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I Wstęp

Szanowni Państwo!
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po raz
pierwszy przedkładam państwu raport o stanie Gminy Żytno za 2018 r. W opracowaniu
zaprezentowano sposoby wydatkowania środków finansowych w zakresie inwestycji, oświaty,
ochrony zdrowia , pomocy społecznej, usług komunalnych czy oferty kulturalnej i sportowej ,
z których Państwo korzystają.
Poziom realizowanych zadań ma bezpośrednie przełożenie na codzienną jakość życia.
W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowano znaczące inwestycje m.in. zakończono
termomodernizację budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żytnie, przeprowadzono w ramach
racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej przebudowę w 100% wodociągu wykonanego w latach
60 ubiegłego stulecia oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytno,
zagospodarowano teren przybrzeżny rzeki Pilicy i kanału Ulgi co pozwoliło na urządzenie szlaku
turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku
w miejscowości Maluszyn.
Przebudowano drogi w miejscowości Sudzinek i Grodzisko – Jarzębina. Zmiany na terenie gminy
to również Państwa zasługa poprzez fundusze sołeckie , o przeznaczeniu których wspólnie
decydowali mieszkańcy. Działające na terenie gminy stowarzyszenia przyczyniają się do integracji
społecznej mieszkańców, która mam nadzieję , zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami i ich
realizacją.
Zebrany materiał pozwala w zobiektywizowany sposób przyjrzeć się głównym zmianom,
jakie zachodzą w różnych sferach życia gminy Żytno.
Z przyjemnością przekazuję Państwu raport o stanie Naszej Gminy i zapraszam do lektury.
Wójt Gminy Żytno
Mirosław Ociepa
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I. O Gminie Żytno i mieszkańcach.
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1.Położenie Geograficzne
Gmina Żytno znajduje się w powiecie radomszczańskim i południowo – wschodniej części
województwa łódzkiego na styku trzech województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
Graniczy z następującymi gminami:
-

od strony północnej z Gminą Kobiele Wielkie /dł. granicy 11 km./ i z Gminą Wielgomłyny /dł.
granicy 15 km./
od strony północno – wschodniej z Gminą Włoszczowa /dł. granicy 11 km/
od strony południowej z Gminą Dąbrowa Zielona /dł. granicy 11 km./
od strony południowo – wschodniej z Gminą Koniecpol /dł. granicy 10 km./.
od strony zachodniej z Gminą Gidle ( dł. granicy 9,5 km.).
Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Pilica i związany z jej doliną korytarz ekologiczny.

Powierzchnia gminy wynosi 197,6 km2.
Ośrodkiem gminy jest miejscowość Żytno położona w zachodniej części gminy przy drodze
wojewódzkiej DW 785 Radomsko – Włoszczowa.
Administracyjnie gmina podzielona jest na 24 jednostki pomocnicze – sołectwa, w ramach których
znajdują się 42 miejscowości.
Ważne również dla gminy jest prowadzenie gospodarki leśnej – powierzchnia lasu stanowi ponad 40%
powierzchni gminy.
Różnice wysokości względnych gminy Żytno, czyli deniwelacje są rzędu 50 m.
Gmina Żytno leży w dorzeczu dopływu dwu największych rzek Polski: Wisły i Odry.
Przez teren gminy przebiega najważniejszy w kraju wododział.

2.Dane demograficzne
Teren Gminy Żytno zamieszkuje 5148 osób (w tym: 2624 mężczyzn oraz 2524 kobiety) , co daje
średnią gęstość zaludnienia 26 osób/1 km².

W 2018 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny , było 39 urodzeń oraz 97 zgonów.
W stosunku do roku 2017 nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców z 5226 do 5148 .
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Żytnie wynika , że związek małżeński zawarło
29 par natomiast jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par.
Liczba wyroków sądowych dotyczących małżeństw:
o rozwód: 5
o separację:0

GMINA ŻYTNO
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach i sołectwach
liczba mieszkańców
Lp. miejscowość / sołectwo miejscowości
sołectwa
1.
2.
3.
4.

Żytno
Pławidła
Bugaj
Turznia

677
31
52
12

823
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5.
6.
7.

•

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

•
•
•

17.

•

18.
19.
20.

•

21.
22.

•

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

•
•
•

36.
37.
38.
39.
40.

•

41.
42.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Załawie
Sekursko
Magdalenki
Borzykówka
Rędziny
Mała Wieś
Ewina
Rogaczówek
Silnica
Fryszerka
Zabrodzie Silnickie
Wymysłów
Kozie Pole

51
216
56
150
178
229
18
106
247
13
23
44
59

Polichno
Czarny Las
Czarny Las-Kolonia

Silniczka
Budzów
Maluszyn
Kąty
Mosty
Ciężkowiczki
Barycz
Sudzinek
Sudzin
Pągów
Kępa
Sady
Pukarzów

135
9
13
205
15
346
147
292
45
128
44
37
58
46
305
20
123
209

Pierzaki
Ignaców
Borzykowa
Czechowiec
Grodzisko

115
43
285
144
197

158
285
144
222

6
19
5148

5148

Łazów
Ferdynandów

Jatno
Jarzębina

RAZEM:
• Miejscowość sołecka

272
150
178
247
106

327
59
157

220
346
147
337
128
81
104
325
123
209

Dane wg stanu w dniu: 31.12.2018r.
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3. Instytucje i firmy
Na terenie gminy prowadzą działalność:
- 1 Zakład Komunalny,
- 1 Urząd Pocztowy,
- 1 bank,
- 2 tartaki,
- 1 młyn,
- 2 piekarnie,
- 3 Ośrodek Zdrowia
- 1 apteka,
- 3 punkty apteczne,
- 3 zakłady pogrzebowe,
- 2 stacje paliw,
- 14 sklepów spożywczych prowadzonych przez osoby fizyczne,
- 6 sklepów innych branż prowadzonych przez osoby fizyczne,
- 2 bary
7

- 2 masarnie

III. Zagospodarowanie przestrzenne

1.Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w zależności od rodzaju
budynku:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj budynku

Liczba wydanych decyzji
28
1
2
2
1
4
1
1
3
43

Budynki mieszkalne
Budynki gospodarcze
Budynki gospodarczo-garażowe
Budynki letniskowe
Budynki produkcyjne
Inne obiekty i budynki
Budynki garażowe
Budynki usługowe
Budynki celu publicznego

Ogółem:

Łączna powierzchnia poszczególnych rodzajów budynków
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj budynku
Budynki mieszkalne
Budynki gospodarcze
Budynki gospodarczogarażowe
Budynki letniskowe
Budynki produkcyjne
Inne obiekty i budynki
Budynki garażowe
Budynki usługowe

Wymiar budynku
m2

Łączna powierzchnia

28 x 150
1 x 100 m 2
2 x 100 m2

4 200 m2
100 m2
200 m2

2 x 35 m2
1 x 200 m2
4 x 280 m2
1 x 40 m2
1 x 400 m2

70 m2
200 m2
1 120 m2
40 m2
400 m2

2.Wykaz dróg Gminnych na terenie Gminy Żytno
Uchwała Nr XXXV/196/2002 Rady Gminy w Żytnie z dnia 09.10.2002r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Żytno.
Lp.
Nr drogi
Nazwa drogi
Dł. drogi Powierzchnia
[km]
[m2]
1.

0856001

Maluszyn-Sudzinek-Sudzin

5,625

29 422

2.

0856002

Maluszyn-Ciężkowiczki-Wola Życińska-

4,125

21 771,5
8

Krzętów
3.

0856003

Maluszyn-Barycz-Łazów

5,000

21 135

4.

0856004

Barycz-Silniczka

2,000

9 613,5

5.

0856005

Silniczka-Łazów-Ferdynandów

5,375

25 155,8

6.

0856007

Polichno-Łazów-Kresy

4,500

11 702,5

7.

0856008

Fryszerka-Kozie Pole

3,300

11 455

8.

0856009

Żytno-Pławidła

3,625

14 681

9.

0856010

Rędziny przez wieś

1,500

5 950

10.

0856011

Sekursko-Borzykówka

3,000

9 901,9

11.

0856012

Borzykówka-Cudków

1,125

8 120

12.

0856013

Żytno-Rogaczówek-Silnica

2,750

10 504,7

13.

0856014

Rogaczówek-Kępa

3,250

22 561,1

14.

0856015

Silnica-Pągów-Sady

4,500

14 870,5

15.

0856016

Silniczka-Budzów

2,625

22 561,1

16.

0856017

Maluszyn-Budzów-Pągów

7,000

32 963,4

17.

0856018

Pukarzów-Pierzaki-Borzykowa

4,500

23 062

18.

0856019

Klaryny-Cudków

0,900

4 887

19.

0856020

Klaryny-Jatno-Jarzębina

3,875

11 407,5

20.

0856021

Grodzisko-Kuźnica Grodziska

1,375

7 585,2

21.

0856022

Grodzisko-Ignaców

3,000

11 334

22.

0856023

Grodzisko-Klaryny

1,750

10 050

23.

0856024

Modła-Pierzaki

1,125

6 966

24.

0856025

Kępa-Budzów

3,250

13 000

25.

0856026

Mała Wieś-Pławidła

2,750

9 625

26.

0856027

Sudzinek-Ciężkowiczki

2,250

6 750

27.

0856028

Łazów-Kozie Pole

3,250

10 143,6

28.

0856029

Mosty-Silniczka

2,625

7 710

29.

0856031

Załawie-Turznia

2,875

7 165

30.

0856032

Turznia-Rogaczówek

1,000

3 400

31.

0856033

Sudzin-Błonie

2,375

9 618

32.

0856034

Barycz-Wola Życińska

2,250

11 250

33.

0856036

Żytno-Ewina

5,000

24 772,5

34.

0856037

Żytno-Michałopol

3,325

7 504

35.

856038

Żytno- ul. Traktorowa

0,5

3000

36.

856040

Plac w Silnicy przed zlewnią mleka

0,1

850

37.

856041

Maluszyn-Pukarzów-Grodzisko

9,08

43 922

116,45

506 370,8

Razem:
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Na podstawie podjętej uchwały Nr XXVI/81/2008 przez Rade Gminy Żytno z dnia
27.08.2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Żytno.
Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Dł. drogi
[km]

Powierzchnia
[m2]

1.

Ewina-Mała Wieś do drogi 3923E

2,721

3100

2.

Kotfin-Ewina do granicy Gminy Gidle

0,62

2 100

3,34

5 200

Razem:

Łączna długość dróg gminnych wynosi 119,79 km a ich łączna powierzchnia to 511 570,8 m2.

IV. Gospodarka Komunalna.
1.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno
za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została przygotowana na podstawie art.
9tb. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz.U.2018.1454 z dnia 2018.07.30) w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami, artykuł ten przedstawia
następującą treść:
Art. 9tb. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

1. Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych
danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub
prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania;

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
10

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych;

4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu
których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz
powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
2. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za
poprzedni rok kalendarzowy.
3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Cele Przygotowania Analizy :

Analiza ma na celu weryfikację technicznych oraz organizacyjnych możliwości, które obejmują
przetwarzanie :

•

Zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych z sortowania i pozostałości
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.

•

Potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

•

Kosztów

poniesionych

w

związku

z

odbiorem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych ;
•

Liczby mieszkańców.

•

Liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

•

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Żytno.

•

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz powstających
z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania i pozostałości
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu .
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Ogólna charakterystyka systemu
Od początku działania systemu gospodarki odpadami, zorganizowanym odbiorem odpadów
komunalnych z terenu Gminy Żytno zajmuje się firma P.H.U PAVER Karol Sienkiewicz
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 58 a, 29-100 Włoszczowa. Firma PAVER oferuje pełną gamę
usług komunalnych, tj. odbiór odpadów komunalnych oraz ponadgabarytowych, odbiór
elektroodpadów, odpadów przemysłowych wywóz gruzu, wynajem kontenerów na odpady
remontowo-budowlane, wypożyczenie zsypów na gruz, sprzedaż pojemników, kontenerów,
worków. Ponadto dużym atutem tego przedsiębiorstwa

jest ekologiczne podejście do

zagospodarowania odpadów komunalnych
Odbiór na terenie naszej gminy realizowany jest w systemie pojemnikowo-workowym.
Uzupełnieniem zbiórki jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór
odpadów w ramach wystawek – zbiórka objazdowa. W roku 2018 mieszkańcy oddawali odpady
selektywnie zbierane co drugi miesiąc, (plastik, papier, metal, odpady wielomateriałowe,
biodegradowalne, szkło- w okresie letnim co miesiąc) odpady zmieszane co miesiąc. W dalszej
części przedstawiamy jak zbiórka odpadów w 2018 r. przedstawia się w liczbach .
1.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania
Na chwilę obecną na terenie gminy Żytno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych. Regionalna instalacja określona dla Gminy Żytno znajduje się
w Płoszowie gm. Radomsko i właśnie do tej instalacji są transportowane ww. odpady zebrane z terenu całej
gminy.

2. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych
12

W 2018 r. na pokrycie wydatków związanych z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wydano ok 371.468,29 złotych. Usługa realizowana była na
podstawie umowy zawartej w lipcu 2017 r. (na okres 2 lat)

3. Liczba mieszkańców
Według danych pochodzących z ewidencji ludności liczba osób zamieszkująca na terenie gminy
Żytno na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 5148. Liczba osób zamieszkujących według danych zawartych
w deklaracjach wynosi 4148. Różnica wynika stąd, iż na terenie gminy Żytno są osoby, które widnieją
w rejestrach zameldowania, ale fizycznie nie przebywają na terenie naszej gminy np. osoby uczące się, czy
osoby pracujące na stałe poza terenem gminy.

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art.6 ust 1, w imieniu
których gmina powinna podjąć działania o których mowa w art.6 ust. 6-1
Na terenie gminy Żytno w roku 2018 r. odnotowaliśmy tylko jeden przypadek, gdzie właściciel
nieruchomości nie złożył deklaracji w ustawowym obowiązku 14 dni od momentu zamieszkania na
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W związku z powyższym podejmując działania, zostało wysłane
wezwanie dla właściciela nieruchomości - do złożenia deklaracji dotyczącej opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Deklaracja została złożona

z wyjaśnieniem a system naliczył opłatę od osób

fizycznie przebywających z wyrównaniem, od momentu przebywania rodziny na naszym terenie. Inne
przypadki nie zostały odnotowane, ponieważ na bieżąco gmina monitorowała mieszkańców, którzy nie
złożyli w terminie wymaganej deklaracji.

5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
Na podstawie sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żytno oraz podmiotu obsługującego Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w 2018 roku odebrano i zebrano odpady komunalne które przedstawione
zostały w tabelach. Łącznie w 2018 roku odebrano i zebrano 430,46 Mg odpadów komunalnych
zmieszanych, oraz 198,02 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Na terenie gminy Żytno
znajduję się 1 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. Żytno ul. Traktorowa 2.
Do punktu tego dostarczane są przez mieszkańców następujące odpady: odpady wielkogabarytowe,
meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe aut osobowych, zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone są przyjmowane właśnie w Pszok-u.
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Kod
odpadów

Masa odpadów
komunalnych

Rodzaj odpadów

Sposób
zagospodarowania

(Mg)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

12,78

R12, R3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

54,92

R12, R3,R13

15 01 04

Opakowania z metali

0,420

R12

15 01 07

Opakowania ze szkła

79,26

R5,R12

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

5,40

R12

16 01 03

Zużyte opony

3,20

R1, magazynowane

20 01 35 *

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

1,38

R12

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,10

zbieranie

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

3,12

R12

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,60

R3

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

430,4

D13

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

21,2

D12

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

15,58

R12

SUMA WSZYSTKICH ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH :
628,48 Mg

Tabela 1.
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informacja o zebranych odpadach komunalnych z terenu Pszok
Adres

Kod odpadów

Masa zebranych odpadów
komunalnych[Mg]

Rodzaj odpadów

punktu
ul. Traktorowa
2

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

2,62

97-532 Żytno
ul. Traktorowa
2

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

0,380

97-532 Żytno
ul. Traktorowa
2

15 01 07

Opakowania ze szkła

1,12

97-532 Żytno
ul. Traktorowa
2

Zużyte opony

16 01 03

1,94

97-532 Żytno
ul. Traktorowa
2

20 01 36

97-532 Żytno

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,380

SUMA

6,44

informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z Pszok
Nazwa

Adres
punktu

Kod
odpadów

Rodzaj
odpadów

Sposób

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
przekazanych

zagospodaro
wania

do zagospodaro-

zebranych
odpadów

wania (Mg)

komunalnych

instalacji,

Adres
instalacji,

do której
zostały

do której
zostały

przekazane

przekazane
odpady

odpady
komunalne

ul. Traktorowa
2

15 01 02

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

0,700

R12

97-532 Żytno

ul. Traktorowa
2
97-532 Żytno

15 01 02

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

1,920

R3

Przedsiębiorstw
o Gospodarki
Komunalnej Sp.
z.o.o Zakład
Unieszkodliwia
nia Odpadów
Komunalnych

Zakład
działalności
Gospodarczej
Lidia
Lewandowska

komunalne

Płoszów
ul.
Jeżynowa
40
97-500
Radomsko
ul.
Chęcińska
36

15

ul. Chęcińska
36

25- 020
Kielce

25- 020 Kielce

ul. Traktorowa
2

15 01 01

97-532 Żytno

ul. Traktorowa
2

15 01 07

Opakowania
z papieru i
tektury

Opakowania
ze szkła

0,380

R12

0,400

R12

97-532 Żytno

Przedsiębiorstw
o Gospodarki
Komunalnej Sp.
z.o.o Zakład
Unieszkodliwia
nia Odpadów
Komunalnych

Płoszów
ul.
Jeżynowa
40
97-500
Radomsko

Przedsiębiorstw
o Gospodarki
Komunalnej Sp.
z.o.o Zakład
Unieszkodliwia
nia Odpadów
Komunalnych

Płoszów
ul.
Jeżynowa
40
97-500
Radomsko

informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych z Pszok
Adres
punktu

Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

16 01 03

Zużyte opony

Masa zebranych i magazynowanych
odpadów komunalnych [Mg]

ul. Traktorowa 2
97-532 Żytno

1,060

SUMA

1,060

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz

powstających

z

przetwarzania

odpadów

komunalnych

pozostałości

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy Żytno
oraz

powstających

z

przetwarzania

odpadów

komunalnych

pozostałości

z

sortowania

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania w 2018 roku wynosi 120, 749 Mg

(na podstawie danych uzyskanych od podmiotów

odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Żytno).

16

Tabela 2.

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych,
przekazanych do składowania
Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów
selektywnie odebranych,
przekazanych do składowania[Mg]
Nazwa i adres składowiska,

Frakcja
Kod
odpadów

o
wielkości
co
najmniej

Wartość
parametru
AT4
[mg O2/g]

Frakcja o
wielkości
powyżej
80 mm

na które przekazano odpady
do składowania

Masa całego
strumienia odpadów

od 0 do
80 mm
ZUOK w Płoszowie
19 05 99

0,000

7,700

0,000

ul. Jeżynowa 40

61,498

97-500 Radomsko

ZUOK w Płoszowie
19 12 12

0,000

7,700

ul. Jeżynowa 40

0,000

97-500 Radomsko
5,978

19 12 12

0,000

0,000

53,273

ZUOK w Płoszowie

53,273

ul. Jeżynowa 40
97-500 Radomsko

Suma :

120,749

7. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów
z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty w 2018 roku poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów
z

papieru,

metali,

tworzyw

sztucznych

i

szkła

kształtuje

się

na

poziomie

35,428

%.
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych poziom dla
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jaki gminy były zobowiązane osiągnąć w 2018 roku wynosił
30%. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów w 2018 roku dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosił 40%. Masa odpadów

ulegających

biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru
gminy przekazanych do składowania oraz osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na obszarze naszej gminy jest równy 0 %.
Wymagane poziomy zostały przez Gminę Żytno osiągnięte.
Tabela 3. Poziomy Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Poziom recyklingu, przygotowany do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Papier, metal
tworzywa
sztuczne

Tabela 4. Poziomy Ograniczenia masy Odpadów Komunalnych Ulegających Biodegradacji,
przekazywanych do składowania które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

2020- do dnia 16 lipca
ROK

2017

2018

2019

PR (%)

45

40

40

35
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Podsumowanie

Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żytno za rok 2018 została
opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta, ma również dostarczyć informacji o licznie
mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi ale przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej
efektywnego ekonomicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Priorytetowym zadaniem dla
Gminy Żytno na kolejne lata jest

dalsze uświadamiane mieszkańców gminy w zakresie gospodarki

odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości odpadów komunalnych, a także racjonalne sortowanie
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku jak
i recyklingu odpadów.
Uzyskane wyniki wskazują, że prowadzony sposób gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
gminy Żytno w 2018 r. był skuteczny. Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi dostarczyła
przydatnych informacji, dzięki którym możliwe jest wyeliminowanie istniejących problemów systemowych
oraz usprawnienie efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzeniem w wodę zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Żytnie, ul.Traktorowa 2.
1) Długość sieci:
• wodociągowej: 144,1 km
• kanalizacyjnej: 7,9 km
2) Na terenie Gminy Żytno znajdują się 3 podziemne ujęcia wody – hydrofornie Rędziny, Silnica
oraz Sekursko.
Ujęcia wody
Lp.

1.

Ujęcie

Silnica

Obsługiwane miejscowości

Silnica, Polichno, Pągów, Sady, Borzykówka, Borzykowa,
Czechowiec, Grodzisko, Jarzębina, Jatno, Pierzaki, Pukarzów,
Budzów, Kępa, Mosty, Maluszyn, Kąty, Sudzin, Sudzinek, Barycz,
Ciężkowiczki, Łazów, Silniczka, Czarny Las, Pławidła
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2.

Sekursko
Mała Wieś, Rędziny, Żytno, Sekursko, Magdalenki, Załawie, Bugaj.

3.

Rędziny

3) Ilość gospodarstw korzystających
- z wody: 2170
- z wody i z kanalizacji: 320
4) Średnie roczne zużycie wody z 3 hydroforni wynosi około 170 000 m3/rok, a miesięczne około
14 200 m3/m-c
5) Ceny netto wynoszą:
- wody: 2,25 zł
- wody na cele przemysłowe: 2,55 zł
- ścieków: 4,46 zł
- miesięczna opłata abonamentowa: 1,50 zł
6) Do awaryjnego zasilania ludności w wodę służy agregat prądotwórczy oraz istnieje możliwość
połączenia sieci wodociągowej poszczególnych hydroforni.
7) Badania wody odbywają się średnio 4 razy w ciągu roku.
8) Na terenie Gminy Żytno znajdują się 2 oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne
w miejscowości Żytno oraz Sekursko.

V. Rolnictwo i ochrona środowiska.
Gmina Żytno jest gminą typowo rolniczą. Część właścicieli, szczególnie mniejszych
gospodarstw, podjęło pracę poza rolnictwem.
W gminie Żytno opodatkowaniu podlegają grunty gospodarstw rolnych o ogólnej
powierzchni fizycznej 10.357,6861ha. Poszczególne rodzaje gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Radomsku stanowią :
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaje gruntów
Budynki na użytkach rolnych
Grunty zadrzewione i zakrzewione na
użytkach rolnych
Użytki zielone
Użytki rolne
Sady na użytkach rolnych
Rowy na użytkach rolnych
Grunty pod stawami
Nieużytki
Ogółem

Powierzchnie fizyczne w ha
155,3772
20,0831
2708,9129
7157,0424
29,6988
18,5490
225,6352
42,3875
10 357,6861
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Główne uprawy to: żyto, pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak, mieszanki zbożowe jare
oraz pszenżyto ozime, zmniejszyła się znacznie powierzchnia upraw ziemniaków.
W gminie Żytno jest opodatkowanych 5500 podatników w tym 125 podatników płacących
wyłącznie podatek od nieruchomości.
Raport zwierzęta
W 2018 roku w Gminie Żytno wg stanu na dzień 01.12.2018 r. zarejestrowana była
następująca liczba zwierząt gospodarskich :
( dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ):
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj zwierząt gospodarskich
Bydło
Owce
Kozy
Świnie

Liczba w szt.
4420
4
48
758

W gminie uchwalony był "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żytno w 2018 r." Na realizację programu
zabezpieczono środki finansowe w kwocie 12 000 zł.
Zawarta umowa z Fundacją ZWIERZYNIEC z siedzibą w Wieluniu – schronisko
w Szczytach, pozwoliła zapobiec bezdomności zwierząt w gminie. W 2018roku do schroniska
przekazano – 5 bezdomnych psów. Koszt schronienia zwierząt to 8 733,00 zł.
W ramach programu zakupiono karmę dla bezdomnych psów na kwotę 122,32 zł oraz
opłacano usługę utylizacji padłego psa – 108,00 zł.

VI. Oświata
Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe , 1 gimnazjum , 1 Przedszkole w Żytnie
z filią w Maluszynie .W szkołach zatrudnionych jest 56 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty
oraz 7 nauczycieli w Przedszkolu w Żytnie. Do szkół uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018
409 uczniów a do Przedszkola 75 dzieci , natomiast w roku szkolnym 2018/2019 do szkół
uczęszcza 395 uczniów, a do Przedszkola 79 dzieci.

Liczba uczniów w szkołach.

Lp.

Nazwa szkoły

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Borzykowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Silniczce
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Żytnie
Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Przedszkole w Żytnie
Filia Przedszkola w Maluszynie
Razem

2
3
4.
5.
6.

Liczba uczniów rok
szkolny 2017/2018
96

Liczba uczniów rok
szkolny 2018/2019
106

Liczba uczniów
niepełnosprawnych
3

76

86

3

129

146

4

108
55
20
484

57
63
16
474

2
1
0
13
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Gmina Żytno partycypuje w kosztach utrzymania 2 dzieci uczęszczających do Przedszkola
Specjalnego na terenie Miasta Radomsko. Gmina zapewnia dowóz uczniów do szkół na terenie
gminy oraz uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Radomsku .Uczniowie mają zapewniony dojazd wraz z opieką w czasie
przewozu do i ze szkoły.
We wszystkich szkołach na terenie gminy Żytno prowadzone jest dożywianie uczniów.

VII. Zdrowie i pomoc społeczna
1.Ochrona zdrowia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie (SP ZOZ) został powołany
uchwałą Nr XII/67/1999 Rady Gminy Żytno w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie , zarejestrowany w KRS pod Nr 0000001416 i w rejestrze
Wojewody Łódzkiego.
W skład SP ZOZ wchodzą :
1.Ośrodek Zdrowia w Żytnie,
2.Filia SP ZOZ w Borzykowej
3.Filia SP ZOZ w Maluszynie.
W Ośrodku Zdrowia w Żytnie w 2018 roku funkcjonowała Poradnia ginekologicznoPołożnicza , która z powodu rezygnacji lekarza zaprzestała działalności.
Pacjenci zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia zabezpieczani są przez
personel w trzech placówkach SP ZOZ Żytno od godziny 8 do 18 zgodnie z harmonogramem
pracy. Po godzinie 18 oraz w dni wolne od pracy opiekę medyczną nad naszymi pacjentami
sprawuje Szpital Powiatowy w Radomsku na podstawie odrębnej umowy.
W placówkach SP ZOZ Żytno opiekę nad pacjentem sprawuje personel medyczny:
- 2 lekarzy ( specjalista medycyny rodzinnej oraz internista) w pełnym wymiarze godzin oraz
1 lekarz w niepełnym wymiarze czasu pracy. W placówkach zatrudnionych jest 5,5 pielęgniarek
w przeliczeniu na etat ( w tym higienistka szkolna ) oraz położna 1 etat.
Do wszystkich palcówek zadeklarowanych jest około 4000 pacjentów.
Placówki wykonują wszystkie procedury medyczne zgodnie z umową z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Dodatkowe usługi medyczne ( badania laboratoryjne, RTG, USG) wykonywane są na
podstawie odrębnych umów. Każdy Ośrodek Zdrowia wyposażony jest w aparat EKG, USG,
drobny sprzęt chirurgiczny oraz laryngologiczny.
W 2018 roku dla Ośrodka Zdrowia w Żytnie został zakupiony Aparat USG.

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i narkomanii.
Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostały określone
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień
w gminie Żytno jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych działa Punkt
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Konsultacyjno-Informacyjny prowadzący działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania
problemu uzależnień.
W 2018 roku z porad w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 17 osób , którym udzielono 50 porad
w tym:
udzielono 10 porad - 4 osobom uzależnionym
udzielono 3 porady - 2 osobom współuzależnionym ,
udzielono 10 porad - 6 osobom zgłaszającym inne dysfunkcje i zaburzenia.
udzielono 27 innych porad osobom potrzebującym.
Największy udział gminnych wydatków przeznacza się na realizację działań
profilaktycznych . Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dzieci
i młodzieży to organizowanie zajęć profilaktycznych , zajęć sportowych, festynów rodzinnych.
W 2018 roku dofinansowany został wyjazd dzieci z gminy na letni wypoczynek.
Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dorosłych to
dofinansowanie wyjazdów integracyjnych, festynów. Doposażona została świetlica środowiskowa
w Silniczce, w której odbywają się zajęcia dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych.
Inną kategorią wydatków są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, opłaty biegłych
sądowych, szkolenia członków komisji, członków zespołu interdyscyplinarnego.

2. Pomoc społeczna .
Podmiotem realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żytnie .
W 2018 roku GOPS w Żytnie realizował zadania wynikające z:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej/tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1508
z późn. zmian./,
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.
zmian./,
- Ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tekst
jednolity Dz. U z 2018 r. poz.554 z późn. zmian./,
- Uchwały nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 roku sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 - 2020,
- Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz.998 z późn.zmian./,
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny/t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 późn.
zmian./.
- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych/t.j. Dz.U. 2017 poz. 180
z późn.zm./,
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - prawo energetyczne /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn.
zmian./ (w zakresie dodatków energetycznych),
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci/t.j .Dz. U z 2018
r. poz. 2134 z późn. zm./.
- Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu "Dobry start" Monitor Polski 2018 poz. 514.
Zadania realizowane przez GOPS podzielone są na dwie grupy:
• zadania własne – finansowane z budżetu Gminy oraz
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•

zadania zlecone - finansowane z budżetu Wojewody.

W 2018 roku z pomocy społecznej skorzystało 278 osób co stanowi 5,4 % ogółu mieszkańców /wg
stanu na 31.12.2018 r. liczba mieszkańców wyniosła 5.148/. W stosunku do roku 2017 nastąpiło
zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej o 39 osób co stanowi
0,7%.

Procentowy udział osób korzystających z
pomocy społecznej na tle całej gminy
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Za 2018 rok realizacja świadczeń przebiegała następująco:
przyznano i wypłacono :
-

-

-

387 zasiłków stałych dla 39 osób na kwotę - 207.795,62 zł,
276 zasiłki okresowe dla 46 osób na kwotę –102.795,51 zł (z czego 102.503,76 zł to środki
wojewody, a 291,73 zł to środki budżetu gminy),
353 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób na kwotę 17.665,07 zł,
zasiłki celowe pieniężne i w naturze przyznano na kwotę 38.835,64 zł dla
80 rodzin (najczęściej przyznawane były zasiłki na zakup leków , dokonywano zakupu leków
w naturze, zakup odzieży, żywności , opału, opłata za schronienie),
przyznano usługi opiekuńcze dla 30 osób , które wykonywało 5 opiekunek, koszt udzielonej
pomocy wyniósł 170.471,23 zł, w ramach programu Opieka 75 plus na realizacje usług
opiekuńczych pozyskano kwotę 18.800 zł dla 10 osób.
opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 17 osób na łączna kwotę 331.480,57 zł.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosi: 528 zł 00 gr netto
na osobę w rodzinie, 701 zł 00 gr dla osoby samotnie gospodarującej.
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ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ
pobyt w domach
pomocy społecznej
pomoc państwa w
zakresie
dożywiania

usługi opiekuńcze
zasiłki celowe
pieniężne i w
naturze

składki na
ubezpieczenie
zdrowotne

zasiłek stały

zasiłek okresowy

Na
podstawie
przepisów
w zakresie dożywiania”:
-

ustawy

program

wieloletni

„Pomoc

państwa

dożywianiem objęto 198 osoby w tym: 124 uczniów , którym wydano 14 742posiłki na kwotę
44.071,80 zł,
wypłacono 136 zasiłków na posiłek dla 34 rodzin na kwotę 30.950,00 zł,
zakupiono żywność dla 34 osób na kwotę 8.138,71 zł,
na wniosek dyrektorów szkół przyznano 1.185 posiłków dla 14 uczniów na kwotę 4794,80 zł.

Ogólny koszt udzielonej
pomocy w ramach programu
wyniósł 87.955,31 zł
(z czego 69.036,12 zł to środki wojewody, a 18.919,19 zł to środki własne gminy).
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” wynosi: 792 zł 00 gr netto na osobę w rodzinie, 1051 zł 50 gr
dla osoby samotnie gospodarującej.
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FORMY POMOCY W RAMACH PROGRAMU
"POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA"
posiłki

posiłki na
wniosek
dyrektorów
szkół

zasiłek na
posiłek
żywność w
naturze

Ponadto udzielane są świadczenia niepieniężne takie jak praca socjalna oraz poradnictwo i działania
informacyjne o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach.
Pomoc społeczna w 2018 roku przysługiwała osobom i rodzinom, których dochód miesięczny
netto nie przekraczał w/w kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu następujących
okoliczności: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu i narkomanii, opuszczenia
zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach
opiekuńczo- wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych
oraz wielodzietnych, zdarzeniu losowym i sytuacji kryzysowej.

Świadczenia rodzinne
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono:
6.271 zasiłków rodzinnych dla 305 rodzin na kwotę 721.271,23 zł
przy zasiłkach rodzinnych wypłacane są dodatki z tytułu :
- wychowywania dziecka w okresie urlopu wychowawczego 95 dodatków dla 11 osób na kwotę
36.450,48 zł,
- z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 16 dodatków na kwotę 14.797,36 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 192 dodatki dla 13 osób na kwotę 36.697,29 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 310 dodatków dla 28 dzieci na
kwotę 31.335,60 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 565 dodatków dla 209 uczniów na kwotę 33.857,20 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 905 dodatków dla 109 uczniów na
kwotę 64.512,63 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 878 dodatków dla 57 dzieci na kwotę
81.629,66 zł,
- wypłacono jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe dla 25 osób na
kwotę 25.000,00 zł,
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-

wypłacono 100 świadczeń rodzicielskich dla 17 osób na kwotę 91.933,30 zł,

Wypłacane były świadczenia opiekuńcze :
-

1478 zasiłków pielęgnacyjnych dla 144 osób na kwotę 233 771,61 zł,
373 świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób na kwotę 546 617,80 zł,
237 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 26 osób na kwotę 124 271,60 zł,
opłacono 246 składek na ubezpieczenie emeryt. - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla
24 osób na kwotę 58.165,41 zł,
opłacono 229 składek na ubezpieczenie emeryt. - rentowe za 26 osób pobierających specjalny
zasiłek opiekuńczy na kwotę 29.763,61 zł,
wypłacono 54 zasiłki dla opiekuna dla 5 osób na kwotę 28 109,80 zł,
opłacono 22 składki na ubezpieczenie emeryt. - rentowe za 2 osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna na kwotę 3.124,78 zł,
opłacono 189 składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 21 osób
na kwotę 14.072,16 zł.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, OPS wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób
uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z powodu bezskuteczności egzekucji od osób
zobowiązanych do alimentacji. W 2018 r. ze świadczeń korzystało 45 osób, którym wypłacono 511
świadczeń na kwotę 212.318,06 zł.
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł 72.524,90 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych przeznaczono w 2018 roku – 2.460.224,48 zł
(w tym: 72.524,90 koszty obsługi, a 2.387.699,58 zł to koszt udzielonych świadczeń). Świadczenia
rodzinne są zadaniem zleconym Gminie w całości finansowanym z budżetu wojewody.

W ośrodku podejmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych, przewidziane
ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (przeprowadzanie wywiadów oraz
odbieranie oświadczeń majątkowych, występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie
aktywizacji zawodowej dłużnika, występowanie do starosty o zabranie prawa jazdy czy tez
informowanie Prokuratury o uporczywym uchylaniu się dłużnika alimentacyjnego od płacenia
alimentów).
Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje osobom, których dochód netto za
2017 r.
nie przekraczał kwoty 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł w rodzinie, w której jest dziecko
niepełnosprawne. Dochód uprawniający do tzw. becikowego wynosił 1922 zł netto.
Prawo do świadczenia alimentacyjnego przysługuje
osobom, których dochód
w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
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Świadczenia wychowawcze ( tzw.500 plus)
W 2018 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy z dnia11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /t.j .Dz. U z 2018 r. poz.2134 z późn. zm /. W 2018
roku wypłacono 7219 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.592.269,45 zł dla 389 rodzin (654
dzieci).
Liczba dzieci zamieszkujących na terenie gminy Żytno w wieku do 18 r.ż. wg. stanu na
dzień 31.12.2018 r. wyniosła 890.
Koszt obsługi świadczenia wyniósł 56 642,72 zł. Świadczenia wychowawcze są zadaniem
zleconym Gminie w całości finansowanym z budżetu wojewody. Prawo do świadczenia
wychowawczego przysługuje osobom, których dochód netto za 2017 r. z uwzględnieniem utraty
i uzyskania dochodu nie przekraczał kwoty 800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200 zł, w rodzinie,
w której jest dziecko niepełnosprawne.
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Liczba dzieci, które objęto świadczeniem 500+ na tle
wszystkich dzieci w gminie od 0 do 18-go roku życia

0

200

400

600

800

Pozostała działalność
Zorganizowano działania aktywizujące dla bezrobotnych w postaci prac społecznie
użytecznych. W okresie od 16.04.2018 r. do 30.11.2018 r. działaniami objęto 5 osób długotrwale
bezrobotnych. Koszt działań aktywizacyjnych wyniósł 10.764,90 zł (w tym:6.439,50 zł dotacja
z PUP, a 4.325,40 środki własne).
Wydano 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, osobom nieubezpieczonym, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 163,00 zł (budżet wojewody).
W 2018 roku 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi dowożone były na zajęcia do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach. Koszt dowozu wyniósł 17.820,00 zł (środki
własne gminy).
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował
zadania związane
z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
- wypłacono 51 dodatków energetycznych dla 6 rodzin na kwotę 758,71 zł +
11,29 zł koszty obsługi , łącznie 770,00 zł.
- wypłacono 54 dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin na kwotę 7.149,18 zł.
W 2018 roku Ośrodek realizował ustawę o karcie dużej rodziny –
pomoc niematerialna dla rodzin wielodzietnych. Łącznie w 2018 roku o Kartę dużej rodziny
w naszej gminie wnioski złożyło 16 rodzin. Koszt realizacji programu wyniósł 163,74 zł (dotacja
z budżetu państwa).
W 2018 roku w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej GOPS
zatrudniał asystenta rodziny, który swoja pomocą objął 9 rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Koszt zatrudnienia asystenta wyniósł 42.208,81 zł i został pokryty w części
z dotacji budżetu państwa w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy
zastępczej na 2018 r.” tj. 18.502,00 zł natomiast 23.706,81 zł to wkład środków własnych gminy.
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W 2018 roku Gmina Żytno ponosiła odpłatność za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na kwotę 26.585,09 zł. Łączny koszt realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2018 roku wyniósł 68.793,90 zł.
Ośrodek prowadzi obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, który
realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2018 roku odbyły się 4
posiedzenia Zespołu. Realizowano 7 Niebieskich Kart dla ofiar przemocy w rodzinie, powołano 7
grup roboczych, odbyło się 12 posiedzeń grup roboczych. Pomocą objęto 20 osób. Ze wsparcia
psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym w Żytnie z powodu przemocy skorzystało 5 osób
(w tym 3 osoby doświadczające przemocy i 2 sprawców przemocy), z poradnictwa prawnego 2
osoby, z poradnictwa socjalnego skorzystały 3 osoby.
Opracowano ulotkę informacyjną o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z danymi teleadresowymi instytucji gminnych i powiatowych, zajmujących się pomocą osobom
dotkniętym przemocą (50 szt.).
W 2018 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
w zakresie wypłaty zasiłków szkolnych oraz stypendium socjalnego. Wypłacono stypendia szkolne
dla 159 uczniów na kwotę 115.054,00 zł oraz 3 zasiłki szkolne dla 3 uczniów na kwotę 1.500,00
zł. Łącznie na pomoc materialna dla uczniów 2018 r. przeznaczono kwotę 116.554,00 zł (w tym:
93.243,20 zł to środki wojewody, a 23.310,80 zł środki własne gminy).
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Nowym zadaniem, które Ośrodek realizował w 2018 roku był rządowy program „Dobry
start”, przyjęty uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia30 maja 2018 r. Program zakłada wsparcie
rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,
polegające na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia „dobry start” w wysokości 300 zł.
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W ramach programu pomoc otrzymało 566 uczniów (wnioski złożono na 570 uczniów,
czworo uczniów, na które wnioskowano nie spełniły przesłanek określonych w rozporządzeniu do
przyznania świadczenia Dobry Start) na kwotę 169 800 zł, koszty obsługi programu wyniosły
5.700 zł. Łączny koszt programu w 2018 r to 175 500 zł.

Dobry Start 300+
1%

99%

Dzieci nie spełniające wymagań do przyznania świadczenia 300+

Dzieci objęte programem 300+

Koszt utrzymania GOPS w 2018 roku wyniósł 253.891,01 zł (w tym 109 644,00 zł z budżetu
państwa, a 144.247,01 z budżetu gminy).
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Podsumowanie

Udział środków własnych i zewnętrznych
w budżecie GOPS za 2018 r.

Środki zewnętrzne
90%
Środki własne
10%

Środki własne stanowią 10% budżetu co wynosi 788.342,65 zł.
Natomiast środki zewnętrzne – środki wojewody stanowią 90% co daje kwotę 6.929.362,66 zł.
Ogółem na realizacje zadań w 2018 r. GOPS przeznaczył 7.717.705,31 zł

32

BUDŻET OPS Z PODZIAŁEM
NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ (W %)
Koszty utrzymania GOPS
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32%
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VIII. Majątek i budżet gminy
1.Stan mienia komunalnego.

ZBIORCZA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2018 r.
Wartość środków trwałych
Zwiększenia
Zmniejszenia

Grupa

Podgrupa

- 48 677 022,16 zł
- 7 114 834,29 zł
- 2 751 126,91 zł

Rodzaj

Wyszczególnienie

Ilość

104
105

GRUNTY
Użytki rolne
Grunty leśne
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Użytki ekologiczne
Tereny różne
Nieużytki
BUDYNKI I LOKALE
Budynki niemieszkalne
Budynki magazynowe
Budynki biurowe

161,4038
109,0594
15,7396
27,6543
5,8008
3,1497
55
49
1
3

0
01
02
03
04
05
06
1
10

Wartość na
dzień
31.12.2017 r.
2.578.765,43
823.049,69
13.409,79
1.490.869,00
249.123,76
2.313,19
6.619.018,91
6.428.726,12
4.355,00
518.485,56

Zwiększenia
260.787,40
184.197,40
8.000,00
65.581,00
1.589,00
1.420,00
640.112,72
640.112,72
-

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2018 r.

86.191,40
2.753.361,43
72.621,40
934.625,69
4.455,10
16.954,69
8.525,90
1.547.924,10
- 589,00
250.123,76
3.733,19
- 7.259.131,63
- 7.068.838,84
4.355,00
518.485,56

34

106
107
108
109
11
110
12

112
2
21
210
211
22
220
223
29
290
291
3
31
3

Budynki szpitalne i zakłady opieki
społecznej
Budynki oświaty nauki i kultury oraz
budynki kultury fizycznej
Budynki produkcyjne, usługowe
i gospodarcze dla rolnictwa
Inne budynki niemieszkalne
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne
Lokale, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkal. oraz
spółdziel. prawo do lokalu
Lokale mieszkalne, spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego
OBIEKTY INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
Rurociągi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne

3

758.687,96

428.894,94

-

1.187.582,90

10

4.360.551,19

7.900,00

-

4.368.451,19

13

102.986,88

203.317,78

-

306.304,66

19
4
4
2

683.659,53
150.292,79
150.292,79
40.000,00

-

-

683.659,53
150.292,79
150.292,79
40.000,00

2

40.000,00

-

-

40.000,00

5.523.253,27

2.386.416,91

34.269.262,05

2.386.416,91

17.743.220,10

130

31.132.425,69

29

15.349.423,19

4.780.213,82

Linie energetyczne
Rurociągi sieci rozdzielczej lokalne
linie rozdzielcze
Infrastruktura transportu
Autostrady ,drogi ekspresowe, ulice
Mosty, wiadukty, tunele
Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej pozostałe
Budowle sportowe i rekreacyjne
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
gdzie indziej sklasyfikowane
KOTŁY I MASZYNY
ENERGETYCZNE

3
26

883.462,49
14.465.960,70

7.380,00
4.772.833,82

890.842,49
2.386.416,91 16.852.377,61

77
64
13
24

14.340.188,32
13.510.188,16
830.000,16
1.442.814,18

392.784,02
392.784,02
350.255,43

-

- 14.732.972,34
13.902.972,18
830.000,16
1.793.069,61

7
17

1.350.859,53
91.954,65

350.255,43

-

1.701.114,96
91.954,65

6

71.751,03

120.694,01

48.769,50

143.675,54

Kotły grzewcze i parowe
Kotły centralnego ogrzewania

4
4

71.751,03
71.751,03

-

-

71.751,03
71.751,03

-

-
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34
343
4

42
424
48

487
5
58
582
59
591
592
6
66
663
7
74
741
742
743
744
746

Turbozespoły i zespoły prądotwórcze
oraz reaktory jądrowe
Zespoły prądotwórcze z silnikami
spalinowymi na paliwo lekkie
MASZYNY URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA
Maszyny do obróbki plastycznej
metali i tworzyw sztucznych
Nożyce do metali i tworzyw
sztucznych
Pozostałe maszyny, urządzenia
i aparaty specjalizowane i
specjalne ogólnego zastosowania
Zespoły komputerowe
SPECJALNE URZĄDZENIA,
MASZYNY I APARATY
Maszyny do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych
Maszyny do robót drogowych
Maszyny i urządzenia do siewu,
sadzenia, nawożenia
Maszyny do nawożenia
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne
URZĄDZENIA TECHNICZNE
Urządzenia nieprzemysłowe
Urządzenia przeciwpożarowe
ŚRODKI TRANSPORTU
Pojazdy mechaniczne
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Samochody specjalne
Autobusy i autokary
Ciągniki

2

-

120.694,01

48.769,50

71.924,51

2

-

120.694,01

48769,50

71.924,51

218

418.039,95

84.151,36

23.737,21

478.454,10

1

22.600,00

-

22.600,00

1

22.600,00

-

22.600,00

217

418.039,95

61.551,36

23.737,21

455.854,10

217
8

418.039,95
66.995,00

61.551,36
-

23.737,21

455.854,10
66.995,00

2

12.740,00

-

-

12.740,00

2
6

12.740,00
54.255,00

-

-

12.740,00
54.255,00

2
4

25.585,00
28.670,00

-

-

25.585,00
28.670,00

1
1
1
22
22
1
1
11
4
3

4.838,00
4.838,00
4.838,00
1.237.448,52
1.188.672,01
2.800,00
13.100,00
219.081,28
636.375,57
313.461,16

81.730,00
81.730,00
6.700,00
75.030,00
-

41.315,00
41.315,00
2.800,00
38.515,00
-

4.838,00
4.838,00
4.838,00
1.277.863,52
1.229.087,01
6.700 ,00
13.100,00
255.596,28
636.375,57
313.461,16
36

748
77
778
8

80
802
803
808
020

Przyczepy
Tabor pływający
Inny tabor pływający
NARZĘDZIA PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I
WYPOSAŻENIA
Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenia
Wyposażenie, aparaty i sprzęt
medyczny
Maszyny, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie techniczne
Maszyny, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie pozostałe
Wartości niematerialne i prawne
RAZEM

2
20
20

3.854,00
48.776,51
48.776,51
2.038.889,81

344.173,21

105.965,54

3.854,00
48.776,51
48.776,51
2.277.097,48

2.038.889,81

344.173,21

105.965,54

2.277.097,48

-

36.000,00

36.000,00

-

116.001,81

4.305,11

3.384,69

116.922,23

1.922.888,00

303.868,10

66.580,85

2.160.175,25

145.142,44
44.313.314,78

59.932,32
7.114.834,29

58.731,35
2.751.126,91

146.343,41
48.677.022,16

1

-

-

Roczne czynsze z tytułu najmu mieszkań - 44 004,81 zł
Roczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali - 81 223,72 zł
Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2018 – 84 865,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1 475,06 zł
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2.Dzierżawy
Sprawozdanie ze zbycia, nabycia, najmu, dzierżaw nieruchomości gminnych zgodnie z uchwałą
Nr VII/38/2003 Rady Gminy w Żytnie z dnia 25 kwietnia 2003r. za 2018 r.
W 2018 r. zostały wydane zarządzenia Wójta Gminy Żytno następujących sprawach:
Zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości:
1. Nr Or.0050.30.2018 z dnia 13.06.2018 r.
dz. nr 1122/38 o pow. 0,0952 ha w Żytnie.
dz. nr 331/1 o pow. 0,21 ha w Mostach.
2. Nr Or.0050.40.2018 z dnia 11.07.2018 r.
dz. nr 602 o pow. 0,16 ha w Łazowie.
3. Nr Or.0050.83.2018 z dnia 05.12.2018 r.
dz. nr 1122/59 o pow. 0,0880 ha w Żytnie.
Zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:
1. Nr Or.0050.55.2018 z dnia 31.08.2018 r.
dz. nr 51/5 o pow. 1,39 ha Borzykowa
146 o pow. 0,54 ha Budzów
cz. dz. 179 o pow. 1,16 ha Budzów
245 o pow. 0,16 ha Ciężkowiczki
cz. dz. 215 o pow. 0,68 ha Czechowiec
501 o pow. 0,11 ha Maluszyn
400, 401, 418, 419, cz. 402, cz. 420 o pow. 0,51 ha Pągów
cz. dz. 364 o pow. 1,43 ha Pagów
cz. dz. 127 o pow. 0,84 ha Pukarzów
81/3 o pow. 0,6428 ha Sekursko
226 o pow. 0,81 ha Sekursko
cz. dz. 745/2 o pow. 1,20 ha Silnica
cz. dz. 745/2 o pow. 0,3724 ha Silnica
cz. dz. 603/1 o pow. 0,74 ha Silniczka
cz. dz. 603/1 o pow. 0,75 ha Silniczka
1493/1 o pow. 0,37 ha Żytno
cz. dz. 1174 o pow. 25m² Żytno
2. Nr Or.0050.81.2018 z dnia 27.11.2018 r.
dz. nr 18/7 o pow. 0,41 ha Kępa
cz. dz. 352/5 o pow. 1,71 ha Maluszyn
Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drugim przetargu.
1. Nr Or.0050.31.2018 z dnia 20.06.2018 r.
dz. nr 436/2 o pow. 0,17 ha Sekursko (z kwoty w I przetargu 15.180,00 zł,
do kwoty w II przetargu 11.900,00 zł.)
Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
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w trzecim przetargu.
1. Nr Or.0050.90.2018 z dnia 18.12.2018 r.
dz. nr 436/2 o pow. 0,17 ha Sekursko (z kwoty w I przetargu 15.180,00 zł,
do kwoty w II przetargu 11.900,00 zł.
do kwoty w III przetargu 9.000,00 zł.)

WYKAZY nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r.
Wykazy z dnia:
(bud.) Żytno
sprzedano 24.09.2018 r.
04.06.2018 r. dz. nr 1122/60 o pow. 0,0881 ha (bud.) Żytno
sprzedana 14.09.2018 r.
05.07.2018 r. dz. nr 1122/38 o pow. 0,0952 ha (bud.) Żytno
sprzedana 12.10.2018 r.
03.09.2018 r. dz. nr 331/1
o pow. 0,21 ha
(bud.) Mosty
sprzedana 29.10.2018 r.
09.11.2018 r. dz. nr 602
o pow. 0,0300 ha (bud.) Łazów

1. 04.06.2018 r. dz. nr 214/2
2.
3.
4.
5.

o pow. 0,0585 ha

WYKAZY nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2018 r.
Wykazy z dnia:
1. 18.04.2018 r. dz. nr 749/1 o pow. 0,50 ha w Borzykówce.
2. 26.09.2018 r. dz. nr 226 o pow. 0,81 ha w Sekursku.
Aktualne umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żytno
w poszczególnych miejscowościach w 2018 r.
Lp.

Miejscowość
Ilość umów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Barycz
Borzykowa
Borzykówka
Bugaj
Budzów
Czechowiec
Ciężkowiczki
Grodzisko
Kępa
Łazów
Maluszyn
Mosty
Pągów
Polichno
Pukarzów
Rędziny
Sekursko
Sady
Silniczka
Silnica

1
1
4
3
2
1
3
1
7
3
3
1
4
3
4

Mienie Gminy
Roczny czynsz zł.

15,00
101,50
104,80
218,70
123,30
10,00
172,30
15,00
472,10
98,70
306,40
370,00
380,80
233,10
1245,00

Skarb Państwa-P.F.Z.
Ilość umów
Roczny czynsz zł.

1
1
2
2
3
1
3
2
1
2
3
1
6
2

15,00
10,50
99,60
180,10
72,70
66,20
84,70
138,10
66,30
414,20
106,00
187,40
705,40
1405,00
39

21
22
23

Sudzin
Sudzinek
Żytno

Ogółem:

1
1
3

32,00
182,00
238,70

1
1
1

11,00
21,00
45,00

46 szt.

4.319,40 zł.

33 szt.

3.628,20 zł.

Sprzedaż działek i ceny gruntów w 2018 r. z Mienia Komunalnego Gminy Żytno.

Lp..

Położenie
działki

Nr.dz

Pow.
w ha

Cena z przetargu
23%VAT
w zł

Ogółem
w zł

1.

Sady

369/2

0,0300

2.590,00

-

2.590,00

2.

Silnica

33

0,16

1.800,00

-

1.800,00

3.

Żytno

1122/60

0,0881

17.600,00

-

17.600,00

4.

Żytno

214/2

0,0585

11.180,00

2.571,40

13.751,40

5.

Żytno

1122/38

0,0952

19.350,00

-

19.350,00

6.

Mosty

331/1

0,21

28.500,00

-

28.500,00

Ogółem:

6 dz.

0,6418

81.020,00

5,571,40

83.591,40

Akt Notarialny
Akt.Not.Rep.A Nr.193/2018
z dnia 12.01.2018 r.
Akt.Not.Rep.A Nr.930/2018 z dnia
06.03.2018 r.
Akt.Not.Rep.A Nr.4246/2018 z dnia
14.09.2018 r.
Akt Not.Rep.A Nr 4286/2018 z dnia
24.09.2018 r.
Akt Not.Rep.A Nr 4681/2018 z dnia
12.10.2018 r.
Akt Not.Rep.A Nr 4999/2018 z dnia
29.10.2018 r.

Grunty przejęte na własność Gminy Żytno w 2018r. - grunty skomunalizowane:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numer działki, powierzchnia
Miejscowość
Dz. nr 457 o pow. 0,69 ha
Polichno
Dz. nr 331/1 o pow. 0,21 ha
Mosty
Dz. nr 331/2 o pow. 0,15 ha
Mosty
Dz. nr 2/4 o pow. 2,53 ha
Grodzisko
Dz. nr 1030 o pow. 0,73 ha
Łazów
Dz. nr 630 o pow. 0,39 ha
Czechowiec
Dz. nr 749/1 o pow. 0,50 ha
Borzykówka
Dz. nr 58/3 o pow. 0,77 ha
Pukarzów
Dz. nr 355 o pow. 0,64 ha
Rędziny
Dz. nr 269 o pow. 1,31 ha
Sekursko
Dz. nr 214 o pow. 1,06 ha
Czechowiec
Dz. nr 308 o pow. 0,02 ha
Rogaczówek
Dz. nr 69 o pow. 0,39 ha
Budzów
Dz. nr 120 o pow. 1,07 ha
Sudzinek
Dz. nr 355 o pow. 0,64 ha
Rędziny
Dz. nr 749/1 o pow. 0,9460 h
Mała Wieś
Dz. nr 793 o pow. 0,93 ha
Maluszyn
Dz. nr 227 o pow. 1,46 ha
Silnica
Dz. nr 175 o pow. 0,24 ha
Rędziny
Dz. nr 602 o pow. 0,16 ha
Łazów
Dz. nr 299 o pow. 0,56 ha
Sudzin
Dz. nr 434 o pow. 0,25 ha
Sudzin
Dz. nr 177 o pow. 1,48 ha
Polichno
Dz. nr 337 o pow. 0,44 ha
Rędziny
Razem: 24 działki o ogólnej pow. 17,5660 ha.

Dokument własności
Dec. Komunalizacyjna z dnia 19.10.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.12.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 02.08.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 02.08.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 08.05.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 28.05.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 04.06.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 20.06.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 02.08.2017 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 20.06.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 03.07.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 09.07.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 08.05.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 01.02.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 12.10.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 12.10.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 16.10.2018 r.
Dec. Komunalizacyjna z dnia 02.08.2017 r.
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Obecnie w trakcie komunalizacji pozostały następujące działki:
1. Dz. nr 30
o pow. 0,63 ha Magdalenki.
2. Dz. nr 591
o pow. 0,30 Czechowiec.
3. Dz. nr 443
o pow. 0,36 ha Rędziny.
4. Dz. nr 319
o pow. 0,24 ha Rogaczówek.
5. Dz. nr 1223 o pow. 0,51 ha Silnica.
6. Dz. nr 406/2 o pow. 0,30 ha Silniczka.
7. Dz. nr 550/3 o pow. 0,30 ha Rędziny.
8. Dz. nr 249/2 o pow. 1,37 ha Silnica.
9. Dz. nr 1394/1 o pow. 0,36 ha Żytno.
10. Dz. nr 9
o pow. 2,95 ha Łazów.
11. Dz. nr 954 o pow. 0,65 ha Łazów.
12. Dz. nr 643 o pow. 0,31 ha Czechowiec.
13. Dz. nr 176/1 o pow. 0,86 ha Pukarzów.
14. Dz. nr 176/2 o pow. 0,50 ha Pukarzów.
15. Dz. nr 365 o pow. 0,23 ha Sudzin.
16. Dz. nr 637 o pow. 1,45 ha Silniczka.
17. Dz. nr 236/3 o pow. 0,1726 ha Grodzisko.
18. Dz. nr 237 o pow. 1,46 ha Grodzisko.
19. Dz. nr 53, 227, 333,334, 341, 342, 369, 404, 466, 501, 536, 537, 634, 690, 764, 765, 796, 797,
802, 815, 899, 907, 1000, 1044, 1046, 1070, 1071, 1072, 1102, 1120, 1163, 1184/3, 1216, 1495,
1228/2 o łącznej pow. 15,36 ha Żytno.
20. Dz. nr 18, 27, 49, 61, 70, 78, 82, 118, 133, 208, 306, 352, 361, 449, 460, 473, 486, 492, 499, 506,
509, 515, 165/2, 231/2, 241/2, 288/2 o łącznej pow. 5,5031 ha Bugaj.
Umowy dzierżawy na nieruchomości Gminy Żytno w 2018r. z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności handlowej:
1. Monika Pęciak
cz. dz. 1174- o pow. 25 m² - Żytno czynsz dzierżawny 140,00 zł + 23% VAT ( t.j. 32,20 zł.) =
172,20 zł miesięcznie.
Umowa trwa od 01.11.2014 r. do dnia 24.09.2019 r.
Ogółem z w/w umowy kwota czynszu dzierżawnego wynosi: miesięcznie 172,20 zł , rocznie
2.066,40 zł.
Umowy Najmu:
1. Poczta Polska – Umowa Najmu z dnia 01.10.2001r.
W okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. Najemca płacił Wynajmującemu czynsz dzierżawny
1262,60 zł. + 23 % VAT t.j. 290,40 zł. = 1.553, zł. miesięcznie.
Zgodnie z § 6 ust. 2 punkt ,,d” umowy stawka nie ulega w 2018 r. zmianie i otrzymuje brzmienie:
,,za ogrzewanie pomieszczeń (§ 3 ust. 4) – 3,50 zł/m², t.j. 117,89 m² x 3,50 zł. = 412,61 złotych plus
23 % VAT t.j. 94,90 zł. = 507,51 zł. miesięcznie, płatne przez cały rok.
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2. Gabinet Stomatologiczny – lek. stom. Pani Joanna Jeziorska
Ośrodek Zdrowia Żytno – o pow. 27 m².
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Najemca płacił wynajmującemu czynsz w wysokości
203,31 zł + 23%VAT t.j 46,76 zł = 250,07 zł. miesięcznie.
3. Gabinet Stomatologiczny – lek. stom. Pani Dominika Rumin-Plucińska
Ośrodek Zdrowia Maluszyn– o pow. 18,25 m².
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Najemca płacił wynajmującemu czynsz w wysokości
137,42 zł + 23%VAT t.j 31,60 zł = 169,02 zł. miesięcznie.
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „FUKS” – P. Rosa Dariusz Żytno,
umowa dzierżawy z dnia 01.06.2018 r. na czas określony do 31.05.2019 r. budynek Urzędu Gminy
o pow. 40 m² - czynsz dzierżawny 36,00 zł + 23% VAT – za jedno szkolenie (około 2 godzin).
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, Maluszyn, ul. Ogrodowa 9, 97-532 Żytno.
Umowa Użyczenia nieruchomości zawarta w dniu 17.05.2012 r. na część dz. 287 o pow. 0,14 ha
w Silniczce.
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na
okres od dnia 17.05.2012 r. do dnia 16.05.2022 r.
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, Maluszyn, ul. Wolności 5, 97-532 Żytno.
Umowa Użyczenia nieruchomości zawarta w dniu 01.04.2014 r. na części działek o nr 1189 o pow.
1000 m² i 1493/4 o pow. 1000 m² w Żytnie.
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na
okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2021 r.
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, Maluszyn, ul. Wolności 5, 97-532 Żytno.
Umowa Użyczenia nieruchomości zawarta w dniu 02.06.2015 r. na działce 739/1 położonej
w Maluszynie, w budynku Przedszkola – lokal o pow. 29,17 m².
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na
okres od dnia 02.06.2015 r. na czas nieokreślony.
8. Parafia Katolicka p.w. Św. Mikołaja, Maluszyn, ul. Kościelna 2, 97-532 Żytno,
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 17.05.2012 r. na część dz. 715/6 o pow. 0,05 ha w Maluszynie.
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na
okres od dnia 17.05.2012 r. do dnia 16.05.2022 r.
9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, Maluszyn, ul Wolności 5, 97-532 Żytno.
Umowa użyczenia zawarta w dniu 25.05.2016 r. na cześć dz. 288 o pow. 0,24 ha położonej
w Silniczce. Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia
wymieniony w § 1 na okres od dnia 25.05.2016 r. do 24.05.2023 r.
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10. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 04.10.2013 r. na okres od 03.11.2013 r. do 04.11.2019 r. na lokal
użytkowy o pow. 56,16 m² w nieruchomości położonej w Żytnie, przy ulicy Krótkiej 4.
Użyczający oddaje do bezpłatnego używania lokal użytkowy wymieniony w § 1 ust.2 w/w umowy.
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Borzykówce , 97-532 Żytno,
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 20.02.2014 r. na część dz. 2/1 o pow. 1000 m² w obrębie
geodezyjnym Czechowiec
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na
okres od dnia 20.05.2014 r. na czas nieokreślony.
12. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap (ŁRST 2)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
Umowa Dzierżawy nr 4/CF/ŁRST2/2014 z dnia 27.05.2014 r. na okres do dnia 31 grudnia 2035 r. na
lokal w nieruchomości położonej w miejscowości Silnica , gm. Żytno, na działce nr 794/1
o pow. 20 m².
Najemca płacił Wynajmującemu czynsz dzierżawny w wysokości 160,20 zł + 23º/ₒ VAT
t.j 36,85 zł = 197,05 zł miesięcznie ( zawierający w sobie również opłaty za wywóz śmieci, zużytą
wodę, parking).
MASZTY
1. BORZYKOWA – Umowa Najmu Nr.15/UG/98 z dnia 20.01.1998r.
EmiTel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
cz. dz. 2/1 o pow. 85 m².
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Najemca płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości
1186,60 zł. + 23% VAT t.j 272,92 zł. = 1.459,52 zł. miesięcznie.
2. MALUSZYN – umowa dzierżawy nieruchomości z dnia 24.08.2001 r. Polska Telefonia
Komórkowa Centertel w Warszawie dot. Stacji Bazowej Maluszyn Nr 5245, cz. dz. 220 o pow. 20
m².
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Dzierżawca płacił Wydzierżawiającemu czynsz
w wysokości 683,20 zł. + 23% VAT t.j. 157,14 zł. = 840,34 zł. miesięcznie.
3. MALUSZYN – umowa najmu Nr 16/UG/98 z dnia 20.01.1998 r. Telekomunikacja Polska S.A.
w Warszawie, dzierżawa placu pod maszt telekomunikacyjny na dz. nr 220 o pow. 180 m².
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. miesięczny czynsz wynosił 340,20 zł. + 23 % VAT t.j.
78,25 zł. = 418,45 zł.
4. GRODZISKO – umowa najmu Nr 14/UG/98 z dnia 20.01.1998 r. Telekomunikacja Polska S.A.
w Warszawie dzierżawa placu pod maszt na dz. nr 245/3 o pow. 100 m².
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. miesięczny czynsz wynosił 380,00 zł + 23% VAT t.j
87,40 zł = 467,40 zł.
5. ŻYTNO – umowa dzierżawy lokalnej Nr. 30535 z dnia 01.08.2010 r. „POLKOMTEL” S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, dz. 885/4, 1581/8, 1581/10.
Art.3 w/w umowy z dnia 01.08.2010 r. otrzymał brzmienie:
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Najemca płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości
1462,52 zł netto +23% VAT t.j 336,38 zł =1798,90 zł. miesięcznie.
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3. Budżet gminy
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.0050.30.2019
Wójta Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻYTNO

Wójt Gminy Żytno, stosownie do postanowień art. 267 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Żytno za 2018 rok.
Budżet Gminy Żytno na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu
28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXIX/183/17 w wysokości:
- po stronie dochodów
- po stronie przychodów
- po stronie wydatków
- po stronie rozchodów

w kwocie
w kwocie
w kwocie
w kwocie

22 082 818,82 zł
2 172 000,00 zł
22 988 295,98 zł
1 266 522,84 zł

Ww. uchwała Rady Gminy stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Żytno na
2018 rok.
W trakcie 2018 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków oraz
przychodów
i rozchodów dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy
w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy
zawarte w uchwale budżetowej.

DOCHODY
Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi
23 582 061,52 zł w tym: majątkowe 2 058 977,04 zł, wykonanie 23 045 400,99 zł co stanowi
97,73% wykonania planu ogółem w tym: majątkowe 1 708 259,04 zł co stanowi 82,97%
wykonania planu.
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Struktura uzyskanych dochodów j.n.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

%

%

wykonania

struktura
wykonania

Dochody własne

4 445 435,21

4 554 651,94

102,46

19,76

Dotacje

10 100 190,31

9 454 313,05

93,60

41,03

Subwencja ogólna

9 036 436,00

9 036 436,00

100,00

39,21

DOCHODY OGÓŁEM

23 582 061,52

23 045 400,99

97,73

100,00

Znaczny wpływ na wykonane dochody budżetowe w 2018 r. mają dotacje, które
stanowią 41,03 % całości dochodów budżetowych. Kolejną równie ważną składową jest
subwencja z ponad 39 % udziałem i dochody własne z prawie 20 %

.
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Stopień realizacji dochodów własnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa w podatku
dochodowym od osób
prawnych
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa w podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od działalności
gospodarczej osób
fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem procedur,
pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
OGÓŁEM

PLAN

%
WYKONANIE wykonania

%
Struktura
wykonania

4 000,00

5 612,79

140,32

0,12

1 755 651,00
615 497,24
796 156,13
255 245,74

1 867 221,00
586 033,78
807 240,55
256 902,29

106,36
95,21
101,39
100,65

41,00
12,86
17,72
5,64

41 705,00
25 000,00
10 000,00
6 000,00

33 741,00
15 793,17
12 737,00
4 707,00

80,90
63,17
127,37
78,45

0,74
0,35
0,28
0,10

2 000,00

22,00

1,10

0,00

90 000,00

96 005,00

106,67

2,11

526 659,00
217 684,36
83 964,95

564 217,61
210 093,53
77 538,35

107,13
96,51
92,35

12,39
4,62
1,70

15 871,79

16 786,87

105,77

0,37

4 445 435,21

4 554 651,94

102,46

100,00
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Najbardziej znaczącym składnikiem dochodów własnych gminy jest udział w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W przypadku Gminy Żytno z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wartość ta osiąga wielkość 41,00
% dochodów własnych. Kolejną istotną pozycją dochodów własnych jest podatek od
nieruchomości – 17,72 % i podatek rolny – 12,86 %.

Stopień realizacji dotacji celowych

WYSZCZEGÓLNIENIE
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań
bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie ustawami 201
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin 203
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej
zlecone gminom związane
z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc
państwa w wychowaniu
dzieci 206
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego 232

Dotacje celowe otrzymane
od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na
podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego 233

PLAN

%
WYKONANIE wykonania

%
struktury
wykonania

3 419 189,70

3 339 543,08

97,67

35,32

887 366,57

828 841,73

93,41

8,77

3 776 181,00

3 648 912,17

96,63

38,60

14 680,00

14 680,00

100,00

0,16

9 725,00

4 524,39

46,52

0,05
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Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizację
zdań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych 244

5 396,00

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz 1 692 911,40
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy 200/620
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
219 714,74
zaliczanych do sektora finansów
publicznych (dotacje, o których
mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska) 628
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
24 384,75
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 630
Dotacje celowe otrzymane
z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
50 641,15
podstawie porozumień
między jednostkami
samorządu terytorialnego 663
OGÓŁEM

10 100 190,31

5 217,64

96,70

0,05

1 346 314,55

79,53

14,24

219 714,74

100,00

2,32

24 384,75

100,00

0,26

22 180,00

43,799

0,23

9 454 313,05

93,60

100,00

Dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej stanowią
odpowiednio 38,60 % (świadczenia wychowawcze) i 35,32 %. Są to najbardziej znaczące
składowe dotacji celowych ogółem. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich zarówno z przeznaczeniem na zadania bieżące jak i
inwestycyjne, w badanym roku, osiągnęły poziom ponad 14 % wszystkich dotacji.
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Stopień realizacji subwencji ogólnej

WYSZCZEGÓLNIENIE

%
WYKONANIE wykonania

PLAN

Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Część równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin
OGÓŁEM

%
struktury
wykonania

4 724 459,00

4 724 459,00

100,00

52,28

4 158 560,00

4 158 560,00

100,00

46,02

153 417,00

153 417,00

100,00

1,70

9 036 436,00

9 036 436,00

100,00

100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część wyrównawcza
subwencji która stanowi 52,28% wykonania planu subwencji.
Na poziom uzyskanych dochodów miały wpływ zastosowane przez Radę Gminy
obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz
dodatkowe zwolnienia jak również udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia oraz rozłożenie na
raty płatności.
Skutki tych operacji stanowią 11,03% dochodów własnych Gminy, natomiast 2,13%
dochodów ogółem gminy.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków
i darowizn
Podatek od środków
transportowych
OGÓŁEM

ŁĄCZNE
SKUTKI
w 2018 r.

Skutki
obniżenia
górnych
stawek
podatków

Skutki
udzielonych
ulg, zwolnień
/bez ulg
i zwolnień
ustawowych/

Skutki
Skutki
wydanych
wydanych
decyzji w
decyzji
sprawie
w sprawie
umorzeń
rozłożenia
zaległości
na raty
podatkowych

459 760,34
3 744,60

175 654,10
-

209 569,76
-

458,00
3 744,60

74 078,48
-

71,00

-

-

71,00

-

-

-

-

-

-

26 694,00

26 694,00

-

-

-

490 269,94

202 348,10

209 569,76

4 273,60

74 078,48
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Znaczny wpływ na poziom dochodów mają istniejące zadłużenia z tytułu podatków i
opłat. Kwota ta wynosi 1 066 893,64 zł co stanowi 23,43% dochodów własnych Gminy,
natomiast 4,63% dochodów ogółem Gminy. Odnotowano wzrost zadłużenia z tytułu podatku
od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu niezrealizowanych dochodów związanych z
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Wzrost zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych związany jest
bezpośrednio z odroczeniem terminu płatności decyzji. W chwili obecnej , poziom zadłużenia
z tego tytułu nie wykazuje tendencji wzrostowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota zadłużenia

Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania

18 281,18

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek leśny od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych od osób
fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

131 488,00
82 484,06
34 439,41
6 163,96
4 165,00

3 148,00
319,00
3 649,27
73 189,40
7 400,00
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zleconych ustawami /zaliczka alimentacyjna,
fundusz alimentacyjny
Wpływy ze sprzedaży składników majątku
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki

670 136,62
7 500,00
613,98
23 915,76

OGÓŁEM

1 066 893,64

W 2018 r. wystawiono 345 szt. upomnień na łączną kwotę 105 573,50 zł, z tego
zrealizowano 230 szt. na kwotę 23 875,00 zł. Dodatkowo wystawiono 66 szt. tytułów
wykonawczych na kwotę 28 442,50 zł , z tego zrealizowano 10 szt. o łącznej wartość 17 285,54
zl.

DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
600 TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
630 TURYSTYKA

PLAN

%
realizac
WYKONANIE
ji
planu

%
struktury
wykonania

010

700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
751 URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY RAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
•
DOCHODY OD
OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ

1 573 555,70

1 524 144,30

96,86

6,61

36 860,00

36 860,00

100,00

0,16

234 753,72

45 012,72

19,18

0,20

91 775,00

86 576,98

94,34

0,38

162 859,90

127 964,87

78,57

0,56

62 547,00

57 851,31

92,49

0,25
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758
801

852

WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
RÓŻNE
ROZLICZENIA
OŚWIATA I
WYCHOWANIE
OCHRONA
ZDROWIA
POMOC
SPOŁECZNA

 EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
855 RODZINA
 GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA

RAZEM

3 687 572,11

3 784 099,83

102,62

16,42

9 130 089,57

9 130 089,57

100,00

39,62

512 485,83

523 261,26

102,10

2,27

206,00

163,00

79,13

0,00(1)

603 493,24

564 050,03

93,47

2,45

104 410,00
6 519 602,60

93 243,20
6 323 447,37

89,31
96,99

0,41
27,44

856 850,85

744 112,16

86,84

3,23

23 582 061,52

23 045 400,99

97,73

100,00

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
Dz. 010 R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O
za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 602,60 zł.
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot
producentom
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do
produkcji rolnej) - 496 176,70 zł
wpłaty na kanalizację – 10 800,00 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w
ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625 – na zadanie pnzadania „ Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w
miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno” – 1 013 565,00
zł.
Dz. 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na
zimowe i letnie utrzymanie dróg
- 14 680,00 zł
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dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 22 180,00 zł.
Dz. 630 TURYSTYKA
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pn. „Rozwój turystyki obszaru
funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od
Maluszyna do Sulejowa” - 45 012,72 zł.
Dz.700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A
za wieczyste użytkowanie gruntów - 1 475,06 zł
za sprzedaż działek – 84 865,00 zł.
odsetki – 236,92 zł.
Dz. 750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W/ 98 092,42 zł
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%, za
udostępnienie danych osobowych) – 7,75 zł.
wpływy z różnych opłat (ksero, specyfikacje, decyzje o warunkach zabudowy itp. ) –
5 140,52 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny PFZ/ 8 347,80 zł
za wynajem autobusów szkolnych - 14 541,89 zł
odszkodowanie za szkodę PL2018052301562, zwrot składki z polisy – 1 826,22 zł.
odsetki od należności – 8,27 zł.
Dz. 751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y
P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A
ORAZ SĄDOWNICTWA
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja
stałego
rejestru wyborców - 1 110,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/ KBW –
56 741,31 zł.
Dz. 756 D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
podatek od nieruchomości- 807 240,55 zł
podatek rolny – 586 033,78 zł
podatek leśny- 256 902,29 zł
podatek od środków transportowych – 33 741,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych – 96 005,00 zł.
odsetki - 3 177,83 zł
podatek od spadków i darowizn - 15 793,17 zł
wpływy z opłaty targowej - 4 707,00 zł
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wpływy z różnych opłat /koszty egzekucyjne/ - 3 105,50zł
wpływy z opłaty skarbowej - 12 737,00 zł
za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 80 831,26 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego - 10 969,66 zł
karta podatkowa – 22,00 zł.
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 867 221,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych – 5 612,79 zł

Dz. 758 R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
4 158 560,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 724 459,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 153 417,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin (fundusz sołecki) – 93 653,57 zł.
Dz. 801 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E
opłata za legitymację szkolną – 21,90 zł.
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
(wychowanie przedszkolne w 2018 r.) – 22 385,80 zł
odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 81 685,30 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
(wychowanie przedszkolne w 2018 r.) – 80 830,00zł.
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (podręczniki
szkolne
i materiały edukacyjne)– 50 601,43 zł.
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625 – na zadanie pn „ Racjonalizacja zużycia energii na
terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje Zespołu Szkół w Żytnie „ –
287 736,83 zł
851 O C H R O N A Z D R O W I A
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (koszty wydawania przez
gminę
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria
dochodowe) – 163,00 zł
Dz. 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne) - 14 072,16 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) oraz za osoby
objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt
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socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w
związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku
ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej –
17 665,07 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (wypłata zasiłków okresowych) - 102 503,76 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne)
– 770,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (wypłata zasiłków stałych) – 207 795,62 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (utrzymanie GOPS) – 109 644,00 zł
odpłatność za usługi opiekuńcze – 18 800,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (dożywianie dzieci w szkołach) – 69 036,12 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek stały) – 799,24
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym) - 93 243,20 zł
Dz. 855 RODZINA
odsetki od dotacji (świadczenie wychowawcze) - 1 888,62 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3 648 912,17 zł
wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenie
wychowawcze) - 15 987,63 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne,
zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego) - 2 446 152,32 zł
dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 16 340,66 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (karta dużej rodziny) –
163,74izł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dobry start) – 175 500,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (Asystent Rodziny) – 13 284,59 zł.
dotacja z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny – 5 217,64 zł.
Dz. 900 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A
ŚRODOWISKA
opłaty z tytułu odpadów komunalnych – 370 616,72 zł
koszty upomnień (odpady) – 78,40 zł
energia elektryczna oświetlenie dróg (Wielgomłyny) - 1 781,81 zł
wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6 655,89 zł
koszty upomnień (czynsze) - 34,80 zł
czynsze mieszkaniowe – 44 004,81 zł.
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czynsze najem gruntów – 46 757,96 zł
czynsze wynajem lokali – 26 117,96 zł.
energia elektryczna /budynki czynszowe/ - 3 844,77 zł
odsetki od nieterminowych wpłat - 33,49 zł
dotacja z WFOŚiGW na zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
w Żytnie – SP ZOZ” – 219 714,74 zł
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego
z powiatu) – 24 384,75 zł.
odsetki od nieterminowych wpłat – 86,06 zł

WYDATKI
Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w 2018 roku w wysokości 23 464 436,39 zł, co
w stosunku do planu 24 635 131,69 zł. stanowi 95,25% realizacji planu. Wydatki majątkowe
zaplanowano na poziomie 4 264 532,93 zł., zrealizowano w wysokości 3 985 505,29 zł. co
stanowi 93,45% realizacji planu.
Struktura zrealizowanych wydatków
%
%
wykonania struktury
WYKONANIE
planu
wykonania

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

Wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycyjne

4 264 532,93

3 985 505,29

93,45

16,99

4 264 532,93

3 985 505,29

93,45

16,99

Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje na zadania bieżące
- pozostałe wydatki

20 370 598,76

19 478 931,10

95,62

83,01

8 112 520,80

7 936 900,46

97,83

33,82

498 691,00
11 759 386,96

461 014,02
11 081 016,62

92,44
96,00

1,96
47,23

RAZEM

24 635 131,69

23 464 436,39

95,25

100,00

W stosunku do roku 2017 zwiększył się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
o prawie 10 pp. przy znacznie wyższych wydatkach zrealizowanych ogółem. Wartość
wydatków bieżących przy zmniejszonym udziale w strukturze przyjmuje również większe
wartości w porównaniu do roku 2017. Wskazuje to na duże zaangażowanie środków ze źródeł
zewnętrznych.
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WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE
010
400

600
630

710
750
751

754

ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻROWA

PLAN

%
%
realizacja struktury
WYKONANIE
planu
wykonania

2 909 486,65

2 844 234,87

97,76

12,12

12 710,00

12 710,00

100,00

0,05

720 261,27
339 650,43

717 513,03
339 650,43

99,62
100,00

3,06
1,45

6 853,97

6 853,97

100,00

0,03

22 260,81

22 260,81

100,00

0,09

1 940 990,89

1 827 656,21

94,16

7,79

62 547,00

57 851,31

92,49

0,25

181 392,75

180 227,42

99,36

0,77
57

•

OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO

758 RÓŻNE ROZLICZENIA
801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE
851 OCHRONA ZDROWIA
852 POMOC SPOŁECZNA
854 EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
855 RODZINA
900 GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
921 KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT

RAZEM

88 353,11

72 815,10

82,41

0,31

68 411,06

0,00

0,00

0,00

7 606 164,68
144 195,78
1 364 694,46

7 421 640,22
107 517,13
1 273 486,93

97,57
74,56
93,32

31,63
0,46
5,43

130 512,50
6 565 216,82

116 554,00
6 356 370,31

89,30
96,82

0,50
27,09

1 839 378,92

1 530 829,22

83,23

6,52

554 757,84

498 972,68

89,94

2,12

77 292,75

77 292,75

100,00

0,33

24 635 131,69

23 464 436,39

95,25

100,00

Realizacja wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji
budżetowej
Dz. 010 R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O
realizacja zadania pn. „ Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w
miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i budowa sieci wodociągowej z przyłączami
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (III etap) w m. Żytno” –
2 335 736,80 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego - 11 496,37 zł
miesięcznik Rada - 825,00 zł
2% z tytułu obsługi wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
9 728,96 zł
-

zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej - 486 447,74 zł
(wypłacono na podstawie 765 wniosków producentów rolnych z powierzchni użytków
rolnych 6 407,0597 ha)

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Studium wykonalności – realizacja zadania pn. „Słoneczna energia dla obszaru
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funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno” – 12 710,00 zł.
Dz. 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
utrzymanie dróg powiatowych – 14 680,00 zł
dotacja celowa pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej w m. Grodzisko zgodnie z podpisaną umowa – 50 000,00 zł
odśnieżanie i usuwanie śliskości, letnie utrzymanie na drogach gminnych, wykaszanie
poboczy, usuwanie drzew, czyszczenie rowów – 41 995,00 zł
kruszywo na drogi gminne, mieszanka asfaltowa - 84 882,38 zł
tablice informacyjne, znaki drogowe, rura do odwodnienia ulicy Nadrzecznej w
Maluszynie – 5 531,24 zł
sól drogowa, zimowe utrzymanie – 8 499,93 zł
transporty (szlaki, tłucznia, kamieni), naprawa ubytków, równanie i łatanie, remont
cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu Patchera –
126 222,46 zł
realizacja zadania pn. „ Przebudowa i modernizacja drogi lokalnej Sudzinek –
Ciężkowiczki” – 131 732,93 zł.
realizacja zadania pn. „ Przebudowa i modernizacja drogi lokalnej ul. Kopernika i Armii
krajowej w Żytnie” – 1 230,00 zł
realizacja zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Grodzisko gm. Żytno – 252 739,09 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA
realizacja zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału
Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji
i odpoczynku w m. Maluszyn” – 253 224,43 zł
realizacja zadania ” Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy
poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” – 86 426,00 zł.
Dz. 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
za operaty szacunkowe, wyceny działek, wyrysy, wypisy, ogłoszenie w prasie wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedania itp. – 6 853,97 zł
Dz. 710 D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 600,00 zł
projekt remontu kaplicy cmentarnej w m. Maluszyn – 4 600,00 zł
tablice nagrobkowe – Kurzelówka, obrzeża – 4 670,81 zł
wiązanki, kwiaty okolicznościowe – 390,00 zł
Dz. 750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A
Urząd Wojewódzki
świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 150,20 zł
wynagrodzenia osobowe – 67 828,89 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 871,36
składki na ubezpieczenia społeczne – 12 107,11 zł.
składki na Fundusz Pracy – 600,00 zł
zakup czytnika do dowodów osobistych – 998,00 zł
artykuły biurowe – 6 176,00 zł.
usługi związane ze stanowiskiem obsługi – 2 782,37 zł
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podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy
Powiatowej Policji Radomsko) – 800,00 zł
odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł

-

Rada Gminy
diety przewodniczącego Rady Gminy – 12 000,00 zł
diety radnych – 26 766,66 zł
art. papiernicze – 793,50 zł
zestaw do podpisu elektronicznego dla PRG – 343,17 zł
kalendarze – 74,85 zł
różne (art. przemysłowe) – 57,80 zł
artykuły spożywcze – 1 183,36 zł
usługa transportowa – 15,99 zł
krajowe podróże służbowe Przewodniczącego Rady Gminy - 463,03 zł

-

Urząd Gminy
świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5 369,50 zł.

-

•
•
•
•
•

na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwrot za zakup okularów
korygujących wzrok) - 1 670,00 zł.
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 279,94 zł.
Ubrania ochronne dla pracowników - 594,73 zł .
woda mineralna – 619,80 zł.
środki higieny osobistej – 2 205,03 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników – 931 444,28 zł.
w tym: nagrody (min. Jubileuszowe) - 29 614,66 zł.
ekwiwalent za urlopy - 11 744,36 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 71 278,44 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 162 160,39 zł.
składki na Fundusz Pracy– 18 015,37 zł.
wpłaty na PFRON – 42 352,00 zł
umowa-zlecenia (obsługa prawna)- 36 900,00 zł
materiały i wyposażenie – 53 413,93 zł

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

druki, kwitariusze – 2 920,61 zł.
artykuły biurowe – 11 505,73 zł.
miał ,węgiel – 14 104,70 zł
poradniki fachowe – 1 320,57 zł
środki czystości - 4 208,95 zł
tonery i bęben do kserokopiarki – 3 819,92 zł
komputery – 16 096,00 zł
drukarka – 698,00 zł.
materiały remontowe – 1 993,72 zł
szafy – 2 170,00 zł.
licencja – 4 185,69 zł
refundacja wydatków związanych z obsługą podatku akcyzowego (zmniejszenie) -(-)
1 952,00 zł
paliwo, oleje do kosiarki i piły – 1 153,81 zł.
art. spożywcze, wyposażenie apteczki, flaga, antyrama – 933,68 zł.
tablice pamiątkowe – 258,30 zł
refundacja wydatków związanych z obsługą USC(zmniejszenie) - (-) 6092,42 zł
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•
•

refundacja wydatków związanych z obsługą wyborów samorządowych (zmniejszenie)
- (-) 3 827,75 zł
refundacja wydatków związanych z obsługą spraw z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
(zmniejszenie) - (-) 83,58 zł
artykuły spożywcze wykorzystane w trakcie spotkań – 799,90 zł
za energię , dostawę wody (oświetlenie pomieszczeń biurowych) - 21 526,56 zł
badania okresowe pracowników – 880,00 zł
zakup usług pozostałych – 142 149,54 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opłaty serwisowe, usługi serwisowe, prawa autorskie – 28 937,76 zł
utrzymanie strony internetowej HOSTING BIP, aktualizacja oprogramowania, licencje
- 31 894,77 zł
przesyłki pocztowe – 46 936,50 zł
obsługa bankowa – 18 800,00 zł
opłata abonamentowa RTV - 529,20 zł
odprowadzenie ścieków – budynek urzędu – 5 262,80 zł.
różne (usługi, opłaty, koszty komornicze itp. ) - 1 058,00 zł
usługa doradztwa prawno-podatkowego (dot. odzyskania podatku VAT za lata 20132015) – 32 500,78 zł.
prenumerata roczna „Monitor Zamówień Publicznych” – 454,20 zł.
naprawa centrali telefonicznej – 1 500,00 zł
czyszczenie przewodów kominowych – 310,00 zł
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3 099,60 zł
refundacja wydatków związanych z obsługą USC(zmniejszenie) - (-) 2 776,37 zł
refundacja wydatków związanych z obsługą wyborów samorządowych (zmniejszenie)
- (-) 395,88 zł
refundacja wydatków związanych z zaopatrzeniem uczniów w podręczniki
(zmniejszenie) – (-) 505,05 zł
refundacja kosztów związanych z obsługą GOPS – (zmniejszenie) – (-) 25 456,77 zł

-

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 459,51 zł
podróże służbowe – 22 507,69 zł
polisy OC, wpis sądowy od pozwu – 7 856,00 zł
odpisy na ZFŚS - 30 333,13 zł.
podatek od nieruchomości – 1 026,00 zł.
podatek od środków transportowych - 6 704,00 zł
koszty postępowania sądowego – 142,79 zł
szkolenia pracowników - 6 157,70 zł
system do transmisji obrad rady gminy i przeprowadzania relacji online – 13 087,69 zł

-

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup i transport flag dla sołtysów – 189,96
zakup pucharów „Leśna dziesiątka” – 560,00 zł
puchary nagrody, mecz piłki nożnej – 604,00 zł
art. spożywcze na poczęstunek dla zawodników – 377,89 zł
druki zaproszeń – 110,70 zł
zakup banera z motywem 100-lecia odzyskania niepodległości – 178,00 zł
artykuł promujący Gminę Żytno – 984,00 zł
wpisowe na spartakiady – 300,00 zł.
umieszczenie życzeń świątecznych w gazecie lokalnej – 369,00 zł.
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–

zaliczka na poczet realizacji umowy najmu urządzeń rekreacyjnych , dot. operacji pt.
Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem „RYBY MAJĄ GŁOS” – 1 141,67 zł.
wynagrodzenie za prawa autorski – 297,66 zł
obsługa nagłośnienia i oświetlenia – 1 785,00 zł
oprawa muzyczna festynu – 800,00 zł
realizacja operacji pt. Rybacki Piknik Plenerowy pod hasłem: „RYBY MAJĄ GŁOS”
36 358,33 zł

-

Pozostała działalność
składka członkowska ZGPR - 2 000,00 zł
składka członkowska LGD- Region Włoszczowski – 3 912,00 zł
składka członkowska stowarzyszenia RLGD Jurajska Ryba - 6 659,60 zł
składka ZGW – 1 672,37 zł.
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne /inkaso/ - 43 991,70 zł
nagrody książkowe dla uczniów szkół, zdjęcia pamiątkowe - 814,63 zł
artykuły spożywcze /uroczystości – 564,50 zł
badania okresowe pracowników (prace interwencyjne, staże)- 590,00 zł
opłaty ORD-IN - 40,00 zł

-

Dz. 751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y,
P A Ń ST W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wynagrodzenia osobowe pracowników – 947,00 zł
pochodne od wynagrodzeń - 163,00 zł

-

-

-

•
•
•
•

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
diety dla członków komisji – 27 580,00 zł
dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków – 930,11 zł
składki na ubezpieczenie społeczne – 511,56 zł
składki na Fundusz Pracy – 42,60 zł
wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz osób które wykonywały prace zlecone przy
wyborach samorządowych – 11 492,05 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 14 525,00 zł
urny – 2 318,55 zł
szafa metalowa do przechowywania depozytów – 2 200,47 zł
drukarka – 1 537,50 zł
artykuły biurowe – 8 468,48 zł
usługa logistyczna – 506,58 zł
podróże służbowe – 1 153,41 zł

Dz. 754 B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
udział w akcjach gaszenia pożarów – 6 727,00 zł
szkolenie dla OSP – 11 473,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i F.P – 2 478,12 zł
wynagrodzenia umowy – zlecenia kierowców – 17 400,00 zł
materiał i wyposażenie – 93 074,75 zł
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

materiały budowlane (remonty strażnic) – 29 532,98 zł
oleje, płyny – 547,86 zł
odzież strażacka – 11 574,77 zł.
różne (ziemia do kwiatów, warnik, woda) – 4 362,97 zł.
paliwo, opony, akumulator, części zamienne do samochodu – 14 287,42 zł.
lodówka – 2 449,98 zł.
piekarnik elektryczny – 404,00 zł.
zbiornik na szambo do remizy – 3 813,00 zł.
kuchenka gazowo-elektryczna 2 szt. – 3 035,00 zł.
wyposażenie w talerze, półmiski – 4 540,93 zł.
zakup krzeseł – 6 999,68 zł.
węże tłoczone – 2 745,36 zł.
meble – 2443,00 zł
sztandar OSP Maluszyn – 5 781,00 zł
sprzęt przeciwpożarowy – 556,80 zł
energię elektryczna – 12 983,27
remonty strażnic – 9 840,00 zł
badania profilaktyczne – 270,00 zł.
zakup usług pozostałych – 21 206,20 zł.
okresowy przegląd techniczny pojazdów – 1417,00 zł
roboty remontowe strażnic - 6 922,50 zł
opłata za utrzymanie serwisu alarmowego, system e-remiza, system selektywny –
1 587,60 zł
badania profilaktyczne strażaków – 760,00 zl.
montaż klimatyzacji – 1 500,00 zł.
naprawa autopompy, radia i anteny – 1 180,50 zł
przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro – 922,50 zł
kurs przeciwpożarowy – 3 920,00 zł
montaż tablicy pamiątkowej – 1 300,00 zł
przegląd aparatu – 1 623,60 zł
dowód rejestracyjny – 72,50 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 368,88 zł
ubezpieczenia pojazdów, sekcji ratownictwa - 4 354,00 zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 52,20 zł

Dz. 757 O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
opłata zryczałtowana za aneksy do umów z WFOŚiGW – 3 300,00 zł.
prowizja za udzielony kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania – 1 053,11 zł
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 68 461,99 zł.
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
nie zrealizowano wydatków
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Dz. 801 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

•
•
•
•
•
•

Szkoły podstawowe
dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 152 234,94 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 660 484,50 zł
w tym:
godziny ponadwymiarowe – 246 279,23 zł
nagrody jubileuszowe - 26 729,62 zł
dodatek uzupełniający za 2017 r. – 92 233,20 zł
nagroda dyrektora – 25 200,00 zł
nagroda wójta – 6 000,00 zł
premia – 39 026,67 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 174 075,13 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. – 549 568,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 175 541,53 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakup opału – 68 830,25 zł
art. biurowe – 8 026,79 zł
środki czystości – 8 327,03 zł
paliwo do kosiarki – 2 710,42 zł
prenumerata – 699,00 zł
tonery do drukarek– 3 479,74 zł
meble szkolne – 16 924,84 zł
kuchnia gazowa – 937,00 zł
licencje, oprogramowania – 1 380,50 zł
artykuły remontowe (budowlane, malarskie) – 5 915,26 zł
książki na nagrody - 415,99 zł
pieczątki - 571,95 zł
art. przemysłowe – 1 111,41 zł.
art. elektryczne – 1 956,25 zł.
siatka zabezpieczająca – 746,95 zł.
tablice korkowe – 2 598,50 zł.
akcesoria komputerowe – 750,00 zł.
druki szkolne, dyplomy, gilosze – 1 696,83 zł
niszczarka – 189,00 zł
wyposażenie apteczki – 85,00 zł
bramki do piłki nożnej – 4 680,00 zł
lampa Epson – 600,00 zł
komputery – 7 234,05 zł
kreda szkolna – 320,00 zł
zadaszenie na rowery – 3 000,00 zł
kocioł CO Borzykowa – 7 943,05 zł
laptop Dell – 3 000,00 zł
projektory 3 szt. – 7 800,00 zł
tablica interaktywna 2 szt. – 7 200,00 zł
znaki , naklejki ewakuacyjne – 756,45 zł
głośniki, radiomagnetofon – 631,00 zł
książki do biblioteki – 298,80 zł
brama garażowa – 1 026,00 zł
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•
•
•
•

mikroskop – 694,00 zł
wykładzina PCV – 1 592,96 zł
grzejniki do sal lekcyjnych – 862,70 zł
płyty betonowe do ogrodzenia – 549,81 zł
zakup środków dydaktycznych i książek - 5 646,87 zł.
energia elektryczna, woda – 43 310,34 zł
zakup usług remontowych – 77 569,24 zł

•
•
•
•

wykonanie podłóg z wykładziny PCV – 45 667,44 zł
wykonanie elewacji i podbitki na budynku gospodarczym – 15 000,00 zł
panele ogrodzeniowe wraz z montażem – 5 001,80 zł
remont sali gimnastycznej – 11 900,00 zł
zakup usług zdrowotnych – 1 516,50 zł.
zakup usług pozostałych – 35 379,87 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wywóz nieczystości – 1 079,29 zł
usługi BHP - 3 330,00 zł
przeglądy, legalizacje itp. – 2 154,97 zł
aktualizacja instrukcji P.P. – 250,00 zł
pełnienie obowiązków Inspektora Danych Osobowych – 7 011,00 zł
opłaty abonamentowe itp. - 11 065,37 zł
transport, koszty przesyłek – 663,89 zł
kontrola stanu technicznego budynku szkoły – 1 900,00 zł
wykonanie podłogi – 5 000,00 zł
usługi naprawcze i serwisowe – 1 806,50 zł
licencje i opłaty – 856,00 zł
abonament RTV – 262,85 zł

-

usługi telekomunikacyjne - 3 532,95 zł
podróże służbowe krajowe - 4 394,42 zł
odpisy na ZFŚS – 210 254,00 zł
szkolenia pracowników – 655,00 zł
wydatki inwestycyjne – budowa komina – 84 799,94 zł.

-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 14 989,40 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 180 399,83 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17 163,94 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.- 39 156,61 zł
zakup pomocy dydaktycznych – 680,14 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 952,60 zł

-

-

Przedszkola
dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21 729,49 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników - 524 277,01 zł
• dodatek uzupełniający 2017 r. – 12 320,87 zł
• godziny ponadwymiarowe - 8 237,28 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 187,62 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 103 420,30 zł.
materiały i wyposażenie - 43 313,80 zł
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środki czystości i art. chemiczne – 6 394,06 zł.
materiały do remontu łazienki – 15 990,00 zł.
tonery, tusze – 470,05 zł.
części rowerowe – 65,00 zł
materiały remontowe – 1 350,69zł.
wyposażenie kuchni – 1 565,16 zł.
węgiel – 7 839,60 zł.
umywalka – 398,26 zł.
etylina do kosiarki – 201,54 zł.
gaz propan- butan – 1 141,00 zł.
stół ze zlewem 2-komorowym – 1 720,77 zł
komputer DELL – 2 249,00 zł
szafa metalowa – 1 057,80
art. dekoracyjne, biurowe i papiernicze – 1 701,59 zł
podgrzewacz do wody – 227,55 zł
licencja Abiexpert – 350,00 zł
wyposażenie apteczki – 259,80 zł
prenumerata – 331,93 zł
prace remontowe w pomieszczeniach WC w PP w Żytnie – 11 869,50 zł
badania okresowe pracowników - 740,00 zł
zakup usług pozostałych – 8 922,13 zł

•
•
•
•
•
•
•
•

wywóz nieczystości - 277,78 zł
koszty wysyłki i pakowania - 203,35 zł
przegląd gaśnic – 30,00 zł.
przegląd BHP placu zabaw – 500,00 zł
przegląd budynku przedszkola – 500,00 zł
przegląd kuchenek gazowych – 800,00 zł
cyklinowanie podłogi – 4 274,00 zł
pełnienie funkcji IDO – 2 337,00 zł

-

podróże służbowe – 88,59 zł.
odpisy na ZFŚS - 27 421,00 zł

-

Przedszkola specjalne
partycypacja w kosztach utrzymania dziecka z Gminy Żytno uczęszczającego do
przedszkola specjalnego na terenie Miasta Radomsko – 52 511,56 zł.

-

-

Inne formy wychowania przedszkolnego
koszty utrzymania dzieci z Gminy Żytno w Niepublicznym Przedszkolu w Dąbrowie
Zielonej – 12 014,02 zł.
koszty utrzymania dzieci z Gminy Żytno w Niepublicznym Przedszkolu w Koniecpolu
– 5 799,84 zł
Gimnazja
dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 50 309,13 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 858 666,28 zł
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•
-

godziny ponadwymiarowe - 19 611,64 zł
dodatek uzupełniający za 2017 r. - 38 829,28 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76 828,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 187 374,80 zł
zakup materiałów i wyposażenia - 11 296,94 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artykuły biurowe - 1 398,85 zł
materiały remontowe – 743,85 zł
środki czystości – 3 283,90 zł
tonery – 440,33 zł
etylina i olej do kosiarki – 94,02 zł
poradniki i prenumeraty czasopism – 4 620,55 zł
dzienniki lekcyjne i druki szkolne – 281,94 zł
program antywirusowy – 233,70 zł
art. elektryczne – 134,80 zł.
wyposażenie – 65,00 zł
zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł.
zakup usług pozostałych – 6 409,41 zł

•
•
•
•
•
•
•

transport i pakowanie przesyłek – 374,61 zł
opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa – 310,00 zł
Złoty Abonament Optivum – 3 930,00 zł
przegląd gaśnic - 60,00 zł
dostęp do Prawa Oświaty – 252,40 zł
pełnienie obowiązków IOD – 1 230,00 zł
dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego – 252,40 zł

-

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 283,05 zł
podróże służbowe krajowe ryczałty samochodowe – 2 344,98 zł
odpisy na ZFŚS - 62 085,00 zł
szkolenie pracowników - 320,00 zł
zwrot dotacji z lat ubiegłych ( dotacja na podręczniki) – 0,01 zł.

-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
szkolenia (w zakresie SIO, przewodnik dyrektora po dokumentacji i nadzorze) i studia
podyplomowe nauczycieli – 16 871,00 zł.

-

Dowożenie uczniów do szkół
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 739,32 zł
wynagrodzenie – 176 223,24 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 987,42 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 36 158,66 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5 704,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 160 384,62 zł
• olej napędowy – 134 081,13 zł.
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-

zakup opon – 9 512,04 zł.
płyny , oleje, części zamienne – 4 265,46 zł
części i akcesoria – 11 467,62 zł
radio – 189,99 zł
zbiornik na paliwo – 868,38 zł
badania okresowe – 120,00 zł.
zakup usług pozostałych – 62 656,06 zł
usługa przewozu dzieci – 17 585,21 zł
naprawy bieżące – 25 016,65 zł
badanie techniczne pojazdu – 1 299,00 zł
opłata Viatoll i dokumenty rejestracyjne – 661,20 zł
zwrot kosztów przejazdu dzieci – 18 094,00 zł.
podróże służbowe – 454,68 zł
polisy OC i zwrot odszkodowania – 15 618,12 zł
odpisy na ZFŚS – 7 485,47 zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 802,60 zł

-

Stołówki szkolne i przedszkolne
środki żywności – 74 569,50 zł.

-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
dodatek wiejski, mieszkaniowy – 346,00
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 8 171,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 879,91 zł

-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
dodatek wiejski, mieszkaniowy– 12 580,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników - 139 999,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 970,15 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 29 831,00 zł

-

•
•
•
•
•

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
materiały do ćwiczeń – 12 882,34 zł
podręczniki – 37 852,09 zł
obsługa – 505,05 zł
Pozostała działalność
zasiłki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 2 500,00 zl
Dz. 851 O C H R O N A Z D R O W I A
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
diety GKRPA - 3 840,00 zł
umowa zlecenia, konsultacje terapeutyczne – 9 900,00 zł
materiały i wyposażenie - 15 934,06 zł
•
•
•

opłata wstępu na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki – 1 004,40 zł
pendrive – 149,97 zł
buty sportowe – 99,00 zł
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•
•
•
•

10 stołów i 60 krzeseł – 13 400,29 zł
Nagrody na festyn w Borzykowej – 303,20 zł
Pieczątki – 132,84 zł
nagrody – 844,36 zł
zakup usług pozostałych – 21 689,30 zł

•
•
•
•
•

obsługa elektroniczna biegu crossowego, marszu Nordic Walking - 2 000,00 zł
opinie psychologiczne - 2 000,00 zł
wynajem autobusu, przewóz - 14 180,30 zł
program szkoleniowy „ Bezpiecznie chcę żyć”, inne szkolenia dla uczniów i
sprzedawców – 3 490,00 zł.
porto – 19,00 zł

-

ubezpieczenie członków LZS - 2.000,00 zł

-

Pozostała działalność
zakup inwestycyjny – Aparat USG z wyposażeniem – 36 000,00 zł
spirometry – 7 490,77 zł
meble – 10 500,00 zł
art. biurowe – 163,00 zł

Dz. 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A
Domy pomocy społecznej
odpłatność za pobyty w domach pomocy społecznej – 331 480,60 zł.

-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny (opłacono 189 składki
dla 21 osób) – 14 072,16 zł.
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały ( opłacono 353 składki dla 35
osób) – 17 665,07 zł.

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wypłata zasiłków celowych (zadania własne) - 38 835,64 zł
wypłata zasiłków okresowych – 102 795,49 zł (276 świadczeń dla 46 osób)

-

Dodatki mieszkaniowe
wypłata dodatków mieszkaniowych – 7 149,18 zł
wypłata dodatków energetycznych - 758,71 zł /51 dodatki dla 18 rodzin/
obsługa dodatków energetycznych – 11,29 zł

-

Zasiłki stałe
wypłata zasiłków stałych (387 świadczeń dla 39 osób) – 207 795,62 zł.
zwrot dotacji z lat ubiegłych – 799,24 zł.

-

Ośrodki pomocy społecznej
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 446,11 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 177 212,89 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 660,18 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.- 34 732,39 zł
materiały i wyposażenie - 2 438,83 zł
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•
•
•
•

art. biurowe, druki – 587,02 zł
komputer – 2 249,00 zł.
toner – 160,00 zł
refundacja na świadczenie wychowawcze – (-)557,19 zł

-

badania profilaktyczne – 200,00 zł.
zakup usług pozostałych (opłaty porto, konserwacja kopiarki) – 4 384,07 zł
podróże służbowe krajowe – 6 620,82 zł
odpisy na ZFŚS – 4 940,25 zł
podatek od nieruchomości - 216,00 zł
szkolenia pracowników – 435,26

-

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 821,29
wynagrodzenia osobowe pracowników - 118 014,96 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 946,98 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 24 864,58 zł
umowy – zlecenia /wolne dni/ - 9 864,00 zł
badania okresowe pracowników - 470,00 zł
odpisy na ZFŚS – 7 489,42 zł
szkolenia pracowników – 100,00 zł

-

-

-

Pomoc w zakresie dożywiania
dożywianie dzieci w szkołach (wydano 14 742 posiłków dla 124 uczniów,
Wypłacono 136 zasiłków dla 48 rodzin, świadczenia rzeczowe dla 16 osób – 66
świadczeń) – 87 955,31 zł.
Pozostała działalność
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 137,99 zł
prace społecznie-użyteczne – 4 325,40 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 607,56 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 6 812,42 zł
umowa zlecenia (dowożenie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Soborzycach)
- 17 820,00 zł
badania profilaktyczne – 50,00 zł.
ubezpieczenie pracowników prac społecznie użytecznych - 170,00 zł
odpisy na ZFŚS – 1 387,22 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
wypłata stypendium dla uczniów w formie rzeczowej (wypłacono 1247 stypendia
dla 159 dzieci, 1 zasiłek dla 1 ucznia) – 116 554,00 zł
Dz. 855 R O D Z I N A
Świadczenia wychowawcze
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 111,53 zł
zwrot dotacji z lat ubiegłych ( zwrot świadczenia za lata ubiegłe) wraz z odsetkami
– 11 599,17 zł
świadczenia społeczne – 3 592 269,45 zł
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(wypłacono 7 219 świadczeń wychowawczych dla 654 osób)
wynagrodzenia osobowe pracowników - 31 050,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 405,50 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 6 638,32 zł
materiały i wyposażenie - 10 037,47 zł

•
•
•
•

zakup usług pozostałych – 5 214,24
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł

-

•
52
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-

-

-

licencja - 714,38 zł
artykuły biurowe, toner itp. – 4 352,60 zł
komputer - 4 470,49 zł
toner – 500,00 zł

•
•
•

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot świadczeń) wraz z odsetkami – 6 277,08 zł
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 111,53 zł
wypłata świadczeń – 2 373 627,42 zł ( kwota 2 373 627,42 składa się z par. 4110 w
wysokości 91 053,80 zł oraz par. 3110 w wysokości 2 282 573,62 zł)
w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych – 91 053,80 zł.
(wypłacono 11 447 świadczeń rodzinnych dla 995 osób, opłacono 497 składek ZUS dla
osób, wypłacono 511 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób, wypłacono
zasiłki dla 5 osób dla opiekuna)
wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 825,36 zł.
dodatkowe wynagrodzenie – 3 396,81 zł.
składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. dot. pracownika – 7 323,33 zł
materiały i wyposażenie – 5 642,05 zł
licencja – 1 918,55 zł
komputer – 1 124,50 zł
Notebook – 2 599,00 zł

badania lekarskie pracownika – 50,00 zł
zakup usług pozostałych (koszty usług komorniczych, koszty upomnień) – 20 386,10 zł
• koszty komornicze – 143,57 zł
• koszty utrzymania – 20 242,53 zł
delegacja pracownika – 529,40 zł.
odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł
szkolenie pracownika – 889,00 zł

-

Karta Dużej Rodziny
szkolenie pracownika 163,74 zł

-

Wspieranie rodziny
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 111,53 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 058,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 994,20 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 5 645,96 zł
karta Orange - 100,00 zł
podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 1 345,55 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
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-

szkolenie pracownika – 50,00 zł

-

Świadczenie „Dobry Start”
świadczenie ( 566 świadczeń) - 169 800,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 804,32 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 755,68 zł
materiały i wyposażenie – 923,42 zł
zakup usług pozostałych – 246,00 zł
delegacja (dojazd na szkolenie )– 229,81 zł
szkolenie – 430,00 zł
Rodziny zastępcze
pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
– 26 585,09 zł.

-

Dz. 900 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
świadczenia pieniężne w zakresie BHP – 91,83 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 052,95 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 481,41 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3 347,24 zł
szafa biurowa i art. biurowe – 981,89zł.
wywóz odpadów komunalnych - 371 468,29 zł
delegacja – 34,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 169,76 zł
szkolenie pracownika – 429,00 zł

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg
energia elektryczna (oświetlenie dróg, ulic) - 167 454,78 zł
usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia, naprawy, dzierżawa słupów – 91 753,69 zł
dobudowa oświetlenia ulicznego – 17 838,69 zł

-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 6 655,89 zł

-

Pozostała działalność
materiały i wyposażenie – 37 783,68 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

benzyna - 1 468,34 zł
ziemia do kwiatów, nawóz, kwiaty – 881,34 zł
kosiarka spalinowa i łańcuch, piła – 2 235,43 zł
materiały remontowe – 19 729,72 zł
piłka , woda, balony na piknik – 911,95 zł
tablice ogłoszeń do sołectw, kosze, orbitrek – 5 650,80 zł
artykuły spożywcze na piknik – 783,78 zł
karma dla psów – 122,32 zł
kocioł Sekursko – 6 000,00 zł
za energię elektryczną – 16 721,63 zł
zakup usług pozostałych - 65 105,98 zł
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•
•
•
•
•

różne opłaty i składki – 18 478,79 zł

•
•
•
•
-

transport piasku, drzewa, usuwanie drzew, czyszczenie rowów, koszenie trawy –
42 111,48 zł
bezdomne psy, koty, usługi weterynaryjne – 8 841,00 zł
usługi koparką, kominiarskie, czyszczenie kanalizacji – 8 677,00 zł
naprawa instalacji wody, dozór techniczny zbiorników, przeglądy placów zabaw –
4 476,50 zł
wykonanie stojaków na rowery – 1 000,00 zł

polisy OC – 3 410,00 zł.
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 8 851,55 zł
opłata za odprowadzanie wody do stawu (odwodnienie) – 1550,00 zł
obciążenie za mieszkania komunalne – 4 667,24 zł

opracowanie techniczne dla zadania „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu”
– 2 800,00 zł
wykonanie zadania pt. „ Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej
w Żytnie SP ZOZ – 620 895,22 zł
zakup samochodu asenizacyjnego – 37 515,00 zł
agregat prądotwórczy – 48 769,50 zł

Dz. 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
dotacja podmiotowa z budżetu (GOK) - 304 100,00 zł
materiały i wyposażenie – 64 801,68 zł

•
•
•
•
•
•
•

materiały remontowe do świetlic – 31 535,39 zł
krzesła , stoły do świetlic – 13 158,96 zł
sprzęt sportowy – 4 305,38 zł
piec węglowy i nagrzewnice – 2200,01
AGD na wyposażenie świetlic – 1 400,73 zł
remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pukarzów – środki z dotacji – 4 524,39 zł
remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pukarzów – środki z funduszu soleckiego –
7 676,82 zł

-

remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rędziny – 9 953,00 zł
remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czechowiec Kolonia – 8 118,00 zł
zakup usług pozostałych – 100,00 zł

-

Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu - 111 900,00 zł

Dz. 926 K U L T U R A F I Z Y C Z N A I S P O R T
Pozostała działalność
dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(Klub Sportowy Victoria Żytno ) - 33 000,00 zł
materiały i wyposażenie – 2 366,90 zł
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•
•
•
•
-

siedziska na boisko – 508,90 zł
materiały na remont muszli koncertowej – 398,98 zł
obuwie sportowe – 658,99 zł
różne – 800 ,03 zł
woda do podlewania boiska – 33 022,35 zł.
usługi pozostałe ( zbieranie trawy z boiska) – 4 903,50 zł.
składka członkowska – 4 000,00 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY
OGÓŁEM
- wolne środki
- kredyty i pożyczki
- inne źródła /spłata
pożyczki/
ROZCHODY
OGÓŁEM
z tego:
- spłata otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów
- udzielone pożyczki

PLAN

WYKONANIE

%wykonania

3 414 302,99
852 122,00
2 356 180,99

3 142 973,08
852 122,00
2 084 851,08

92,05
100,00
88,48

206 000,00

206 000,00

100,00

2 361 232,82

2 324 393,78

98,44

2 155 232,82

2 118 393,78

98,29

206 000,00

206 000,00

100,00

W 2018 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek - 2 118 393,78 zł
wobec n/w Banków
BOŚ Częstochowa - 416 860,00 zł
BGK Łódź - 294 735,00 zł
PKO Bełchatów - 170 250,00 zł
Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 161 181,84 zł
WFOŚiGW w Łodzi - 59 098,98 zł ( 4 pożyczki)
BGK Łódź – 1 016 267,96 zł
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Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi - 2 797 057,16 zł
wobec następujących Banków:
- BOŚ S.A. Częstochowa - 753 450,80 zł
- PKO Bełchatów - 524 937,50 zł
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 456 681,72 zł
- WFOŚiGW Łódź - 1 061 987,14 zł (4 pożyczki)
Zobowiązania ogółem niewymagalne wynoszą – 892 781,06 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług /Urząd/ - 860 887,70 zł
-„ /GZK/ - 31 893,36 zł
Łączne należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą - 2 191 492,23 zł
z tego: gotówka i depozyty - 997 403,02 zł
w tym: GZK - 64 090,18 zł
należności wymagalne – 1 075 963,41 zł
w tym: GZK - 32 985,53 zł
pozostałe – 118 627,03 zł
w tym: GZK – 0,00 zł
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GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONAN
IE

% struktury
wykonania

785 000,00
785 000,00
785 000,00
382 100,00

806 736,15
806 736,15
784 796,96
376 470,30

100,00
100,00
100,00
47,97

70 500,00
332 400,00

66 327,37
341 999,29

8,45
43,58

PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego: - wpływy z usług
KOSZTY OGÓŁEM
z tego: - wynagrodzenia
- pochodne od
wynagrodzeń
- pozostałe

Stan należności ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi - 32 985,53 zł
w tym: wymagalne – 32 985,53 zł
• z tytułu zużycia wody - 18 272,60 zł
• centralne ogrzewanie – 13 873,56 zł
• wywóz nieczystości płynnych - 809,37 zł
• plombowanie wodomierz – 30,00 zł
środki pieniężne na koncie – 64 090,18 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi - 31 893,36 zł
w tym: wymagalne - 0 zł
niewymagalne z tytułu :- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 988,72 zł
- ZUS, F.P - 4 904,64 zł
Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudnia 2018 r.
-

zużycie wody - 400 538,36 zł
odprowadzenie ścieków - 62 116,27 zł
wywóz ścieków - 22 160,70 zł
usługi ciągnikiem – 201 955,88 zł
opłaty za centralne ogrzewanie – 49 787,23 zł
usługi pogrzebowe – 43 888,92zł
wynajem lokalu - 22 215,17 zł
odsetki – 3 073,62 zł
Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudnia 2018 r.

-

świadczenie pieniężne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 268,87 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 345 911,58 zł
•

nagroda jubileuszowa – 24 438,76 zł
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-

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 988,72 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 66 327,37 zł
umowa zlecenia /palacze/ - 3 570,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia - 155 306,76 zł
• gaz do samochodu asenizacyjnego
• opał do centralnego ogrzewania
( Ośrodki Zdrowia:Maluszyn, Żytno, Borzykowa
budynek GZK)
• materiały do remontów ciągników i samochodów
(filtry, oleje,opony,dętki i inne)
• materiały do remontów i konserwacji wodociągów
• trumny i materiały pogrzebowe
( rękawice,tabliczki ,inne)
• materiały biurowe
• materiały do remontu budynków :biurowo-warsztatowy,
garażowy i wyposażenie
• środki czystości
• materiały na potrzeby oczyszczalni
• etylina i olej napędowy
• materiały do remontu /np. pily, kosiarki /
• pozostałe /np. napoje chłodzące/
• samochód osobowy

-

energia elektryczna
•
•
•
•
•
•
•

-

-

3 223,80 zł
48 713,04 zł
11 232,38 zł
14 738,69 zł
13 462,35 zł
3 316,34 zł
1 169,75 zł
174,01 zł
11 582,25 zł
34 818,56 zł
3 915,78 zł
2 259,81 zł
6 700,00 zł

76 965,41 zł

oczyszczalnia ścieków Żytno
hydrofornia Sekursko
hydrofornia Silnica
hydrofornia Rędziny
oczyszczalnia Sekursko
baza G.Z.K.
przepompownie

16 978,30 zł
2 956,87 zł
27 685,56 zł
9 972,73 zł
3 614,38 zł
6 181,28 zł
9 576,29 zł

badania profilaktyczne – 500,00 zł.
zakup usług pozostałych – 61 715,10 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opłaty – Wody Polskie
wywóz odpadów komunalnych
prowizje od przelewów ZUS
badanie wody
badanie techniczne samochodów i ciągników
badanie BHP
nadzór autorski programu ‘woda’
usługi pocztowe i kurierskie
badanie ścieków
roboty zlecone, prace ziemne
remont ujęcia wody
remont przepompowni
remonty ciągników

15 757,00 zł
9 082,44 zł
33,00 zł
9 848,65 zł
430,00 zł
1 401,53 zł
2 460,00 zł
1 783,99 zł
2 337,00 zł
9 840,00 zł
2 079,19 zł
3 294,70 zł
924,60 zł
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•

pozostałe opłaty/kominiarskie, szkolenia./

2 443,00 zł

usługi telekomunikacyjne - 468,40 zł
podróże służbowe – 5 525,49 zł
w tym: ryczałt – 1 914,74 zł
ubezpieczenie samochodu – 620,00 zł
odpisy na ZFŚS – 13 042,26 zł
opłata za korzystanie ze środowiska /pobór wody i odprowadzenie ścieków/ 25 587,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – (zwrot) -11 311,00 zł

-

IX Zamówienia publiczne i Inwestycje.
Wykaz umów zawartych przez Gminę Żytno w 2018 roku.
Ogółem spisano 21 umów, w tym spisanych:
1. na podstawie Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), tryb
przetargu nieograniczony – 9 szt.
2. poza ustawą Prawo zamówień publicznych – 11 szt.
3. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 450 z późn. zm.) -1 szt.
Wykaz dostaw i głównych inwestycji zrealizowanych w 2018 roku w gminie Żytno.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca

1.

Dostawa samochodu asenizacyjnego.

2.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w m. Grodzisko, gm. Żytno.

3.

Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego
rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez
urządzenie szlaku turystycznego
przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku
w m. Maluszyn.
Przebudowa i modernizacja drogi lokalnej
Sudzinek – Ciężkowiczki, gm. Żytno.

„KAROŃ” S.C,
37 515,00 zł
Konstantynów 18, 42-235
Lelów
„DUKT” Sp. z o.o, ul.
250 566,89 zł
Przedborska 84, 29-100
Włoszczowa
„DUKT” Sp. z o.o, ul.
250 252,73 zł
Przedborska 84, 29-100
Włoszczowa

4.

5.

Dostawa ultrasonografu dla SP ZOZ Żytno.

6.

Remont świetlicy wiejskiej w m. Rędziny.

Wartość
umowy brutto

„DUKT” Sp. z o.o, ul.
129 732,93 zł
Przedborska 84, 29-100
Włoszczowa
„EURO MEDICAL”
36 000,00 zł
Wiśniówka 58, 26-050
Zagnańsk
„PAT – SYL” Patrycja 9 953,00 zł
Zyzik – Rak z siedzibą
Kuźnicy Grodziskiej, ul.
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7.

8.

9.

10.

Centralna 128, 42-230
Koniecpol
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej ,,EKOINŻBUD” Łukasz 354 791,35 zł
w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i Stępień, 97-300 Piotrków
budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Trybunalski, ul.
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
Krakowskie Przedmieście
przyłączami (III etap) w m. Żytno –
56
kanalizacja.
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej P.U.S.H. „PRO-AQUA”
1 969 104,12
w miejscowości Żytno. Remont, likwidacja i A.M.M. Jaskóła sp.j, ul.
zł
budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Żeromskiego 18, 28-200
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
Staszów
przyłączami (III etap) w m. Żytno –
wodociąg.
Termomodernizacja Budynków
„TERMOBUD” W.
417 952,43 zł
Użyteczności Publicznej w Żytnie – SP
Połacik, R. Bodanko
ZOZ budynek główny.
Spółka Jawna, ul. Św.
Rocha 219 B, 42-200
Częstochowa
Termomodernizacja Budynku Użyteczności „TERMOBUD” W.
199 917,78 zł
Publicznej w Żytnie – SP ZOZ budynek
Połacik, R. Bodanko
kotłowni.
Spółka Jawna, ul. Św.
Rocha 219 B, 42-200
Częstochowa

X Zarządzanie samorządowe
1. Realizacja uchwał Rady Gminy Żytno .
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Żytno jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
wykonywanie uchwał Rady Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej , Wójt Gminy Żytno
przy pomocy Urzędu Gminy – pracowników realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy
w 2018 r. w sposób określony uchwałami.
W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy Rady Gminy przyjętym Uchwałą Nr XXIX/177/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Wypełniając dyspozycję określoną w planie pracy Rady Gminy Żytno w 2018 r. Rada Gminy
Żytno VII kadencji obradowała w 2018 r. na 9 sesjach, w tym zwyczajnych –7 , sesjach
nadzwyczajnych – 2, podejmując 35 uchwał. Natomiast w VIII kadencji na lata 2018-2023
obradowała na 3 Sesjach zwyczajnych, podejmując 23 uchwały.
Podjęte przez Radę Gminy VII kadencji uchwały dotyczyły spraw z zakresu:
1) finansowego:
a) zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/183/17 w sprawie budżetu Gminy Żytno na 2018 r. - 1
b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 8,
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c) zmiany w budżecie Gminy – 8,
d) zaciągnięcia pożyczki – 3,
e) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017:
- Gminnego Ośrodka Kultury – 1,
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 1,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 1,
- Gminy Żytno – 1
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego
(z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Grodzisku) – 1
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żytno (obniżenie wynagrodzenia
Wójta w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów) - 1;
2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. – 1;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żytno – 1;
4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli – 1;
5) Statut Gminy Żytno – 1;
6) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Żytno – 1;
7) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – 1;
8) w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2018 r.’ – 1;
9) w sprawie podziału Gminy Żytno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – 1;
10) w sprawie podziału Gminy Żytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – 1.
Podjęte w 2018 r. przez Radę Gminy VIII kadencji na lata 2019-2023 uchwały dotyczyły
spraw z zakresu:
1) finansowego:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 – 1,
b) w sprawie budżetu Gminy Żytno na rok 2019 – 1,
c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 2,
d) zmiany w budżecie Gminy – 2,
e) w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości na terenie Gminy Żytno – 1;
2) z zakresu Pomocy Społecznej, w tym Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - 1;
4) w sprawach organizacyjnych Rady Gminy:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – 1,
b) ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Żytno – 1,
c) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żytno – 1,
d) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady – 3,
e) powołania Przewodniczących Komisji – 2;
5) w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1;
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru
jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty
prawa miejscowego wysłano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły
się nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie
zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Łódzki
zarządzeń zastępczych w trybie art. 98 a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy Żytno wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
2.Realizowane strategie i programy.
W gminie w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne :
1.Strategia rozwoju gminy Żytno na lata 2016-2013.
2.Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Żytno.
3.Gminny Plan Gospodarki Odpadami .
4.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żytno na lata 2015-2020 z perspektywą do
2023pr.
5. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023
6.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 r.
7.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
8. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Żytno w 2018 r
9.Gminy program wspierania rodziny w Gminie Żytno na lata 2017-2019 .
10.Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla Gminy Żytno na lata 2016-2020.
Stopień realizacji poszczególnych dokumentów został opisanych w tematycznie
powiązanych działach raportu.

XI Kultura i turystyka.
1.Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie w 2018 roku.
Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie wraz z podległymi Filiami w Maluszynie
i Silnicy jest samodzielną instytucją kultury działającą na terenie tutejszej gminy.
1) Zbiory biblioteczne – 24269
2) Rodzaje wpływu książek:
- zakup ze środków własnych – 202 woluminy na kwotę -3964,32
- 2 zbiory elektroniczne – na kwotę-35,68
ogółem wydatkowana kwota na zakup nowości wydawniczych -4000
- zakup ze środków MKiDN – 179 woluminów na kwotę -3581,16
- 1 zbiór elektroniczny na kwotę -18,84
ogółem wydatkowana kwota na zakup nowości wydawniczych- 3600
3) Prenumerata czasopism -5 szt. na kwotę- 358,35
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4) Czytelnicy ogółem – 330
5) Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz ogółem:
- książki – 4110
- czasopisma – 18
6) Udostępnienia zbiorów na miejscu:
- książki- 6309
- czasopisma- 118
7) Baza komputerowa- stan bazy na koniec 2018 r. - 3269 rekordów
8) Liczba udzielonych informacji- 212
9) Imprezy:
- całoroczne wystawy książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
- całoroczne gazetki poświęcone ważnym wydarzeniom,
- głośne czytanie w przedszkolu w Żytnie i Maluszynie,
- wycieczki przedszkolaków i uczniów PSP w Żytnie do biblioteki/zapoznanie
z wypożyczaniem, katalogiem i księgozbiorem/,
- gazetki okolicznościowe dot. m.in. ważnych rocznic i świąt,
- współpraca z przedszkolem i szkołami działającymi na terenie tutejszej Gminy
dot. konkursów , spotkań dla dzieci i młodzieży organizowanych przez
bibliotekę, szkoły i przedszkole.

2.Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za rok 2018
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za rok 2018
Podstawowym statutowym celem i zakresem działania Gminnego Ośrodka Kultury
w Żytnie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej
kulturalne potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury na terenie Gminy
i Kraju.
Siedzibą GOK jest budynek po byłej szkole wyremontowany ze środków MKiDN
i przeznaczony na tę działalność.
W budynku znajdują się:
• 2 pomieszczenia biurowe (dyrektora i administracji)
• 3 pracownie artystyczne (muzyczna, plastyczna i teatralna)
• Sala widowiskowa z garderobą
• Sala kameralna
• Galeria
• Świetlica dla dzieci i młodzieży
• 4 toalety
• Skład urządzeń technicznych
• Pomieszczenie socjalne
GOK korzysta również z wolno stojącego budynku przeznaczonego na magazyn i skład opału.
Ponadto w sezonie letnim użytkuje obiekt „Wypożyczalni Kajaków w Maluszynie”
dysponującej sprzętem wodniackim:
• Kajaki typu Relax- 20 szt.
• Wiosła aluminiowe- 40 szt.
• Kamizelki asekuracyjne- 40 szt.
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Środki finansowe GOK stanowiła dotacja
w wysokości 304.100,00
W tym środki wypracowane:

podmiotowa z budżetu Gminy Żytno

PLAN:

WYKONANIE:

Teatr ANIMAGIA

2.000 zł

4. 800,00 zł

Orkiestra Dęta Gminy Żytno

2.300 zł

3. 500,00 zł

Wypożyczalnia kajaków

8.000 zł

7.170,00 zł

Dobrowolne wpłaty mieszkańców gminy/ -------wynajem sali

480,00 zł

A także środki pozyskane przez Teatr Animagia z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie na realizację programu TETAR POLSKA 2018 w kwocie 123
700 zł. Program był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponadto GOK pozyskał kwotę 37 500,00 zł dla Gminy Żytno na realizację Rybackiego Pikniku
Plenerowego pod hasłem: ”RYBY MAJĄ GŁOS” realizowanego w ramach programu :
Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, którego był
również realizatorem.
Kadrę Gminnego Ośrodka Kultury stanowią pracownicy merytoryczni zatrudnieni na
umowę o prace na czas nieokreślony:
• Dyrektor
• Instruktor
• Młodszy instruktor
• organizator imprez sportowych i rekreacyjnych zatrudniony na umowę o pracę na czas
określony ( do 31.12.2018 r.)
a także dwóch instruktorów zatrudnionych na umowę-zlecenie:
• kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Żytno
• prowadząca mażoretki
oraz pracownicy gospodarczy:
• sprzątaczka na umowę o pracę na czas nieokreślony
• palacz c.o. zatrudniony w okresie grzewczym na umowę-zlecenie

Zespoły artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury
• Orkiestra Dęta Gminny Żytno (ok. 50 osób)
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•
•

Grupa Mażoretek działająca przy orkiestrze (ok. 13 osób)
Teatr Lalkowy Animagia (10 aktorów)

Poza działaniami zespołów artystycznych organizowane były stałe zajęcia świetlicowe dla
dzieci i młodzieży. Z pomieszczeń GOK korzystają mieszkańcy gminy organizując przy
współudziale GOK różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, spotkanie lub zebrania.
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 2018 roku:
Styczeń/Luty:
• ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
Marzec:
• Warsztaty z rękodzieła z Doliną Osikową w których uczestniczyło 40 osób
• konkurs fotograficzny „Taka Gmina –Wiosna” na konkurs wpłynęło 28 zdjęć
Maj:
• wyjazd Teatru Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie Animagia do Centrum Spotkań
Kultur w Lublinie, gdzie prezentowany był spektakl „Karczma pod Białym Łabędziem”
podczas 50-tych Jubileuszowych Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy.
Lipiec/Sierpień:
• wakacje z GOK dla dzieci i młodzieży
• udział Teatru Animagia w festiwalu „Zderzenia teatralne” w Kłodzku ze spektaklem
„Karczma pod Białym Łabędziem”
Wrzesień:
• Współorganizowanie z Urzędem Gminy obchodów Jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego
Październik:
• udział Teatru Animagia w festiwalu p.n.: „Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych
Teatrów Amatorskich” w Chełmie
Wrzesień/Październik/Listopad:
• Werdyktem Komisji Artystycznej teatr Animagia brał udział w ogólnopolskim
projekcie TEATR POLSKA organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie. W ramach projektu zespół Animagia prezentował swój
spektakl w dziesięciu wybranych ośrodkach teatralnych na terenie całego kraju.
Grudzień:
• Koncert filmowo-musicalowy „Od nocy do nocy” wykonaniu wokalistki Joanny
Aleksandrowicz w koncercie uczestniczyło 120 osób
• Spotkanie opłatkowe połączone z kiermaszem świątecznym przygotowane dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, w spotkaniu uczestniczyło 60 osób
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XII Organizacje pozarządowe
1.Organizacje pozarządowe/ stowarzyszenia działające w 2018 roku na
terenie Gminy Żytno.
Stowarzyszenia:
a) Klub Sportowy „Victoria” Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
b) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno Silniczka 85, 97-532 Żytno
c) Stowarzyszenie „Zagroda Grodzisko” Grodzisko 44, 97-532 Żytno

Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Żytno:
OSP Silnica, Silnica nr 11, 97-532 Żytno
OSP Żytno, Żytno, ul. Strażacka 6, 97-532 Żytno
OSP Mała Wieś, Mała Wieś nr 51a, 97-532 Żytno
OSP Łazów, Łazów 97-532 Żytno
OSP Maluszyn, Maluszyn, ul. Wolności 40, 97-532 Żytno
OSP Grodzisko, Grodzisko nr 40, 97-532 Żytno
OSP Borzykowa, Borzykowa, ul. Strażacka 2, 97-532 Żytno
OSP Borzykówka, Borzykówka, 97-532 Żytno
OSP Pągów, Pągów nr 35, 97-532 Żytno
OSP Rogaczówek, Rogaczówek, 97-532 Żytno
2.Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Gmina Żytno posiada Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2018 r. Podstawę prawną Programu stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z poźn. zm.).
Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy
Żytno a organizacjami pozarządowymi, który służy efektywnemu wykorzystaniu społecznej
aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Gminy Żytno,
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w roku 2018 wyniosła
33 000,00 zł (konkurs ofert).
Ogłoszony Konkurs Ofert:
-

Konkurs ofert na zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, zadanie o nazwie „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej
na terenie gminy Żytno w 2018 r.” - kwota przeznaczona: 33 000,00 zł.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, została pozytywnie rozpatrzona.
Klub Sportowy „VICTORIA” zrealizował zadanie i wykorzystał dotację w kwocie
33 000,00 zł.
Z realizacji zadania Klub Sportowy „VICTORIA” złożył sprawozdanie merytoryczne.
Działalność Zarządu KS „VICTORIA” Żytno w 2018 roku skupiała się głównie na
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działalności sekcji piłki nożnej w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Piotrkowie Trybunalskim. W tym okresie w zajęciach brało udział czterdziestu pięciu
zawodników zrzeszonych w OZPN Piotrków Trybunalski.
Drużyna seniorów na koniec rundy jesiennej 2018/2019 w swojej klasie zajęła 6 miejsce.
KS Victoria posiada sekcje dziecięce, w której trenowani są przyszli zawodnicy klubu.
Nasi najmłodsi biorą udział w różnego rodzaju turniejach, na których odnoszą sukcesy.
Grupa seniorów, w której występuje KS VICTORIA składa się z 12 drużyn. Kadra
meczowa liczyła średnio od 13 do 16 zawodników ( w danym meczu ligowym). Nad
szkoleniami i przygotowaniem zawodników czuwał trener. Zawodnicy mają zapewnioną
opiekę medyczną.
W 2018 roku drużyna rozegrała 30 spotkań z czego 21 spotkań to mecze ligowe
pozostałe to mecze kontrolne. Wyniki osiągnięte przez drużynę w 2018 r. świadczą
o właściwym kierunku wykonywania zadań przez Zarząd Klubu.
Zajęcia treningowe odbywają się w klubie w okresie 7 – 8 miesięcy w roku, po dwa
treningi w tygodniu czego finałem są mecze ligowe w soboty, niedziele lub środy. W okresach
przygotowawczych: zimowym i letnim klub rozgrywa jeszcze dodatkowo spotkania szkolno –
przygotowawcze z drużynami ościennych gmin.

3.Raport OSP
Najbardziej liczną grupą stowarzyszeń na terenie gminy Żytno są stowarzyszenia
ochotniczych jednostek straży pożarnej. Na terenie gminy istnieje 10 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z czego 9 jednostek jest zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiadające Nr NIP oraz REGON, 6 jednostek to jednostki typu „S” biorące udział w
działaniach ratowniczych, wyposażone w sprzęt oraz samochody gaśnicze, natomiast 4
jednostki są jednostkami typu „M” nie biorącymi udziału w działaniach ratowniczych.
Lp.

Nazwa jednostki OSP

1.

OSP Silnica, Silnica nr 11,

2.

OSP Żytno, Żytno, ul.
Strażacka 6,
OSP Mała Wieś, Mała Wieś
nr 51a
OSP Łazów,
Łazów
OSP Maluszyn, Maluszyn,
ul. Wolności 40,
OSP Grodzisko, Grodzisko
nr 40
OSP Borzykowa,
Borzykowa, ul. Strażacka 2,
OSP Borzykówka
Borzykówka.
OSP Pągów, Pągów nr 35,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jednostki typu
„S”
X

Jednostki typu
„M”

Jednostki w
KRSG
X

X
X
X
X
X
X
X
X

OSP Rogaczówek,
X
Rogaczówek.
Z wymienionych jednostek - jednostka OSP Silnica przynależy do Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego.
10.

86

Członkowie OPS razem : 284, w tym 268 mężczyzn , kobiet 16
Liczba członków zwyczajnych 249,w tym mężczyzn 238, kobiet 11.
Liczba członków honorowych 24, wspierających 11
Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczogaśniczych 41, w tym 41 mężczyzn , kobiet 0.
Szkolenie w OSP
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Rodzaj szkolenia

Liczba
wyszkolonych

Dowódcy OSP ( kierownik działań
ratowniczych)
Naczelnicy OSP
Strażacy ratownicy OPS
Kierowcy konserwatorzy sprzętu
ratowniczego
Z zakresu ratownictwa technicznego
Z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy
Z zakresu ratownictwa wodnego
Z zakresu współpracy z lotniczym
Pogotowiem Ratunkowym
Z zakresu działań
przeciwpowodziowych

8

Liczba
wyszkolonych
w 2018 r.
0

3
36
11

0
1
0

19
10

1
3

4
7

0

4

4

Wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych w roku 2018
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa jednostki OSP
OSP Silnica
OSP Żytno
OSP Grodzisko
OSP Borzykowa
Razem:

Liczba wyjazdów do akcji
75
12
2
1
90

W 2018 roku zakupiono niżej wymienione wyposażenie ratowniczego z Funduszu
Sprawiedliwości:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa jednostki OSP
OSP Silnica
OSP Żytno
OSP Grodzisko
OSP Borzykowa
OSP Maluszyn
OSP Pągów

Rodzaj wyposażenia
Zestaw hydrauliczny ratowniczy, pompa, nożyce
Torba PSPR 1 szyny Kramera i deska ortopedyczna
Latarki
Latarki
Agregat prądotwórczy
Piła spalinowa
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