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1. Zarządzanie gminą 
 

1.1. Wójt, sekretarz, skarbnik 
 
Wójt Gminy  21.11.2018 – do dnia dzisiejszego – Jarosław  Papuga  

20.06.1990 – 21.11.2018  – Andrzej Werle 
Sekretarz Gminy 18.11.2008 – do dnia dzisiejszego – Adam Janiak 
Skarbnik Gminy 06.10.2017 – do dnia dzisiejszego – Anna Kwiatkowska-Gajda 
 

1.2. Rada Gminy 
 

 
Skład Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. -  VIII kadencji (początek kadencji 21.11.2018 r.) 

1. Baczyński Tomasz 
2. Bakalarski Henryk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
3. Bolimowska Małgorzata Barbara 
4. Jaworski Marek Józef 
5. Kostusiak Barbara 
6. Makowski Jacek 
7. Osóbka Krzysztof – Przewodniczący Rady Gminy 
8. Papiernik Tomasz 
9. Pruk Tomasz 
10. Pudłowski Arkadiusz 
11. Szymański Zbigniew 
12. Tomczak Bogusława 
13. Werle Janina 
14. Wierzbicki Tomasz 
15. Zimny Tomasz Roman 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy w Nieborowie na 31.12.2021 r. VIII kadencji 

1. Komisja Rewizyjna 
a. Wierzbicki Tomasz   – Przewodniczący 
b. Werle Janina    – Zastępca Przewodniczącego 
c. Papiernik Tomasz 
d. Zimny Tomasz 

2. Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Nieborów  
a. Pudłowski Arkadiusz   – Przewodniczący 
b. Zimny Tomasz    – Zastępca Przewodniczącego 
c. Baczyński Tomasz 
d. Makowski Jacek 

3. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
a. Szymański Zbigniew   – Przewodniczący 
b. Makowski Jacek        – Zastępca Przewodniczącego 
c. Pruk Tomasz               
d. Jaworski Marek          
e. Bakalarski Henryk     
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4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
a. Baczyński Tomasz               – Przewodniczący 
b. Bolimowska Małgorzata    – Zastępca Przewodniczącego 
c. Pudłowski Arkadiusz         
d. Tomczak Bogusława           
e. Kostusiak Barbara              

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2021 r. wraz z określeniem statusu realizacji stanowi 
załącznik 1 do Raportu. W roku 2021 podjęto łącznie 82 uchwały, podobnie jak w roku 2020. 
W 2021 roku zwołano oraz przeprowadzono 15 sesji. Zakres spraw poruszanych na sesjach Rady Gminy 
wynikała z przyjętego przez Radę planu pracy oraz bieżących tematów i problemów, które wymagały 
rozpatrzenia na forum rady gminy. Zagrożenie epidemiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 wpłynęła 
na sposób prowadzenia sesji oraz posiedzeń komisji stałych.   
Poza uchwałami z zakresu budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej, podatków i opłat lokalnych, 
oświaty, pomocy społecznej, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki 
mieszkaniowej czy współpracy z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego na sesjach 
przyjmowane były również informacje i sprawozdania z działalności podmiotów funkcjonujących na 
terenie gminy oraz informacje i sprawozdania wynikające z realizacji ustaw lub uchwał rady gminy.  
Zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt 
Gminy przekazał do organów nadzoru, tj. do Wojewody Łódzkiego oraz do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 
uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
W toku postępowań organów nadzoru w 2021 wszczęto z urzędu 8 postepowań nadzorczych. W stosunku 
do podejmowanych uchwał w roku 2021 toczyły się 1 postępowanie w sądach administracyjnych. 
 
1.3. Jednostki pomocnicze 
W Gminie Nieborów funkcjonuje 19 sołectw: 
Lp. Wieś Sołtys  
1. Arkadia Szostek Lucyna 
2. Bednary-Kolonia Dziemdziela  Anna 
3. Bednary  Radomska Hanna 

4. Bełchów Osiedle Sekuła Marek do 17 czerwca 2021 r. 
Chmielak Anna od 18 czerwca 2021 r. 

5. Bełchów Multan Teresa 
6. Bobrowniki Burzyńska Emilia 
7. Dzierzgów Kosmatka Marzenna 

8. Dzierzgówek 
       Pękosz Mariusz do 16 czerwca 2021 r.  
       Dominika Tryngiel od 17 czerwca 2021 r. 

9. Chyleniec Świątkowska Łucja 
10. Julianów        Siemińska Danuta 
11. Janowice Wójcik Anna 
12. Karolew Szymańska Janina 
13. Kompina Bolimowska  Marianna 
14. Nieborów August Irena 
15. Mysłaków Podrażka Jagoda 
16. Michałówek Chojecka Sylwia 
17. Piaski Soliński Bogdan 
18. Patoki Szczęsna Ewa 
19. Sypień Pacler Zofia 

2. Demografia 
Gmina Nieborów utworzona została uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi w dniu 1 stycznia 
1973 roku. Położna jest we wschodniej części powiatu łowickiego w województwie łódzkim pomiędzy 
aglomeracją Warszawy i Łodzi. 
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Gmina Nieborów jest największa gminą wiejską powiatu łowickiego pod względem liczby ludności. 

Obecnie największymi miejscowościami na terenie Gminy Nieborów są Bełchów – 2 185 mieszkańców na 
koniec 2021 r. , Bobrowniki – 1 201 osób, Mysłaków – 1 156 osób. Najmniejsze miejscowości w gminnie 
to Michałówek z liczbą 43 mieszkańców na stale zameldowanych, Chyleniec 52 oraz Julianów 79.  

W latach 2014-2021 daje się jednak zaobserwować systematyczny spadek mieszkańców terenów wiejskich 
(ogółem liczba mieszkańców zameldowanych na stałe spadła na przestrzeni 7 lat o 169 osoby). W większości 
wsi mamy do czynienia z ubywaniem mieszkańców – największy spadek na przestrzeni 5 lat dotyczy 
miejscowości Bobrowniki  i Bełchów- w 8 miejscowościach liczba ludności utrzymywała się na stabilnym 
poziomie lub wzrosła – największy wzrost liczby mieszkańców odnotowano w miejscowości Mysłaków, 
Arkadia, Dzierzgówek. 

 

Większą część populacji gminy Nieborów stanowią kobiety – 51,67%, mężczyźni 48,33%. 
W gminie Nieborów w okresie ostatnich 8 lat obserwowany jest ujemny przyrost naturalny.  

 

Znaczące jest, iż w 2020 roku odnotowano największą ilość zgonów na przestrzeni ostatnich 23 lat (dane w 
systemie ewidencji ludności od 1997 r.).   

3. Finanse gminy 
3.1. Dochody i wydatki gminy 

Polityka finansowa gminy Nieborów realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie 
uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. 
Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej wskazujące wydatki majątkowe. 
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Budżet na rok 2021 przyjęty został uchwałą Nr XXXII/203/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 30.12.2020 r. 
w wysokości: 

po stronie dochodów w kwocie 46 544 296,80 zł 
po stronie wydatków w kwocie 52 625 382,80 zł. 

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały 13 uchwałami Rady Gminy oraz 15 
zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet gminy za 2021 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 
57 137 835,01 zł, a po stronie wydatków w wysokości 51 021 889,43 zł. Rok 2021 udało się zamknąć 
nadwyżką na poziomie 6 115 945,58  zł, na co największy wpływ miało uzyskanie dochodów powyżej 
planowanych przy jednoczesnym niższym niż planowano wykonaniu po stronie wydatków, oraz otrzymana 
w grudniu 2021 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o dochodach- art. 70f kwota 5 186 000,00 zł. Środki 
te mają charakter uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w 
zakresie kanalizacji. Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o 
przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednak jako beneficjent środków z budżetu państwa gmina w latach 2021-2024 
powinna przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż równowartość otrzymanych środków na finansowanie 
inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki mogą być wykorzystane na wydatki poniesione od dnia 22 
października 2021 r. do końca 2024 r. 

Pozycję finansową gminy określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. Na dochody samorządu 
składają się: dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa. Najistotniejsze w 
strukturze dochodów Gminy Nieborów są dochody własne, które stanowią 35,38% dochodów ogółem. W 
roku 2021 w związku z otrzymana w grudniu subwencją z przeznaczeniem na inwestycje wodno-
kanalizacyjne udział subwencji w dochodach ogółem wzrósł z poziomu 26,30 % w 2020 r. do  38,89% w 
2021 r. Kolejną istotną grupę stanowią dotacje – 25,74 %(w 2020 r. - 37,97%). 

Rok 2021 jest kolejnym okresem pogorszenia struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym i Gminy Nieborów  – zmniejszenia roli dochodów własnych (dochody własne stanowiły średnio w 
okresie 2016-2019 39% ogółu dochodów, w 2020 udział ten spadł do poziomu 35,73%, w 2021 r. 35,38%), 
zwłaszcza podatkowych, i zwiększenia roli dochodów transferowych.  
Wpłynęły na to trzy zjawiska: 

 zmiany w PIT, które bez rekompensaty zmniejszyły dochody JST z  udziałów w PIT; 
 po drugie, dalsze zmniejszenie dochodów podatkowych w wyniku lockdownu i kryzysu 

gospodarczego;  
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 po trzecie, reakcja rządu na kryzys – wybór wsparcia dla samorządów w formule dotacji i subwnecji. 

Dochody gminy Nieborów corocznie wzrastały. Obrazuje to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, 
który powiększył się od 3 552,38 zł /1 mieszkańca w 2017 roku do 6 142,53 zł/1 mieszkańca w 2021 roku, 
co oznacza wzrost o blisko 73%. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Dochody 33 502 514,91 36 109 402,38 44 973 656,57 47 436 219,34 57 137 835,01 
Liczba mieszkańców 9 431,00 9 402,00 9 332,00 9 318,00 9 302,00 
Dochód gminy na 1 mieszkańca 3 552,38 3 840,61 4 819,29 5 090,82 6 142,53 

Największe dochody gmina własne uzyskuje z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa od osób 
fizycznych i osób prawnych (PIT 9 790 485,00 zł – więcej o 1 296 556,00 zł niż w roku 2020; CIT 158 
432,28zł – mniej o 27 931,67 zł) a także z podatków i opłat lokalnych 7 628 419,52  zł(6 438 345,63 zł- 2020 
r.). 

Zagrożenie spadkiem dochodów przy jednoczesnym obserwowanym wzroście wydatków m.in. 
na wynagrodzenia nauczycieli czy z powodu wzrostu cen energii, usług i materiałów mogło negatywnie 
wpłynąć na sytuację finansową Gminy.  
W 2021 r. Gminie Nieborów udało się wypracować wyższe dochody własne niż w roku 2020 (wzrost o 3 
264 533,01 zł, tj. 19,26%), na co największy wpływ miało wzrost poziomu wpływów z podatków i opłat 
oraz udziałów w podatkach- wzrost o 2 458 698,22 zł, tj. 16,26%.  
 
Rok 2021 zamknięto historycznym wynikiem jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną (relację dochodów 
bieżących do wydatków bieżących) – 7 212 443,83 zł, na co wpływ miały, oprócz zwiększenia poziomu 
dochodów z własnych: 

 przekazane pod koniec roku 2021 uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie – z przeznaczeniem 
de facto na rekompensatę ubytku w dochodach z PIT na rok 2022 w kwocie 1 530 055,00 zł; 

 pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na poczet wydatków; 
 racjonalne gospodarowanie środkami po stronie wydatków bieżących budżetu.  

 
Znaczące jest również fakt iż rok 2021 jest kolejnym okresem kiedy zwiększa się luka w finansowaniu 
oświaty – udział środków budżetu gminy w roku 2021 wzrósł z 6 482 440,41 zł w 2020 r. do poziomu 7 268 
467,17 zł, czyli o 786 026,76 zł, tj. 12%.  
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Struktura dochodów budżetu Gminy Nieborów w 2017 - 2021 r. 

Lp. Treść 2017 2018 2019 2020 2021 

  DOCHODY OGÓŁEM 33 502 514,91 36 109 402,38 44 973 656,57 47 436 219,34 57 137 835,01 

I 

Transfery dochodów z budżetu 
państwa 

20 513 338,37 21 199 020,97 28 337 680,67 30 488 152,03 36 925 234,69 

1. Subwencje 10 776 903,00 11 224 948,00 11 946 863,00 12 474 302,00 14 705 245,00 

2. Dotacje celowe 9 736 435,37 9 974 072,97 16 390 817,67 18 013 850,03 22 219 989,69 

II 

Dochody własne gminy 12 989 176,54 14 910 381,41 16 635 975,90 16 948 067,31 20 212 600,32 

1. Wpływy z podatków i opłat 5 191 976,21 5 551 847,29 6 190 263,40 6 438 345,63 7 628 419,52 

2. Udziały w podatku dochodowym 6 284 714,34 7 511 683,61 8 684 214,63 8 680 292,95 9 948 917,28 

3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 144 694,32 461 495,99 86 113,82 62 157,94 360 581,88 

4. Dochody z tytułu usług (dostarczanie 
woda, oświata) 

708 940,28 781 503,66 850 294,68 831 754,57 962 163,06 

5. Pozostałe dochody 658 851,39 603 850,86 825 089,37 935 516,22 1 312 518,58 

 

 

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych 
pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Gmina ponosi wydatki na realizację 
zadań, zgodnie z regulacjami ustawy o samorządzie gminnym. 
Najwięcej środków w budżecie gminy Nieborów wydaje się na zadania edukacyjno-wychowawcze, a od 
2016 roku istotną część wydatków stanowi realizacja programu rządowego „Rodzina 500+”, świadczenia 
300+ (2021 r.- wydatki na poziomie 10,2 mln zł). Kolejne istotne pozycje kosztowe budżetu gminy 
Nieborów tworzą administracja publiczna, gdzie widoczny jest wpływ wzrostu poziomu cen usług i 
materiałów co skutkowało wzrostem wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy do poziomu 2,9 mln 
zł(średnia z 5 lat 2,7 mln zł) oraz  gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na przestrzeni ostatnich 5 
lat poziom wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wzrósł ponad 2,5-krotnie. 
Największy wpływ na wysokość tych wydatków miały koszty organizacji systemu odbioru odpadów 
komunalnych, który w roku 2017 kosztował mieszkańców 1 mln zł, aby w roku 2021 osiągnąć poziom 3 
mln zł. Przy czym w roku 2017 luka między dochodami uzyskanymi z opłat a kosztami obsługi systemu 
wynosiła 218 tys. zł, aby w roku 2021 r. wynieść blisko 428 tys. zł.  
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Struktura wydatków budżetu Gminy Nieborów w 2017 - 2021 r. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

WYDATKI OGÓŁEM 33 493 711,62 37 475 235,09 46 853 436,50 43 814 744,03 51 021 889,43 

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 12 957 128,94 13 764 937,53 15 066 111,73 16 062 230,36 17 311 793,43 

Rodzina i pomoc społeczna 9 164 067,48 9 264 434,35 11 592 734,87 13 902 499,54 14 111 151,30 

Transport i łączność 1 696 414,32 3 335 703,91 6 697 193,47 1 447 130,72 3 197 132,48 

Rolnictwo i łowiectwo     3 941 785,66 1 263 694,80 2 017 421,60 

Administracja publiczna 3 687 385,72 3 862 392,81 3 886 759,37 3 828 488,57 4 394 405,51 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 532 730,37 1 810 819,32 2 114 885,06 3 577 088,92 3 956 793,51 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 756 218,24 2 514 885,90 1 689 923,56 1 402 873,21 2 587 272,93 

Turystyka       72 241,60 1 021 388,16 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna gaz i wodę 504 200,89 534 239,16 622 802,80 622 244,38 603 253,85 

Kultura fizyczna 334 820,47 447 030,89 348 807,49 613 612,13 542 632,24 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 482 134,56 611 769,16 348 093,41 445 944,28 534 922,65 

Pozostałe działy 1 378 610,63 1 329 022,06 544 339,08 576 695,52 743 721,77 

 

 
Wydatki budżetu od 2014 roku na 1 mieszkańca systematycznie wzrastają: w 2014 roku kwota ta wynosiła 
zaledwie 2 679,66 zł, w 2019 r. było to już ponad 5 000,00 zł. W 2020 roku poziom wydatków na 
mieszkańca obniżył się do poziomu 4 702,16 zł, na co największy wpływ miła pandemia COVID-19. W 
2021 r. mieliśmy do czynienia z kolejnym wzrostem do poziomu 5 485,05 zł.  
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3.2. Analiza zadłużenia gminy 

 Na realizację części inwestycji gmina Nieborów zaciąga zobowiązania. W latach 2014 –2018 stopień 
zadłużenia był systematycznie zmniejszany –z 3,38% w 2014 roku do niespełna 0,83% w 2018 roku (wskaźnik 
planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u. o f. p. do dochodów ogółem). W 
roku 2019 roku Gmina zaciągnęła kredyt na poziomie 3 mln zł celem finansowania, głównie wydatków majątkowych, 
co istotnie wpłynęło na poziom wskaźnika spłat zobowiązań, jednak ze względu na zmianę metody kalkulacji nie 
jesteśmy wstanie tego porównać.  W roku 2020 oraz 2021 w związku z wypracowaną nadwyżką budżetową nie 
wystąpiła konieczność zaciągania zobowiązań kredytowych w bankach komercyjnych.  

W latach 2014-2020 Gmina posiłkowała się kredytami komercyjnymi oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które stanowiły współfinansowanie wydatków inwestycyjnych, 
pożyczkami w BGK na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych. Gmina uzyskała w 2020 
r. pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 168 914,00 zł jako jeden z elementów dofinansowania realizacji zadnia 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w 
Bełchowie” w formie pożyczko-dotacji. 
 W roku 2021 podpisano 2 umowy pożyczko-dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, których uruchomienie nastąpi w 2022 r.: 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów -
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku – pożyczka w kwocie 141 098,00 zł 

 Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki – pożyczka w 
kwocie 61 394,00 zł 

Gmina we wskazanym okresie finansowała się : 
 kredytem zaciągniętym w roku 2013 na kwotę 3 800 000,00 zł  - spłacono w 2018 r.  
 pożyczką zaciągniętą w BGK w 2014 r. na tzw. wyprzedzające finansowanie projektów 146 092,80 zł, 

spłacona w 2014 r.  
 pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętą w 2016 r. w kwocie 67 342,00 zł, spłacona w 2017 r. 
 kredytem zaciągnięty w 2017 r. kwota 700 000,00 zł – spłacony w 2019 r. 
 pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętą w 2017 r.  kwota  73 220,00 zł  - spłacona w 2018 r. 
 pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętą w 2017 r.  - kwota  51 629,00 zł - spłacona w 2018 r. 
 kredyt zaciągnięty w BGK w 2018 r. w kwocie 1 100 000,00 zł – spłacony w  2020 r.  
 pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta w 2018 r. – kwota 22 956,00 zł- spłacona w 2019 
 pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi zaciągnięta w 2018 r. – kwota 157 676,00 zł- spłacona w 2019 
 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łowiczu w 2019 r. w kwocie 3 000 000,00 zł – termin spłaty 

2023 r.  
Reasumując na dzień 31.12.2021 r. Gmina Nieborów posiadała zadłużenie w kwocie 1 750 000,00 zł ( w 2020 r. - 2 
868 914,00 zł,, spadek poziomu zadłużenia o 1 118 914,00 zł) w tym: 
- kwota 1 750 000,00 zł z tytułu  zaciągniętego kredytu w 2019 roku z terminem spłaty 2023 r.  

3 140,84
3 551,45

3 981,94

5 020,73
4 702,16

5 485,05

2016 2017 2018 2019 2020 2021

WYDATKI GMINY NA 1 MIESZKAŃCA
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3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek 

budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych 
inwestycji. 

Gmina Nieborów 2017 2018 2019 2020 2021 

Wydatki, w tym: 33 493 711,62 37 438 235,09 46 853 436,50 43 814 744,03 51 021 889,43 
- wydatki majątkowe 3 212 985,25 5 084 978,22 11 152 994,82 4 715 738,68 9 176 441,66 
- wydatki bieżące 30 280 726,37 32 353 256,87 35 700 441,68 39 099 005,35 41 845 447,77 

      
Udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem 

9,59% 13,58% 23,80% 10,76% 17,99% 

Gmina Nieborów na przestrzeni 5 ostatnich lat wydała ponad 33,5 mln zł na wydatki klasyfikowane jako 
majątkowe, z czego 11,2 mln zł tylko w 2019 r., kiedy to zrealizowano pierwszą na terenie Gminy sieć 
kanalizacyjną na terenie miejscowości Bobrowniki za ponad 3 mln zł.  
Rok 2021 po oswojeniu się z warunkami pandemii udało się osiągnąć poziom wydatków majątkowych na 
poziomie 9,2 mln zł .(Średnia roczna wydatków majątkowych za lata 2014-2020 to 4 546 500,22 zł).  
Źródłem finansowania inwestycji gminnych w 2021 r. były środki własne, środki z UE i środki pozyskane 
z budżetu państwa. 
Realizacji części inwestycji nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Łowiczu, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim. Na poziom wydatków majątkowych 
miały wpływ pozyskane dofinansowania : 
 Środki z budżetu UE –  873 188,13 zł 

o realizowane w 2020 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. : „Budowa trzech 
odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Nieborów"– 93 893,25 zł 

o Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Niebrów - 779 
294,88 zł 

 Pożyczko-dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  
o Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki – 

urządzenie terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej 
pożyczka - 92 091,00  zł 
dotacja - 61 394,00 zł 

 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki otrzymane w 2020 r., wykorzystane w 2021 r.: 
o Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień  - 915 969,00 zł; 

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej  

o Remont cmentarza wojennego Żołnierzy Polskich z 1939 r. w Kompinie - 270 359,00 zł 
 Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

o Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym Żłobku w Dzierzgó
wku - 290 259,00 zł 

 Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
o Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna - 99 355,76 zł; 

 Dotacje na realizację małych projektów lokalnych na terenach wiejskich („granty sołeckie”) 
o Bełchów - Zakup mobilnego podestu scenicznego - 9 961,77 zł 

 Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego  
o Powiat Łowicki -zadanie: utwardzenie drogi gminnej bez numeru zlokalizowanej na działce nr 

30/2 obr. Bednary – 50 000,00 zł 
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Podsumowanie wykonania wydatków majątkowych w roku 2021 : 

Lp. Zadanie Plan 
Wykonanie 

razem 
Wydatki 2021 

Wydatki 
niewygasające 

z upływem 
2021 

w tym: Uwagi 

wydatki z 
udziałem 
środków 
unijnych 

dotacja  pożyczka  

  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 729 954,40 8 682 435,91 7 881 440,83 800 995,08 1 509 344,89 1 597 942,66 92 091,00   
1 Budowa studni nr 2 Sypień 209 500,00 204 314,30 204 314,30 0,00 0,00       
2 Połączenie wodociągów Bednary (Mysłaków) – Kompina pod Bzurą 315 765,70 315 765,70 315 765,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 Połączenie wodociągów Bobrowniki – Bełchów Os. Pod torami PKP 135 019,13 134 975,22 134 975,22 0,00 0,00 0,00 0,00   
4 Dokumentacja wodociągi - Bobrowniki Trakt w kierunku Dzierzgowa 28 290,00 27 919,70 27 919,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
5 Dokumentacja wodociągi - Nieborów ul. Kwiatowa 7 151,00 7 151,00 7 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 
Projekt oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Dzierzgówku 
Filipówka wraz z fragmentem Bełchowa -ul. Piaskowa, ul. Chopina. 

180 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 
Uzbrojenie działki pod oczyszczalnie (przyłącze energetyczne, woda, 
ogrodzenie) 

100 000,00 39 603,90 39 603,90 0,00 0,00 0,00 0,00  

8 Kanalizacja Bełchów Osiedle (PFU) 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Rozbudowa SUW o dwa zbiorniki retencyjne w m. Mysłakowie 751 000,00 751 000,00 4,92 750 995,08 0,00 0,00 0,00 Zadanie uwzględnione 
w planie wydatków 
niewygasających 10 Zakup i montaż lamp UV na SUW w Mysłakowie  50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

11 Kanalizacja Mysłaków - projektuj i buduj 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Nieborów - SUW (wraz z instalacją fotowoltaiczną) 

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

13 Budowa targowiska w Gminie Nieborów – dokumentacja 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
14 Przebudowa  drogi dojazdowej na boisko Pogoń Bełchów wraz z parkingiem 95 757,70 95 757,70 95 757,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- obr. Bednary  150 000,00 149 592,91 149 592,91 0,00 0,00 50 000,00 0,00   
16 Droga w Dzierzgówku 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień 1 455 986,15 1 455 986,15 1 455 986,15 0,00 0,00 915 969,00 0,00   
18 Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna  837 600,00 835 211,31 835 211,31 0,00 0,00 99 355,76 0,00   
19 Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
20 Wykup gruntów pod drogę gminną w msc. Nieborów 30 000,00 18 820,00 18 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap II  829 381,51 829 381,51 829 381,51 0,00 0,00 0,00 0,00   
22 Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Nieborów etap III 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 
Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów -ścieżka rowerowa 
Bobrowniki 

40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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24 
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami 
edukacyjnymi – Bobrowniki – urządzenie terenów zieleni wraz z małą 
architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej 

170 500,00 170 440,95 170 440,95 0,00 0,00 61 394,00 92 091,00 

  

25 
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami 
edukacyjnymi - Nieborów 

13 565,70 13 565,70 13 565,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

26 
Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami 
edukacyjnymi – Mysłaków 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

27 Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy) 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
28 Utwardzenie placu przy OSP Mysłaków 43 500,00 43 500,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Nieborów 

1 801 035,87 1 525 544,89 1 525 544,89 0,00 1 509 344,89 0,00 0,00 
  

30 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Nieborów  - sala gimnastyczna SP Dzierzgówek (wraz z instalacją 
fotowoltaiczną) 

12 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

31 Zakup kosiarki samojezdnej z pługiem do odśnieżania - SP Dzierzgówek  17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
32 Modernizacja dachu na łączniku - SP Mysłaków 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
33 Boisko sportowe przy SP Bełchów – dokumentacja 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34 
Przebudowa kominów w placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Nieborów 

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

35 
Utworzenie w 2021 r. dodatkowych miejsc opieki dla 16 dzieci w Gminnym 
Żłobku w Dzierzgówku 442 956,64 442 956,64 442 956,64 

0,00 0,00 
290 259,00 

0,00 
  

36 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów 
ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej 

20 000,00 367,95 367,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

37 
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -
Nieborów, Aleja Lipowa  

10 505,00 10 504,92 10 504,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

38 
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego  
-Mysłaków ul. Kolejowa 

20 000,00 173,13 173,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

39 
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów 
ul. Wspólna 

108 000,00 106 986,65 106 986,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

40 
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego -Piaski Nowa 
Wieś 

176 000,00 174 662,64 174 662,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

41 Zakup podestu scenicznego wraz ze schodami, poręczami i osprzętem 26 500,00 26 395,80 26 395,80 0,00 0,00 9 961,77 0,00   

42 
Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu 
wojennym z II wojny światowej w Kompinie – etap I 

409 741,00 393 043,46 393 043,46 0,00 0,00 163 658,89 0,00 
  

43 
Renowacja nagrobków Żołnierzy Polskich raz remont alejek na cmentarzu 
wojennym z II wojny światowej w Kompinie – etap II 

382 259,00 378 686,00 378 686,00 0,00 0,00 106 700,00 0,00 
  

44 Renowacja kapliczki w Julianowie 78 000,00 77 777,00 77 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
45 Modernizacja szatni Klubu LKS Pogoń Bełchów 150 000,00 149 910,78 149 910,78 0,00 0,00 0,00 0,00   
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46 
Odnawialne źródła energii w Gminie Nieborów w latach 2021- 2022 – 
przygotowanie dokumentacji 31 220,00 31 220,00 31 220,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

47 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie 
Nieborów 31 220,00 31 220,00 31 220,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  b) wydatki inwestycyjne w formie dotacji 244 112,00 242 753,22 242 753,22 0,00 0,00 0,00 0,00   

48 
Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów 

62 500,00 62 175,72 62 175,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

49 Dotacja dla OSP Bednary Kol.  – instalacja odgromowa 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
50 Dotacja dla OSP Sypień - termomodernizacja  budynku OSP Sypień 56 540,00 56 540,00 56 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

51 
Dotacja dla OSP Bełchów - docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej w 
budynku OSP w Bełchowie 

52 072,00 52 072,00 52 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

52 
Program dotacji  celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
ze środków budżetu Gminy Nieborów  

61 000,00 59 965,50 59 965,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

  c) inwestycje i zakupy inwestycyjne - Fundusz Sołecki 269 166,20 239 943,91 239 943,91 0,00 0,00 0,00 0,00   
53 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej  23 191,07 23 190,00 23 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
54 Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej  15 722,93 15 150,00 15 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

55 
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz wymiana 
nawierzchni ochronnej przy pozostałych urządzeniach 

27 000,00 26 992,35 26 992,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

56 
Opracowanie projektu wykonania sanitariatów w świetlicy wiejskiej i OSP 
Bobrowniki 

17 300,00 17 220,00 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

57 
Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej do prac budowlanych 
w świetlicy wiejskiej OSP Bobrowniki 

14 524,40 14 523,90 14 523,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

58 Renowacja altany 10 999,92 10 999,00 10 999,00           
59 Utwardzenie terenu kostką brukową z materiałów wykonawcy 22 609,37 22 602,60 22 602,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
60 Zakup szorowarki do terakoty 11 623,50 10 393,50 10 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
61 Zakup elementów ogrodzenia na działkę nr 404 15 724,40 15 696,00 15 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
62 Zagospodarowanie działki nr 404 na potrzeby mieszkańców 24 650,00 24 638,16 24 638,16 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z materiałów wykonawcy 40 000,00 13 485,96 13 485,96 0,00 0,00 0,00 0,00   

64 
Zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku 
OSP, w którym mieści się świetlica wiejska 

15 820,61 15 153,44 15 153,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

65 Wykonanie altany z materiałów wykonawcy 13 000,00 12 900,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
66 Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej 17 000,00 16 999,00 16 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  d) zwrot dotacji inwestycyjnych 11 308,62 11 308,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  OGÓŁEM 10 254 541,22 9 176 441,66 8 364 137,96 800 995,08 1 509 344,89 1 597 942,66 92 091,00   
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3.4. Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. 
środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. W skład Gminy Nieborów wchodzi 
19 sołectw . Uchwałą nr L/237/2010 Rady Gminy Nieborów  z dnia 29 marca 2010 r. po raz pierwszy wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 
środków stanowiących fundusz sołecki.  Obecnie kwestię Funduszu reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz Uchwała nr XLVIII/246/2014 Rady 
Gminy Nieborów  z dnia 24 marca 2014 r.  w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Nieborów. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy. 
Przedsięwzięcia, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na terenie gminy Nieborów to: 

 doposażanie świetlic wiejskich, 
 budowa lub doposażanie istniejących placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, 
 budowa altan i wiat na gminnych terenach rekreacyjnych, 
 budowa oraz remont gminnych dróg i chodników, 
 remonty i doposażanie placówek oświatowych, 
 wspieranie inicjatyw społecznych. 

W roku 2020 wszystkie 19 sołectw złożyło wnioski do Wójta Gminy Nieborów o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2021 realizacji przedsięwzięć w ramach 
Funduszu sołeckiego. Łączna wartość planowanych przedsięwzięć na rok 2021 opiewała na kwotę łączną 497 801,36 zł. Gmina sfinansowała  w 2021 r. wydatki  na łączną 
kwotę 461 062,09 zł, tj. 92,62% kwoty wynikające ze złożonych  przez sołectwa wniosków.  

Lp. Nazwa sołectwa Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych 
Plan wydatków 
majątkowych  

Plan wydatków 
bieżących  

Wykonanie  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Arkadia 

921 92195 zakup stołów roboczych  do świetlicy   3 000,00 2 201,00 

921 92195 zakup kuchni gazowej oraz blachy do piekarnika do świetlicy   4 091,00 6 941,00 

921 92195 zakup regału pod piekarnik   1 600,00 678,00 

921 92195 zakup pojemników ze stali nierdzewnej   528,00   

921 92195 zakup wózka do transportu stołów   601,00   

921 92195 zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej   4 733,04 4 733,04 

921 92195 przegląd klimatyzacji   246,00 240,00 

921 92195 zakup opału   5 360,18 5 336,00 

2 Bednary Kolonia 
921 92109 wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej 23 191,07   23 190,00 

921 92195 zakup opału do świetlicy  1 000,00 990,00 

3 Bednary  

921 92195 zakup opału do świetlicy   6 000,00 5 973,74 

921 92195 zakup ekranu multimedialnego do świetlicy   2 500,00 2 500,00 

921 92195 zakup i montaż monitoringu do świetlicy wiejskiej   3 000,00 2 977,68 

921 92195 zakup dodatków do strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego    2 000,00 1 999,98 

921 92195 wykonanie cyklinowania i malowani podłogi w świetlicy wiejskiej   18 500,00 18 000,00 

921 92195 zakup wyposażenia kuchni   11 824,40 11 820,00 
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4 Bełchów Osiedle 

921 92109 zakup i montaż klimatyzacji w kuchni GOK   5 450,00 5 412,00 

921 92195 zakup kosiarki spalinowej z napędem   2 600,00 2 600,00 

921 92195 zakup nożyc elektrycznych do żywopłotu   600,00 600,00 

921 92195 zakup krzewów, roślin  i materiałów do utrzymania  skweru i nawodnienia przy placu zabaw   1 500,00 1 500,00 

921 92195 wykonanie orynnowania i odnowienie mebli w altanie przy GOK   6 674,40 6 599,00 

921 92195 
zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz wymiana nawierzchni ochronnej przy pozostałych 
urządzeniach 

27 000,00   26 992,35 

5 Bełchów 

801 80101 zakup i montaż klimatyzacji w pracowni komputerowej w SP w Bełchowie   5 300,00 5 300,00 

754 75412 remont sali szkoleniowej przy OSP w Bełchowie   15 000,00 15 000,00 

921 92195 wydanie książki o Bełchowie   17 388,98 17 378,46 

6 Bobrowniki 

801 80101 zakup ławek ogrodowych dla SP Bobrowniki   5 000,00 4 832,00 

926 92601 zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisko sportowe LKS Zjednoczenie   7 000,00 6 999,93 

754 75412 opracowanie projektu wykonania sanitariatów w świetlicy wiejskiej i OSP Bobrowniki 17 300,00   17 220,00 

754 75412 
zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej do prac budowlanych w świetlicy wiejskiej OSP 
Bobrowniki 

14 524,40   14 523,90 

7 Chyleniec 

921 92195 wykonanie pokrycia dachu altany gontem bitumicznym i orynnowanie z materiałów wykonawcy 4 800,00   

10 999,00  921 92195 wykonanie podłogi w altanie 5 000,00   

921 92195 pomalowanie altany farba zabezpieczającą 1 199,92   

8 Dzierzgów 
921 92195 zakup opału (peletu)   5 000,00   

921 92195 utwardzenie terenu kostką brukową z materiałów wykonawcy 22 609,37   22 602,60 

9 Dzierzgówek 
921 92109 zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej 15 722,93   15 150,00 

921 92195 zakup szorowarki do terakoty 11 623,50   10 393,50 

10 Janowice 

921 92195 zakup kosiarki spalinowej   1 690,00 1 690,00 

921 92195 zakup krzewów, żwiru i zabawek na plac zabaw   3 800,00 2 965,49 

921 92195 wykonanie pokrycia altany gontem bitumicznym   5 400,00 5 400,00 

921 92195 doposażenie placu zabaw   5 763,27 5 756,46 

11 Julianów 921 92195 wykonanie remontu kapliczki w Julianowie   12 314,66 12 300,00 

12 Karolew 

921 92195 zakup opału do świetlicy   3 000,00 2 989,01 

921 92195 zakup chłodziarko-zamrażarki   3 700,00 3 700,00 

921 92195 zakup i montaż rolet i moskitier do świetlicy   4 800,00 4 799,46 

921 92195 zakup tui, drzewek i krzewów ozdobnych oraz materiałów do posadzenia   3 970,01 3 970,00 

13 Kompina 
754 75412 wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP z materiałów wykonawcy   15 000,00 14 950,00 

921 92195 utwardzenie placu przed świetlicą kostką brukową z materiałów wykonawcy   9 585,49 9 471,00 

14 Michałówek 

921 92195 zakup słupków do tablic informacyjnych   2 000,00 1 980,00 

921 92195 zakup osłony na kosz   1 400,00 1 400,00 

921 92195 zakup kamery solarnej   1 000,00 1 000,00 

921 92195 wykonanie konserwacji altany   6 117,86 6 100,00 

15 Mysłaków 
754 75412 zakup kosiarki spalinowej dla OSP   3 450,00 3 450,00 

921  92195 zakup elementów ogrodzenia na działkę nr 404  15 724,40   15 696,00 
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921 92195 zagospodarowanie działki nr 404 na potrzeby mieszkańców 24 650,00   24 638,16 

16 Nieborów 

921 92195 zakup opału do świetlicy   2 000,00 1 989,01 

921 92195 zakup kosiarki spalinowej   1 824,40 1 824,00 

921 92195 wykonanie ogrodzenia placu zabaw z materiałów wykonawcy 40 000,00   13 485,96 

17 Patoki 921 92195 
zakup materiałów niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku OSP, w którym mieści się 
świetlica wiejska 

15 820,61   15 153,44 

18 Piaski 

921 92195 opłata za energie elektryczną do świetlicy   1 300,00 753,72 

921 92195 wykonanie altany z materiałów wykonawcy 13 000,00   12 900,00 

921 92195 zakup grilla, butli gazowej i reduktora   1 500,00 1 500,00 

921 92195 zakup opału   791,52 791,00 

921 92195 utwardzenie placu pod garaż  (zakup materiałów)   500,00 500,00 

19 Sypień 
921 92195 wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej 17 000,00 0,00 16 999,00 

921 92195 zakup opału 0,00 1 230,95 1 227,20 

 
 

   269 166,20 228 635,16 461 062,09 

 

Granty sołeckie 2021 
W 2021 roku Gmina Nieborów pozyskała od Zarządu Województwa Łódzkiego środki na dofinansowanie  wniosków pięciu sołectw z tzw. „ Grantów sołeckich”. 
 

  Plan Wykonanie 2021 % Uwagi 
Lp. Granty sołeckie - bieżące 50 000,00 49 183,02 98,37   
1 Arkadia - doposażenie świetlicy wiejskiej w Arkadii 10 000,00 9 998,79 99,99 umowa nr 389/RR/21  z dn. 5.07.2021 
2 Dzierzgówek - Szkoła jednoczy mieszkańców  10 000,00 9 976,45 99,76 umowa nr 391/RR/21  z dn. 5.07.2021 
3 Mysłaków - remont kuchni w świetlicy wiejskiej 10 000,00 9 983,42 99,83 umowa nr 392/RR/21  z dn. 5.07.2021 
4 Nieborów -doposażenie świetlicy wiejskiej 10 000,00 9 262,59 92,63 umowa nr 393/RR/21  z dn. 5.07.2021 
5 Bełchów – zakup mobilnego podestu scenicznego 10 000,00 9 961,77 99,62 umowa nr 390/RR/21  z dn. 5.07.2021 r. 

 
Wniosek Sołectwa Nieborów – „Doposażenie świetlicy wiejskiej ” - dotyczył zakupu krzeseł i stołów do świetlicy. Całkowity koszt realizacji zadania zakładano 19 821,50 

zł z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 9 2626,59 zł. Sołectwo Arkadia również uzyskało środki na doposażenie świetlicy – zakupiono stoły i elementy 
doposażenia kuchni, regały oraz zastawę stołową – całkowity koszt zadania 22 499,53 zł, z dotacji 9 998,79 zł.  

Sołectwo Bełchów złożyło wniosek na zakup mobilnego podestu scenicznego . Całkowity koszt projektu to 26 395,80 zł z tego kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
to 9 961,77 zł, tj. 37,74%.  

Wniosek Sołectwa Dzierzgówek – „Szkoła jednoczy mieszkańców ”. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano: zakup mebli ogrodowych i huśtawki, zakup lamp 
solarnych, paleniska oraz garażu blaszanego dla SP w Dzierzgówku . Koszty poniesione na ten cel to kwota 22 449,26 zł z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 
9 976,45 zł, tj. 44,44%. 

W Mysłakowie, z udziałem środków z grantu wykonano remont kuchni w świetlicy wiejskiej – całkowity koszt to 22 960,97 zł, z czego 9 983,42 zł z dotacji. Remont 
polegał na wymianie glazury oraz terrakoty, montaż elementów oświetlenia oraz wentylacji, zakup stołów oraz ogrzewacza wody. 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 
Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz 

mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podmioty  gospodarujące mieniem  komunalnym gminy  Nieborów obrazuje poniższy schemat: 

 

Rada Gminy 
Nieborów

Dyrektorzy 
instytucji kultury

Gminny 
Ośrodek 

Kultury w 
Nieborowie

Gminna 
Biblioteka 

Publiczna w 
Nieborowie 

Dyrektorzy jednostek 
oświatowych i Żłobka

SP w 
Bednary

SP w 
Bełchowie

SP w 
Bobrownikach

SP w 
Dzierzgówku

SP w 
Mysłakowie

Zespół 
Placówek 

Oświatowych 
w Nieborowie

Przedszkole w 
Bełchowie

Gminny 
Żłobek w 

Dzierzgówku

Zespół 
Ekonomiczno-

Administracyjny 
Szkół w Nieborowie

Urząd Gminy 
Nieborów

Urząd Gminy 
w Nieborowie

19 jednostek 
pomocniczych -

sołectwa
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Gmina Nieborów, w ujęciu ewidencyjnym dysponuje mieniem o wartości brutto 132 271 359,85 zł (stan 
na 31.12.2021 r.), z czego 32 711 415,66 zł, a pozostałe środki 99 559 944,19 zł: 

Grupa Nazwa 

Wartość środka 
trwałego 

Wartość 
środka 

trwałego 

Wartość 
środka 

trwałego Ogółem 

U.G. GOPS Oświata 
1 2 3 4 5 6 

I. 
Budynki 

16 394 465,10 2 230,95 19 313 713,15 35 710 409,20 
w tym między innymi: 

  a) budynki Urzędu Gminy 1 458 874,12     1 458 874,12 

  b) budynek biurowy po Policji 83 554,25     83 554,25 

  

c) budynki mieszkalne 1 324 252,66     1 324 252,66 

    - 1 dom nauczyciela 338 880,37     338 880,37 

   - budynek po GRN Kompina 106 445,87     106 445,87 

    - 5 bloków mieszkalnych w Bełchowie 269 902,30     269 902,30 

    - „Czworak” Nieborów 187 907,07     187 907,07 

   - „Budynek dworski” w Nieborowie 421 117,05     421 117,05 

  
d) 5 strażnic: Dzierzgów, Kompina, Mysłaków, Patoki, 
Piaski, 

1 110 748,30     1 110 748,30 

  
e) 6 szkół: Bednary, Bobrowniki, Bełchów, Dzierzgówek, 
Mysłaków, Nieborów,    

0,00   12 714 415,01 12 714 415,01 

  f) budynek po  Gimnazjum w Dzierzgówku   0,00   3 414 427,17 3 414 427,17 

  g) budynek po Gimnazjum w Kompinie 4 608 362,32   0,00 4 608 362,32 

  h) Przedszkole Bełchów 0,00   2 214 345,69 2 214 345,69 

  i) Żłobek w Dzierzgówku 0,00   953 486,64 953 486,64 

  i) garaże 0,00 2 230,95 17 038,64 19 269,59 

  

j) pozostałe budynki: 7 808 673,45    7 808 673,45 

- 5 przystanków i 13 wiat  112 772,69    112 772,69 

- budynki kultury (Arkadia, Nieborów, Bobrowniki, 
Karolew, Dzierzgówek) 

4 112 661,67    4 112 661,67 

- budynki gospodarcze i inne (garaże) 62 330,63    62 330,63 

- budynki i kontenery na boiskach sportowych ( w 
Bednarach, Nieborowie, Bełchowie i Bobrownikach 

2 335 294,83    2 335 294,83 

- budynki gospodarcze (boksy) po policji 8 499,50    8 499,50 

- budynki gospodarcze Urzędu Gminy 20 476,30    20 476,30 

- budynki gospodarcze przejęte w drodze spadku 222 041,67    222 041,67 

-  inwestycje w obcych obiektach - renowacja zabytków 859 506,46    859 506,46 

- altany 75 089,70    75 089,70 

II. 
Budowle, 

58 214 292,95 0,00 1 148 835,76 59 363 128,71 
w tym między innymi: 

  
a) 7 SUW- Nieborów, Kompina, Mysłaków, Bełchów Oś., 
Sypień, Bobrowniki, Bełchów wraz ze zbiornikami 
wyrównawczymi 

1 769 325,96    1 769 325,96 

  

b)studnie głębinowych wodociągowych Mysłaków Nr 1 i Nr 
2, Nieborów Nr 1 i  Nr 2, Kompina Nr 1 i Nr 2, Bełchów Oś. 
Nr 1 i Nr 2, Sypień Nr 1 i Nr 2, Bobrowniki Nr 1 i Nr 2, 
studnia na boisku w Bełchowie, studnia abisyńska - tereny 
zielone Bobrowniki 

832 825,10    832 825,10 

  

c) sieć wodociągów z przyłączami we wsiach: Nieborów, 
Kompina, Patoki, Bełchów Oś, Sypień, Arkadia, Dzierzgów, 
Bobrowniki, Dzierzgówek, Julianów, Karolew, Nieborów 
Zach. Bełchów, Mysłaków, boisko Nieborów, Chyleniec, 
Michałówek, Nieborów os. 

7 850 761,52    7 850 761,52 
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Grupa Nazwa 

Wartość środka 
trwałego 

Wartość 
środka 

trwałego 

Wartość 
środka 

trwałego Ogółem 

U.G. GOPS Oświata 
1 2 3 4 5 6 

  
d) boiska sportowe: Nieborów, Bełchów, Bednary, 
Bobrowniki, Orliki Bednary i Dzierzgówek, przy SP 
Bobrowniki 

4 290 990,86    4 290 990,86 

  
e) pozostałe budowle tj. drogi, place, ogrodzenia, parkingi, 
oświetlenie dróg i inne z grupy II  

39 478 141,74   1 148 835,76 40 626 977,50 

  e) budowle po Policji 41 574,98    41 574,98 

  
f) elementy małej architektury – siłownie zewnętrzne, tereny 
zielone/rekreacyjne 

575 174,25    575 174,25 

  
g) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami 
w msc. Bobrowniki 

3 375 498,54    3 375 498,54 

III Agregaty prądotwórcze, kotły c.o. 185 566,81 0,00 473 756,25 659 323,06 

IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 188 127,26 6 378,78 6 773,22 201 279,26 

  a) zestawy komputerowe w Urzędzie Gminy   149 663,26    149 663,26 

  b) serwery w Urzędzie Gminy 28 070,50    28 070,50 

  c) pozostałe urządzenia - Urząd Gminy 10 393,50    10 393,50 

  c) zestawy komputerowe w GOPS 0,00 6 378,78  6 378,78 

  d) zestawy komputerowe w szkołach 0,00   6 773,22 6 773,22 

V. Narzędzia  125 965,98 0,00 49 650,00 175 615,98 

VI. 

Urządzenia techniczne: 331 559,15 0,00 47 974,60 379 533,75 

- kontenery wolnostojące na odpady 19 306,42    19 306,42 

- kontenery przy  szkołach 0,00   2 974,60 2 974,60 

- centrale telefoniczne 10 633,35    10 633,35 

- klimatyzacje 137 764,41    137 764,41 

- sieć strukturalna  28 209,71    28 209,71 

- monitoring w UG 7 596,23    7 596,23 

-system obsługi Rady Gminy 42 046,92    42 046,92 

- monitoring budynku świetlicy w Bobrownikach 5 543,07    5 543,07 

-monitoring placu zabaw w Bełchowie 14 200,00    14 200,00 

-system monitoringu w szkołach - Dzierzgówek, 
Bobrowniki, Bednary 

0,00   45 000,00 45 000,00 

-system monitoringu - boisko sportowe oraz filia GOK w 
Bełchowie 

23 994,84    23 994,84 

-sterylizator wody 34 053,60    34 053,60 

- drabiny jednostek OSP 8 210,60    8 210,60 

VII.     
Środki transportowe 

2 048 943,69 53 340,50 233 956,00 2 336 240,19 
w tym: 

  

a) 12 szt. samochodów OSP 
1 930 783,69 

  
0,00 1 930 783,69  (Star-2szt.,Jelcz - 2 szt., Ford   1 szt.,VV  1 szt, Mercedes 2 

szt.,inne 4) 
  

b) samochód ciężarowy – dostawczy UG 39 360,00   0,00 39 360,00 

c) samochód marki IVECO do dowozu dzieci do szkół 0,00   233 956,00 233 956,00 

d) pługi do odśnieżania- doposażenie samochodów 78 800,00   0,00 78 800,00 

  e) samochód Hyundai new I20 CLASSIC PLUS 1.2 0,00 53 340,50 0,00 53 340,50 

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : 499 371,36 5 698,99 229 343,69 734 414,04 

  a)  elektrokardiograf w ośrodku zdrowia Nieborów  7 892,42    7 892,42 

  b) kopiarki  w Urzędzie Gminy 4 538,70    4 538,70 
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Grupa Nazwa 

Wartość środka 
trwałego 

Wartość 
środka 

trwałego 

Wartość 
środka 

trwałego Ogółem 

U.G. GOPS Oświata 
1 2 3 4 5 6 

  c) kopiarka , fax  GOPS 0,00 5 698,99  5 698,99 

  
d) kopiarki w szkołach podstawowych, w gimnazjum i inne 
śr. trwałe 

0,00   229 343,69 229 343,69 

  f) narzędzia, wyposażenie zakupione z Funduszu Sołeckiego 236 827,75    236 827,75 

  g)siłownie zewnętrzne, wyposażenie terenów zieleni 192 997,39    192 997,39 

  h) kontener sanitarny 44 999,55    44 999,55 

  g) pozostałe 12 115,55    12 115,55 

  Razem 77 988 292,30 67 649,22 21 504 002,67 99 559 944,19 

 
W ramach podstawowych zasobów mienia komunalnego stanowiących własność, współwłasność lub pozostających 

pod kontrolą gminy Nieborów – na podstawie innych uprawnień przysługujących jednostce samorządu terytorialnego 
–należy wyodrębnić następujące kategorie składników mienia: 

 wartości niematerialne i prawne; 
 nieruchomości, w tym grunty i budynki; 
 ruchome składniki mienia stanowiące, m.in. infrastrukturę: dróg, terenów rekreacyjno-sportowych, 

obiektów edukacji i kultury czy też wyposażenie budynków, np. administracji, świetlic wiejskich, 
w urządzenia, narzędzia, przyrządy, materiały itd. 

Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci, wśród których wyszczególnia się 
następujące podmioty: 

a. jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu: 
 edukacji publicznej (przedszkola, szkoły podstawowe); 
 pomocy społecznej i wspierania rodzin (ośrodek pomocy społecznej, żłobek); 
 użyteczności publicznej, których nie realizują jednostki organizacyjne wyszczególnione powyżej (urząd 

gminy); 
b. samorządowe instytucje kultury. 

 
Struktura udziału wartości aktywów trwałych dla poszczególnych grup podmiotów (stan na 31.12.2021 r.) 

 

5. Gospodarka mieszkaniowa Gminy Nieborów 
W roku 2021 w mieszkaniowym zasobie Gminy Nieborów pozostawało 47 (58- w 2020) lokali 

mieszkalnych. Zamieszkałe były 43 lokale, natomiast niezamieszkałe pozostawały 4 lokale. Dokładny wykaz 

Organ; 32 711 415,66; 
25%

Urząd Gminy; 
77 988 292,30; 59%

GOPS; 67 649,22; 0%

Oświata; 
21 504 002,67; 16%

STRUKTURA UDZIAŁU WARTOŚCI AKTYWÓW 
TRWAŁYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PODMIOTÓW 
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lokali mieszkalnych pozostających w mieszkaniowym zasobie Gminy Nieborów  prezentuje się w sposób  
następujący: 

Lokalizacja Lokale zamieszkałe Niezamieszkałe Razem 

Nieborów, Aleja Legionów Polskich 1,Zajazd” 12  2 14 

Nieborów, Aleja Lipowa 92„Czworak” 5  0 5 

Kompina, Aleja Legionów Polskich 6A 4 1 5 

Bełchów, ul. Przemysłowa 14 5  0 5 

Bełchów, ul. Przemysłowa 12 1  0 1 

Bełchów, ul. Szkolna 1 2  0 2 

Bełchów, ul. Szkolna 3 4 1 5 

Nieborów, Aleja Legionów Polskich 92 7 0  7 

Bobrowniki 2 0  2 

Bełchów, ul. Przemysłowa 6  1 0 1 

Razem 43 4 47 

 
Podstawowe źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej to przychody z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych, środki z budżetu gminy. 
W roku 2021 planowano sprzedaż 7 lokali w budynku Bełchów Przemysłowa 12, 7 lokali w Budynku 
Przemysłowa 14, 1 lokal Bełchów Przemysłowa 6, 1 lokal Bełchów ul. Szkolna 3. Ostatecznie udało się 
sprzedać łącznie 11 lokali. W roku 2021 przeprowadzono również kilka remontów mieszkań gminnych. 

6. Edukacja 
Gmina Nieborów, jako organ prowadzący szkoły, jest zobowiązana do realizacji zadań oświatowych 

określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082 z późn. zm.).  Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania  i opieki; 

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351  z późn. zm.),  i obsługi organizacyjnej szkoły lub 
placówki; 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 
placówki. 

Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie (obejmujące przedszkola, szkoły podstawowe) stanowiły 
w roku 2021 ok. 33,93% łącznych wydatków budżetu gminy Nieborów i wzrosły w porównaniu do roku 2020 
o 1 249 663,07 zł, tj. 7,8%. W roku 2021 znów jednym ze źródeł finansowania oświaty były środki unijne – 
program „Równamy w górę”, „Termomodernizacja szkół w Bednarach, Bobrownikach i Nieborowie”.  

Pandemia COVID-19 zmieniła organizację i oblicze edukacji nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. 
To w dziedzinie oświaty najbardziej odczuwalne były konsekwencje związane z obostrzeniami 
wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Pandemia wymusiła wprowadzenie w 2020 roku 
w szkołach nauczania zdalnego. Gmina Nieborów realizowała  zadania z Programu Operacyjnego Polska 
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Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” dotyczące projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”. W ramach 
projektów grantowych udało się zakupić laptopy w łącznej ilości 42 sztuk dla uczniów szkół podstawowych. 
Na ten cel gmina pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 115 000,00 zł. Trwający rok szkolny jest 
wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców a długofalowe skutki społeczne, 
a nawet ekonomiczne zamknięcia szkół będą zapewne odczuwalne przez lata. 

 

W placówkach przedszkolnych i szkolnych zatrudnionych jest 134 nauczycieli, którzy nieustannie 
podnoszą swoje kwalifikacje. 63 % nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, a 22%  stopień 
nauczyciela mianowanego..  

6.1. Przedszkola 
Na terenie gminy Nieborów funkcjonują 2 przedszkola i 4 oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych. Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju usług edukacyjno-wychowawczych w gminie 
Nieborów. W latach 2016-2019 działalność prowadziło niepubliczne przedszkole „WIDNOKRĄG” 
w Michałówku. 

Nazwa placówki Organ prowadzący Statut 
Przedszkola 

Przedszkole w Bełchowie gmina Nieborów przedszkole publiczne 
Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w 
Nieborowie 

gmina Nieborów przedszkole publiczne 

  Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II   w Bednarach 

gmina Nieborów oddział  publiczny 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego w Bełchowie 

gmina Nieborów oddział  publiczny 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 
Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach 

gmina Nieborów oddział  publiczny 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej  w Mysłakowie 

gmina Nieborów oddział  publiczny 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli na terenie gminy uczęszczało 343 dzieci, w 2021/2022 – 363 
dzieci – wzrost o 20 dzieci, tj. 5,8%. 
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Na prowadzenie przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 roku 
Gmina Nieborów wydała: 

Lp. Nazwa placówki Wydatki 

W tym 
wydatki 
na dzieci 

wymagające 
stosowania 
specjalnej 

nauki 
i metod 
pracy 

Średniomiesięczna 
liczba dzieci 

Koszt utrzymania 
oddziału przedszkolnego 

w przeliczeniu 
na jednego 

przedszkolaka 

1 Przedszkole w Bełchowie 1 253 441,73 0,00 98 12 790,22 
2 Przedszkole w Nieborowie 682 862,03 0,00 75 9 104,83 
 Razem: 1 936 303,76 0,00 173 11 192,51 

1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Bednarach 

272 064,19 38 411,63 57 4 773,06 

2 Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Broniewskiego w Bełchowie 

206 628,75 0,00 45 4 591,75 

3 Szkoła Podstawowa im. Leokadii 
Ostrowskiej 

108 588,14 0,00 18 6 032,67 

4 Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Mysłakowie 

346 348,84 0,00 72 4 810,40 

 Razem: 933 629,92 38 411,63 192 4 862,66 

 
Dodatkowo, w 2021 roku 29 dzieci z terenu Gminy Nieborów uczęszczało do przedszkoli położonych  na 
terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Łowicz – 15 dzieci, Miasto Skierniewice – 
9 dzieci,  Gmina Skierniewice – 2 dzieci, Gmina Miasto Sochaczew – 1 dziecko, Gmina Łowicz – 5 dzieci, 
Gmina Łyszkowice – 1 dziecko, Gmina Bolimów – 1 dziecko). Obowiązkiem gminy, zgodnie z ustawą o 
finansowaniu zadań oświatowych, jest w takim przypadku pokryć koszty wychowania przedszkolnego 
związanego z uczęszczaniem naszych dzieci do tych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. W roku 
sprawozdawczym 2021 Gmina Nieborów wydała na to zadanie kwotę  185 543,52 zł. 

 
6.2. Szkoły podstawowe  
Gmina Nieborów prowadzi 6 szkół podstawowych  

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bednarach 
 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie 
 Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach 
 Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku 
 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie 
 Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie 

Liczba uczniów 
W latach 2016-2021 liczba uczniów w szkołach zmieniała się, jednak w ostatnich latach widoczna jest 

wyraźna tendencja 
spadkowa. W roku 
szkolnym 2016/2017 do 
szkół uczęszczało  821 
uczniów, w roku 
szkolnym 2019/2020  
740 uczniów, a w roku 
szkolnym 2020/2021 już 
tylko 748 uczniów, a w 
roku szkolnym 
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2021/2022 - 763 uczniów. 
Wyniki nauczania w szkołach podstawowych na obszarze gminy Nieborów utrzymują się na poziomie 
dobrym. Wyniki testów kompetencji ósmoklasistów kończących szkoły są porównywalne z poziomem 
województwa. 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w 2021 r.: 
Szkoła  Średnia liczba punktów w szkole 

Wynik  
z języka polskiego 

Wynik                      
z matematyki 

Wynik  
z języka angielskiego 

1 SP w Bednarach 57 % 52 % 73 % 

2 SP w Bełchowie 62 % 38 % 72 % 
3 SP w Bobrownikach 55 % 42 % 55 % 
4 SP w Dzierzgówku 58 % 53 % 58 % 

5 SP w Mysłakowie  64 % 41 % 56 % 
6 SP w Nieborowie 56 % 58 % 73 % 

 
Średnia gminy:  jęz. polski – 58%; matematyka – 49%; jęz. ang. – 63%                 
Średnia powiatu:  jęz. polski – 59%; matematyka – 52%; jęz. ang. – 64%                                           
Średnia województwa: jęz. polski – 58%; matematyka – 48%; jęz. ang. – 65%      
Średnia kraju:   jęz. polski – 60%; matematyka – 47%; jęz. ang. – 60%                 

Stypendium Wójta Gminy Nieborów 

Wójt gminy Nieborów przyznaje stypendium uzdolnionym uczniom. Stypendium o wartości do 500,00 zł dla 
uczniów klas IV-VI i do 800,00 zł dla uczniów klas VII-VIII otrzymuje się jednorazowo. Za rok szkolny 
2016/2017 stypendium otrzymało 24 uczniów, za rok szkolny 2017/2018 stypendium otrzymało 46 uczniów, 
za rok szkolny 2018/2019 stypendium otrzymało 79 uczniów, za rok szkolny 2019/2020 stypendium 
otrzymało 41 uczniów, za rok szkolny 2020/2021 stypendium otrzymało  43 uczniów.  

Dowóz uczniów do szkół 

Gmina zapewnia uczniom szkół podstawowych dowóz do szkół, z których korzystało w roku szkolnym 
2020/2021 145 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 korzysta 138 uczniów.  

W roku 2021 gmina refunduje rodzicom 18 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
koszty opieki i dowozu do szkoły.  

6.3. Gminny Żłobek w Dzierzgówku 

Gminny Żłobek w Dzierzgówku swoją działalność zaczął od 1 lutego 2020 r.  Realizuje zadnia zgodne 
z założeniem w ustawie: 

– zapewnia dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych, 
– gwarantuje dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, 
– prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne uwzględniających rozwój dziecka i 

właściwych do wieku. 
Opiekunowie przygotowują miesięczne plany pracy, według których realizują zajęcia edukacyjne. Plany i 
zajęcia dostosowane są odpowiednio do kalendarza i wydarzeń. 
Ze względu na obostrzenia spowodowane COVID-19 wiele tych uroczystości musiało odbyć się 
w kameralnym gronie (opiekunowie i dzieci) 
 
W marcu prowadzony był nabór wniosków na rok szkolny 2020/2021, od września 2020 r. pięcioro dzieci 
odeszło do przedszkola. Zostało przyjęte pięcioro nowych dzieci, na liście rezerwowej pozostawało 
dziewięcioro. W ciągu roku było bardzo duże zainteresowanie rekrutacją od 2021 r. 
Przy Żłobku funkcjonuje Rada Rodziców, która angażuje się w życie placówki. 
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Od 1 czerwca 2021 r. powstała kolejna grupa, 16 miejsc dla dzieci. W kwietniu 2021 roku przeprowadzono 
rekrutację, która pozwoliła od razu zapełnić te 16 miejsc, duża liczba dzieci pozostała jeszcze na liście 
rezerwowej. 
Przy Żłobku funkcjonuje Rada Rodziców, która angażuje się w życie placówki. 
 
Żłobek wypracował sobie dobrą opinię wśród społeczeństwa, o czym świadczą pozytywne komentarze i duże 
zainteresowanie rodziców. W ciągu roku jest wiele zapytań o wolne miejsca w żłobku. 

 
6.4. Programy realizowane w placówkach oświatowych i żłobku podlegające gminie 

Nieborów w roku 2021 

Projekt/program 
Poniesione 
wydatki 

Źródło dofinansowania 

Równamy w Górę - Kompleksowy 
program wspierający rozwój jakości 
edukacji w szkołach podstawowych 
Gminy Nieborów” 
Celem głównym jest pobudzenie aktywności 

uczniów i rozwój ich kompetencji kluczowych 
w zakresie nauk matematyczno – 
przyrodniczych i językowych poprzez tematykę 
regionalizmu. Do programu przystąpiły 
wszystkie szkoły podstawowe. 

  

220 709,36 
+  

27 614,97 
 wkład własny 
niepieniężny 

budżetu 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
 

UE 92,05%+BP 7,95% 

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów  
przyrodniczych (geografia, biologia, 
fizyka, chemia)w Szkole Podstawowej w 
Bednarach, Bełchowie, Dzierzgówku. 

165 024,76 Rezerwa części oświatowej subwencji 
ogólnej w roku 2020 – BP 100% 

„Takie rozwiązanie wszystkim się 
opłaca, dziecko oddam do żłobka i do 
pracy wracam - ułatwienie 16 osobom 
sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 
trzech, powrotu na rynek pracy dzięki 
utworzeniu pierwszego żłobka na terenie 
Gminy Nieborów” 
„Żłobek w Dzierzgówku +” 
Głównym celem projektów jest powrót do 

pracy i utrzymanie zatrudnienia prze grupę 32 
osób, mieszkańców woj. łódzkiego ze 
szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy 
Nieborów, sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat 3. 

 
 291 238,12  

+ 
103 222,28  

wkład własny 
pieniężny budżetu 

 
165 415,41 

+ 
22 566,15 

wkład własny 
pieniężny budżetu 

Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 
 

UE 94,21% + BP 5,79% 

 

Wykonanie robót budowlanych 
termomodernizacyjnych trzech budynków 
oświatowych w ramach projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Nieborów” – SP Bednary, SP 
Bobrowniki, ZPO Nieborów. 

1 043 043,23 
+ 

482 501,66 
wkład własny 

pieniężny budżetu 
 

 1 525 544,89 
ogółem 

Projekt dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego. 

 

 

Udział w programie pn. „Umiem pływać” 
realizowanym w klasach I-III szkół 
podstawowych. 

64 750,00 
+ 

20 875,00 
wkład własny 

pieniężny budżetu 
85 625,00  
ogółem 

Projekt współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, 

Kultury i Sportu  
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7. Gospodarka przestrzenna 
Cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie realizuje samorząd na obszarze gminy określa Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów. Przedmiotem Studium jest 
obszar gminy w granicach administracyjnych, z ludnością, zagospodarowaniem, środowiskiem 
przyrodniczym i kulturowym oraz z uwzględnieniem powiązań z obszarami sąsiednimi.  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów 
zostało zatwierdzone Uchwałą Nr IX/32/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 maja 2015 r. 

Zakres Studium obejmuje podstawowe problemy życia gminy Nieborów, w tym między innymi dotyczące:  
 kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy 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 gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

lub zmianę obowiązującego planu miejscowego, 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. 

 

Na ogólną powierzchnię gminy Nieborów, tj. 10329 ha, udział procentowy użytków jest następujący: użytki 
rolne (67 %), lasy (19 %), pozostałe tereny (14%).  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nieborów nie przewiduje zasadniczych zmian w strukturze przestrzennej gminy. 
Obszar gminy  w większości utrzymany jest jako sfera produkcji rolniczej. W obszarze tym zabudowa 
ogranicza się do zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Większe 
zmiany struktury przestrzennej występują w miejscowościach położonych w zbliżeniu do obszaru m. Łowicza 
i wynikają z ekspansji terenowej w sektorze mieszkalnictwa (Bobrowniki, Bełchów, Mysłaków i Nieborów) 
oraz obszarów położonych przy drogach krajowych i w zbliżeniu do węzła "Skierniewice" w sektorze 
produkcyjno-usługowym (Kompina, Bełchów, Dzierzgów). Struktura przestrzenna pozostałych miejscowości 
dotycząca obszarów zabudowy została w znaczącym stopniu umocowana ustaleniami obowiązujących planów 
miejscowych.  

W studium akceptowane są ustalenia planów miejscowych z niewielkimi korektami nie wpływającymi na 
strukturę przestrzenną. Zmiany znaczące dotyczą wyznaczenia w Studium nowych terenów produkcyjno-
usługowych dla których samorząd przewiduje sporządzenie zmiany planów miejscowych. 

Obecnie dla obszarów Gminy Nieborów obowiązuje 40 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia realizowane są na podstawie ustalenia warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu. W roku 2021 wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy oraz 4 decyzje 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Gmina Nieborów na bieżąco prowadzi zamieszczanie danych przestrzennych w ww. systemie informacji 
przestrzennej Gminy Nieborów - nieborow.e-mapa.net.. Wszystkie plany miejscowe przyjęte przez Radę 
Gminy Nieborów są umieszczane w tym systemie, każdorazowo po ich wejściu w życie tj po 14 dnia od daty 
ukazania się uchwały zatwierdzającej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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8. Infrastruktura techniczna 
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na koniec 2021 r.  72,5 km dróg gminnych. Drogi asfaltowe 

stanowiły na początku 2021 r. 64,4% wszystkich dróg, drogi utwardzone natomiast 35,6%. Stan dróg według 
Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący 
– drogi stan od niezadawalającego do bardzo dobrego. W gminie rozpoczęto w  2020 r. inwestycje dotyczące 
dróg. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 2,5 mln zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, 
pochodzące ze środków budżetu województwa Łódzkiego – drogi dojazdowe do gruntów rolnych, Powiatu 
Łowickiego oraz Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – wyniosło blisko 966 tys. zł.  

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2021 r. wyniosła 135,44 km.  Dostęp do sieci wodociągowej 
w gminie posiada 100% mieszkań. W roku 2021 długość sieci wodociągowej zwiększyła się: 

 na wodociągu Kompinie   o   1,2 km 
 na wodociągu Bełchów  o   0,2 km 

Lp. Nazwa wodociągu SUW 
Wydajność 
wodociągu 

m3/dobę 

Produkcja wody  
m3/dobę 

Długość 
sieci w 

km 

Nazwa 
miejscowości 

zaopatrywanych 
przez wodociąg 

Liczba ludności 
zaopatrywanej przez 

wodociąg 

1. Kompina 354 130,2 5,9 
Kompina 

525 
Patoki 

2. Nieborów 595 227,6 27,04 
Nieborów 

1 183 Julianów 
Piaski 

3. Bobrowniki 845 345,6 37,8 

Bobrowniki 

2 654 

Arkadia 
Dzierzgów 
Bełchów 
Chyleniec 

Michałówek 

4. Mysłaków 600 321,6 42 

Mysłaków 

2 635 
Janowice 
Bednary 

Bednary kol. 

5. Bełchów 464 228,2 13,7 
Bełchów Os. 

1 977 
Dzierzgówek 

6. Sypień 186 89,6 9,0 
Sypień 

365 
Karolew 

RAZEM 135,44 - 9 320 
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9. Środowisko 
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

W dniu 22 lutego 2021 r. Rada Gminy Nieborów Uchwałą Nr XXXV/216/21 przyjęła Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2021 
roku. Program uchwalany jest przez Radę Gminy corocznie. Głównymi założeniami Programu jest 
wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz poszukiwanie nowych domów dla 
wyłapanych zwierząt. Każde odłowione zwierzę przebywające w schronisku przed adopcją jest obligatoryjnie 
czipowane i sterylizowane bądź kastrowane.  

W ramach programu Gmina dotuje w 50% zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, a w przypadku gdy 
posiadacz samicy z młodymi nie jest w stanie zapewnić utrzymania oraz opieki nowonarodzonym zwierzętom 
dopuszcza możliwość usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących oraz ślepych miotów psów 
bezdomnych.   

 
Program Ochrony Środowiska 

W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Gminy Nieborów Uchwałą Nr III/14/18 przyjęła Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025 r. Sporządzony dokument jest 
podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gminy 
Nieborów. Dokument przedstawia ocenę aktualnego stanu środowiska oraz wskazuje możliwości jego 
poprawy wskazując na obszary wymagające interwencji, m.in. poprzez poprawę stanu i ochrony środowiska 
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawę jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. Osiągnięcie celów będzie możliwe po zrealizowaniu przez Gminę Nieborów założeń tj. m.in.: 
instalację odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych, wymianie źródeł ciepła w szkołach, 
budowie sieci gazowej i budowie kanalizacji na terenie gminy, usuwanie zalegających wyrobów 
zawierających azbest.  

 
Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi 

We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gmina 
realizuje program pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Nieborów 
na lata 2015-2032”. Zadanie finansowany jest  udziale środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Łodzi 
oraz gminy. W latach 2015-2021 dzięki programowi unieszkodliwiono ponad 1 567 ton wyrobów 
zawierających azbest.  

W 2021 r. wydatkowano 59 010,88 zł na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, w tym 4 371,18 zł podatku VAT odprowadzonego od 
uzyskanej dotacji. Kwota dotacji do usuwania azbestu uzyskana na podstawie umowy dotacji ze środków 
WFOŚiGW w Łodzi nr 125/OZ/D/2021 z 01.06.2021 r., na realizację zadania „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów w 2021 r.” wyniosła 49 175,00 zł i stanowiła 83,33 % wartości 
zadania. 

 
Gospodarka odpadami 
Od 1 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych organizuje gmina. W drodze postępowania przetargowego stosownie do przeprowadzonego 
zamówienia publicznego wyłoniono firmę świadczącą usługi w powyższym zakresie. 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowalny jest systematyczny wzrost masy odebranych odpadów 
z poziomu blisko 1 717 ton w roku 2014 do 2590 ton w roku 2021 – tj. przyrost o blisko 50%. Jednocześnie 
obserwowalny jest spadek osiąganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania  - w roku 2014 wskaźnik kształtował się na poziomie 35,53%, 
7 lata później na poziomie 2,67%. 
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Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Opakowania z papieru i tektury       7,410 12,640 24,380 26,280 
Opakowania z tworzyw sztucznych     0,360 0,470 1,000     
Zmieszane odpady opakowaniowe ( w części papier, 
szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe)    

185,536 231,645 242,650 275,848 290,689 302,820 

Opakowania ze szkła   150,564 191,447 200,900 214,940 167,960 0,980 
Szkło      234,100 
Zużyte opony   3,940 6,443 2,440 17,940 25,020 25,760 
Zużyte urządzenia inne  38,200         
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

2,780 6,100     6,900 6,800 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów  

      6,580     

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne   1 430,560 1 491,328 1 707,042 1732,489 1684,880 1745,520 
Baterie i akumulatory inne    0,058   0,130   0,023 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  0,740 1,780 1,500 40,400 16,280 17,520 
Odpady wielkogabarytowe     125,170 144,220 124,620 118,940 184,020 
Leki inne  0,105 0,200 0,179 0,040 0,035 0,034 
Odpady ulegające biodegradacji       10,600 32,080 8,740 24,240 
Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach - popioły 

   21,000 19,240 22,260 

SUMA 1 812,43 2 054,53 2 317,41 2 479,707 2 363,064 2 590,357 

 
Jeśli chodzi o opłaty, którymi obciążani są mieszkańcy, to również zauważalny jest ich istotny wzrost 

na przestrzeni ostatnich lat, co wynika głównie z rosnących ceny energii, transportu i zwiększenie stawek 
za korzystanie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów w postaci tzw. opłaty 
marszałkowskiej. Gmina Nieborów podejmuje szereg działań prewencyjnych mających na celu uszczelnienie 
systemu poboru opłat oraz eliminowanie unikania płacenia za wywóz śmieci lub zaniżania deklarowanej 
liczby członków gospodarstw domowych.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
Rada Gminy Nieborów uchwałą XXIV/148/20  z dn. 25 maja 2020 r. ustaliła zasady i trybu udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów 

Celem udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków było: 

 zachęcenie właścicieli nieruchomości do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 
 polepszenie stanu środowiska na terenie Gminy Nieborów, w szczególności jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. 
W roku 2021 Rada Gminy Nieborów uchwałą nr XXXV/218/21 z dnia 22 lutego 2021 r. zwiększyła poziom 
dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca mógł w roku 2021  uzyskać 
dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do 50% kosztu zakupu i montażu, lecz nie 
więcej niż 6.000,00 zł. 

W roku 2020 udało się wypłacić 2 dotacje po 4 000,00 zł.  
W roku 2021 udało się wypłacić 10 dotacji w kwocie łącznej 59 965,50  zł.  

 



31 
 

Termomodernizacja oraz odnawialne źródła energii (fotowoltaika) 
Gmina Nieborów od kilu lat podejmuje działania skierowane na sukcesywną termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków 

komunalnych. 
 W roku 2021 Gmina Nieborów realizowała następujące zadania inwestycyjne związane w kompleksową termomodernizacją oraz instalacją paneli 
fotowoltaicznych: 

Zadanie Plan 
Wykonanie 

razem 
Wydatki 

2021 

w tym: 

wydatki z udziałem 
środków unijnych 

dotacja  pożyczka 

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Nieborów 

1 801 035,87 1 525 544,89 1 525 544,89 1 509 344,89 0,00 0,00 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Nieborów  - sala gimnastyczna SP Dzierzgówek (wraz z 
instalacją fotowoltaiczną) 

12 500,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacja dla OSP Sypień - termomodernizacja  budynku OSP Sypień 56 540,00 56 540,00 56 540,00 0,00 0,00 0,00 

Dotacja dla OSP Bełchów - docieplenie i montaż instalacji 
fotowoltaicznej w budynku OSP w Bełchowie 

52 072,00 52 072,00 52 072,00 0,00 0,00 0,00 

 
Na projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów to projekt wieloletni realizowany przy wsparciu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz w zakresie ochrony środowiska Gmina Nieborów  podejmuje szereg działań edukacyjnych. 

Informacje dotyczące sposobu segregacji dla dorosłych mieszkańców gminy są dostępne na stronie internetowej gminy Nieborów oraz profilu facebook. 
Natomiast informacje dla dzieci były przekazywane w szkołach i przedszkolach podczas zajęć i warsztatów, które uczyły właściwego postępowania z odpadami 
komunalnymi i przedstawiały właściwe postawy na rzecz ochrony środowiska. 
Pomagamy naszym mieszkańcom i zachęcamy ich do udziału w projektach i programach ekologicznych, takich jak: Program WFOŚiGW „Czyste Powietrze” 
(w 2020 r. uruchomiono w Urzędzie punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy), Program NFOŚiGW „Mój Prąd” oraz Program WFOŚiGW „Moja woda”, 
czy też program wymiany pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych. 
Na bieżąco przekazujemy również informacje na temat innych narzędzi, z których mogą korzystać nasi mieszkańcy, jest to m. in. ulga termomodernizacyjna oraz 
ulga podatkowa dla rolników, którzy na potrzeby gospodarstwa rolnego zamontowali instalacje fotowoltaiczne. 
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10. Kultura i turystyka 
10.1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie 

Gminna Biblioteka Publiczna  im. Marii Konopnickiej w Nieborowie jest samorządową instytucją kultury 
zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, opracowuje i 
udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi 
działalność informacyjno-bibliograficzną, organizuje imprezy kulturalne. Wpisana do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Nieborów  pod numerem RIK/1/2006.   
 
Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie, 
 Filia Biblioteki w Arkadii,  
 Filia Biblioteki w Bełchowie,  
 Filia Biblioteki w Bobrownikach,  
 Filia Biblioteki w Kompinie 

W związku z trwająca pandemią  w 2021 r. na bieżąco wdrażano rekomendacje  Biblioteki Narodowej   
w zakresie udostępniania zbiorów, regulujące limity osób mogących przebywać  
w pomieszczeniach i obiektach na wolnej przestrzeni, organizacji imprez. Podjęto dodatkowe działania na 
rzecz użytkowników takie jak: wprowadzenie większego limitu wypożyczanych egzemplarzy, przedłużenie 
okresu wypożyczenia, wstrzymanie naliczania kar za nieterminowe zwroty do czasu zakończenia epidemii, 
stałego zachęcania do korzystania z zasobów cyfrowych darmowych i komercyjnych, utrzymywania 
dogodnych godzin otwarcia. 

Do dyspozycji czytelników sieć placówek bibliotecznych Gminy Nieborów oddaje 43 579 vol. oraz 
bezpłatny dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w ilości 20 kodów.  Księgozbiór  wzbogacił 
się o 1 165 vol. na wartość 28 822 zł. z zakupu oraz o 370 vol. na wartość 7 725 zł z darów i innych wpływów. 
Z księgozbioru  usunięto 2 085 vol.   W 2021 r. Biblioteki zarejestrowały  1 281 czytelników, 
którzy wypożyczyli 15 811 vol. oraz skorzystali ze zbiorów elektronicznych dokonując  729 pobrań. 
Bibliotekę odwiedziło 22 478 użytkowników w tym wypożyczalnię 6 539 czytelników, czytelnię 803. W 
imprezach organizowanych w bibliotece wzięło udział 802 , a w imprezach on-line 14 334 użytkowników.  

Działalność Biblioteki w 2021 r. to : 
 udział w projekcie Sieć na kulturę - Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w 

podregion skierniewicki  finansowanym przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 
programu Polska Cyfrowa  :  

 szkolenie Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych 
instytucji kultury - 3 dni ;  

 rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia 
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć 15 dwugodzinnych zajęć.; wyposażenie placówek w sprzęt 
niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów -5 szt. tabletów (GBP Nieborów, Filia w Arkadii, Filia w 
Bełchowie)  

 przystąpienie do systemu Alma  w ramach programu  Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku 
interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania 
zasobami bibliotek w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021–2025”.  

 pozyskiwanie środków na zakup nowości bibliotecznych z MKiDN w ramach Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 10 750 zł. (największe dofinansowanie w 
powiecie łowickim),  z GKRPAiPN - Zakup nowości  do Biblioteki -1 020 zł.  Udział w projekcie 
"Przerwa na wspólne czytanie" Kinder Mleczna Kanapka w ramach zwycięstwa (miejsce 6- 100) 
otrzymaliśmy komplet książek od wydawnictwa Trefl o wartości 1.000 zł  oraz Kamishibai – 
tekturowy teatrzyk o wartości 120 zł.  
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Organizowaliśmy również imprezy kulturalno-oświatowe oraz konkursy adresowane do dorosłego 
czytelnika, tj.   

 spotkania teatralne w Teatrze Małym w Maufakturze; Och -teatrze, Teatrze Dramatyczny w Płocku 
oraz teatrze Fundacja K. Maćkowiaka w których uczestniczyło 247 uczestników;   

 koncert  online zespołu Hocus Pocus  który zgromadził  13 884 odbiorców, cykliczne warsztaty 
dla seniorek: florystyczne; krawieckie; malarskie.  

 konkursy kulinarne dla KGW - Słodki jak baranek, Cuda z piernika oraz otwarcie ścieżki 
rowerowej połączonej z rajdem rowerowym dla ponad 150 cyklistów.  

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży to Wakacje w bibliotece 
pn. „Zabieramy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę" współfinansowane ze środków GKRPAiPN w 
wysokości 7 772 zł. Grupa 90 dzieci i młodzieży z gminy Nieborów mogła uczestniczyć w wyjazdach 
krajoznawczych do: Sochaczewa - Muzeum Kolejki Wąskotorowej, Borysewa - Zoo-Safari, Pułtuska - Zamek 
Pułtusk na Savoir-vivre przy stole.  
W roku 2021 zorganizowano również konkursy plastyczno-literackie : 

 Wielkanocny Baranek,  
 List do bibliotekarza,  
 Dzień Kobiet z akcentem łowickim,  
 Tradycje Andrzejkowe w Regionie Łowickim.  

Nagrody współfinansowane przez Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.  
Spotkania autorskie  dla  50 uczniów w ramach projektu Wydawnictwa Literatura i Biblioteki Wojewódzkiej 
" Z książkami na walizkach" .  
Lekcje biblioteczne i warsztaty literackie, które udało się przeprowadzić w 2021 r. : 

 Komunikacja,  
 Co z tą Polską, Kto ty jesteś?,  
 Kajtusiowe opowieści,  
 Nastolatek w piekle wojny K.K Baczyński, 

w których uczestniczyło  łącznie 105 najmłodszych czytelników.  
Biblioteka zorganizowała w 2021 : 

 piknik rodzinny „...cudowne dzieciaki, cudowni rodzice" w którym wzięło udział około 200 
uczestników. Do organizacji zaprosiliśmy: KGWiG z Dzierzgówka, druhny z OSP Dzierzgów oraz 
gospodarstwo agroturystyczne "U Łowiczanki".  

 Mikołajki – odpalenie choinki, przygotowanie 390 paczek  dla dzieci oraz  wspólne kolędowanie z 
Zespołem Śpiewaczym Bednary.  

Biblioteka wzięła również udział w projektach ogólnopolskich: Narodowe czytanie, Noc w bibliotece, 
bookcrossing, czytanie w przestrzeni publicznej.  kampanii „Mała książka – wielki człowiek” 
realizowanej  przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2021 r. udało się 
również zorganizować letnie kino plenerowe oraz plenerową czytelnię.  Wszystkie działania dokumentowane 
i prezentowane na stronie FF biblioteki https://www.facebook.com/nieborowb.  
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Finansowanie działalności bibliotecznej na terenie Gminy Nieborów 

Budżet  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Przychody       

dotacja organizatora 417 800,00 452 000,00 464 000,00 445 000,00 400 000,00 492 800,00 

pozostałe przychody 29 283,00 15 207,00 19 613,00 14 619,00 47 605,00 18 993,86 

 447 083,00 467 207,00 483 613,00 459 619,00 447 605,00 511 793,86 

Rozchody       

dotacja organizatora  417 800,00 452 000,00 464 000,00 445 000,00 400 000,00 492 800,00 

pozostałe rozchody 8 616,00 29 110,00 14 717,00 24 127,00 50.826,00 20 570,71 

 426 416,00 481 110,00 478 717,00 469 127,00 450.826,00 513 370,71 

Dotacja z budżetu gminy na działalność biblioteczną stanowiła w okresie ostatnich 5 lat średnio 1,08% ogółu 
wydatków budżetu Gminy Nieborów. W roku 2020 osiągnęła poziomie 0,91% ogółu poniesionych wydatków 
Gminy Nieborów, a w 2021 0,97%.  

10.2. Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której celem jest organizowanie życia 

kulturalnego mieszkańcom w sposób interdyscyplinarny i popularyzacja kultury. 
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w siedzibie w Nieborowie oraz w ramach 2 Filii 

w Bełchowie oraz w Bobrownikach. 
Finansowanie działalności GOK w Gminie Nieborów: 

Budżet  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Przychody       

dotacja organizatora: 603 700,00 604 000,00 684 499,89 632 000,00 627 000,00 683 000,00 
dotacja podmiotowa 603 700,00 595 000,00 657 500,00 632 000,00 627 000,00 683 000,00 
dotacja celowa  9 000,00 26 999,89 0,00 0,00 0,00 

pozostałe przychody 4 900,00 2 963,00 31 140,00 45 346,00 2 623,00 9 983,56 

 608 600,00 606 963,00 715 639,89 677 346,00 629 623,00 692 983,56 

       

Rozchody       
dotacja organizatora  603 700,00 604 000,00 684 499,89 632 000,00 627 000,00 683 000,00 
pozostałe rozchody 3 404,41 2 852,29 31 105,42 45 346,00 6 255,91 4.498,99 

 607 104,41 606 852,29 715 605,31 677 346,00 633 255,91 687 498,99 

 

W związku z ogłoszonym roku ubiegłym tj. 2021 r. stanem epidemicznym zawieszono niektóre  z 
działań artystycznych . W tym trudnym czasie dla działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Nieborowie ,jego Filii w Bełchowie i w Bobrownikach prowadzono ( zachowaniem reżimu sanitarnego) 
następujące formy (stacjonarnie i on-line)  

- zajęcia plastyczne; 
- zajęcia folklorystyczne; 
- zajęcia Zespołu Ludowego Dziecięcego "Krzewina;  
-spotkania Klubów Seniora ; 
- zajęcia wokalne - Studio Piosenki; 
- zajęcia taneczne Break- dance, 
- warsztaty folklorystyczne dla dzieci , młodzieży i dorosłych ( grupy zorganizowane ); 
- warsztaty rzeźbiarskie, 
- zajęcia nauki gry na instrumentach ( gitara, keyboard ); 
- zajęcia Kapeli Ludowej i Zespołu Ludowego „Bełchowskie Nutki” ; 
- tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych ,,Rakieta” 
- zajęcia Zumby dla dzieci i młodzieży 
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- zajęcia Zespołu Wokalnego „Nieborowianki”; 
- spotkania bajkowe; 
- zajęcia kulinarne;  
- próby Orkiestry Dętej ( grupa młodzieżowa i dorosłych); 
- zajęcia Zespołu Wokalnego Ludowego „Modraczki”; 
- zajęcia Zespołu Śpiewaczego Bednary; 
- zajęcia z robotyki i kodowania ,,Kodomaniacy”;  
-warsztaty twórcze dla seniorów . 

Podczas ferii zimowych i wakacji letnich GOK i jego Filie organizują specjalny program spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia: plastyczne, teatralne, wokalne, folklorystyczne, 
taneczne, rzeźbiarskie oraz różnego rodzaju konkursy. Organizowane były wyjazdy do kin i parków rozrywki.  

W Ośrodku Kultury w Nieborowie i Filiach w Bełchowie i Bobrownikach odbywały się różnego rodzaju 
przedsięwzięcia organizowane przez : 

- Koła Gospodyń Wiejskich , 
- Klub Seniora "Słoneczko"  
- zebrania sołeckie, 
- spotkania integracyjne dzieci i młodzieży, 
- wieczory kolęd i opłatkowe , 
- wystawy okolicznościowe  
- uroczystości przedszkolne ( sala Filii GOK w Bełchowie ); 
- spotkania wakacyjne ; 
- turnieje szachowe ( Puchar Dyrektora GOK) 
- koncerty zajęć muzycznych .wokalnych ,teatralnych 
- uroczystości jubileuszowe ( Złote Gody - 50 lat pożycia par małżeńskich) 
-warsztaty komputerowe dla seniorów ,przeprowadzone przez pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego. 

GOK i Filie – ważne elementy działalności w 2021r ,które pomimo trudności związanych  z epidemią zostały 
zrealizowane: 

- organizacja Letniego Pikniku Rodzinnego w Bełchowie ; 
- współorganizacja Festynu Rodzinnego w Bednarach Kolonii – 100 lecie OSP Bednary Kolonia; 
- udział Ośrodków z Nieborowa i z Bełchowa oraz reprezentacja Naszej Gminy na ,,Pikniku Rodzinnym 
,,Lato z Funduszami Europejskimi” w Zdunach ( pikniku zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
w Łodzi i Gminę Zduny); 
- organizacja Wioski Świątecznej Bożonarodzeniowej – Mikołajki dla dzieci na placu zabaw w 
Bełchowie; 
- udział Zespołów działających przy Ośrodkach w imprezach lokalnych Gminy Nieborów i 
ponadlokalnych( Zespół Wokalny ,,Nieborowianki”, Zespół Śpiewaczy Bednary, Zespół Ludowy 
,,Bełchowskie Nutki”).  
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10.3.  Turystyka 

Położna we wschodniej części powiatu łowickiego w województwie łódzkim Gmina Nieborów jest gminą  
atrakcyjną turystycznie umożliwiającą aktywny wypoczynek. Sprzyja temu przede wszystkim jej usytuowanie 

na szlakach turystycznych: Łowicz - Arkadia - Nieborów - Żelazowa 
Wola; Łęczyca - Piątek - Walewice - Łowicz - Arkadia - Nieborów; 
Żelazowa Wola - Sochaczew - Kompina – Sromów oraz dogodny 
zjazd z Autostrady Wolnośći A2 w Nieborowie. Nie małą atrakcję 
stanowią: Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie i Arkadii, 
Muzeum Motoryzacji – „Stacja Nieborów“ i Zagroda Bednarza 
w Bednarach.  

 Gmina  obfituje w rozmaite atrakcje historyczne i przyrodnicze. 
Południowo-wschodnia jej część obejmuje obszar Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego. Właśnie tutaj realizowany jest program rekultywacji niespotykanych gdzie indziej 
śródleśnych łąk.  W miejscowości Kompina znajduje się cmentarz  wojskowy z II wojny światowej. Miejsce 
spoczynku  żołnierzy 26 dywizji piechoty  armii „Pomorze” z walk nad Bzurą. W pobliskich Patokach – wsi 
granicznej księstwa  łowickiego- stoi kamienny słup graniczny z datą 1829 r. Z kolei w  Bednarach 
odnajdziemy dworzec kolejowy z 1 ćw. XX w., a niedalekim 
Julianowie przydrożną kapliczkę – pomnik Legionistów z lat 30 
XX w. Nieborów  to nie tylko zespół pałacowo- parkowy czy też  
manufaktura majoliki nieborowskiej, to także zabytkowy 
Spichlerz z XVIII w, Zajazd z 1766-1774 r.,  czworak z 1 ćw. XX 
w. , Dom Ludowy z 1930 r i  plebania projektu Henryka 
Marconiego z 1848 r.  

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu turystów 
Gmina Nieborów podjęto działania mające na celu rozbudowę 
infrastruktury turystycznej na terenie Gminy. Grudzień 2019 roku to czas kiedy zrealizowano i oddano do 
użytku pierwszy odcinek ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nieborów o długości 1,11 km, 
na którą pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. 
Łódzkiego na lata 2014-2020 r. W roku 2020 realizowano działania mające na celu wykonanie dwóch 
kolejnych „nitek” ścieżki rowerowej w Nieborowie- zarówno w kierunku Bobrownik jak i Bolimowa. 
Próbowano uzyskać dofinansowanie na ten cel m.in. ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.  

W 2020 r. rozpoczęto również uzupełnienie infrastruktury turystycznej o organizację w przestrzeni 
publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – pierwszą z takich inwestycji przygotowano 
w miejscowości Bobrowniki przy zjeździe z drogi krajowej nr 70 w kierunku Nieborowa.  

11. Sport 
Gmina Nieborów podejmuje działania polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży, osób dorosłych, zwiększeniu aktywności fizycznej i świadomości społecznej o potrzebie 
aktywności ruchowej w każdym wieku. Gmina Nieborów finansuje również w formie dotacji celowej 
realizację przedsięwzięć z zakresu sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe. 

Wszystkie szkoły z terenu gminy wyposażone są w sale gimnastyczne. Dodatkowo przy szkołach 
w Dzierzgówku i Bednarach powstały boiska o nawierzchni sztucznej w ramach programu "Moje Boisko-
Orlik 2012". Ponadto przy szkole w Nieborowie udało się wybudować boisko trawiaste w roku 2019 przy 
udziale środków z funduszu sołeckiego. 

W miejscowościach Bednary, Bełchów i Bobrowniki zlokalizowane są boiska do piłki nożnej, na których 
trenują zawodnicy Ludowych Klubów Sportowych z tych miejscowości. 

Jednak największy i najlepiej wyposażony obiekt sportowy znajduje się w Nieborowie. Oprócz boiska 
piłkarskiego z trybunami i zapleczem, posiada on również boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną, boisko 
wielofunkcyjne oraz kort tenisowy. Na obiekcie tym trenują zawodnicy, obecnie czwarto ligowego zespołu 
"Orzeł" Nieborów. 
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Na obszarze gminy Nieborów działa wiele organizacji sportowych, które po rozstrzygnięciu konkursu 
ofert, realizują zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacje 
zrzeszają dzieci, młodzież i dorosłych. Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje, przedstawia poniższa 
tabela: 

Klub sportowy 
zakres 

działalności 
2017 2018 2019 2020 2021 

UKS „Pałac” Nieborów sekcja szachy  20 000,00  20 000,00 21 000,00 23 000,00 22 000,00 

LKS „Pogoń” Bełchów sekcja piłka nożna  57 000,00  57 000,00 59 000,00 62 000,00 62 000,00 

LKS „Orzeł” Nieborów sekcja piłka nożna  57 000,00  57 000,00 67 000,00 87 000,00 99 000,00 

LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki sekcja piłka nożna  26 000,00  26 000,00 31 000,00 32 000,00 30 000,00 

LKS „Czarni” Bednary sekcja piłka nożna  54 000,00  54 000,00 52 000,00 52 000,00 53 000,00 

Międzyszkolny UKS  
„Czarny Orzeł” Bednary 

sekcja piłka nożna  10 000,00  10 000,00    

UKS Bednary sekcja tenis 
stołowy 

 16 000,00  16 000,00 10 000,00 11 000,00 14 000,00 
  

240 000,00 240 000,00 240 000,00 267 000,00 280 000,00 

W roku 2021 w ramach zadań inwestycyjnych udało się dokonać drugiej części termomodernizacji szatni 
klubu LKS Pogoń Bełchów – wydatki na poziomie 150 tys. zł.  

12. Pomoc społeczna 
Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania oraz 

dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Usługi społeczne 
w gminie Nieborów przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości płci, poprawy 
warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym. 

 
12.1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie w obszarze pomocy społecznej realizuje zadania 

własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest kluczową instytucją przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, celem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie zadań, 
w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin i 
zintegrowanie ich ze środowiskiem. Jest inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz 
integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób potrzebujących, które nie są w stanie 
własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: 
 osoby zainteresowanej, 
 jej przedstawiciela ustawowego (tj. opiekuna prawnego), 
 innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu, po uzyskaniu zgody osoby, której wsparcie ma być 
udzielane lub jej przedstawiciela ustawowego. 

Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, 
rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. 

 
System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są 

wstanie zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem 
wydatków na utrzymanie dzieci.  

Świadczeniami rodzinnymi zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych są: 
1) zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:  

a) urodzenia dziecka, 
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b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
c) samotnego wychowywania dziecka, 
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
f) rozpoczęcia roku szkolnego, 
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2) świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 
pielęgnacyjne; 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 
4) świadczenie rodzicielskie. 

Ponadto od 2014 r. zostało wprowadzone świadczenie jakim jest zasiłek dla opiekuna, który przysługuje 
na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa weszła 
w życie w dniu 15 maja 2014 r.  

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego 
świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.  

W 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze na rzecz 323 dzieci z 141 rodzin, na łączną 
kwotę 1 950 952,09 zł oraz wydano 160 decyzji administracyjnych. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinnych 
przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Świadczenia 
Liczba 
osób 

Wartość 
wypłacanych 

świadczeń 
1 Zasiłek rodzinny  323 336 496,43 

2 
Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

13 40 967,63 

3 Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 10 10 000,00 

4 Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka  18 35 328,00 

5 Dodatek do zasiłku z tytułu  kształcenia  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 13 14 060,00 

6 Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  110 16 663,75 

7 
Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

57 35 118,04 

8 Dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 38 36 622,90 

9 Zasiłek pielęgnacyjny 143 360 478,91 

10 Świadczenie pielęgnacyjne 34 815 318,00 

12 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka   55 55 000,00 

13 Zasiłek dla opiekuna 2 13 260,00 

14 Specjalny zasiłek opiekuńczy  1 7 440,0 

15 Składki na ubezpieczenie społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego  1 2 047,44 

16 Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 19 73 393,48 

17  Świadczenie rodzicielskie  21 112 806,00 

19 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 29 128 679,30 

20 Jednorazowe świadczenie za „Za życiem” 1 4 000,00 

20 Koszty obsługi świadczeń rodzinnych  (3%)   57 847,50 

21 Koszty obsługi ustawy o św. rodz. od wydanej  decyzji adm. w sprawie św. rodz.    0,00 

22 Koszty obsługi ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   5 772,74 

   OGÓŁEM  WYDATKOWANIE     2 161 300,12 
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System funduszu alimentacyjnego 

W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego 
funkcjonuje system funduszu alimentacyjnego. Świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, 
skierowany do rodzin, których dzieci pomimo zasądzonych od 
rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu 
bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach 

państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne, w wysokości zgodnej z wyrokiem 
sądowym, nie więcej jednak niż 500,00 zł na dziecko.  

Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia wynosi 900,00 zł na osobę 
w rodzinie. 

W 2021 roku wypłacono świadczenie  funduszu alimentacyjnego na rzecz 29  dzieci z 19 rodzin, na 
łączną kwotę 128 679,30,00 zł. oraz wydano 19 decyzji administracyjnych. 

Postępowanie w sprawie funduszu alimentacyjnego nie sprowadza się do przyjęcia wniosku i wydania 
decyzji wierzycielowi, ale polega również na przeprowadzeniu postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych.  

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności 
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi 
odsetkami.  

W 2021 roku wobec 20 dłużników alimentacyjnych podjęto i prowadzono działania zmierzające do 
zwiększenia ich odpowiedzialności oraz doprowadzenia do skutecznego egzekwowania i realizowania 
zobowiązań alimentacyjnych.  

W sprawach dłużników alimentacyjnych podejmowano i prowadzono czynności z samymi dłużnikami 
alimentacyjnymi, a także z komornikami sądowymi, organami właściwymi wierzyciela, organami 
właściwymi dłużnika, Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą Rejonową, Starostwem Powiatowym, 
Policją, CEPiK i innymi w zależności od zaistniałej sytuacji. 

Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w razie powstania zaległości za okres dłuższy 
niż 6 miesięcy przekazywane są do Biur Informacji Gospodarczej. Są to: 
 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,  

 Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

 Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

 Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 

Zasiłki celowe i celowe specjalne, okresowe, stałe 

W ramach systemu pomocy społecznej świadczona jest praca 
socjalna skierowana na przywrócenie zdolności do samodzielnego 
życia osób i rodzin. Jest to szereg działań mających na celu ułatwienie 
funkcjonowania poprzez wzmacnianie i zwiększanie umiejętności 
samodzielnego rozwiązywania problemów.  

Osobom spełniającym kryteria dochodowe może zostać 
przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub 

całości kosztów zakupu  żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 
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domowego, remontu i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zaś zasiłek celowy specjalny może 
być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, przekraczającej kryterium 
dochodowe. 

Zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne  
 

W 2021 roku wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na poprawę 
warunków bytowych rodziny - zakup żywności, zakup odzieży, koszty zakupu opału oraz koszty leczenia – 
tj. zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych rodziny dla  42 osób na kwotę – 14 730,00 zł. 
 
Zasiłki okresowe  

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów ubezpieczenia społecznego: 

 osobie samotnej gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, 

 rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 
Pomocy udzielono dla 15 osób na kwotę 13 852,00 zł. Były to zasiłki z przeznaczeniem na cele bytowe rodzin. 
 
Zasiłki stałe 
 W ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawał zasiłki stałe wraz ze 
składką na ubezpieczenie zdrowotne.  
 Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie 
pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kiedy dochód na osobę 
w rodzinie jest niższy od wymaganego kryterium dochodowego.  
W 2021 r. zasiłek stały pobierało 14 osób na kwotę 68 849,39 zł.  
Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, w sytuacji, gdy osoba nie 
ma możliwości posiadania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, np. jako członek rodziny. 
Z ubezpieczenia zdrowotnego korzystało 13 osób na kwotę 6 139,59 zł. 
 
Pobyt w domach pomocy społecznej 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej wydają 
skierowania do domów pomocy społecznej i odpłatności za pobyt.  

W 2021 r. 3 osoby  z terenu gminy Nieborów przebywały w domach pomocy 
społecznej, gdzie koszty w wysokości różnicy między opłatą ponoszoną przez 
mieszkańca domu w wysokości 70% posiadanego dochodu uzupełniała gmina do 
wysokości pełnej odpłatności  kosztów  utrzymania. Gmina poniosła koszty tytułem 
odpłatności za DPS na  kwotę  -  54 217,00 zł.  

 

Usługi opiekuńcze 

Pomoc w postaci usług opiekuńczych realizowana jest w celu udzielenia 
wsparcia osobie wymagającej pomocy w środowisku lokalnym. Usługi opiekuńcze 
są odpłatne, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przekracza 
kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W 2021 r. usługi 
opiekuńcze świadczone były u 5 osób, na kwotę łączną 33 205,00 zł. 
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Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 to wsparcie dla najuboższych 
mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie przy aktywnym współudziale placówek 
oświatowych, firm i organizacji pozarządowych zapewnia potrzebującym gorący posiłek w szkole i w domu. 
W ramach programu z dożywiania korzystało w 2020r.  56 osób w tym:  

 17 uczniów szkół podstawowych.  
 13 osób otrzymało świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności. 
W formie gorącego posiłku dożywiane były dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Dzierzgówku, z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Nieborowie, Przedszkolu w Bełchowie,  Szkole Podstawowej 
w Bełchowie, Bednarach i Mysłakowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Łowiczu. 

W 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie realizował 
Pomoc Żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2019-2023 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym  (PEAD). Żywność wydawana jest przez Łowickie Stowarzyszenie  
„Dać Szansę”. Z gminy Nieborów w 2021 r.  pomocą w postaci produktów  
żywnościowych  objętych zostało – 114 osób w rodzinie  i  25 osób samotnych,  łącznie 
139 osoby. 

 

Sprawienie pogrzebu 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest 
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. W 2021 r. Ośrodek sprawił 2 pogrzeby na kwotę 
8 000,00 zł.  

    

Rodzaj świadczenia 
Kwota środków 

własnych 
Kwota zadań 

zleconych 
Kwota razem 

Zasiłek stały 0,00  68 849,30 68 849,30 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 6 139,59 6 139,59 
Usługi opiekuńcze 33 205,00 0,00 33 205,00 
Zasiłek celowy i w naturze, w tym zasiłek 

celowy specjalny 
14 730,00 0,00 14 730,00 

Pobyt w domach pomocy 54 217 0,00 54 217 
Zasiłek okresowy 0,00 13 852,00 13 852,00 
Dożywianie w ramach Programu: Posiłek  

w szkole i w domu 
10 138,55 8 818,50 18 957,05 
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Pomoc materialna dla uczniów 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także 
wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, spełniający ustawowe kryteria dochodowe. Wysokość stypendium 
przyznawana jest, zgodnie z ustawą w zależności od dochodu w rodzinie. W roku 2021 wydatkowano kwotę  
5 555,20  zł na stypendia dla 7 uczniów z terenu naszej gminy, z czego sfinansowane z dotacji w kwocie 4 
431,20  z budżetu gminy w kwocie 1 124,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie realizuje rządowy programu „Rodzina 500+”. Od 
1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego otrzymują rodzice, opiekunowie 

faktyczni dziecka oraz opiekunowie prawni dziecka do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia. 

W 2021 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz 1 817 dzieci z 1 
175 rodzin, na łączną kwotę 10 183 034,30 zł.  

Od dnia 1 lipca 2019 r. na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, przyznanie przez organ 
właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a organ właściwy 
przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W związku 
z wprowadzonymi zmianami w 2021 roku wydano 1173 informacje o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego oraz 10 decyzji administracyjnych. 
 

Pozostała działalność – Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nieborowie 
 
1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” 

 
Liczba osób 

niepełnosprawnych 
Liczba wykonanych godzin 

usług asystenckich 
Kwota środków przekazanych przez 

Wojewodę  z Funduszu Solidarnościowego 
22         2 710 88 931,25 

 
Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy osobie niepełnosprawnej w: 

1) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu 
miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, 
placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, 
urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, 
rozrywkowe, społeczne lub sportowe); 

2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 
3) załatwianiu spraw urzędowych; 
4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 
5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 
6) wykonywaniu czynności dnia codziennego. 
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2. Program „Wspieraj Seniora” 

Liczba Seniorów 
objętych 

wsparciem 

Kwota środków 
przekazanych 

przez Wojewodę 

Kwota środków 
wydatkowanych 

10    20 600,00    20 216,49 

Usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostali 
w domu w związku z zagrożeniem  zakażeniem Covid-19 oraz 
w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia, polegały 
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej. 

3.Wsparcie  dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku  żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
 

Liczba osób uprawnionych Kwota przekazanych 
środków przez PEFRON 

Kwota środków 
wykorzystanych 

                  130           100 000,00           99 104,85 
 

Wsparciem zostało objętych 130 osób niepełnosprawnych  z terenu Gminy 
Nieborów, które otrzymały paczki żywnościowe i środki chemiczne, pomoc ta  
poprawiła  ich jakość życia podczas trwania pandemii covid-19 oraz 
spowodowały zminimalizowanie wirusa. Zakupiono maski ochronne, rękawice 
nitrylowe i stację bezdotykową pomagają chronić zarówno pracowników GOPS 

jak i osoby niepełnosprawne przed transmisją COVID-19 podczas obsługi. 
 
4. Wspieranie rodziny 
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina 

Nieborów realizuje obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent 
rodziny pełni bardzo ważną rolę w systemie wsparcia rodziny. Zajmuje się 
pomocą  i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie 
przez rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej, która 
umożliwia jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 
niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań 

zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodziny kierowany jest do pracy z tymi rodzinami, 
w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowania przez 
niego działań pomocowych ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, 
prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent zatrudniony w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nieborowie realizował w 2021 roku zadania, polegające  przede wszystkim na 
prowadzeniu pracy z rodzinami, u  których występuje wiele sprzężonych problemów, w tym niskie 
umiejętności opiekuńczo- wychowawcze oraz brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 
uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, przemoc, wyuczona bezradność, 
zaburzenia psychiczne, a u których występowanie powoduje trudności w  wypełnieniu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych. 
         Praca asystenta  rodziny odbywała  się w miejscu zamieszkania tych rodzin. Działania asystenta rodziny 
ukierunkowane były przede wszystkim na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku. 
          Wsparciem asystenta rodziny objęto  9 rodziny w 2021 roku, w  tym  16 dzieci. Wszystkie działania 
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były podejmowane w oparciu o plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z 
pracownikami socjalnymi. Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w 
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej 

 30 % wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka 
  50 % wydatków w trzecim roku i następnych latach 

W 2021 roku środki finansowe wydatkowane na powyższe zadanie wyniosły 22 432,13 zł (9 dzieci 
umieszczonych w sześciu  rodzinach zastępczych). 
 

4. Karta Dużej Rodziny 
 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze 
KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży 
spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy 
rekreacyjnej. Od 1 stycznia 2019 r. uprawnienie do Karty Dużej Rodziny 
uzyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W 2021 roku łącznie wydano 32 
KDR. 

 

5. Czyste powietrze 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu finansowania w 
ramach Programu „Czyste powietrze” musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Dochodem jest dochód w rozumieniu  
art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. To zadanie od października 2020 roku jest realizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie, w 2021 r. wystawiono 11 takich zaświadczeń. 

 

12.2. Programy profilaktyczne 

Gmina Nieborów podejmuje wiele działań oraz realizuje programy profilaktyczne skierowane do dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r został opracowany 
w oparciu o ustawę z dnia 26  października 1982 r. i został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/199/20 Rady Gminy 
Nieborów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
Program określa działania realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina prowadzi szereg inicjatyw mających na celu zapobieganie 
negatywnym zjawiskom alkoholizmu, adresowanych do całej społeczności: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu: 

o finansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 
związanych z przemocą w rodzinie,  

o współpraca z placówkami leczenia uzależnień,  
 udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi, ochrona przed 

przemocą w rodzinie: 
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o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 
o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
o procedura „Niebieskiej Karty” 

 prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

o pozalekcyjne zajęcia sportowe,  
o dożywianie dzieci;  
o programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne   
o finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla przedstawicieli różnych grup 

zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień; 
 działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieborowie: 

o podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego 

o kierowanie osób na badanie diagnostyczne w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
przeprowadzanie kontroli w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych 

W roku 2021 wpłynęło 13 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego, z 
tego 12 wniosków zostało przekazanych do Sądu Rodzinnego w Łowiczu, 3 osoby zadeklarowały podjęcie 
leczenia odwykowego dobrowolnie.  

W 2021 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Członkowie GKRPA na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nieborów przeprowadzili dwie 
kontrole w punktach sprzedaży alkoholu (3 sklepy i 1 punkt gastronomiczny). Kontrola nie wykazała uchybień, 
nie wydano zaleceń pokontrolnych.  

Osobom uzależnionym od alkoholu i/lub zagrożonym uzależnieniem narkomanii, a także rodzinom 
tych osób, udzielana jest pomoc psychologiczna. Polega ona w szczególności na  prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W 2021 roku dyżur psychologiczny był pełniony raz w miesiącu, podczas 
którego udzielane było wsparcie psychologiczne, porady, informacje, konsultacje, a osoby uzależnione 
motywowane były do podjęcia leczenia odwykowego.. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie został opracowany na lata 2017-2021 i podjęty Uchwałą 
nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 lutego 2017 roku. W 2021 r. 
zadania Programu były wykonywane poprzez Zespół Interdyscyplinarny powołany 
Zarządzeniem nr 53/2019 Wójta Gminy Nieborów z dnia 30 lipca 2019 r., zmieniony 
zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 15 listopada 2021 r. W skład 
Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie, 
 Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 
 Policji, 
 oświaty, 
 ochrony zdrowia,  
 organizacji pozarządowych, 
 kuratorzy sądowi. 

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych 
podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 
społecznej w Nieborowie. 
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Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Zadania Zespołu, 
w szczególności: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 
 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym, 
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zadania grup roboczych, w szczególności:  
 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 

w rodzinie, 
 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy, 
 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

efektów tych działań. 

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 60 posiedzenia 32 grup roboczych.  

 Liczba osób objętych pomocą 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

Liczba osób objętych pomocą 
grup roboczych 

Kobiety 18 18 
Mężczyźni 18 18 
Dzieci 7 7 

 

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa, w tym: 33 
psychologicznego 33 
socjalnego 68 

Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy w rodzinie poprzez stosowanie 
procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty: 

Liczba sporządzonych NK-A przez pracowników socjalnych 1 
Liczba sporządzonych formularzy NK-C przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy robocze 7 
Liczba sporządzonych formularzy NK-D przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy robocze 10 
Liczba rodzin objętych procedurą NK 18 
Liczba rodzin wobec których wszczęto Procedurę NK w 2021 roku 13 

 

Na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy zakończono 14 
procedur „Niebieskie Karty”. 

13. Bezpieczeństwo publiczne 
13.1. Ochotnicze straże pożarne 

Na terenie działania Gminy Nieborów zarejestrowanych jest 11 jednostek OSP, w tym: 
 10 jednostek typu S – wyposażonych w pojazdy pożarnicze oraz  
 jedna typu M – wyposażona  w motopompę.   

Trzy jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego – tj. OSP Nieborów, Bednary i 
Dzierzgów. 
  
  



47 
 

Ogółem jednostki OSP zrzeszają: 515 członków, w tym:  
 członków zwyczajnych: 455,  w tym: mężczyzn – 363, kobiet - 92  
 członków wspierających – 6,  
 członków honorowych – 15. 

142 członków zwyczajnych (mężczyzn) mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.   
 Przy OSP działa 4 Kobiecych Drużyny Pożarniczych  liczących łącznie 46 członkinie (tj. Bednary-
Kolonia, Bobrowniki, Mysłaków, Nieborów), a także 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarniczych  w tym chłopców 
28, dziewcząt 11.  
 Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchowie działa Orkiestra Strażacka, zrzeszająca 30 członków. 
Wszystkie jednostki OSP posiadają warunki lokalowe do prowadzenia swojej działalności.   
 
W 2021 roku  prowadzone były  remonty w:   

• OSP w Sypniu – dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniu”  – współfinansowane  ze środków budżetu gminy Nieborów 
w kwocie 56 540 zł i  środków własnych OSP w kwocie 60,00 zł 

• OSP w Dzierzgowie - remont nawierzchni przy OSP w Dzierzgowie ze środków gminy Nieborów 
w kwocie 18 000,00 zł. 

• OSP w Bednarach -Kolonii  - dotacja ze środków budżetu gminy w kwocie 12 000,00 na wykonanie 
instalacji odgromowej na obiekcie strażnicy 

• OSP w Bełchowie – dotacja ze środków budżetu gminy w kwocie 52 072,00 zł na dofinansowanie 
w 10% zadania pn.: „Docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej budynku Ochotniczej Straż 
Pożarnej w Bełchowie”. Program ‘EcoRemiza” – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery – II edycja” WFOŚiGW finansowany w 90%  w kwocie 279 659,00 zł. Koszt całkowity 
zadania 331 731,00 zł. 

• OSP w Mysłakowie – utwardzenie placu przy OSP – środki gminy Nieborów w kwocie 43 500,00 zł. 
Remont strażnic prowadzony był ze środków budżetu Gminy Nieborów przy pomocy własnych środków 
finansowych  straży. 

 
Wyposażenie jednostek w pojazdy pożarnicze i sprzęt silnikowy    
Aktualnie jednostki OSP na terenie Gminy dysponują 210specjalnymi samochodami pożarniczym, w tym: 

 2 ciężkimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi,  
 8 średnimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi,  
 7 lekkimi samochodami pożarniczymi ratowniczo-gaśniczymi oraz  
 2 samochodami specjalnymi: lekkimi ratownictwa technicznego i samochodem specjalnym lekkim 

ratownictwa wodnego. 
Jednostka ciężki średni lekki inne 

Bednary 
GCBA Jelcz GBA   Star L70 

GLM Volkswagen    
GLM Opel MOVANO 

Bednary- Kolonia - GBA  Renault GLM  Fiat DUCATO  - 
Bełchów - GBA   Jelcz GLM Ford/TRANSIT - 
Bobrowniki 

- 
GBA   Star Man - - 

GBA Renault 
Dzierzgów Jelcz 014 VOLVO FLD3C FL GLM Ford/TRANSIT  - 
Kompina - GBA   Mercedes - - 
Mysłaków 

- GBA   Star 244 
-  SLRw Fiat 

DUCATO 
Nieborów GCBA Jelcz   GLM 

Ford/TRANSIT 
- 

GCBA Mercedes 
Patoki - -  GLM  

Peugeot BOXSER 
 -  

Piaski - - - - 
Sypień - -  - SLRt Ford 
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Udział poszczególnych jednostek OSP w działaniach ratowniczych w latach 2016 -2021 

Lp. Jednostka OSP Jednostka w KSRG 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Bednary TAK 27 37 37 46 28 35 
2. Bednary -Kol NIE 1 1 2 1 3 8 
3. Bełchów NIE 7 4 7 2 4 16 
4. Bobrowniki NIE 22 26 18 18 15 29 
5. Dzierzgów TAK 19 22 42 125 88 112 
6.  Kompina NIE 6 11 14 6 8 7 
7.  Mysłaków NIE 7 13 9 5 10 7 
8.  Nieborów TAK  93 75 101 76 56 74 
9. Patoki NIE - - - - - - 
10. Piaski NIE - - - - - - 
11.   Sypień NIE - - 3 - 1 1 

Razem: - 182 189 233 279 213 289 

 
Jednostki OSP pozyskały również sprzęt pożarniczy, wyposażenie ochrony osobistej i umundurowanie 
specjalne do podejmowania działań ratowniczych takie jak:  

 OSP w Kompinie  – aparat powietrzny PS 5000 Drager 4 szt; maska panoramiczna FPS 7000 P 
w zestawie z pokrowcem 4 szt.; sygnalizator bezruchu MOTION SCOUT 4 szt.; butla stalowa 6l/300 
bar w komplecie z pokrowcem 6 szt.; prądownica Turbomatic 1 szt.; latarka kątowa 2 szt.; rękawice 
1 szt.- zakup współfinansowany ze środków budżetu Gminy Nieborów w kwocie 2 726,24,00 zł i 
WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 24 500,00 zł. I ubranie specjalne 1 szt. – zakup finansowany ze 
środków budżetu Gminy Nieborów w kwocie 3 357,90 zł.    

 OSP w Bobrownikach – ubranie specjalne 8 kpl.; rękawice specjalne 10 szt. - zakup 
współfinansowany ze środków budżetu Gminy Nieborów w kwocie 2 760,00 zł i WFOŚ i GW w Łodzi 
w kwocie 24 849,00 zł.   

 OSP w Bednarach –  ubranie specjalne 1 kpl.; zakup  finansowany ze środków budżetu Gminy 
Nieborów w kwocie 3 270,00  zł.   

 OSP w Mysłakowie –  umundurowanie strażackie 9 kpl. - zakup finansowany ze środków budżetu 
Gminy Nieborów w kwocie 8 844,30 zł.  

 OSP w Sypniu –  wąż tłoczny W-75 2 odc.; ubranie koszarowe 2 kpl.  - zakup finansowany ze środków 
budżetu Gminy Nieborów w kwocie 1 383,50 zł.   

  OSP w Bednarach - Kolonii –  latarka kątowa 1 szt.; instalacja stacji obiektowej selektywnego 
alarmowania - zakup finansowany ze środków budżetu Gminy Nieborów w kwocie 10 664,59 zł.   
 

 Zakupów dokonano ze środków budżetu Gminy Nieborów  i środków pomocy finansowej udzielonej  
Ochotniczym Strażom Pożarnym z WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków przyznawanych jednostką 
włączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i z poza systemu i środków własnych OSP. 
 
Druhowie strażacy na co dzień biorą udział w różnych akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 2021 r. w dobie 
pandemii koronawirusa kontynuowali działania skupiające się również na walce z COVID-19. Druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieborów w ostatnim roku brali udział  w wielu akcjach, 
których celem było ograniczenia transmisji koronawirusa.  
Obok zadań wyżej wymienionych strażacy z jednostek OSP pomagali  w dystrybucji ulotek na temat 
profilaktyki i szczepień przeciw COVID-19, a także przyjmowali i dystrybuowali dla mieszkańców maseczki  
dostarczone z Agencji Rezerw Materiałowych. Druhowie z jednostki OSP w Bełchowie i Bednarach – Kolonii 
pomagali w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2.  
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14. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
Gmina Nieborów jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy o lokalnym oraz 
ogólnopolskim zasięgu: 

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie 
pomoc w wysiłkach skierowanych na: rozwój demokracji lokalnej, stworzenie 
warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, integrację gmin i rozwój 
samorządności lokalnej. Związek zrzesza 629 gmin. 

Gmina Nieborów jest członkiem Związku na mocy uchwały Nr XVI/75/2016 
Rady Gminy Nieborów z dn. 10 grudnia 2015 r. 

 Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury jest organizacją samorządów 
związanych z subregionem dorzecza Bzury, mające na celu wspieranie idei 
samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz 
rozwoju gospodarczego i kulturowego tego obszaru. 
W skład SPiGDB wchodzi 46 JST z powiatu łowickiego, skierniewickiego, m. 
na prawach powiatu - Skierniewice, kutnowskiego, łęczyckiego, zgierskiego, 
brzezińskiego i rawskiego, a teren działań Stowarzyszenia obejmuje cały obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Gmina Nieborów przystąpiła do Stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Gminy 
Nr XXVIII/107/2000 z dn. 25.08.2000 r. 
 

 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” 

Stowarzyszenie utworzone przez osiem samorządów powiatu łowickiego, 
którego celem jest pozyskiwanie środków unijnych na działania służące 
rozwojowi terenów wiejskich. 
  
Teren objęty zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju to gminy: Bielawy, Chąśno, 
Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów i Zduny, 
zamieszkany przez ok. 44 tys. osób. 
Gmina Nieborów jest członkiem LGD „Ziemia Łowicka” na mocy uchwały rady 
Gminy Nieborów nr IX/36/2015 z dn. 25 maja 2015 r.  
 

 Związek Międzygminny „BZURA” 
Związek Międzygminny "BZURA" zrzesza 19 gmin z terenu województwa 
łódzkiego. Powstał w celu stworzenia i  wdrożenie kompleksowego, szczelnego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującego selektywną zbiórkę 
odpadów, odzysk, recykling i unieszkodliwianie. Powyższe zadania realizowane 
będą poprzez budowę nowoczesnej instalacji tj. zakładu zagospodarowania 
odpadów dla około 50 tysięcy ton odpadów rocznie. 

Gmina Nieborów przystąpiła do Związku  Międzygminnego  „BZURA” na mocy 
uchwały Rady Gminy w Nieborowie  Nr XLVI/155/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku. 

W roku 2021 Gmina Nieborów wpłaciła na rzecz Związku składkę  członkowską 
w wysokości 37 284,00 zł. 
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Załącznik nr 1 
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY W NIEBOROWIE 2021 ROK 

Lp. Nr i data uchwały W  sprawie 
Nr Dziennika 

Urzędowego i data 
publikacji uchwały 

UWAGI 

1 XXXIII/206/21  
z 25.01. 2021 r. 

aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2014 – 2022  zrealizowany 

2 XXXIII/207/21  
z 25.01.2021 r. 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2021-2027”, 
w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju 

 
zrealizowany 

3 XXXIII/208/21  
z 25.01.2021 r. 

zmiany budżetu gminy Nieborów na 2021 r.  zrealizowany 

4 XXXIII/209/21  
z 25.01.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

5 XXXIII/210/21  
z 25.01.2021 r. 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej podjęcia uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację 
mieszkańców Gminy Nieborów w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz 
sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców Gminy Nieborów 

 
zrealizowany 

6 XXXIII/211/21  
z 25.01.2021 r. 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy komisji Rady Gminy Nieborów na 2021 rok  zrealizowany 

7 XXXIV/212/21  
z 1.02.2021 r. 

zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nieborów i zwrotu tej opłaty 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 997  z 2.03.2021 

zrealizowany 

8 XXXV/213/21 
z 22.02.2021 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy  zrealizowany 

9 XXXV/214/21 
z 22.02.2021r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy  zrealizowany 

10 XXXV/215/21 
z 22.02.2021r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości 
gruntowej, na okres 4 lat 

 zrealizowany 

11 XXXV/216/21 
z 22.02.2021r. 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Nieborów w 2021 roku”  

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 1101 z 11.03.2021 

zrealizowany 

12 XXXV/217/21 
z 22.02.2021r. 

wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości  zrealizowany 

13 XXXV/218/21 
z 22.02.2021r. 
 

zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Nieborów 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 1102 z 11.03.2021 

zrealizowany 
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Lp. Nr i data uchwały W  sprawie 
Nr Dziennika 

Urzędowego i data 
publikacji uchwały 

UWAGI 

14 XXXV/219/21 
z 22.02.2021r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

15 XXXVI/220/21 
z 22.03.2021r. 

przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 zrealizowany 

16 XXXVI/221/21 
z 22.03.2021r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, w trybie 
bezprzetargowym, na okres 4 lat 

 zrealizowany 

17 XXXVI/222/21 
z 22.03.2021r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

18 XXXVII/223/21 
z dnia 26.04.2021r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Polesie   

19 XXXVII/224/21 
z dnia 26.04.2021r. 

opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 
 

 zrealizowany 

20 XXXVII/225/21 
z dnia 26.04.2021r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

21 XXXVII/226/21 
z dnia 26.04.2021r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

22 XXXVIII/227/21 
z 31.05.2021 r. 

zmiany Uchwały nr XVI/102/19 R z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 
użytkowego na okres 4 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

 zrealizowany 
zrealizowany 

22 XXXVIII/228/21 
z 31.05.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bełchowie 
przy ul. Przemysłowej 7 

  

23 XXXVIII/229/21 
z 31.05.2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bełchowie 
przy ul. Przemysłowej 25       

 zrealizowany 

24 XXXVIII/230/21 
z 31.05.2021 r. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  zrealizowany 

25 XXXVIII/231/21 
z 31.05.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

26 XXXVIII/232/21 
z 31.05.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

27 XXXIX/233/21 
z 14.06.2021 r. 

zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części w 
prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Polesie 

 zrealizowany 

28 XXXIX/234/21 
z 14.06.2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nieborów a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem 
Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia 
pod nazwą: „Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 (od km 13+534,50 do km 
13+ 841,50) w miejscowości Bełchów – gmina Nieborów w związku z budową dróg gminnych w m. Dzierzgów oraz 
Bełchów” 

 zrealizowany 
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Lp. Nr i data uchwały W  sprawie 
Nr Dziennika 

Urzędowego i data 
publikacji uchwały 

UWAGI 

29 XL/235/21 
z 28.06.2021 r. 

poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 3345 z 22.07.2021 

zrealizowany 

30 XL/236/21 
z 28.06.2021 r. 

zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 3346 z 22.07.2021 

zrealizowany 

31 XL/237/21 
z 28.06.2021 r. 

wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 3370 z 22.07.2021 

zrealizowany 

32 XL/238/21 
z 28.06.2021 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: 
Bednary, Bobrowniki, Kompina, Mysłaków i Nieborów 

 zrealizowany 

33 XL/239/21 
z 28.06.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

34 XL/240/21 
z 28.06.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

35 XL/241/21 
z 28.06.2021 r. 

wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieborów za rok 2020  zrealizowany 

36 XL/242/21 
z 28.06.2021 r. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieborów 
za rok 2020 

 zrealizowany 

37 XL/243/21 
z 28.06.2021 r. 

absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów  zrealizowany 

38 XL/244/21 
z 28.06.2021 r. 

ustalenia  miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów  zrealizowany 

39 XL/245/21 
z 28.06.2021 r. 

wysokości  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów  zrealizowany 

40 XLI/246/21 
z 12.07.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

41 XLII/247/21 
z 23.08.2021 r. 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Nieborów 
 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 4201 z 10.09.2021 

zrealizowany 

42 XLII/248/21 
z 23.08.2021 r. 

zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 4193 z 10.09.2021 

zrealizowany 

43 XLII/249/21 
z 23.08.2021 r. 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieborów na rok szkolny 2021/2022 
 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 4194 z 10.09.2021 

zrealizowany 

44 XLII/250/21 
z 23.08.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 
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45 XLII/251/21 
z 23.08.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

46 XLIII/252/21 
z 27.09.2021 r. 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 4683 z 18.10.2021 

zrealizowany 

47 XLIII/253/21 
z 27.09.2021 r. 

wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu 
zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów 

 zrealizowany 

48 XLIII/254/21 
z 27.09.2021 r. 

określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nieborów  zrealizowany 

49 XLIII/255/21 
z 27.09.2021 r. 

przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów 
 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego poz. 4684 z 
18.10.2021 

zrealizowany 

50 XLIII/256/21 
z 27.09.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego poz. 4979 z 
5.11.2021 

zrealizowany 

51 XLIII/257/21 
z 27.09.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

52 XLIV/258/21 
z 25.10.2021 r. 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 5124 z 12.11.2021 

zrealizowany 

53 XLIV/259/21 
z 25.10.2021 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2022  Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 5191 z 15.11.2021 

zrealizowany 

54 XLIV/260/21 
z 25.10.2021 r. 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe 
 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 5118 z 12.11.2021 

niezrealizowany 

55 XLIV/261/21 
z 25.10.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

56 XLIV/262/21 
z 25.10.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

57 XLIV/263/21 
z 25.10.2021 r. 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 zrealizowany 

58 XLIV/264/21 
z 25.10.2021 r. 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

 zrealizowany 

59 XLV/265/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 
 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 6296 z 9.12.2021r 

zrealizowany 
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60 XLV/266/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia dla spółek 
wodnych 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 6657 z 
20.12.2021r 

zrealizowany 

61 XLV/267/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy 
Nieborów 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 6656 z 
20.12.2021r 

zrealizowany 

62 XLV/268/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 zrealizowany 

63 XLV/269/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

 zrealizowany 

64 XLV/270/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji „Programu asystent rodziny  
na rok 2021” 

 zrealizowany 

65 XLV/271/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 
oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 6297 z 9.12.2021r 

zrealizowany 

66 XLV/272/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

rozpatrzenia petycji    zrealizowany 

67 XLV/273/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok  zrealizowany 

68 XLV/274/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026  zrealizowany 

69 XLV/275/21 
z dnia 29.11.2021 r. 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  zrealizowany 

70 XLVI/276/21 
z 20.12.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 1205  
z 4.03.2022 r. 

zrealizowany 

71 XLVI/277/21 
z 20.12.2021 r. 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  zrealizowany 

72 XLVII/278/21 
z 28.12.2021 r. 

sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów  Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 325 
z 18.01.2022 r. 

zrealizowany 

73 XLVII/279/21 
z 28.12.2021 r. 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 326 
z 18.01.2022 r. 

zrealizowany 
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74 XLVII/280/21 
z 28.12.2021 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2022 rok 

 zrealizowany 

75 XLVII/281/21 
z 28.12.2021 r. 

ustalenia  miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów  zrealizowany 

76 XLVII/282/21 
z 28.12.2021 r. 

wysokości  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów  zrealizowany 

77 XLVII/283/21 
z 28.12.2021 r. 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia 

 zrealizowany 

78 XLVII/284/21 
z 28.12.2021 r. 

zmiany budżetu gminy na 2021 rok Dz. Urzędowy Woj. 
Łódzkiego 
poz. 1818 
z 4.04.2022 r. 

zrealizowany 

79 XLVII/285/21 
z 28.12.2021 r. 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021-2026  zrealizowany 

80 XLVII/286/21 
z 28.12.2021 r. 

ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych 
wydatków 

 zrealizowany 

81 XLVII/287/21 
z 28.12.2021 r. 

uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok  zrealizowany 

82 XLVII/288/21 
z 28.12.2021 r. 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów  na lata 2022 – 2028 
 

 zrealizowany 

 


