizowane, dokonano zwrotu dotacji w całości.

- Zwrot 10 000,00

Pieśnią, tańcem, słowemupowszechnianie kultury ludowej
Księżaków

Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu
łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało
zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej
Księżaków. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie
kultury ludowej księżackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej
dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

12 716,20

„Cykl wystaw i wydarzeń
organizowanych w Galerii
Browarna w Łowiczu.

Realizacja zadania pn. „Cykl wystaw i wydarzeń kulturalnych organizowanych
w Galerii Browarna w Łowiczu”. W ramach zadania obyło się 6 wystaw: wystawa
jubileuszu 30-lecia Galerii Browarna- prolongowana i przearanżowana, wystawa
publikacji o sztuce wszystkich okresów(malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło
artystyczne), oraz specjalistycznych wydawnictw o najnowszym projektowaniu
książek i czasopism. pn. "W czas wymierania książek znów je pisać trzeba. Dla
nikogo, z nawyku co millenia trwa", wystawa malarstwa prof. Jacka
Sempolińskiego(1927-2012) pn. "Od Studium do Eksperymentu", wystawa haftu
politycznego Białorusinki Rufiny Bazlovej pn. "Nici z Demokracji", Indywidualna

35 000,00

Towarzystwo Dom
Ludowy

17.

18.

Mazowiecka Fundacja
Społeczno– Kulturalna
w Łowiczu
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10 000,00

wystawa malarstwa Andrzeja Bembenka pn. Stillness., wystawa klocków
architektonicznych dla dzieci Stanisława Noakowskiego z 1921 r.

19.

Stowarzyszenie Łowicki
Klub Motocyklowy
„No 16”

Motocykliści dla Łowicza

Realizacja zadania pn. „Motocykliści dla Łowicza”, polegało na organizacji
wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców miasta Łowicza. Atrakcje
przygotowane na Nowym Rynku w Łowiczu rok rocznie gromadzą coraz większą
liczbę odbiorców zainteresowanych tematem motoryzacji, bezpieczeństwa oraz
wspólną zabawą integrującą przedstawicieli różnych grup społecznych.

10 000,00

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

20.

21.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze Zarząd
Oddziału w Łowiczu

Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze Zarząd
Oddziału w Łowiczu

R A P O R T
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Przewodnik czeka
- dyżury licencjonowanych
przewodników turystycznych

Realizacja zadania pn. „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych
przewodników turystycznych”. Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez
licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy
z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią
miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie
oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas
dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście
i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na
celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. W okresie
objętym sprawozdaniem odbyło się łącznie 13 spacerów, prowadzonych przez
8 przewodników. W każdą niedzielę o godz. 13.00 przewodnik spotykał się
z turystami przy siedzibie PTTK Oddział w Łowiczu na Starym Rynku 3.

4 996,08

Pieszo i na rowerze po Ziemi
Łowickiej

Realizacja zadnia pn. „Pieszo, na rowerze i kajakiem z PTTK” zgodnie
z harmonogramem zorganizowane zostały z zakresu turystyki kajakowej: 2
imprezy kajakowe Wakacje z Tratwą na Fali cz.1, Wakacje z Tratwą na Fali cz.2,
w których łącznie udział wzięło 86 osób oraz 4 spływy kajakowe - V Spływ
Kajakowy Baby w kajaku, w którym udział wzięło 34 osób, X Spływ kajakowy
Szlakiem Dwóch Zamków, w którym udział wzięło 42 osób, II Spływ Nocny,
w którym udział wzięło 16 osób, VIII Spływ kajakowy Z Soboty w sobotę,
w którym udział wzięły 33 osoby; z zakresu turystyki pieszej 4 imprezy - II Rajd
Szlakiem Jana Wegnera, w którym udział wzięło 26 osób, VII Łowicki Rajd
Nocny W poszukiwaniu kwiatu paproci, w którym udział wzięło 121 osób, Rajd

29 624,50
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„Szlakiem Wielkiej Wojny”, w którym udział wzięło 48 osób oraz II Rajd
„Powitania Jesieni”, w którym udział wzięły 45 osoby; z zakresu turystyki
rowerowej 1 impreza - Rajd rowerowy W 100 rocznicę przybycia 10 PP do
Łowicza, w którym udział wzięły 72 osoby; oraz z zakresu turystyki pieszorowerowej XVIII Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty, w którym udział
wzięło 126 osób oraz XVI Rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK, który
zgromadził 131 osób. Łącznie w imprezach zorganizowanych w ramach zadania
publicznego udział wzięły 780 osoby.
Zakres: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

22.

Stowarzyszenie „Łowicki
Klub Amazonek”
Edukacja oraz wsparcie
aktywności fizycznej
i psychicznej kobiet
dotkniętych chorobą
nowotworową piersi

Razem raźniej

Realizacja zadania pn. „Razem Raźniej” polegała na systematycznych ćwiczeniach
gimnastycznych grupowych i indywidualnych, integracji, edukacji oraz wsparciu
psychofizycznym kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Uczestniczki
zajęć ćwiczyły pod kierownictwem wykwalifikowanej rehabilitantki dzięki temu
znacznie poprawiły sprawność fizyczną i psychofizyczną, która została osłabiona
przez operacje chirurgiczne, chemioterapię , radioterapię czy hormonoterapię.

Wyedukowany i aktywny
ruchowo diabetyk żyje dłużej

Realizacja zadania pn. „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej”.
Stowarzyszenie diabetyków w swojej działalności priorytetową rangę nadaje
powszechnej edukacji samych chorych na cukrzycę i upowszechniania wiedzy o
tej chorobie wśród społeczeństwa, oprócz edukacji celem stowarzyszenia jest
integracja diabetyków i samopomoc.

Zajęcia rekreacyjne na koniach
2021

Realizacja zadnia pn. „ „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2021” w którym udział
wzięło 15 osób niepełnosprawnych. W zadania przeprowadzono
zajęcia
edukacyjno – rekreacyjnych na koniach. Osiągnięto główny rezultat tj.
zintegrowanie, edukacja, nabycie oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta
Łowicza. U wszystkich osób, które skorzystały z zajęć można zauważyć poprawę

Miejsko – Powiatowe Koło
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Łowiczu
23.

24.

Wspieranie działań
w zakresie edukacji
diabetologicznej osób
dotkniętych chorobą
cukrzycy
Stowarzyszenie
RehabilitacyjnoEdukacyjne „Karino”,
Edukacja oraz organizacja
zajęć rekreacyjnych
z końmi dla dzieci
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10 000,00

13 876,01

6 000,00

25.

26.

niepełnosprawnych

rozwoju kompetencji społecznych i samodzielności, zbudowanie zaufania do osób
trzecich, poprawa stanu psychicznego. Wszystkie osoby aktywnie spędziły czas
na świeżym powietrzu.

Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Realizacja zadnia pn. „ Senior młody duchem” w zakresie
edukacji
oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej,
rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych.
W ramach zadania zorganizowano m.in. : 5 wykładów, 2 wyjazdy do SGGW
w Warszawie, odbywały się zajęcia z języka angielskiego, wyjazd do teatru
oraz kompleksu termalnego w Uniejowie. Ponadto przeprowadzono zajęcia koła
tanecznego oraz wyjazd na XIII Międzynarodową Olimpiadę Sportową
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na
Start” na stadionie śląskim w Chorzowie.

Edukacja oraz wspieranie
utrzymania aktywności
intelektualnej, fizycznej,
psychicznej i rozwijanie
zainteresowań oraz
zapobieganie izolacji
społecznej osób starszych
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka Hufiec Łowicz
Wsparcie organizacji
wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży

Senior Młody Duchem

Na szlakach historii

Zadanie pn. „Z widokiem na Łysicę” polegało na organizacji letniego
wypoczynku w regionie Świętokrzyskim dla 77 uczestników w wieku 7-18 lat.
Dzieci i młodzież nabyli umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach
bez rodziców. Pokonywali własne słabości i nieśmiałości, poprawili także
umiejętność kontaktowania się z rówieśnikami. Uczestnicy ingerowali się podczas
ognisk oraz podczas zajęć tematycznych, warsztatów oraz zajęć sportowych.

33 562,86

20 000,00

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
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WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ MIASTO ŁOWICZ W 2021 ROKU
Sport to jedna z najważniejszych form czynnego wypoczynku, to działania podejmowane dla zachowania rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia
uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży. Jest to również forma aktywnego spędzania czasu wolnego. Aktywność fizyczna odgrywa
w naszym życiu ogromną rolę, jednak tylko część z nas uprawia jakąś dyscyplinę sportu w sposób regularny. Większość z nas zapomina niestety, że tak zwany aktywny
wypoczynek jest dla naszego organizmu korzystniejszy niż wypoczynek bierny.
Sport jest dobrem społecznym i dzięki wszystkim swym formom aktywności społecznej sprzyja tworzeniu związków społecznych, dobremu samopoczuciu
psychicznemu i poprawie sprawności fizycznej. W sport – kreatywną aktywność człowieka – wpisany jest cel osiągania doskonałości psychofizycznej oraz wszechstronny
rozwój, obejmujący życie indywidualne i społeczne. Wymiar społeczny sportu wyraża się między innymi w życzliwości między osobami, drużynami, towarzystwami,
podporządkowaniu się zasadom fair play, obiektywnej ocenie siebie i innych, unikaniu aspołecznych zachowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawca
stworzył możliwości organizacyjno-prawne finansowania jako zadania własnego rozwoju sportu przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie gminy. Na ich podstawie Rada Miejska w Łowiczu przyjęła uchwałę nr
VII/51/2011 w dniu 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz. Niniejsze przepisy stworzyły
podstawy prawne do udzielania dotacji celowej klubom jako podmiotom, których działalność służy realizacji celów publicznych określonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Taki cel to m.in. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do działalności sportowej.
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w oparciu o § 5 ust. 1 Uchwały
Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto
Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079).
Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
w 2021 roku. W roku 2021 konkurs ogłoszono Zarządzeniem Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 8 lutego 2021 roku, natomiast rozstrzygnięto go Zarządzeniem
nr 60/2021 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 11 marca 2021 roku. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku wynosi
łącznie 685 000,00 złotych. W Otwartym Konkursie Ofert w sumie złożono 3 oferty. Ostatecznie po przeprowadzeniu konkursu przyznano 3 dotacje, uznano je za celowe,
zawarto zatem 3 umowy. Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie realizację zadań na łączną kwotę: 685 000,00 zł.
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Tabela nr 62. | Informacja o rozliczeniu dotacji:

L.p.

Nazwa klubu

1.

Klub Sportowy „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

Opis/nazwa zadania

Kwota
udzielonej
dotacji w zł

Kwota
wykorzystanej
dotacji zł

Kwota
nierozliczonej/
niewykorzystanej
dotacji w zł

„Koszykówka sportem dla
wszystkich”

520 000,00

520 000,00

0

- dotacja rozliczana zgodnie z
warunkami umowy nr WKS 8W/2021 z dnia 12 marca 2021 roku

150 000,00

149 997,30

2,70

- dotacja rozliczana zgodnie z
warunkami umowy nr WKS/9W/2021 z dnia 12 marca 2021 roku

655,88

- dotacja rozliczana zgodnie z
warunkami umowy nr BKO/10W/2021 z dnia 12 marca 2021 roku

2.

Klub Sportowy „Pelikan”
ul. Starzyńskiego 6/8
99-400 Łowicz

„Poprawa warunków
uprawiania piłki nożnej przez
zawodników Klubu
Sportowego „Pelikan”
Łowicz oraz promocja
inicjatyw służących
rozwojowi i doskonaleniu
aktywności wśród młodzieży
uzdolnionej sportowo”

3.

Uczniowski Miejski Klub
Sportowy „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

„Tenis stołowy sportem
całego życia”

15 000,00

14 344,12

Informacja o dotacji i rozliczeniu

Źródło: Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez gminę miasto Łowicz w 2021 roku.
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3.

Udostępnienie organizacjom materiałów związanych z konkursami ofert realizacji zadań
publicznych i innych dokumentów służących do realizacji współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi.

Materiały związane z konkursem ofert (treść ogłoszenia konkursowego i formularze) były udostępniane
w formie wydruków w siedzibie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości (Al. Sienkiewicza 62) każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo, treść
ogłoszenia konkursowego i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.lowicz.eu
(Łowicz samorządowy) - zakładka „Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert dotacje” (http://www.lowicz.eu/Otwarte_konkursy_ofert__-_dotacje,2455): a także w Biuletynie Informacji
Publicznej
Gminy
Miasto
Łowicz,
zakładka
„Organizacje
pozarządowe”,
a także „Prawo lokalne” – „Zarządzenia Burmistrza”:
4.

Udostępnianie lokali komunalnych na spotkania i szkolenia.

Miasto Łowicz udostępnia lokale na spotkania i szkolenia, zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego (Pl.
Stary Rynek 1), jak i w szkołach podstawowych, w Łowickim Ośrodku Kultury, czy w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Łowiczu. Od sierpnia 2020 roku duża liczba organizacji pozarządowych pozyskała swoje siedziby
w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu (dawne Gimnazjum nr 1), mieszczącym się przy Al. Sienkiewicza 62.
Jest to siedziba Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości. Umowy na najem lokali zostały podpisane na preferencyjnych warunkach (2 zł/m2
czynszu) na okres 3 lat z następującymi organizacjami:
1)

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

2)

Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,

3)

Polski Związek Wędkarski Koło w Łowiczu,

4)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

5)

Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek,

6)

PTTK Oddział w Łowiczu,

7)

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz,

8)

Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szanse”,

9)

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łowicz,

10) Klub Seniora „Radość” (jednostka organizacyjna MOPS w Łowiczu),
11) Łowicki Ośrodek Kultury – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”.
Swoje siedziby pod tym adresem mają również:
1) Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia”,
2) Stowarzyszenie Starzyńskiego Biega,
3) Zarząd Osiedla Starzyńskiego,
4) Zarząd Osiedla Nowe Miasto,
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A także:
1) Biblioteka Miejska im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu,
2) Wydział Współpracy
i Przedsiębiorczości.

z

Organizacjami

Pozarządowymi,

Aktywności

Obywatelskiej

W budynku w tym samym budynku znajduje się wykorzystywana od rana do wieczora duża sala
gimnastyczna i mniejsze sale ogólne, które są do dyspozycji wszystkich zgłaszających się organizacji
pozarządowych. W godzinach przed południowych obywają się w nich zajęcia wychowania fizycznego dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, a także Przedszkola nr 5 w Łowiczu. Natomiast
południami i wieczorami odbywają się tu zajęcia sportowe Karate Kyokushin, próby Dziecięco-Młodzieżowego
Zespołu Ludowego „Koderki” i Łowickiej Orkiestry Kameralnej, zawody szachowe stowarzyszenia „Wieża”,
zbiórki zuchowskie Hufca ZHP oraz tzw. „nocki”, zajęcia z informatyki i robotyki, taniec DNA Dance Studio
i balet dla najmłodszych, capoeira, zajęcia ruchowe dla seniorów i „Amazonek”. Każdego dnia spotykają się
seniorzy z Klubu Seniora „Radość” z podziałem na koła zainteresowań. 5 dni w tygodniu odbywają się zajęcia
Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ogromnie bogatą siatką przedmiotów dydaktycznych. Jest to bez
wątpienia miejsce tętniące aktywnością, w którym między korzystającymi z niego podmiotami wywiązała się
synergia. Brak takiego miejsca dla wielu osób jest już dziś niewyobrażalny.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji zaś swoje siedziby mają – Klub Sportowy „Księżak”, Uczniowski
Miejski Klub Sportowy „Księżak”, Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, Międzyszkolny Klub
Sportowy „Zryw” Łowicz, Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskie WTF, natomiast w Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej 9 – Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”. Warto podkreślić, że na spotkania i szkolenia
doskonale sprawdzają się sale konferencyjne Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu przy
Al. Sienkiewicza 62, z których zainteresowane podmioty chętnie korzystają.
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości w roku 2021 r., zorganizował oraz współorganizował szkolenia dla Stowarzyszeń
m.in.:
•

13 lipca 2021 r. Klub Seniora „Radość” wziął udział w projekcie „Język wobec starości - szacunek
w praktyce” realizowanym przez Stowarzyszenie Forum 4 czerwca w ramach dotacji
z funduszy norweskich. Szkolenie dotyczy problemu tzw. "dziadurzenia". Zadanie zaplanowano do
września 2022 roku. Jest nim objętych 7 miast z województwa łódzkiego. Projekt realizowany
w kooperacji z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości (WWO).

•

27 lipca 2021 r. przeprowadzono szkolenie online dla łowickich przedsiębiorców oraz NGO
w ramach programu „Firmy Jutra” od Google i PFR. Działanie na terenie Łowicza koordynowane było
przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości. Uczestnicy poznali zasady efektywnego pozycjonowania swoich stron
internetowych, a także korzystania z narzędzi Google Moja Firma. Dowiedzieli się, jakie błędy są
najczęściej popełniane w publikowaniu treści i jak ich unikać, by swoją działalność sprzedażową lub
informacyjną prowadzić efektywnie. Uczestnicy szkolenia zostali objęci bezpłatnym doradztwem
eksperckim.

•

sierpień 2021 r. 20 seniorów z Klubu "Radość" wzięło udział w warsztatach z zakresu
cyberbezpieczeństwa przeprowadzonych przez Stowarzyszenie LEVEL UP sfinansowanych ze
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środków Fundacji PZU w ramach projektu "Odważni i bezpieczni" oraz w warsztatach w zakresie
podstaw edukacji medialnej i przydatnych aplikacji w ramach projektu "Eksperymentarium
klimatyczne" finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
z Mechanizmu Finan- sowego Europejskiego Obszaru Gospo-darczego. Nasi seniorzy nauczyli się: jak
poruszać się w sieci w sposób bezpieczny i na co uważać, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje konta,
jakie są zagro-żenia w sieci i jak zminimalizować ich ryzyko, jak rozpoznawać informacje rzetelne od
tzw. fake newsów oraz jakie aplikacje mogą być użyteczne na co dzień.
•

wrzesień 2021 dzięki współpracy ze stowarzy-szeniem JA-TY-MY zorganizowano bezpłatne szkolenie
z księgowości dla łowickich NGO. Uczestnicy zostali objęci długofalowym wsparciem doradczym.

•

19 października 2021 roku w Miejskiej Bibliotece im. A.K. Cebrowskiego odbyło się bezpłatne,
jednodniowe i certyfikowane szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych „RODO dla NGO”.
Szkolenie poprowadziła Pani Agnieszka Pawłowska – Kalinowska – oraz Pan Adam Kalinowski Certyfikowani Eksperci RODO (fot. poniżej).

•

12 listopada 2021 r. odbył się wykład „Ból u chorych na cukrzycę” odbył się w minioną środę
w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki im A.K. Cebrowskiego w Łowiczu Słuchacze zrzeszeni
w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków w Łowiczu wysłuchali ciekawego wystąpienia dr. Mariusza
Gawrysiaka.

•

26 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie dla NGO w zakresie obsługi systemu WITKAC. Witkac.pl to
unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to
kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę
wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

•

11 grudnia 2021 r., w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu, al. Sienkiewicza 62, o godzinie 10:00
odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora AED, oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie na
zaproszenie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu przeprowadził Pan Eryk Wojda – Strażak.

•

AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator) to
specjalistyczne urządzenie, informujące ratownika przy pomocy komend głosowych i wizualnych
czy konieczna jest defibrylacja. Jego działanie opiera się na podstawie bieżącej analizy rytmu serca
poszkodowanego. Defibrylator AED jest wyposażony w dwie samoprzylepne elektrody naklejane na
klatkę piersiową poszkodowanego.

5.

Pomoc w promowaniu działalności, zwłaszcza poprzez stronę internetową Gminy.

Miejska strona internetowa w zakładce „Organizacje Pozarządowe” w danych kategoriach zawiera
zaktualizowany spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Łowicza,
nazwiska przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron internetowych, jeżeli
dana organizacja ją posiada i prowadzi. Na bieżąco jest aktualizowana.
W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej
www.lowicz.eu znajdują się specjalne odnośniki (tzw. bannery) do witryn organizacji pozarządowych. Na
stronie głównej www.lowicz.eu często zamieszczane są bieżące informacje z życia III sektora. Bardzo często
lokalne organizacje przesyłają do urzędu różnego rodzaju informacje do zamieszczenia na stronie internetowej
Miasta Łowicza. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacje z imprez, jak również informacje o ich
osiągnięciach, sukcesach. Swoją stronę internetową udostępnia również Łowicki Ośrodek Kultury, który
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informuje mieszkańców Łowicza o aktualnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez
łowickie organizacje pozarządowe.
Do dyspozycji organizacji pozarządowych jest również fanpage Miasta Łowicza na facebook
(https://www.facebook.com/miastolowicz) o znaczącym zasięgu w regionie łowickim.
Na fanpage działalność łowickich NGO promowana jest w sposób stały. Jako element dodatkowy
utworzono grupę Organizacje Pozarządowe skupiającą najaktywniejsze organizacje trzeciego sektora.
Łowickie stowarzyszenia mają możliwość korzystania z nośników reklamy w budynku Urzędu
Miejskiego przy Al. Sienkiewicza 62, tj. telewizora w korytarzu głównym, tablic magnetycznych, dużych
„potykaczy”, ekspozytora do ulotek i prospektów.

7. Kampania 1% dla Łowicza.
Miasto Łowicz przystąpiło do projektu "Wspieraj lokalnie" łączącego promocję kampanii
przekazywania 1% dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) z rozliczeniem PIT-ów na terenie
naszego miasta.
Co roku możemy przekazać 1 % naszego podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego.
Zebrane pieniądze mogą wspomóc osoby chore, fundacje działające na rzecz niepełnosprawnych, ale też
organizacje poświęcające czas i uwagę konkretnym tematom. Warto to uczynić, gdyż w innym przypadku
zamiast do potrzebujących, środki trafią do budżetu państwa. Serdecznie zachęcamy do pomagania
organizacjom, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Łowicza.
Łowiczanie w celu rozliczenia PIT mogą korzystać z dedykowanej, nowoczesnej i wygodnej platformy
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-lowiczu/
Dla OPP, które chciałyby przystąpić do projektu przygotowany został formularz zgłoszeniowy:
https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp
Projekt "Wspieraj lokalnie" jest skierowany do nowoczesnych samorządów, które chciałyby efektywnie
połączyć kampanię lokalnego rozliczania podatku dochodowego ze wspieraniem organizacji pożytku
publicznego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, projekt "Wspieraj lokalnie" umożliwia:
•

bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku,

•

zachowanie w regionie wpływów z PIT-ów podatników,

•

wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego,

•

zachowanie w regionie wpływów z 1%,

•

realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Przystąpienie jednostki samorządowej do projektu, znacząco zwiększa możliwość przekazania przez
podatników 1% dla lokalnych organizacji, co przynosi wymierne efekty w ich działalności. Kampania 1%
realizowana jest corocznie.
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8.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu.

Zarządzeniem nr 90/2020 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie
powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu powołano skład Rady
i zainicjowano jej funkcjonowanie. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną pierwsze spotkanie Rady,
na którym konieczne jest wybranie w trybie tajnym prezydium (przewodniczący, wiceprzewodniczący,
sekretarz) kilkukrotnie przekładano. Udział w radzie ma charakter społeczny.
Zadania Rady:
1.

Opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy miasta Łowicza.

2.

Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

3.

Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

4.

Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

5.

Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

6.

Inicjowanie działań w zakresie rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu
w Gminie Miasto Łowicz.

organizacji

pozarządowych

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łowiczu składa się z:
•

3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łowiczu (wybieranych przez Radę Miejską w drodze uchwały),

•

2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Łowicza (wskazanych przez Burmistrza w drodze zarządzenia)
oraz

•

7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy,
prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Łowicza wybieranych na spotkaniu wyborczym.

Członkowie MRDPP kadencji 2020-2023:
1.

Piotr Zakrzewski (ZHP Hufiec Łowicz),

2.

Krystyna Kucharska (Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku),

3.

Zdzisław Kryściak (PTTK Oddział Łowicz),

4.

Katarzyna Skierska-Pięta (Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk),

5.

Katarzyna Stawicka (Stowarzyszenie „Karino”),

6.

Mariusz Siewiera (Stowarzyszenie „Łowickie.pl”),

7.

Bożena Górczynska (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Łowicz),

8.

Zofia Kroc (Rada Miejska w Łowiczu),
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9.

Robert Wójcik (Rada Miejska w Łowiczu),

10. Tadeusz Żaczek (Rada Miejska w Łowiczu),
11. Krystian Cipiński (Urząd Miejski w Łowiczu),
12. Michał Zalewski (Urząd Miejski w Łowiczu).
Lista rankingowa NGO (miejsca rezerwowe):
1. Kamila Znyk (Stowarzyszenie „Łączy nas Łowicz”),
2. Iwona Grzegory-Gajda (MKS „Zryw” Łowicz),
3. Anna Bieguszewska (Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt),
4. Joanna Bolimowska (Stowarzyszenie Twórców Ludowych Koło w Łowiczu),
5. Beata Bejda (Stowarzyszenie „Cztery Łapy”),
6. Katarzyna Tadeusiak (Stowarzyszenie „No. 16”).
Dnia 13 kwietnia 2021 roku w obliczu panującej pandemii Covid-19 odbyło się za pośrednictwem
portalu „posiedzenia.pl” oraz ZOOM pierwsze spotkanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na
którym wybrano prezydium Rady w osobach:
•

Katarzyna Skierska-Pięta – Przewodnicząca,

•

Katarzyna Stawicka – Wiceprzewodnicząca,

•

Zdzisław Kryściak – Sekretarz.

W roku 2021 odbyły się jeszcze 3 posiedzenia MRDPP w Łowiczu: 28 czerwca, 13 września, 13
października. Wszystkie w trybie stacjo-narnym, w sali Biblioteki Miejskiej im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu.
Każde z posiedzeń było protokołowane, a proto-koły opublikowane na stronie www Miasta Łowicza.
Sprawy związane z MRDPP w Łowiczu dostępne są na www.lowicz.eu pod adresem:
- http://www.lowicz.eu/Miejska_Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego_w_Lowiczu,3534
9.

Podsumowanie.

Współpraca Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizowana była w kilkunastu obszarach tematycznych,
zarówno w formie zlecania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych.
Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność społeczeństwa, grup
i organizacji obywatelskich. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia
mieszkańców. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji
i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie
i konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd, w istotny sposób wzbogacają jego działalność na rzecz
mieszkańców. Organizacje są ważnym partnerem Miasta Łowicza w realizacji jego zadań statutowych.
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Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2021 realizację zadań publicznych wraz
z dotacją na ten cel przedłożyły sprawozdania z realizacji z wykonywania zadania publicznego według wzoru
stanowiącego załącznik Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
W 2010 r. ustawodawca znowelizował ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a w jej wyniku nałożył na gminy obowiązek, począwszy od roku 2012, corocznego
przedkładania radzie gminy sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 maja roku następnego po roku,
którego realizacja dotyczyła. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane
w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form i zakresu
współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto na podstawie
zawartych z organizacjami pozarządowymi umów.
Podjęte zostały również działania mające na celu podniesienie jakości składanych ofert, ułatwienie
procesu aplikowania o środki, a następnie ich rozliczania, ale przede wszystkim zwiększenie przejrzystości
procedur przyznawania dotacji. W roku 2021 podjęto rozmowy i podpisano umowę
z dostawcą internetowego systemu obsługi zadań publicznych WITKAC. W listopadzie 2021 roku odbyły się
szkolenia z obsługi systemu dla organizacji pozarządowych oraz pracowników Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości. System to nieocenione
ułatwienie nie tylko na etapie składania ofert, ale także w trakcie ich realizacji i wykonywanych aktualizacji,
a przede wszystkim podczas rozliczenia i składania sprawozdań.
W 2021 r. Miasto Łowicz współpracowało z podmiotami na wielu płaszczyznach. Podjęte przez
realizatorów Programu działania, wspierane przez miasto, adresowane były do różnych grup społecznych,
służyły rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom
i młodzieży, wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnień. Nakierowane były w szczególności na
tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz
zapewnienia im przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających na
faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu miasta, liczne grupy beneficjentów mogły realizować
swoje pasje, rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w wielu, ciekawych inicjatywach.
Niestety znaczna część zaplanowanych działań była niemożliwa do przeprowadzenia z uwagi na
panującą sytuację epidemiczną i nałożony reżim sanitarny, ale zaznaczyć należy, że łowickie organizacje
pozarządowe bardzo szybko zaadaptowały się do obowiązujących warunków i gros swoich działań przerzuciły
do internetu lub na otwartą, bardziej bezpieczną pod względem epidemicznym przestrzeń. Adaptacja ta była
możliwa również dzięki kooperacji z WWO i Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki.
Wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki nowym przestrzeniom w i przy budynku Urzędu Miejskiego
w Al. Sienkiewicza 62 otwierają się kolejne możliwości. W roku 2021 zorganizowano stacjonarny Punkt
Spisowy w ramach Narodowego Spisu Ludności, utworzono „Jadłodzielnię”, częściowy magazyn Banku
Żywności, a także magazyn projektu „Szlachetna Paczka” i jego finał w dniach 11-12 grudnia 2021 r.
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XV. STYPENDIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE, NAGRODY

Stypendia sportowe
Wnioski o stypendia sportowe składa się w terminie do: 30 września każdego roku zgodnie
z postanowieniami § 3 ust. 3 § 11, § 12 ust. 3 oraz § 16 regulaminu określającego zasady, tryb przyznawania
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników
i trenerów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/120/2011 z dnia 4 listopada 2011 Rady Miejskiej
w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2015 roku (Dz. Urz.
Woj. Łódź. poz. 3104 z dnia 5 sierpnia 2015 roku).
Stypendium sportowe może otrzymać:
•

zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe indywidualnie albo zespołowo we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym po spełnieniu następujących warunków:

•

jest członkiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Miasta Łowicza,

•

w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;

•

jest objęty programem szkolenia;

•

nie otrzymuje wynagrodzenia za uprawianie sportu;

•

posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Łowicz;

•

uprawia dyscyplinę olimpijską, szachy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski
Związek Sportowy lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
prowadzonym przez Ministerstwo Sportu organizowanych w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS)
oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady organizowanych przez Szkolny Związek
Sportowy i zajął miejsca od I do III;

•

lub brał udział w Igrzyskach Olimpijskich bądź zajął miejsca:
- od I do VIII w Mistrzostwach Świata,
- od I do VII w Mistrzostwach Europy,
- od I do VI w Mistrzostwach Polski,

•

w grach zespołowych związanych z udziałem w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich
klasach rozgrywkowych pod warunkiem, że nie jest to najniższy poziom rozgrywek dla nie więcej niż
trzech zawodników którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia
wysokiego wyniku sportowego,

•

bierze udział w grach zespołowych i jest członkiem kadry Polski lub Województwa.

Za dyscypliny olimpijskie uważa się (PKOL): badminton (kometka, wolant), boks, gimnastyka hokej na
trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo pięciobój nowoczesny,
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, pływanie, pływanie synchroniczne,
skoki do wody, softball, strzelectwo, szermierka, taekwon-do, tenis stołowy, tenis ziemny, triatlon, wioślarstwo,
zapasy, żeglarstwo.
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Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:
✓ Klub sportowy działający na terenie gminy, którego zawodnik jest członkiem;
✓ Dyrektor szkoły;
✓ Rektor uczelni wyższej;
✓ Zawodnik lub jego opiekun prawny.

Tabela nr 64. | Wykaz przyznanych stypendiów sportowych zawodnikom za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2020 roku, wysokość
stypendium oraz okres przyznania stypendium.
l.p.

Imię i nazwisko
zawodnika

Nazwa i siedziba
Klubu Sportowego

Wiek
zawodnika

Kwota
stypendium

Okres
przyznawania

12

300 zł

01.01-31.12.2021 r.

19

350 zł

01.01-31.12.2021 r.

Ryszard Kurczak

UMKS „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3,
99-400 Łowicz

12

300 zł

01.01-31.12.2021 r.

Jan Doroba

UMKS „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3,
99-400 Łowicz

13

300 zł

01.01-31.12.2021 r.

Dawid Gładki

UMKS „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3,
99-400 Łowicz

13

300 zł

01.01-31.12.2021 r.

11

250 zł

01.01-31.12.2021 r.

12

250 zł

01.01-31.12.2021 r.

UKS Jedynka
1.

Wiktor Kazimierski

Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz
KS Księżak

2.

3.

4.

5.

Kacper Kramarz

ul. Jana Pawła II 3,
99-400 Łowicz

UKS Jedynka
6.

Piotr Wieteska

Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

7.

Paweł Płacheta

MUKS „Pelikan”
Łowicz
ul. Jana Pawła II 3,
99-400 Łowicz

Komisja stypendialna i nagród powołana Zarządzeniem nr 418/2020 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia
17 grudnia 2020 r. w celu rozpatrzenia złożonych wniosków o stypendia sportowe, wniosków o przyznanie
nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictw
międzynarodowym i krajowym w 2020 roku, przekazała Burmistrzowi Miasta Łowicza wnioski o przyznanie
nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych za 2020 rok i stwierdzeniu ich
uzyskania, Komisja jednogłośnie postanowiła zaopiniować nagrody dla następujących osób.

R A P O R T

O S T A N I E

M I A S T A Ł O W I C Z A Z A R O K 2021

|

Strona 217 z 232

Tabela nr 65 | Wykaz nagród przyznanych zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2020 roku i określenie wysokości
nagrody.
Nagrody sportowe dla zawodników
l.p.

1.

Imię i nazwisko

Nazwa i siedziba Klubu Sportowego

Wiek

Wysokość
nagrody

Ksenia Włuczyńska

JKTS Jastrzębie Zdrój
ul. Harcerska 14a
44-335 Jastrzębie - Zdrój

26

1 000 zł

Jakub Pająk

UKS Błyskawica
ul. Główna 13
99-434 Domaniewice

19

1 500 zł

Tomasz Wieteska

UKS Błyskawica
ul. Główna 13
99-434 Domaniewice

19

1 500 zł

Mateusz Podsędek

UMKS Księżak
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

25

1 000 zł

Piotr Podsędek

UMKS Księżak
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

26

1 000 zł

Maciej Kucharek

KS Księżak
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

32

1 000 zł

Paweł Wizgier

Łowicki Klub Motorowy
ul. Młyńska 8
99-400 Łowicz

42

1 500 zł

Antoni Knera

UKS Błyskawica
ul. Główna 13
99-434 Domaniewice

16

1 500 zł

Jakub Sejdak

UKS Błyskawica
ul. Główna 13
99-434 Domaniewice

23

1 300 zł

Bartosz Włuczyński

KS Księżak
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

32

1 000 zł

Szymon Kosmowski

UKS Jedynka
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

14

1 000 zł

Maciej Sikorski

MKS „Zryw” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3,
99-400 Łowicz

79

1 200 zł

zawodnika

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

Bogdan Czapiga

MKS „Zryw” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
99-400 łowicz

53

1 200 zł

14.

Piotr Dąbrowski

UKS Błyskawica
ul. Główna 13
99-434 Domaniewice

16

1 300 zł

15.

Cezary Wojda

UKS Błyskawica
ul. Główna 13
99-434 Domaniewice

24

1 500 zł

16.

Jan Kotowicz

Automobilklub Gorzowski
ul. Kazimierza Wielkiego 61/105
66-400 Gorzów Wlkp.

14

1 500 zł

Nazwa i siedziba Klubu Sportowego

Wiek
trenera

Wysokość
nagrody

Nagrody sportowe dla trenerów
l.p.

Imię i nazwisko
trenera

1.

Paweł Kutkowski

MUKS Pelikan
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

36

1 000 zł

2.

Maciej Siemieńczuk

KS Księżak
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

31

1 000 zł

Cezary Znyk

UMKS Księżak
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

49

1 000 zł

Marcin Rychlewski

MUKS Pelikan
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

43

1 000 zł

Dawid Ługowski

MUKS Pelikan
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

40

1 000 zł

Michał Adamczyk

MUKS Pelikan
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz

41

1 000 zł

Waldemar Kret

UKS Jedynka
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

49

1 000 zł

8.

Iwona Grzegory – Gajda

MKS „Zryw” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Lowicz

38

1 000 zł

9.

Robert Chojnowski

UKS Pijarski Klub Sportowy
w Łowiczu
ul. Pijarska 2

47

1 000 zł

3.

4.

5.

6.

7.
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99-400 Łowicz

10.

UKS Jedynka
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz

Mariusz Kwiatkowski

1 000 zł

37

Stypendia artystyczne
W grudniu 2020 roku, odbyło się spotkanie Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia złożonych
wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną w 2021 roku.
Do Urzędu Miejskiego wpłynął jeden wniosek.
Komisja, po prezentacji wniosku, dyskusji nt. poszczególnych osiągnięć kandydatki oraz głosowaniu,
wytypowała Michała Więcławskiego do przyznania stypendium, ponieważ złożyła wniosek i spełniła
wymagania określone w Uchwale Nr XXIX/191/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 Rady Miejskiej w Łowiczu
w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2016r. poz. 3918).
Tabela nr 66. | Stypendia artystyczne na rok 2021.

Lp.

1.

Imię nazwisko
kandydata
Michał Więcławski

R A P O R T

O S T A N I E

Wiek
kandydata
24

Dziedzina

Okres pobierania
stypendium

Miesięczna
Kwota
Stypendium

teatr

01.01.-31.12.2021 r.

500 zł

M I A S T A Ł O W I C Z A Z A R O K 2021

|

Strona 220 z 232

XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta
jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta przy pomocy Urzędu Miasta
realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2021. r. w sposób określony uchwałami.
Radni Rady Miejskiej w Łowiczu głosowali za pomocą tabletów i innych urządzeń elektronicznych
w programie w aplikacji posiedzenia.pl.
Odbyło się 17 Sesji Rady Miejskiej, w tym 6 sesji nadzwyczajnych. Z sesji planowanych 4 odbyły się
w trybie zdalnym, 7 w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury. Dwie sesji nadzwyczajne odbyły się w trybie
zdalnym, a 4 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Jedna Sesja Rady odbyła się na dwudniowym posiedzeniu - 23 i 24 czerwca.
W 2021 roku Rada Miejska podjęła 101 uchwał. Wszystkie podjęte przez Radę Miejską Uchwały są
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, w zakładce „Rada Miejska”.
W 2021 roku Radni złożyli 32 interpelacje i 7 zapytań.
Sesje i komisje zdalne odbywały się przy pomocy aplikacji Cisco Webex Meetings.
Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 lipca 2021 roku stwierdzono
wygaśnięcie mandatu Radnej Wiesławy Gębury z dniem 24 maja 2021 roku. Postanowieniem Komisarza
Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 lipca 2021 roku postanowiono o wstąpieniu na wakujący mandat Pana
Michała Zielińskiego, który złożył ślubowanie na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia 2021 r..
W 2021 roku nastąpiły zmiany w składach osobowych Komisji. W dniu 26 sierpnia 2021 roku Radny
Michał Zieliński dołączył do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. W dniu 29 września 2021
roku Radny Michał Terenowicz zrezygnował z pracy w Komisji Rewizyjnej i dołączył do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Komisja Społeczna odbyła 11 posiedzeń (w tym 7 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 4 w trybie
zdalnym). Komisja Mieszkaniowa i Socjalna odbyła 12 posiedzeń (w tym 5 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego, 2 w systemie mieszanym, 4 w trybie zdalnym). Komisja Gospodarcza i Rozwoju Miasta odbyła 12
posiedzeń (w tym 6 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 2 w systemie mieszany, 4 w trybie zdalnym).
Komisja Budżetu i Finansów odbyła 11 posiedzeń (w tym 5 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego,
2 w systemie mieszanym, 4 w trybie zdalnym). Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń (w tym 7 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 1 w trybie zdalnym). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 7
posiedzeń (w tym 4 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 3 w trybie zdalnym).
Skład Rady Miejskiej na koniec 2021 roku:
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jacek Wiśniewski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Radny Marek Boroski i Radny Tadeusz Żaczek
1.

Radny Lech Aniszewski,
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2.

Radny Marek Boroski,

3.

Radny Grzegorz Durka,

4.

Radny Dariusz Dzik,

5.

Radny Krzysztof Igielski,

6.

Radny Krzysztof Janicki,

7.

Radny Łukasz Jażdżyk,

8.

Radna Zofia Kroc,

9.

Radny Krzysztof Olko,

10. Radny Paweł Pięta,
11. Radny Leszek Plichta,
12. Radny Józef Szczepanik,
13. Radny Michał Terenowicz,
14. Radny Michał Trzoska,
15. Radna Zofia Wielemborek,
16. Radny Jacek Wiśniewski,
17. Radny Jakub Wolski,
18. Radny Robert Wójcik,
19. Radny Henryk Zasępa,
20. Radny Michał Zieliński,
21. Radny Tadeusz Żaczek.
Składy Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu na koniec 2021 roku:
Komisja Społeczna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grzegorz Durka,
Zofia Kroc,
Krzysztof Olko,
Paweł Pięta, (Przewodniczący Komisji )
Leszek Plichta,
Henryk Zasępa,
Tadeusz Żaczek.
Komisja Mieszkaniowa i Socjalna:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lech Aniszewski,
Grzegorz Durka,
Dariusz Dzik,
Krzysztof Igielski,
Krzysztof Janicki,
Zofia Kroc,
Leszek Plichta, (Przewodniczący Komisji )
Robert Wójcik.
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Miasta:

1.

Marek Boroski,
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2.
3.
4.
5.
6.

Paweł Pięta,
Michał Terenowicz (Przewodniczący Komisji),
Michał Trzoska,
Henryk Zasępa,
Tadeusz Żaczek.
Komisja Budżetu i Finansów:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lech Aniszewski (Przewodniczący Komisji),
Łukasz Jażdżyk,
Józef Szczepanik,
Michał Trzoska,
Zofia Wielemborek
Jakub Wolski,
Michał Zieliński.
Komisja Rewizyjna:

1.
2.
3.
4.

Krzysztof Igielski,
Łukasz Jażdżyk,
Michał Zieliński,
Jakub Wolski. (Przewodniczący Komisji ).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dariusz Dzik,
Krzysztof Janicki,
Zofia Kroc,
Krzysztof Olko,
Józef Szczepanik (Przewodniczący Komisji),
Michał Terenowicz,
Zofia Wielemborek,
Robert Wójcik.

Wykaz Uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Łowiczu w roku 2021:
1.

Uchwała nr XXXI/273/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu kolejnych umów najmu i dzierżawy po umowach
zawartych na czas oznaczony z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same
nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Łowicza, pozostające w administracji tej
jednostki organizacyjnej

2.

Uchwała nr XXXI/274/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu na osiedlu Władysława Reymonta, obręb
Śródmieście

3.

Uchwała nr XXXI/275/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Łowicza
na lata 2021-2025

4.

Uchwała nr XXXI/276/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie
podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
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5.

Uchwała nr XXXI/277/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie
podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

6.

Uchwała nr XXXI/278/2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Łowicz za rok 202

7.

Uchwała nr XXXII/279/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów
pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz wysokość obowiązującej kaucji
w budynkach mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Łowiczu

8.

Uchwała nr XXXII/280/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi
stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta
Łowicza

9.

Uchwała nr XXXII/281/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi
stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta
Łowicza

10. Uchwała nr XXXII/282/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie przekazania petycji według
właściwości
11. Uchwała nr XXXII/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033
12. Uchwała nr XXXII/284/2021 z dnia 25 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok
13. Uchwała nr XXXIII/285/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033
14. Uchwała nr XXXIII/286/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na
2021 rok
15. Uchwała nr XXXIII/287/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie przekazania dla Policji środków
finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywnych
czas służby
16. Uchwała nr XXXIII/288/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto
Łowicz w 2021 roku
17. Uchwała nr XXXIII/289/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Łowicza
18. Uchwała nr XXXIII/290/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego
nadania rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi krajowej nr 70 imienia Krystyny Idzikowskiej
19. Uchwała nr XXXIII/291/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
20. Uchwała nr XXXIII/292/2021 z dnia 25 marca 2021 w sprawie zmieniany uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek opiat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łowicza na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
21. Uchwała nr XXXIV/293/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033
22. Uchwała nr XXXIV/294/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza
na 2021 rok
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23. Uchwała nr XXXIV/295/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Łowicza na lata 2021-2025
24. Uchwała nr XXXIV/296/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022
z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
25. Uchwała nr XXXIV/297/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia Wicedyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022
z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
26. Uchwała nr XXXIV/298/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022
z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
27. Uchwała nr XXXIV/299/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 im. kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu w roku szkolnym
2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
28. Uchwała nr XXXIV/300/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022
z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
29. Uchwała nr XXXIV/301/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia dyrektora
Przedszkola Integracyjnego nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
30. Uchwała nr XXXIV/302/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia dyrektora
Przedszkola nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
31. Uchwała nr XXXIV/303/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zwolnienia dyrektora
Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych
32. Uchwała nr XXXIV/304/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
33. Uchwała nr XXXIV/305/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
prawa własności nieruchomości położonych w Łowiczu obręb Bolimowska
34. Uchwała nr XXXIV/306/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar
urbanistyczny Bolimowska, w rejonie ulicy Bolimowskiej
35. Uchwała nr XXXIV/307/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
36. Uchwała nr XXXIV/308/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie
nazwy ulicy
37. Uchwała nr XXXV/309/2021 z dnia 10 maja 2021 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z garażami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Łowicza, przy ulicy
Nadbzurzańskiej Dolnej 8 i 10 (działki ewidencyjne o numerach: 1668/1, 1668/2 i 1669, obręb
0004 Korabka)
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38. Uchwała nr XXXVI/310/2021 z dnia 27 maja 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miasta Łowicza
39. Uchwała nr XXXVI/311/2021 z dnia 27 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Koszarowej, obręb Śródmieście
40. Uchwała nr XXXVI/312/2021 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na
2021 rok
41. Uchwała nr XXXVII/313/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Burmistrza Miasta Łowicza
42. Uchwała nr XXXVII/314/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
43. Uchwała nr XXXVII/315/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033
44. Uchwała nr XXXVII/316/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza
na 2021 rok
45. Uchwała nr XXXVII/317/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie przekazania środków
finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu
46. Uchwała nr XXXVII/318/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/252/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łowicza
47. Uchwała nr XXXVII/319/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łowicza w celu przedłożenia go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
48. Uchwała nr XXXVII/320/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku
dotyczącego nadania rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi krajowej nr 70 u zbiegu ulic:
Bolimowska, Nieborowska; imienia łączniczki Batalionów Chłopskich Krystyny Idzikowskiej
49. Uchwała nr XXXVIII/321/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021- 2033
50. Uchwała nr XXXVIII/322/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod nazwą Zakład Utrzymania Miasta sp.
z o. o. z siedzibą w Łowiczu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych
udziałów
51. Uchwała nr XXXVIII/323/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza
na 2021 rok
52. Uchwała nr XXXVIII/324/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Miasto Łowicz na rok szkolny 2021/2022
53. Uchwała nr XXXVIII/325/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu w roku szkolnym
2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
54. Uchwała nr XXXVIII/326/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu
55. Uchwała nr XXXVIII/327/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę
Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
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56. Uchwała nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę
Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu
57. Uchwała nr XXXVIII/329/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
działki gruntu, położonej w Łowiczu w obrębie Kostka przy ul. Łyszkowickiej
58. Uchwała nr XXXVIII/330/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu w obrębie Korabka przy ul. Warszawskiej nr
110
59. Uchwała nr XXXVIII/331/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z tą sama stroną, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasta Łowicza
60. Uchwała nr XXXVIII/332/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmieniającego uchwałę
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
61. Uchwała nr XXXVIII/333/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łowicza w celu przedłożenia go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
62. Uchwała nr XXXIX/334/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
Łowicza
63. Uchwała nr XXXIX/335/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie powołania Skarbnika Miasta
Łowicza
64. Uchwała nr XXXIX/336/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza
na 2021 rok
65. Uchwała nr XXXIX/337/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu przy ulicach: Kwiatowej i Klonowej, obręb
Korabka
66. Uchwała nr XXXIX/338/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr
X/70/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar
urbanistyczny Bolimowska, w rejonie ulicy Wschodnia-Kresowa
67. Uchwała nr XXXIX/339/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0002- Bratkowice
68. Uchwała nr XXXIX/340/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze
składu osobowego Komisji Rewizyjnej
69. Uchwała nr XXXIX/341/2021 z dnia 29 września 2021 w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
70. Uchwała nr XLII/342/2021 z dnia 25 października 2021 w sprawie emisji obligacji oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
71. Uchwała nr XLIII/343/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta
Łowicza – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
oraz powierzania Burmistrzowi Miasta Łowicza uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
72. Uchwała nr XLIII/344/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie zasad korzystania i ustalenia
opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz
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73. Uchwała nr XLIII/345/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie wyboru radnych do Komisji
Stypendialnej powoływanej przez Burmistrza Miasta Łowicza do rozpatrzenia wniosków
o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną
74. Uchwała nr XLIII/346/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie wyboru radnych do Komisji
powoływanej przez Burmistrza Miasta Łowicza do rozpatrzenia wniosków o przyznanie
stypendiów sportowych, wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
w 2021 roku
75. Uchwała nr XLIII/347/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla
Miasta Łowicza"
76. Uchwała nr XLIII/348/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza
na 2021 rok
77. Uchwała nr XLIII/349/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie przyjęcia i uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łowicza
78. Uchwała nr XLIII/350/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej w Łowiczu przy ulicy Nadbzurzańskiej Dolnej 8 i 10
79. Uchwała nr XLIII/351/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na
nienależyte wykonywanie obowiązków przez Urząd Miasta w Łowiczu wynikających z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
80. Uchwała nr XLIII/352/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza w sprawie realizacji ustawowego obowiązku rozliczenia odszkodowania
za grunt
81. Uchwała nr XLIII/353/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku
o nadanie osiedlu usytuowanemu przy ul. Bolimowskiej oraz ul. Żwirki i Wigury oficjalnej nazwy
„Osiedle Lotników”
82. Uchwała nr XLIV/354/2021 z dnia 29 października 2021 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości
83. Uchwała nr XLV/355/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033
84. Uchwała nr XLV/356/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na
2021 rok
85. Uchwała nr XLV/357/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Łowicza
86. Uchwała nr XLV/358/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy
Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
87. Uchwała nr XLV/359/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym
88. Uchwała nr XLV/360/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa
własności nieruchomości będącej własnością gminy Miasto Łowicz na nieruchomość będącą
własnością osoby fizycznej, położonych w Łowiczu obręb 0006 – Łowicka Wieś
89. Uchwała nr XLV/361/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi
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stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta
Łowicza
90. Uchwała nr XLVI/362/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033
91. Uchwała nr XLVI/363/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok
92. Uchwała nr XLVI/364/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na
2021 rok
93. Uchwała nr XLVI/365/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2021
94. Uchwała nr XLVI/366/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łowiczu na 2022 rok
95. Uchwała nr XLVI/367/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 rok
96. Uchwała nr XLVI/368/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu
ewidencyjnego Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka
97. Uchwała nr XLVI/369/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu
ewidencyjnego Zielkówka w rejonie ulicy Kaliskiej i ulicy gen. St. Klickiego
98. Uchwała nr XLVI/370/2021 z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/353/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku
o nadanie osiedlu usytuowanemu przy ul. Bolimowskiej oraz ul. Żwirki i Wigury oficjalnej nazwy
„Osiedle Lotników”
99. Uchwała nr XLVII/371/2021 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na
2021 rok
100. Uchwała nr XLVII/372/2021 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2021 rok
101. Uchwała nr XLVII/373/2021 z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033
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XVII. PODSUMOWANIE

Rok 2021, to był trudny rok.
Rok trwającej epidemii koronawirusa COVID-19, okresowo zdalnej
pracy szkół i przedszkoli, zdalnej pracy w Urzędzie Miejskim
i jednostkach podległych, zwolnień lekarskich wśród pracowników
oraz długotrwała nieobecność Skarbnika. Rok wzrastających cen
na rynku inwestycyjnym, braku projektantów i wykonawców
w budownictwie.
Rok 2021, to był dobry rok.
Miasto Łowicz pozyskało rekordowe środki finansowe zewnętrzne. Urząd pozyskał 57 494 127,38 zł,
a jednostki 1 221 837,00 zł. Razem pozyskaliśmy 58 715 964, 38 zł. Miasto wykonało zaplanowane
dochody w wysokości 176 285 347, 58 zł – 102,4 % wykonania budżetu. Dochody własne gminy –
103,6 %; udział w podatkach Skarbu Państwa – 109,1 %. Wydatki inwestycyjne osiągnęły kwotę
26 414 143, 68 zł. Zadłużenie Miasta Łowicza na 31 grudnia 2021 r. – 33,9 % wykonanych dochodów.
Miasto bardzo aktywnie włączyło się w walkę z koronawirusem: zachęcanie do szczepień, dowożenie
osób starszych do punktów szczepień, współpraca ze szpitalem powiatowym i ZOZami. Za to duże
zaangażowanie Łowicz został nagrodzony – 1 000 000, 00 zł w konkursie państwowym „Najbardziej
Odporna Gmina”.
Jednostki miejskie, żłobek, szkoły i przedszkola przestrzegały zakazów i nakazów epidemicznych,
ale pracowały w miarę możliwości normalnie. Funkcjonowała obsługa kasowa mieszkańców i biuro
podawcze.
Wszystkie samorządy w Polsce były w bardzo trudnej sytuacji.
Wszyscy daliśmy radę.
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Opracowanie na podstawie informacji i danych uzyskanych
z wydziałów UM w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych:
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Łowiczu, Al. Sienkiewicza 62, 99 400 Łowicz

Katarzyna Słoma | tel. 46 830 91 88 | katarzyna.sloma@um.lowicz.pl
Krystian Cipiński | tel. 46 830 91 68 | krystian.cipinski@um.lowicz.pl

www.lowicz.eu
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