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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 drugi
przedkładam państwu raport o stanie Gminy Żytno ,tym razem za 2019 r.
Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje
podsumowanie działalności Wójta, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, jak
również realizację uchwał Rady Gminy Żytno.
Zakres działania gminy jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji , opieki społecznej
i zdrowotnej przez inwestycje, gospodarkę mieszkaniową, rolnictwo, ochronę środowiska po sport,
kulturę i rekreację. Suma wszystkich działań składa się na codzienną jakość życia mieszkańców.
W ubiegłym roku z sukcesem, z dotacjami z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zrealizowano ważne inwestycje
związane z przebudową dróg gminnych tj. ul. A. Krajowej i ul. Kopernika w Żytnie oraz drogi
w miejscowości Załawie.
Przeprowadzono rewitalizację zbiornika wodnego w Kozim Polu z dotacją ze Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach, dzięki przynależności do Lokalnej Grupy Działania – Jurajska
Ryba”.
Zagospodarowane zostały tereny wokół świetlic wiejskich w Silniczce, Borzykowie i Silnicy
współfinasowane z uzyskanymi przez Gminę dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – granty
sołeckie. W wyniku przeprowadzonych prac mieszkańcy zyskali atrakcyjne miejsca do wypoczynku i
spotkań rodzinnych.
Rok 2019 to również okres efektywnego pozyskiwania środków, w tym środków unijnych, na
wsparcie działań Gminy w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki podjętym staraniom
uzyskaliśmy wsparcie między innymi na budowę sali gimnastycznej w Silniczce, racjonalizację
gospodarki wodno-ściekowej – rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Żytnie czy też przebudowę drogi
Silniczka – Łazów. Łączna wartość pozyskanych na zadania inwestycyjne w gminie Żytno dotacji
wynosi 4 638 674,00 zł .
Choć w zarządzaniu rozwojem lokalnym wspólnota samorządowa pełni główną rolę, jako
gospodarz terenu, wyposażony w ustawowe instrumenty oddziaływania na środowisko lokalne, to
jednak zmiany na terenie naszej gminy to zasługa wszystkich Państwa. Między innymi dzięki sołectwom
i funduszom sołeckim, które zintegrowały społeczności wiejskie oraz coraz aktywniej działającym
stowarzyszeniom lokalnym. Dzięki zintegrowanym działaniom w 2019 roku odbyły się pierwsze
gminne dożynki. Mam nadzieję, że wola współdziałania mieszkańców z samorządem zaowocuje
pomyślnymi inwestycjami w następnych latach.
Z przyjemnością przedstawiam Państwu raport o stanie gminy. Chcę aby informacje w nim zawarte
posłużyły mieszkańcom Gminy Żytno do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania naszego
samorządu gminnego, a także stały się podstawą Państwa aktywnego udziału w decydowaniu
o przyszłości naszej Gminy.
Raport powstał w oparciu o informacje, jakie przygotowane zostały przez pracowników Urzędu
Gminy w Żytnie oraz kierowników jednostek podległych.
Zapraszam do lektury.
Wójt Gminy Żytno
Mirosław Ociepa
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II. Gminie Żytno i mieszkańcach

2.1.

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.
4

Powierzchnia gminy wynosi 197,6 km 2.
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.

2.2.

Dane demograficzne

Teren Gminy Żytno zamieszkuje 5111 osób (w tym: 2595 mężczyzn oraz 2516 kobiety), co daje
średnią gęstość zaludnienia 26 osób/1 km². W porównaniu z rokiem 2018 nastąpiło zmniejszenie liczby
mieszkańców o 37 osób.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r Gminę Żytno zamieszkiwało 857 dzieci i młodzieży
w wieku od 0 do 18 lat, w wieku produkcyjnym 3016 osób a w wieku poprodukcyjnym 1238 osób.
Statystyka mieszkańców wg wieku i płci (wg stanu na 31.12.2019r.)
Wiek
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
0-18
439
418
857
19-65
1695
0
3016
19-60
0
1321
1321
> 65
461
0
461
> 60
0
777
777
Ogółem
2595
2516
5111

W 2019 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny , było 41 urodzeń oraz 83 zgony.
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Żytnie wynika , że związek małżeński zawarło
20 par natomiast jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 10 par.
Liczba wyroków sądowych dotyczących małżeństw:
• o rozwód: 9
• o separację:0
GMINA ŻYTNO
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach i sołectwach
Liczba mieszkańców
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miejscowość / Sołectwo

Miejscowości

Żytno
Pławidła
Bugaj
Turznia

673
30
52
12

Załawie

53

Sekursko
Magdalenki

206
54

Borzykówka
Rędziny
Mała Wieś

151
174
216

Sołectwa

820

260
151
174
232
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Uwagi

11.
12.
13.
14.
1615
15.
.16.
16.
17.

Ewina
Rogaczówek
Silnica
Fryszerka
Zabrodzie Silnickie
Wymysłów
Kozie Pole

16
109
254
13
23
41
58

18.
19.
20.
21.
.
22.

Polichno
Czarny Las
Czarny Las-Kolonia

131
7
14

152

Łazów
Ferdynandów

206
15

221

23.

Silniczka

348

348

24.
25.

Budzów
Maluszyn

153
289

153

26.
27.

Kąty
Mosty

45
124

334

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ciężkowiczki
Barycz
Sudzinek
Sudzin
Pągów
Kępa
Sady
Pukarzów

44
32
59
44
308
21
123
213

36.

Pierzaki

112

37.
38.

Ignaców
Borzykowa

43
281

155

39.
40.

Czechowiec
Grodzisko
Jatno

144
194
6

144

Jarzębina

20
5111

41.
42.

Razem

6

109

331
58

124
76
103
329
123
213

281

220
5111

GMINA ŻYTNO

2.3.

Instytucje i firmy

Na terenie gminy prowadzą działalność:
• 1 Zakład Komunalny,
• 1 Urząd Pocztowy,
• 1 bank,
• 2 tartaki,
• 1 młyn,
• 3 Ośrodki Zdrowia,
• 1 apteka,
• 3 punkty apteczne,
• 3 zakłady pogrzebowe,
• 2 stacje paliw,
• 14 sklepów spożywczych prowadzonych przez osoby fizyczne,
• 5 sklepów innych branż prowadzonych przez osoby fizyczne,
• 2 bary,
• 2 masarnie.
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III.
3.1.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zagospodarowanie przestrzenne
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w zależności od rodzaju
budynku
Rodzaj budynku
Budynki mieszkalne
Budynki gospodarcze
Budynki gospodarczo-garażowe
Budynki letniskowe
Budynki produkcyjne
Inne obiekty i budynki
Budynki garażowe
Budynki usługowe
Budynki celu publicznego (siec wodociągowa)
Ogółem

Liczba wydanych decyzji
34
3
2
1
1
2
0
4
1
48

Łączna powierzchnia poszczególnych rodzajów budynków
Rodzaj budynku
Wymiar budynku
Łączna powierzchnia
Budynki mieszkalne
34 x 215 m2
7 310 m2
2
Budynki gospodarcze
3x 100 m
300 m2
Budynki gospodarczo2 x 100 m2
200 m2
garażowe
Budynki letniskowe
1 x 35 m2
35 m2
2
Budynki produkcyjne
1 x 300 m
300 m2
Inne obiekty i budynki
2385,3 m2 + 2120,7 m2
4506 m2
Budynki garażowe
0
0
Budynki usługowe
4 x 310 m2
124 0 m2

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

3.2.

Wykaz dróg Gminnych na terenie Gminy Żytno
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. Stary nr

Nowy nr

Nazwa drogi

1.

0856001

112601E

Maluszyn-Sudzinek-Sudzin

5,625

29 422

2.

0856002

112552E

Maluszyn-Ciężkowiczki-Wola Życińska-Krzętów

4,125

21 771,5

3.

0856003

112602E

Maluszyn-Barycz-Łazów

5,000

21 135

4.

0856004

112604E

Barycz-Silniczka

2,000

9 613,5

5.

0856005

112605E

Silniczka-Łazów-Ferdynandów

5,375

25 155,8

6.

0856006

112606E

Łazów-Myśliwczów

2,711

9 488,5

7.

0856007

112607E

Polichno-Łazów-Kresy

4,500

11 702,5

8.

0856008

112608E

Fryszerka-Kozie Pole

3,300

11 455
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Dł. drogi Powierzchnia
[km]
[m2]

9.

0856009

112625E

Żytno-Pławidła

3,625

14 681

10.

0856010

112626E

Rędziny przez wieś

1,500

5 950

11.

0856011

112619E

Sekursko-Borzykówka

3,000

9 901,9

12.

0856012

112620E

Borzykówka-Cudków

1,125

8 120

12.

0856013

112622E

Żytno-Rogaczówek-Silnica

2,750

10 504,7

14.

0856014

112613E

Rogaczówek-Kępa

3,250

22 561,1

15.

0856015

112614E

Silnica-Pągów-Sady

4,500

14 870,5

16.

0856016

112604E

Silniczka-Budzów

2,625

22 561,1

17.

0856017

112612E

Maluszyn-Budzów-Pągów

7,000

32 963,4

18.

0856018

112615E

Pukarzów-Pierzaki-Borzykowa

4,500

23 062

19.

0856019

112620E

Klaryny-Cudków

0,900

4 887

20.

0856020

112621E

Klaryny-Jatno-Jarzębina

3,875

11 407,5

21.

0856021

112618E

Grodzisko-Kuźnica Grodziska

1,375

7 585,2

22.

0856022

112617E

Grodzisko-Ignaców

3,000

11 334

23.

0856023

112620E

Grodzisko-Klaryny

1,750

10 050

24.

0856024

112616E

Modła-Pierzaki

1,125

6 966

25.

0856025

112613E

Kępa-Budzów

3,250

13 000

26.

0856026

112627E

Mała Wieś-Pławidła

2,750

9 625

27.

0856027

112610E

Sudzinek-Ciężkowiczki

2,250

6 750

28.

0856028

112609E

Łazów-Kozie Pole

3,250

10 143,6

29.

0856029

112611E

Mosty-Silniczka

2,625

7 710

30.

0856030

112626E

Rędziny-Kolonia Rędziny-Pławidła

4,29

16 420

31.

0856031

112623E

Załawie-Turznia

2,875

7 165

32.

0856032

112624E

Turznia-Rogaczówek

1,000

3 400

33.

0856033

112601E

Sudzin-Błonie

2,375

9 618

34.

0856034

112603E

Barycz-Wola Życińska

2,250

11 250

35.

0856035

112622E

Silnica-gr. gm. Kobiele Wielkie-(Huta Drewniana)

7,81

32 608

36.

0856036

112628E

Żytno-Ewina

5,000

24 772,5

37.

0856037

112629E

Żytno-Michałopol

3,325

7 504

38.

0856038

112630E

Żytno- ul. Traktorowa

0,5

3000

39.

0856039

112627E

Mała Wieś-gr.gm. Kobiele Wielkie - (Cadów)

7,695

21 457

40.

856040

112631E

Plac w Silnicy przed zlewnią mleka

0,1

850

41.

856041

112632E

Maluszyn-Pukarzów-Grodzisko

9,08

43 922

138,956

586 344,3

Razem

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

Nr drogi

Nazwa drogi

Dł. drogi
[km]

Powierzchn
ia
[m2]

1.

112076E

Ewina-Mała Wieś do drogi 3923E

2,721

3100

2.

112628E

Kotfin-Ewina do granicy Gminy Gidle

0,62

2 100

3,34

5 200

Razem

Uchwała Nr XV/102/16 i Nr XV/103/16 Rady Gminy Żytno z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Dł. drogi Powierzchnia
[km]
[m2]

1.

112633E

Żytno, ul. A. Krajowej

0,428

4 298

2.

112634E

Żytno, ul. Kopernika

0,253

2 530

3.

112635E

Żytno, ul. Słoneczna

0,272

2 103

4.

112636E

Żytno, ul. Nowa

0,185

1 570

5.

112637E

Żytno, ul. Cicha

0,088

619

6.

112638E

Maluszyn, ul. Nadrzeczna

0,790

3 010

2,016

14 130

Razem

Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy Żytno z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych.
Dzienni Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2020r. poz. 2055
Uchwała Nr 1645/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

1.

112639E

Borzykowa, ul. Krótka

Dł. drogi Powierzchnia
[km]
[m2]
0,245

1 400

Łączna długość dróg gminnych wynosi 144,56 km a ich łączna powierzchnia to
607 074,3 m2.

IV.
4.1.

Gospodarka komunalna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żytno za
rok 2019

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. z 2019 r.
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poz. 2010 z późń.zm.), 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;
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.
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 odpadów komunalnych na terenie naszej gminy realizowany jest w systemie pojemnikowoworkowym. Uzupełnieniem zbiórki jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
odbiór odpadów w ramach wystawek – zbiórka objazdowa 2 razy w roku. W roku 2019 mieszkańcy
oddawali odpady selektywnie zbierane co drugi miesiąc, (plastik, papier, metal, odpady
wielomateriałowe, biodegradowalne, szkło- w okresie letnim co miesiąc) odpady zmieszane co miesiąc.
Każde gospodarstwo domowe zostało wyposażone w pojemniki, służące do zbiórki odpadów
komunalnych, których pojemność jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone zostały worki : kolor niebieski oznaczony napisem
„Papier” – dla papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz z tektury; kolor zielony
oznaczony napisem „Szkło” – dla szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła; kolor żółty oznaczony
napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – dla metali, odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw
sztucznych, odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych; kolor brązowy oznaczony napisem „BIO” – dla odpadów ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów. Dodatkowo na terenie naszej Gminy w trzech aptekach tj.
w Borzykowej, Maluszynie oraz
Żytnie w
specjalistycznych pojemnika odbierane były
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przeterminowane leki, gromadzone przez mieszkańców. Mieszkańcy Gminy mieli także możliwość
przekazywania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (tj. PSZOK), które obejmują następujące frakcje: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony aut osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne, odpady zielone. Odpady do Punktu można oddawać: w każdą pierwszą i trzecią
sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00 oraz w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach:
8.00 - 16.00. W dniu świątecznym PSZOK jest nieczynny. Dodatkowo mieszkańcy mogli oddawać
zużyte baterie do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie Szkół Podstawowych w Gminie
Żytno oraz w Urzędzie Gminy Żytno.
Na terenie naszej gminy obowiązuje metoda stawki opłaty w oparciu o liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Od 1 lipca 2019 r. ustalono wysokość stawki opłaty dla
mieszkańców prowadzących zbiórkę selektywną w wysokości:15,00 zł od osoby, dla osób
niesegregujących- stawkę wyższą w wysokości 27 zł od mieszkańca. Właściciele nieruchomości
obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych,
3) papieru i tektury,
4) szkła,
5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
12) odpadów zielonych.
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 Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (tzw. RIPOK), określona dla Gminy Żytno, znajduje się w Płoszowie gm. Radomsko
i właśnie do tej instalacji są transportowane ww. odpady zebrane z terenu całej gminy.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Na terenie Gminy Żytno w 2019 roku nie realizowano dodatkowych zadań związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Złożono natomiast do NFOŚiGW wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach programu
priorytetowego nr 2.8 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych
W 2019 r. na pokrycie wydatków związanych z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wydano ok. 486.874,96 złotych. Usługa realizowana była
na podstawie umowy przetargowej nr 12/19 zawartej w dniu 22.05.2019 r. (na okres 1 roku).
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Liczba mieszkańców
Według danych pochodzących z ewidencji ludności liczba osób zamieszkująca na terenie gminy
Żytno na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5111. Liczba osób zamieszkujących według danych zawartych
w deklaracjach wynosi 4130. 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. Należy tutaj zaznaczyć iż meldunek nie jest
jednoznaczny z faktycznym stanem przebywania na nieruchomości, którą deklarujemy podczas
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nieruchomości składanej przez
właściciela nieruchomości. Należy także zaznaczyć iż cały czas prowadzone są działania mające na celu
weryfikację danych zawartych w deklaracjach oraz sprawdzenie ich ze stanem faktycznym
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 2019 r. odnotowaliśmy tylko dwa przypadki, 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.
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.
Poziomy Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych.

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

Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne
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2018 r.

2019 r.

2020 r.

10 %
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20 %

30 %
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50 %

Poziomy Ograniczenia masy Odpadów Komunalnych Ulegających Biodegradacji, przekazywanych
do składowania które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.
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Wymagane poziomy zostały przez Gminę Żytno osiągnięte.
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Podsumowanie
Roczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żytno za rok 2019 została
opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z analizy wynika ,że wzrasta liczba mieszkańców oraz
liczba właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy dostrzegają wagę problemu czego przejawem jest systematyczne ponoszenie przez
coraz większą liczbę mieszkańców odpłatności za odbiór opadów komunalnych. 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.

4.2.

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
Ujęcie

Obsługiwane miejscowości

1.

Silnica

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

2.

Sekursko

Lp.

Mała Wieś, Rędziny, Żytno, Sekursko, Magdalenki, Załawie,
Bugaj.
3.

Rędziny

3) Ilość gospodarstw korzystających
• z wody: 2170
• z wody i z kanalizacji: 330
W porównaniu z 2018 rokiem liczba gospodarstw domowych korzystających z wodociągu wzrosła
o 44 gospodarstwa domowe a z wody i kanalizacji o 10 gospodarstw domowych.
4) Średnie roczne zużycie wody z 3 hydroforni wynosi około 170 000 m 3/rok, a miesięczne około
14 200 m3/m-c

5) Ceny netto wynoszą:
• wody: 2,43 zł
• wody na cele przemysłowe: 2,75 zł
• ścieków: 4,82 zł
• miesięczna opłata abonamentowa: 1,62 zł
6) Do awaryjnego zasilania ludności w wodę służy agregat prądotwórczy oraz istnieje możliwość
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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.
Rodzaje gruntów
Powierzchnie fizyczne w ha
1.
Grunty zabudowane
155,3772
2.
Grunty zadrzewione i zakrzewione na
20,0424
użytkach rolnych
3.
Użytki zielone
2710,2500
4.
Użytki rolne
6504,9507
5.
Sady na użytkach rolnych
29,8708
6.
Rowy na użytkach rolnych
18,6290
7.
Grunty pod stawami
225,6352
8.
Nieużytki
41,9797
Ogółem
9710,4840
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 129 podatników płacących wyłącznie podatek od
nieruchomości.
Raport zwierzęta
W 2019 roku w Gminie Żytno wg stanu na dzień 05.12.2019 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.
3966
4
51
417

W gminie uchwalony był "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Żytno w 2019 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 2019 roku do schroniska
przekazano – 2 bezdomne psy. Koszt schronienia i opieki weterynaryjnej zwierząt to 2 899,00 zł.
W 2019 roku nie było przypadku odbioru i utylizacji padłych, bezdomnych zwierząt.
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VI.

Oświata

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe , 1 Przedszkole w Żytnie z filią w Maluszynie.
W szkołach zatrudnionych jest 56 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 8 nauczycieli
w Przedszkolu w Żytnie i filii w Maluszynie. Do szkół uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 395
uczniów, a do Przedszkola 79 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 do szkół uczęszcza 345
uczniów, a do Przedszkola 75 dzieci. Z końcem roku szkolnego 2018/ 2019 roku zostało zlikwidowane
Gimnazjum Publiczne w Żytnie.

Lp.

1.
2
3
4.
5.
6.

Liczba uczniów w szkołach
Liczba uczniów Liczba uczniów
rok szkolny
rok szkolny
2018/2019
2019/2020
Publiczna Szkoła Podstawowa
106
110
w Borzykowej
Publiczna Szkoła Podstawowa
86
88
w Silniczce
Publiczna Szkoła Podstawowa
146
147
w Żytnie
Gimnazjum Publiczne
57
0
w Żytnie
Przedszkole w Żytnie
63
54
Filia Przedszkola
16
21
w Maluszynie
Razem
474
420
Nazwa szkoły

Liczba uczniów
niepełnosprawnych
r.szk. 2019/2020
3
3
5
0
1
0
12

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 7 uczniom niepełnosprawnym (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku. Uczniowie mają
zapewniony dojazd wraz z opieką w czasie przewozu do i ze szkoły.
Natomiast 2 uczniów szkół ponadpodstawowych, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, ma refundowane koszty dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku .
We wszystkich szkołach na terenie gminy Żytno prowadzone jest dożywianie uczniów.

VII.
7.1.

Zdrowie i pomoc społeczna
Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy Żytno funkcjonują publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze.
Wykaz publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych , aptek i punktów aptecznych.
Lp. Pełna nazwa podmiotu leczniczego
Adres
Telefon/fax
1.
2.

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Żytnie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Żytnie, Filia
w Maluszynie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Żytnie, Filia w
Borzykowej

Żytno, ul. Strażacka 14

34 3277013

Maluszyn, ul. Rybacka 18

34 3277070

Borzykowa, ul. Kościuszki 1

34 3206106
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Joanna Jeziorska
Gabinet Stomatologiczny
Dominika Rumin-Plucińska
Apteka mgr farmacji Magdalena
Retwińska
Punkt Apteczny mgr farmacji
Magdalena Retwińska
Punkt Apteczny Halina Kusak
Punkt Apteczny Halina Kusak

Żytno, ul. Strażacka 14

34 3277075

Maluszyn, ul. Rybacka 18

34 3277070

Żytno, ul. M. Konopnickiej 72

34 3277039

Maluszyn, ul. Wolności 6

34 3576086

Borzykowa , Pl.1000-Lecia 2
Maluszyn, ul. Rybacka 18

34 3206023
502723066

Al-Med. Laboratorium analityczno –
Żytno , ul. Parkowa 5
bakteriologiczne w Radomsku. Punkt
Maluszyn , ul.Rybacka 18
44 6832682
Pobrań Materiałów do Badań
Borzykowa, ul.Cmentarna 1
Laboratoryjnych.
Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Żytno zapewnia Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie.
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 :
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•
•
•

Ośrodek Zdrowia w Żytnie,
Filia SP ZOZ w Borzykowej,
Filia SP ZOZ w Maluszynie.

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 6 pielęgniarek w przeliczeniu na etat (w tym
1 higienistka szkolna ) oraz położna 1 etat. Do wszystkich palcówek zadeklarowanych jest 4169
pacjentów. Szczepieniami objęto 598 dzieci i młodzieży, 5 dzieci zaszczepiono niecałkowicie,
1 dziecko pozostało nieszczepione.
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 2019 roku SP ZOZ w Żytnie dokonał następujących inwestycji:

•
•
•

wyremontowano parking przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Żytnie na kwotę
5.184,24 zł,
zakupiono serwer w związku z wprowadzeniem e-recept - ponad 10.000,00 zł,
wyremontowano i zakupiono meble do filii w Maluszynie i Borzykowej na kwotę około
8.500,00 zł.

Budżet - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żytnie
Wyszczególnienie
PRZYCHODY
OGÓŁEM
Z tego: NFZ

Plan zł

Wykonanie zł

Wykonanie %

1.351.500,00

1.372.109,77

101,52

Struktury
wykonania %
100

1.351.500,00

1.368.250,77

101,23

99,72
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Inne przychody
KOSZTY OGÓŁEM
Z tego: wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe

1.351.500,00
900.000,00
180.000,00
271.500,00

3.859
1.373.732,99
940.651,48
180.329,94
252.751,57

0,29
101,65
104,17
100,18
93,09

0,28
100
68,47
13,13
18,40

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2019r. - 1.372.109,77 zł:
• z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 1.368.250,77 zł;
• inne - 3.859,00 zł.
Realizacja planu kosztów na dzień 31.12.2019r - 1.373.732,99 zł.
Amortyzacja - 9.522,41 zł.
Zużycie materiałów i energii - 67.559,17 zł:
• energia cieplna (ogrzewanie) - 36.972,00 zł,
• energia elektryczna - 8,365,64 zł,
• woda - 1,631,45 zł,
• środki czystości - 3.958,17 zł,
• art. biurowe, druki - 4.105,10 zł,
• leki, środki opatrunkowe - 4.671,54 zł,
• drobny sprzęt medyczny (igły. strzykawki, wzierniki itp.) - 2.271,92 zł,
• inne materiały - 5.583,35 zł.
Usługi obce - 149.223,84 zł:
• usługi medyczne (badania labor.,usg, rtg i inne) - 117.454,22 zł,
• usługi telekomunikacyjne - 5.710,39 zł,
• usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) - 2.077,05 zł,
• wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 23.982,18 zł.
Wynagrodzenia - 940.651,48 zł:
• wynagrodzenia osobowe pracowników - 939.611,48 zł,
• umowa zlecenie (drobne remonty, informatyk i inne) - 1.040,00 zł.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 180.329,94 zł:
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 162.590,21 zł,
• świadczenia urlopowe, kursy i szkolenia - 17.739,73 zł.
Podatki, opłaty sądowe i skarbowe - 1.640,19 zł:
• podatek od nieruchomości - 1.600,00 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe - 24.805,96 zł:
• podróże służbowe krajowe - 2.644,11 zł,
• ryczałty samochodowe - 8.382,48 zł,
• ubezpieczenie zakładu - 1.506,83 zł,
• inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 12.272,54 zł.
Należności - 115.957,24 zł
w tym wymagalne - nie wystąpiły
Środki pieniężne w kasie - 235.148,77 zł
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Zobowiązania - 191.160,33 zł
w tym wymagalne - nie wystąpiły
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i narkomanii.
Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostały określone w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019.
Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w gminie Żytno
jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która liczy 5 członków. Realizując
swe zadania GKRPA współpracuje z GOPS , Policją, Sadem Rejonowym , kuratorami, Prokuraturą
Rejonową. W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych działa
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny prowadzący działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania
problemu uzależnień.
W 2019 roku z porad w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 13 osób , którym udzielono 33 porady
w tym:
• udzielono 2 porady - 2 osobom uzależnionym,
• udzielono 8 porady - 2 osobom współuzależnionym,
• udzielono 13 porad – 3 osobom doświadczającym przemocy domowej,
• udzielono 10 porad - 6 osobom zgłaszającym inne dysfunkcje i zaburzenia.
Największy nakład 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 2019 roku dofinansowany został wyjazd
dzieci z gminy na letni wypoczynek, Dzień Dziecka, Wigilia środowiskowa, Festyny rodzinne, Program
BRD - Bezpiecznie chce się żyć, program artystyczny Niepokorna Niepodległa, programy
profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowe.
Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom wśród dorosłych to dofinansowanie
wyjazdów integracyjnych, festynów.
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.
W 2019 roku 9 osób skierowano do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia. Skierowano 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Radomsku o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy opiniowanie
wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku
w gminie sprzedaż alkoholu prowadzona była w 15 placówkach : 14 sklepach i 1 pijalni.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wydatkowano ogółem 43 684,54 zł.

7.2.

Pomoc społeczna

Podmiotem realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żytnie
W 2019 roku GOPS w Żytnie realizował zadania wynikające z:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1507 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020.
poz.111 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.),
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•
•
•
•

•
•
•

uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1111 z późn. zm.),
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1390 poźn. zm.),
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz.2133),

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz.755 z późn. zmi.), (w zakresie dodatków energetycznych),
ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 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 i zadania zlecone - finansowane z budżetu Wojewody.

POMOC SPOŁECZNA
W 2019 roku z pomocy społecznej skorzystało 261 osób co stanowi 5,1 % ogółu mieszkańców
(wg stanu na 31.12.2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 5.111).

Za 2019 rok realizacja świadczeń przebiegała następująco:
przyznano i wypłacono:
• 392 zasiłków stałych dla 42 osób na kwotę - 236.979,47 zł,
• 245 zasiłków okresowych dla 42 osób na kwotę –93.794,61 zł (z czego 93.757,11 zł to środki
wojewody a 37,50 zł to środki budżetu gminy),
• 391 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób na kwotę 21.012,96 zł,
• zasiłki celowe pieniężne i w naturze przyznano na kwotę 54.255,88 zł dla
49 rodzin (najczęściej przyznawane były zasiłki na zakup leków , dokonywano zakupu leków
w naturze, zakup odzieży, żywności , opału, opłata za schronienie),
• przyznano usługi opiekuńcze dla 29 osób , które wykonywało 6 opiekunek, koszt udzielonej
pomocy wyniósł 167.830,50 zł, w ramach programu Opieka 75 plus na realizacje usług
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•

opiekuńczych pozyskano kwotę 18.473,57 zł dla 14 osób, natomiast w ramach programu Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych pozyskano kwotę 11.610,50 zł dla 7 osób.
opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 13 osób na łączna kwotę 355.317,21 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.

ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH
POMOCY SPOŁECZNEJ
pobyt w domach
pomocy społecznej

usługi
opiekuńcze
posiłek
w
szkole
iw
domu

zasiłki
celowe,
pieniężne
i w naturze
składki na
ubezpieczenie
zdrowotne

zasiłek stały

zasiłek
okresowy

Na podstawie przepisów ustawy program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”:
• dożywianiem objęto 176 osób w tym: 107 uczniów, którym wydano 11 561 posiłków na kwotę
39.006,04 zł,
• wypłacono 140 zasiłków na posiłek dla 37 rodzin na kwotę 30.850,00 zł,
• na wniosek dyrektorów szkół przyznano 791 posiłków dla 8 uczniów na kwotę 3.174,00 zł.
Ogólny koszt udzielonej pomocy w ramach programu wyniósł 73.030,04 zł (z czego 57.693,73 zł to
środki wojewody, a 15.336,31 zł to środki własne gminy).
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń w ramach programu wieloletniego
„Posiłek w szkole i w domu” wynosi: 792 zł 00 gr netto na osobę w rodzinie, 1.051 zł50 gr dla osoby
samotnie gospodarujące.
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FORMY POMOCY W RAMACH PROGRAMU
"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
posiłki

posiłki na
wniosek
dyrektorów
szkół

zasiłek na
posiłek

Ponadto udzielane są świadczenia niepieniężne takie jak praca socjalna oraz poradnictwo
i działania informacyjne o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach.
Pomoc społeczna w 2019 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: 5 538 zasiłków rodzinnych dla
277 osób na kwotę 625.594,42 zł
przy zasiłkach rodzinnych wypłacane są dodatki z tytułu:
• wychowywania dziecka w okresie urlopu wychowawczego 29 dodatków dla 7 osób na kwotę
9.219,57 zł,
• z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 27 dodatków na kwotę 26.269,66 zł,
• samotnego wychowywania dziecka 192 dodatki dla 11 osób na kwotę 35.356,98 zł,
• z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 270 dodatków dla 24 dzieci na
kwotę 28.120,17 zł,
• rozpoczęcia roku szkolnego - 602 dodatki dla 186 uczniów na kwotę 29.758,35 zł,
• podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 848 dodatków dla 104 uczniów na kwotę
61.533,64 zł,
• wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 727 dodatków dla 54 dzieci na kwotę
66.064,54 zł,
• wypłacono jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe dla 40 osób na
kwotę 40.000,00 zł,
• wypłacono 120 świadczeń rodzicielskich dla 16 osób na kwotę 112.913,60 zł,
Wypłacane były świadczenia opiekuńcze:
• 1.436 zasiłków pielęgnacyjnych dla 134 osób na kwotę 270.576,43zł,
• 425 świadczeń pielęgnacyjnych dla 37 osób na kwotę 668.314,60 zł,
• 190 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 21 osób na kwotę 115.009,50 zł,
• opłacono 335 składek na ubezpieczenie emeryt. - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 28
osób na kwotę 80.227,16 zł,
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•
•
•

opłacono 174 składki na ubezpieczenie emeryt. - rentowe za 17 osób pobierających specjalny
zasiłek opiekuńczy na kwotę 26.015,75 zł,
wypłacono 29 zasiłków dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 17.980,00 zł,
opłacono 12 składek na ubezpieczenie emeryt. - rentowe za 1 osobę pobierającą zasiłek dla
opiekuna na kwotę 2.047,44 zł,
opłacono 172 składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 16 osób
na kwotę 15.834,12 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 2019 r. ze świadczeń korzystały 34 osoby, którym wypłacono 393 świadczenia na kwotę
162.570,00 zł.
Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniósł 71.811,79 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych przeznaczono w 2019 roku – 2.465.217,72 zł
(w tym: 71.811,79 koszty obsługi, a 2.393.405,93 zł to koszt udzielonych świadczeń). Świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny 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 2019 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 800 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

1% 6%

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego - 6%

3%

Koszty obsługi - 3%
Zasiłek rodzinny z dodatkami 42%

48%
42%

Świadczenia opiekuńcze - 48%
Skł. zdr. św. Pielegnacyjne - 1%

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – RODZINA 500+
W 2019 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /t.j .Dz. U z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm/. W 2019 roku
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wypłacono 7.959 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.965.335,06 zł dla 466 rodzin
(786 dzieci). Liczba dzieci zamieszkujących na terenie gminy Żytno w wieku do 18 r.ż. - wg. stanu
na dzień 31.12.2019 r.- wyniosła 857. Koszt obsługi świadczenia wyniósł 53.876,31 zł.
Łączny koszt świadczenia wychowawczego wyniósł: 4.019.211,37 zł.
Świadczenia wychowawcze są zadaniem zleconym Gminie w całości finansowanym
z budżetu wojewody.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
• matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
• opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na
utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
• opiekunowi prawnemu dziecka, albo
• dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Liczba dzieci, które objęto świadczeniem 500+ na
tle wszystkich dzieci w gminie od 0 do 18-go roku
życia
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POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zorganizowano działania aktywizujące dla bezrobotnych w postaci prac społecznie użytecznych.
W okresie od 21.05.2019 r. do 30.11.2019 r. działaniami objęto 3 osoby długotrwale bezrobotne. Koszt
działań aktywizacyjnych wyniósł 6.424, 20zł (w tym: 3.854,52 zł dotacja z PUP, a 2.569,68 środki
własne). Po upływie okresu wykonywania prac społecznie użytecznych zatrudniono 1 osobę na umowę
zlecenie na 80 godzin - koszt zatrudnienia 1.176,00 zł.
Wydano 11 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, osobom nieubezpieczonym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Koszt realizacji zadania wyniósł 330,00 zł (budżet wojewody).
Osoby z zaburzeniami psychicznymi (4 osoby) dowożone były na zajęcia do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Soborzycach. Koszt dowozu wyniósł 16.279,94 zł (środki własne gminy).
W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z wypłatą dodatków
mieszkaniowych i energetycznych.
• wypłacono 61 dodatków energetycznych dla 6 rodzin na kwotę 963,08 zł + 19,26 zł koszty
obsługi, łącznie 982,34 zł. (budżet wojewody).
• wypłacono 64 dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin na kwotę 10.211,39 zł. (środki własne gminy).
W 2019 roku Ośrodek realizował ustawę o karcie dużej rodziny – pomoc niematerialna dla rodzin
wielodzietnych. Łącznie w 2019 roku o Kartę dużej rodziny w naszej gminie wnioski złożyły 84 rodziny
(w tym: 74 wyłącznie dla rodziców). Koszt realizacji programu wyniósł 490,32 zł (dotacja z budżetu
państwa).
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W 2019 roku w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej GOPS zatrudniał
asystenta rodziny, który swoja pomocą objął 8 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Koszt zatrudnienia asystenta wyniósł 17.512,78 zł i został pokryty w części z dotacji budżetu państwa
w ramach rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2019 r.”
tj. 6.235,00 zł natomiast 11.277,78 zł to wkład środków własnych gminy.
W 2019 roku Gmina Żytno ponosiła odpłatność za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na kwotę 61.451,63zł. Łączny koszt realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku wyniósł 78.964,41 zł.
Ośrodek prowadzi obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, który
realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku odbyły się
4 posiedzenia Zespołu. Realizowano 3 Niebieskie Karty dla ofiar przemocy w rodzinie, powołano
3 grupy robocze, odbyło się 5 posiedzeń grup roboczych. Pomocą objęto 11 osób. Ze wsparcia
psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym w Żytnie z powodu przemocy skorzystało 3 osoby
(w tym 3 osoby doświadczające przemocy), z poradnictwa prawnego 1 osoba, z poradnictwa socjalnego
skorzystała 1 osoba.
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 2019 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie
wypłaty zasiłków szkolnych oraz stypendium socjalnego. Wypłacono stypendia szkolne dla 136
uczniów na kwotę 83.374,19zł (w tym: 66.699,35 zł to środki wojewody, a 16.674,84 zł środki własne
gminy).
Zadaniem, które Ośrodek realizuje od 2018 roku jest rządowy program „Dobry start”, przyjęty
uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 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. W ramach programu w 2019 roku
pomoc otrzymało 572 uczniów na kwotę 171.600,00 zł , koszty obsługi programu wyniosły 5770,00 zł.
Łączny koszt programu w 2019 r to 177.370,00 zł.
Koszt utrzymania GOPS w 2019 roku wyniósł 242.227,49 zł (w tym 89.434,00 zł z budżetu
państwa, a 152.793,49 zł budżetu gminy).

WYDATKI W ZŁ NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ
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PODSUMOWANIE

Udział środków własnych i zewnętrznych
w budżecie GOPS za 2019 r.

Środki
zewnętrzne
90%

Środki własne
10%

Środki własne stanowią 10,30 % budżetu co wynosi 835.128,08 zł.
Natomiast środki zewnętrzne – środki wojewody i inne programy stanowią 89,70 % co daje kwotę
7.269.351,96 zł.
Ogółem na realizacje zadań w 2019 r. GOPS przeznaczył 8.104.480,04 zł

BUDŻET OPS Z PODZIAŁEM
NA POSZCZEGÓLNE RODZA JE
ŚWIADCZEŃ (W %)
Pozostała
działalność
5%

Koszty utrzymania
GOPS
3%
Pomoc społeczna
12%

Świadczenia
rodzinne, fundusz
alimentacyjny oraz
składki wraz z
kosztami obsługi
30%

Świadczenia
wychowawcze wraz z kosztami
obsługi
50%
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Majątek i budżet gminy

VIII.
8.1.

Stan mienia komunalnego

ZBIORCZA INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2019 r.
Wartość środków trwałych - 49.643.773,65 zł
Zwiększenia - 2.047.875,82 zł
Zmniejszenia - 1.081.124,33 zł

Grupa

Podgrupa

Rodzaj

0

Wyszczególnienie
GRUNTY
Użytki rolne
Grunty leśne
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Użytki ekologiczne
Tereny różne
Nieużytki
BUDYNKI I LOKALE

01
02
03
04
05
06
1
10
104
105
106

Budynki niemieszkalne
Budynki magazynowe
Budynki biurowe
Budynki szpitalne i zakłady opieki
społecznej

5,8217
3,2008
55

Wartość na
dzień
31.12.2018 r.
2.753.361,43
934.625,69
16.954,69
1.547.924,10
250.123,76
3.733,19
7.259.131,63

49
1
3
3

7.068.838,84
4.355,00
518.485,56
1.187.582,90

Ilość
224,8882
117,8654
16,0296
81,9707

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień
31.12.2019 r.

764.839,00
204.789,00
8.200,00
550.700,00
650,00
500,00
84.799,94

203.320,00
190.218,00
4.250,00
8.852,00
28.511,50

3.314.880,43
949.196,69
20.904,69
2.089.772,10
250.773,76
4.233,19
7.315.420,07

84.799,94

28.511,50

7.125.127,28
4.355,00
518.485,56
1.187.582,90

-

107
108
109
11
110
12

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

Budynki oświaty nauki i kultury oraz
budynki kultury fizycznej
Budynki produkcyjne, usługowe
i gospodarcze dla rolnictwa
Inne budynki niemieszkalne
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne

10

4.368.451,19

13

306.304,66

19
4
4

683.659,53
150.292,79
150.292,79

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

2

28.511,50

4.424.739,63

-

306.304,66

-

-

683.659,53
150.292,79
150.292,79

40.000,00

-

-

40.000,00

2

40.000,00

-

-

40.000,00

130

34.269.262,05

578.303,34

-

34.847.565,39

29

17.743.220,10

29.260,47

-

17.772.480,57

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

890.842,49
16.852.377,61

29.260,47
-

-

920.102,96
16.852.377,61

77
64
13
24

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

408.032,72
408.032,72
141.010,15

-

15.141.005,06
14.311.004,90
830.000,16
1.934.079,76

7
17

1.701.114,96
91.954,65

141.010,15
-

-

1.842.125,11
91.954,65

6

143.675,54

Kotły grzewcze i parowe
Kotły centralnego ogrzewania

4
4

71.751,03
71.751,03

28

84.799,94

143.675,54
-

-

71.751,03
71.751,03

34
343
4

42
424
48

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

Turbozespoły i zespoły prądotwórcze
oraz reaktory jądrowe
Zespoły prądotwórcze z silnikami
spalinowymi na paliwo lekkie
MASZYNY URZĄDZENIA
I APARATY OGÓLNEGO
ZASTOSOWANIA

2

71.924,51

-

-

71.924,51

2

71.924,51

-

-

71.924,51

228

478.454,10

260.015,95

272.098,32

466.371,73

1

22.600,00

-

-

22.600,00

1

22.600,00

-

-

22 600,00

227

455.854.10

260.015,95

272.098,32

443.771,73

227
8

455.854,10
66.995,00

260.015,95
3.850,00

272.098,32

443.771,73
70.845,00

2

12.740,00

-

-

12.740,00

2
6

12.740,00
54.255,00

3.850,00

-

12.740,00
58.105,00

2
4

25.585,00
28.670,00

3.850,00

-

25.585,00
32.520,00

URZĄDZENIA TECHNICZNE
Urządzenia nieprzemysłowe

1
1

4.838,00
4.838,00

16.875,60
16.875,60

-

21.713,60
21.713,60

Urządzenia przeciwpożarowe
ŚRODKI TRANSPORTU
Pojazdy mechaniczne
Samochody osobowe
Samochody ciężarowe
Samochody specjalne

1
22
22
1
1
11

4.838,00
1.277.863,52
1.229.087,01
6.700 ,00
13.100,00
255.596,28

16.875,60
30.300,00
30.300,00
7.300,00

-

21.713,60
1.308.163,52
1.259.387,01
14000,00
13.100,00
278.596,28

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

29

23.000,00

-

744
746
748
77
778
8
80
802
803
809
020

Autobusy i autokary
Ciągniki
Przyczepy
Tabor pływający
Inny tabor pływający
NARZĘDZIA PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA
Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenia
Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny

4
3
2
20
20

-

Maszyny, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie techniczne
Maszyny, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie pozostałe
Wartości niematerialne i prawne
RAZEM

Roczne czynsze z tytułu najmu mieszkań – 48.450,85 zł
Roczne czynsze komunalne z tytułu dzierżawy gruntów i lokali – 90.100,75 zł
Wartość przedmiotów trwałych będących przedmiotami zbycia w roku 2019 – 177.700,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1.348,95 zł
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636.375,57
313.461,16
3.854,00
48.776,51
48.776,51
2.277.097,48

-

-

326.600,37

560.337,07

636.375,57
313.461,16
3.854,00
48.776,51
48.776,51
2.043.360,78

2.277.097,48

326.600,37

560.337,07

2.043.360,78

-

-

-

-

116.922,23

9.933,00

-

126.855,23

2.160.175,25

316.667,37

560.337,07

1.916.505,55

146.343,41

20.065.90

16.857,44

149.551,87

48.677.022,16

2.085.788,10

1.081.124,33

49.681.685,93

8.2.

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 2019 r.
W 2019 r. zostały wydane zarządzenia Wójta Gminy Żytno następujących sprawach:
Zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w 2019 r.:
1. Nr.Or.0050.1.2019 z dnia 07.01.2019 r.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

dz. nr 1122/84 o pow. 0,0928 ha w Żytnie.
dz. nr 1122/85 o pow. 0,1067 ha w Żytnie.
Nr.Or.0050.6.2019 z dnia 06.02.2019 r.
dz. nr 1122/43 o pow. 0,0948 ha w Żytnie.
dz. nr 69 o pow. 0,39 ha w Budzowie.
Nr. Or.0050.34.2019 z dnia 01.04.2019 r.
dz. nr 749/1 o pow. 0,9460 ha w Małej Wsi.
Nr. Or.0050.52.2019 z dnia 10.06.2019 r.
dz. nr 1122/46 o pow. 0,0882 ha w Żytnie.
Nr. Or.0050.67.2019 z dnia 22.07.2019 r.
dz. nr 1122/47 o pow. 0,0882 ha w Żytnie.
Nr. Or.0050.70.2019 z dnia 07.08.2019 r.
dz. nr 419/2 o pow. 0,30 ha w Sekursku.
dz. nr 438 o pow. 0,09 ha w Sekursku.
dz. nr 1122/45 o pow. 0,1352 ha w Żytnie.
Nr. Or.0050.71.2019 z dnia 28.08.2019 r.
dz. nr 1122/55 o pow. 0,0882 ha w Żytnie.
Nr. Or.0050.81.2019 z dnia 12.09.2019 r.
dz. nr 172 o pow. 0,34 ha w Baryczy.
dz. nr 406/2 o pow. 0,30 ha w Silniczce.

Zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym w 2019 r.:
1. Nr.Or.0050.10.2019 z dnia 28.02.2019 r.
cz. dz. 12 o pow. 0,70 ha Pągów
dz. 5,7 o pow. 1,68 ha Sudzinek
2. Nr.Or.0050.51.2018 z dnia 03.06.2019 r.
dz. nr 349/2 o pow. 0,64 ha Silniczka
3. Nr.Or.0050.69.2019 z dnia 07.08.2019 r.
dz. 435 o pow. 0,62 ha Borzykówka
cz. dz. 697 o pow. 0,20 ha Borzykówka
cz. dz. 218, 697 o pow. 1,30 ha Borzykówka
dz. 69 o pow. 0,39 ha Budzów
dz. 30/2 o pow. 1,37 ha Budzów
cz. dz. 108,109,110 o pow. 0,35 ha Bugaj
dz. 245 o pow. 0,16 ha Ciężkowiczki
cz. dz. 563 o pow. 1,53 ha Czechowiec
cz. dz. 214 o pow. 0,93 ha Czechowiec
dz. 630 o pow. 0,39 ha Czechowiec
dz. 96/8 o pow. 1,5497 ha Grodzisko
dz. 636 o pow. 1,40 ha Grodzisko
dz. 257/6 o pow. 0,1118 ha Grodzisko
dz. 236/3 o pow. 0,1726 ha Grodzisko
dz. 2/4 o pow. 2,53 ha Grodzisko
cz. dz. 131 o pow. 0,69 ha Łazów
cz. dz. 1030 o pow. 0,43 ha Łazów
dz. 667 o pow. 0,16 ha Łazów
cz.dz. 920/2 o pow. 3,00 ha Maluszyn

cz. dz. 352/5 o pow. 0,03 ha Maluszyn
cz. dz. 352/5 o pow. 0,50 ha Maluszyn
cz. dz. 352/5 o pow. 0,42 ha Maluszyn
cz. dz. 546, 460 o pow. 0,92 ha Maluszyn
dz. 331/2 o pow. 0,15 ha Mosty
cz. dz. 28, 29 o pow. 1,54 ha Mosty
dz. 234, 235, 236 o pow. 1,45 ha Pągów
dz. 620 o pow. 0,12 ha Pągów
dz. 457 o pow. 0,69 ha Polichno
cz. dz. 189 o pow. 0,14 ha Rędziny
dz. 337, 355, 430 o pow. 1,23 ha Rędziny
dz. 175 o pow. 0,24 ha Rędziny
dz. 391 o pow. 1,75 ha Sady
dz. 174 o pow. 1,25 ha Silniczka
cz. dz. 56 o pow. 0,50 ha Silniczka
dz. 179/3 o pow. 0,8933 ha Silniczka
dz. 637 o pow. 1,45 ha Silniczka
dz. 221 o pow. 0,74 ha Sudzinek
dz. 803/1 o pow. 0,60 ha Żytno
dz. 1122/86 o pow. 0,2239 ha Żytno
cz. dz. 214 o pow. 0,93 ha Czechowiec
4. Nr.Or.0050.86.2019 z dnia 10.10.2019 r.
dz. 336 o pow. 0,97 ha Maluszyn
cz. dz.352/5 o pow. 1,71 ha Maluszyn
5. Nr.Or.0050.112.1.2019 z dnia 10.12.2019 r.
dz. 227/1 o pow. 2,18 ha Sekursko
dz. 618 o pow. 0,26 ha Silnica
dz. 369, 373, 149, 143, cz. 1224 o pow. 2,13 ha Silnica
dz. 345 o pow. 0,10 ha Sudzin
dz. 90 o pow. 0,53 ha Sudzin
dz. 61/4 o pow. 0,59 ha Pukarzów
dz. 6/1, 242 o pow. 2,23 ha Pukarzów
dz. 1522 o pow. 0,48 ha Żytno
Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w czwartym
przetargu:
1. Nr.Or.0050.9.2019 z dnia 25.02.2019 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.
do kwoty w IV przetargu 8.500,00 zł.)
Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim
przetargu:
1. Nr.Or.0050.63.2019 z dnia 09.07.2019 r.
dz. nr 69 o pow. 0,39 ha Budzów (z kwoty w I przetargu 36.800,00 zł,
do kwoty w II przetargu 27.600,00 zł.)

32

WYKAZY nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 r.
Wykazy z dnia:
Nr działki

miejscowość

Data sprzedaży

(bud.) Silniczka

sprzedano
10.04.2019 r.
sprzedano
09.05.2019 r.

1. 09.01.2019 r.

dz. nr 126/5

Powierzchnia w
ha
o pow. 0,0600

2. 09.01.2019 r.

dz. nr 1122/59

o pow. 0,0880

(bud.) Żytno

3. 14.02.2019 r.

dz. nr 1122/84

o pow. 0,0928

(bud.) Żytno

4. 14.02.2019 r.

dz. nr 1122/85

o pow. 0,1067

(bud.) Żytno

5. 12.03.2019 r.

dz. nr 1122/43

o pow. 0,0948

(bud.) Żytno

6. 12.03.2019 r.

dz. nr 69

o pow. 0,3900

(bud.) Budzów

7. 07.05.2019 r.

dz. nr 749/1

o pow. 0,9460

8. 29.07.2019 r.

dz. nr 1122/46

o pow. 0,0882

(rolna) Mała
Wieś
(bud.) Żytno

9. 20.08.2019 r.

dz. nr 1122/47

o pow. 0,0882

(bud.) Żytno

10. 09.09.2019 r.

dz. nr 1122/45

o pow. 0,1352

(bud.) Żytno

11. 09.09.2019 r.
12. 16.09.2019 r.
13. 16.09.2019 r.
14. 25.11.2019 r.
15.25.11.2019 r.

dz. nr 1122/55
dz. nr 438
dz. nr 419/2
dz. nr 172
dz. nr 406/2

o pow. 0,0882
o pow. 0,09
o pow. 0,30
o pow. 0,34
o pow. 0,30

(bud.) Żytno
(bud.) Sekursko
(bud.) Sekursko
(rolna) Barycz
(rolna) Silniczka

sprzedano
19.08.2019r.
sprzedano
19.08.2019r.
sprzedano
19.08.2019 r.
sprzedano
25.10.2019 r
sprzedano
20.12.2019 r
sprzedano
20.12.2019 r

WYKAZY nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2019 r.
Wykazy z dnia:
1. 06.02.2019 r.
dz. nr 701
o pow. 0,34 ha
w Żytnie
2. 25.02.2019 r.
dz. nr 41/4
o pow. 1,63 ha
w Łazowie
3. 16.07.2019 r.
cz. dz. nr 121
o pow. 1,00 ha
w Maluszynie
4. 07.08.2019 r.
cz. dz. nr 745/2
o pow. 1,20 ha
w Silnicy
5. 04.09.2019 r.
dz. nr 299, 434
o pow. 0,81 ha
w Sudzinie
6. 04.09.2019 r.
dz. nr 176/1, 176/2
o pow. 1,29 ha
w Pukarzowie

Lp.

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

Aktualne umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żytno
w poszczególnych miejscowościach w 2019 r.
Miejscowość
Mienie Gminy
Skarb Państwa
Ilość umów
Roczny czynsz zł
Ilość
Roczny czynsz zł
umów
Barycz
Borzykowa
Borzykówka
Bugaj
Budzów
Czechowiec
Ciężkowiczki

1
1
4
4
4
1

15,00
101,50
128,40
225,60
222,90
10,00
33

1
-

15,00
-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Grodzisko
Kępa
Łazów
Maluszyn
Mosty
Pągów
Polichno
Pukarzów
Rędziny
Sekursko
Sady
Silniczka
Silnica
Sudzin
Sudzinek
Żytno
Ogółem

5
1
2
7
1
3
1
4
3
3
1
5
5
2
1
5

352,40
15,00
77,10
472,10
14,40
98,70
66,30
503,40
419,00
392,00
187,40
755,70
1075,50
38,10
182,00
362,90

2
1
2
2
2
2
4
2
1
1
1

40,40
66,20
53,60
134,80
339,00
57,00
171,00
1405,00
11,00
21,00
45,00

64 szt.

5.715,40 zł.

21 szt.

2.359,00 zł.

Sprzedaż działek i ceny gruntów w 2019 r. z Mienia Komunalnego Gminy Żytno.
Lp. Położenie
działki

Nr dz.

1.

Łazów

602

2.

Silniczka

126/5

3.

Żytno

4.

Sekursko

436/2

5.

Budzów

6.

Mała
Wieś

7.

Pow.
w ha

Ogółem
w zł

Cena
VAT
z przetargu 23%
w zł
0,1600 22.310,00
-

22.310,00

0,06

5.000,00

-

5.000,00

17.550,00

-

17.550,00

0,1700

8.600,00

-

8.600,00

69

0,3900

27.880,00

-

27.880,00

749/1

0,9460

31.310,00

-

31.310,00

Żytno

1122/46 0,0882

18.100,00

-

18.100,00

8.

Żytno

1122/47 0,0882

18.100,00

-

18.100,00

9.

Żytno

1122/45 0,1352

28.850,00

-

28.850,00

2,1256 177.700,00

-

177.700,00

Ogółem

1122/59 0,0880

9 dz.
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Akt Notarialny

Akt. Not .Rep. A Nr 910/2019
z dnia 01.03.2019 r.
Akt. Not. Rep .A Nr
1633/2019 z dnia
10.04.2019 r.
Akt. Not. Rep .A Nr
2090/2019 z dnia
09.05.2019 r.
Akt Not .Rep .A Nr
2098/2019 z dnia
09.05.2019 r.
Akt Not. Rep. A Nr
4082/201 z dnia
19.08.2019 r.
Akt Not. Rep. A Nr
4074/2019 z dnia
99.08.2019 r.
Akt Not. Rep. A Nr
5578/2019 z dnia
25.10.2019 r.
Akt Not. Rep. A Nr
6542/2019 z dnia
20.12.2019 r.
Akt Not. Rep. A Nr
6550/2019 z dnia
20.12.2019 r

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego we własność:

•
•

Dz. nr 1581/9 o pow. 0,1785 ha – Żytno,
Dz. nr 885/5 o pow. 0,0084 ha – Żytno.

Grunty przejęte na własność Gminy Żytno w 2019 r. - grunty skomunalizowane:
Lp.
Numer działki, powierzchnia
Miejscowość
Dokument własności
1.
Dz. nr 406/2 o pow. 0,30 ha
Silniczka
Dec. Komunalizacyjna z dnia
20.12.2018 r.
2.
Dz. nr 1394/1 o pow. 0,78 ha
Żytno
Dec. Komunalizacyjna z dnia
28.02.2019 r.
3.
Dz. nr 9 o pow. 2,95 ha
Łazów
Dec. Komunalizacyjna z dnia
04.04.2019 r.
4.
Dz. nr 643 o pow. 0,31 ha
Czechowiec Dec. Komunalizacyjna z dnia
04.06.2019 r.
5.
Dz. nr 954 o pow. 0,65 ha
Łazów
Dec. Komunalizacyjna z dnia
04.06.2019 r.
6.
Dz. Nr 438 o pow. 0,09 ha
Sekursko
Dec. Komunalizacyjna z dnia
03.06.2019 r.
7.
Dz. nr 30 o pow. 0,63 ha
Magdalenki Dec. Komunalizacyjna z dnia
12.06.2019 r.
8.
Dz. nr 236/3 o pow. 0,1726 ha
Grodzisko
Dec. Komunalizacyjna z dnia
03.06.2019 r.
9.
Dz. nr 176/1 o pow. 0,86 ha
Pukarzów
Dec. Komunalizacyjna z dnia
03.07.2019 r.
10.
Dz. nr 176/2 o pow. 0,50 ha
Pukarzów
Dec. Komunalizacyjna z dnia
03.07.2019 r.
11.
Dz. nr 319 o pow. 0,24 ha
Rogaczówek Dec. Komunalizacyjna z dnia
11.07.2019 r.
12.
Dz. nr 637 o pow. 1,45 ha
Silniczka
Dec. Komunalizacyjna z dnia
03.07.2019 r.
13.
Dz. nr 365 o pow. 0,23 ha
Sudzin
Dec. Komunalizacyjna z dnia
02.07.2019 r.
14.
Dz. nr 237 o pow. 1,46 ha
Grodzisko
Dec. Komunalizacyjna z dnia
23.08.2019 r.
15.
Dz. nr 1223 o pow. 0,51 ha
Silnica
Dec. Komunalizacyjna z dnia
02.10.2019 r.
16.
Dz. nr 443 o pow. 0,360 ha
Rędziny
Dec. Komunalizacyjna z dnia
02.10.2019 r.
17.
Dz. nr 18, 27, 49, 61, 70, 78, 82,
Bugaj -drogi Dec. Komunalizacyjna z dnia
118, 133, 165/2, 208, 231/2,
11.04.2019 r.
241/2, 288/2, 306, 352, 361, 449,
460, 473, 486, 492, 499, 506, 509,
515 o łącznej pow. 5,5031 ha
18.
Dz. nr 1/2, 18/2, 114/2, 131, 183, Żytno - drogi Dec. Komunalizacyjna z dnia
226, 499, 691, 850, 875, 878,
01.07.2019 r.
1119, 1165/2 o łącznej pow. 5,58
ha
19.
Dz. nr 53, 227, 333, 334, 341,
Żytno - drogi Dec. Komunalizacyjna z dnia
342, 369, 404, 466, 501, 536, 537,
04.07.2019 r.
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
35

20.

21.

Dz. nr 13/2, 88/2, 110, 143,
173/2, 178, 201, 265, 272, 283,
297, 321, 394, 404, 417, 431, 432,
492, 493, 514, 518, 526, 555, 600,
635, 682, 695, 702, 768, 772, 785,
813, 818, 820, 914, 915, 928, 929,
930, 938 o łącznej pow. 16,7904
ha
Dz. nr 30, 36, 42, 135, 207, 248,
259, 294, 307, 313, 340, 362, 381,
384, 411, 443, 479, 507, 532,
563/1, 518, 573, 643, 672, 687,
746, 761, 768, 829, 833, 863 o
łącznej pow. 11,93 ha

Borzykowadrogi

Dec. Komunalizacyjna z dnia
03.07.2019 r.

Mała Wieś drogi

Dec. Komunalizacyjna z dnia
12.11.2019 r.

Razem: 135 działek o ogólnej pow. 66,6561 ha.
Obecnie w trakcie komunalizacji pozostały następujące działki:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nr działki
Dz. nr 591
Dz. nr 550/3
Dz. nr 249/2
Dz. nr 406
Dz. nr 318
Dz. nr 438
Dz. nr 176
Dz. nr 742/1
Dz. nr 742/2
Dz. nr 620
Dz. nr 361
Dz. nr 285
Dz. nr 131
Dz. nr 572
Dz. nr 594
Dz. nr 632
Dz. nr 48/2
Dz. nr 155/2
Dz. nr 221
Dz. nr 55, 67, 68, 99, 112, 135,
140,141, 147, 180, 246, 247, 314,
316, 356, 362, 372, 375, 400, 414,
425, 426, 487, 530, 545, 550, 551,
552, 553, 554, 611, 785, 800, 807,
811, 860, 1236

Powierzchnia w ha
o pow. 0,30
o pow. 0,30 ha
o pow. 1,37 ha
o pow. 0,16 ha
o pow. 0,09 ha
o pow. 0,09 ha
o pow. 1,68 ha
o pow. 0,17 ha
o pow. 0,07 ha
o pow. 0,12 ha
o pow. 0,38 ha
o pow. 0,42 ha
o pow. 1,03 ha
o pow. 1,00 ha
o pow. 0,39 ha
o pow. 0,22 ha
o pow. 0,30 ha
o pow. 0,30 ha
o pow. 0,74 ha
o łącznej pow. 14,78
ha

Miejscowość
Czechowiec
Rędziny
Silnica
Kozie Pole
Kozie Pole
Sekursko
Silniczka
Mała Wieś
Mała Wieś
Pągów
Rogaczówek
Kozie Pole
Łazów
Sekursko
Sekursko
Sekursko
Bugaj
Rogaczówek
Sudzinek
Łazów – drogi

21.

Dz. nr 4, 26, 192, 193, 197, 228,
343, 344, 380, 388, 464, 465, 342/3,
342/1
Dz. nr 17, 56, 65, 85, 88, 122,
133,140, 157, 167, 177, 178

o łącznej pow. 6,46 ha

Sady – drogi

o łącznej pow. 6,20 ha

Budzów – drogi

22.
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Umowy dzierżawy na nieruchomości Gminy Żytno w 2019r. 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Najemca płacił Wynajmującemu czynsz dzierżawny
w wysokości: 1282,64 zł.
+ 23 % VAT t.j. 295,00 zł. = 1.577,64 zł. miesięcznie.
Zgodnie z § 6 ust. 2 punkt ,,d” umowy stawka nie ulega w 2019 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.
2. Gabinet Stomatologiczny – lek. stom. Pani Joanna Jeziorska
Ośrodek Zdrowia Żytno – o pow. 27 m².
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Najemca płacił wynajmującemu czynsz w wysokości:
206,55 zł + 23%VAT t.j 47,51 zł = 254,06 zł. miesięcznie.
3. Gabinet Stomatologiczny – lek. stom. Pani Dominika Rumin-Plucińska
Ośrodek Zdrowia Maluszyn– o pow. 18,25 m².
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Najemca płacił wynajmującemu czynsz w wysokości
139,61 zł + 23%VAT t.j 32,11 zł = 171,72 zł. miesięcznie.
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „FUKS” – P. Rosa Dariusz Żytno
Umowa dzierżawy z dnia 01.06.2019 r. na czas określony do 31.05.2020 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 17.05.2012r.
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,
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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 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 na okres od dnia
25.05.2016 r. do 24.05.2023 r.
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 05.11.2020 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 na okres od dnia
20.05.2014 r. na czas nieokreślony.
12. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 30.08.2011 r. na działkę nr 794/1 o pow. 7000m² oraz
zlokalizowanych na tej działce budynków w tym budynku głównego po byłej szkole w Silnicy.
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia na czas nieoznaczony.
13. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 15.04.2019 r. na część działki nr 288 w Silniczce
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia na okres od dnia
15.04.2019 r. do dnia 14.04.2029 r.
14. STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Umowa Najmu zawarta w dniu 02.11.2018 r. na działki nr 211/8, 211/4, 211/5 o pow. 0,50 ha
w Żytnie.
Najemca uiszczał Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 600,00 zł. netto + 23% VAT .
15. Koło Gospodyń Wiejskich w Silniczce
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 15.05.2019 r. na część działki nr 287 w Silniczce.
Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia na okres od dnia
15.05.2019 r. do dnia 14.05.2029 r.
16. 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 166,00 zł + 23º/ₒ VAT t.j 38,18
zł = 204,18 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. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
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cz. dz. 2/1 o pow. 85 m². W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Najemca płacił Wynajmującemu
czynsz w wysokości
1205,30 zł. + 23% VAT t.j 277,22 zł. = 1.482,52 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dzierżawca płacił Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości 694,00
zł. + 23% VAT t.j. 159,62 zł. = 853,62 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. miesięczny czynsz wynosił 345,60 zł. + 23 % VAT
t.j. 79,49 zł. = 425,09 zł.
4. 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. W okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Najemca płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości 1485,92 zł netto +23% VAT t.j 341,76 zł
=1827,68 zł. miesięcznie.

8.3.

Budżet gminy

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 2019 rok.
Budżet Gminy Żytno na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018
roku uchwałą Nr III/21/18 w wysokości:
• po stronie dochodów w kwocie - 21 679 397,89 zł
• po stronie przychodów w kwocie - 0,00 zł
• po stronie wydatków w kwocie - 20 612 180,77 zł
• po stronie rozchodów w kwocie - 1 067 217,12 zł
Ww. uchwała Rady Gminy stanowiła podstawę gospodarki finansowej Gminy Żytno na 2019 rok.
W trakcie 2019 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 2019 r. wynosi 24 051 579,78 zł
w tym: majątkowe 583 263,24 zł, wykonanie 24 043 938,33 zł co stanowi 99,97% wykonania planu
ogółem w tym: majątkowe 677 053,37 zł co stanowi 116,08% wykonania planu.
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STRUKTURA DOCHODÓW
Dochody własne
24%
Subwencja ogólna
39%

Dotacje
37%

Struktura uzyskanych dochodów
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania

Dochody własne
Dotacje
Subwencja ogólna

5 534 586,96
9 062 230,82
9 454 762,00

5 665 691,84
8 923 484,49
9 454 762,00

102,37
98,47
100,00

%
struktura
wykonania
23,57
37,11
39,32

DOCHODY OGÓŁEM

24 051 579,78

24 043 938,33

97,73

100,00

Struktura dochodów rok do roku (2018:2019)
Zwiększył się udział dochodów własnych w dochodach ogółem o 3,81 p.p.. , o podobną wielkość
zmniejszył się udział dotacji. W obszarze subwencji odnotowano stagnację.
Znaczny wpływ na wykonane dochody budżetowe w 2019 r. mają subwencje, które stanowią
39,32 % całości dochodów budżetowych. Kolejną równie ważną składową są dotacje z ponad 37 %
udziałem i dochody własne z ponad 23 %.
Stopień realizacji dochodów własnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa w podatku
dochodowym od osób
prawnych 002
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania

%
Struktura
wykonania

5 000,00

6 055,03

121,10

0,11
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budżetu państwa w podatku
dochodowym od osób
fizycznych 001
Podatek rolny 032
Podatek od nieruchomości 031
Podatek leśny 033
Podatek od środków
transportowych 034
Podatek od spadków i darowizn 036
Wpływy z opłaty skarbowej 041
Wpływy z opłaty targowej 043
Podatek od działalności
gospodarczej osób
fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej 035
Podatek od czynności
cywilnoprawnych 050
Wpływy z usług 083
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
095
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 046, 048, 049, 055, 067, 069
Dochody z majątku gminy 075,
077,076, 078, 080, 087
Pozostałe dochody 091, 092, 097, 236
Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub
wykorzystanych
z naruszeniem procedur,
pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 090, 291

2 381 202,00

2 403 760,00

100,95

42,43

613 757,00
970 587,00
250 736,00

601 436,54
957 843,44
248 662,13

97,99
98,69
99,17

10,61
16,91
4,39

34 096,00
15 000,00
13 000,00
5 000,00

29 077,00
25 822,00
11 377,00
44 434,00

85,28
172,15
87,52
88,68

0,51
0,46
0,20
0,08

1 000,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00
40 500,00

129 998,13
40 975,19

144,44
101,17

2,29
0,72

0,00

18 655,61

----

0,33

785 250,32

735 368,36

93,65

12,98

208 119,24

319 145,11

153,35

5,63

105 939,40

124 788,62

117,79

2,20

15 400,00

8 293,68

53,86

0,15

OGÓŁEM

5 534 586,96

5 665 691,84

102, 37

100,00

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 42,43 % dochodów własnych.
Kolejną istotną pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości – 16,91 % i podatek rolny
– 10,61 %.
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Stopień realizacji dotacji celowych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Dotacje celowe 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
200
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 w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
205
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
Środki przekazane z państwowych
funduszy celowych na realizację zadań
bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych
217
Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
232

%
struktury
wykonania

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania

26 775,00

26 775,00

100

0,30

3 490 803,43

3 441 854,66

98,60

38,57

859 461,65

811 139,10

94,38

9,09

84 000,00

79 800,00

95,00

0,89

4 050 000,00

4 019 211,37

99,24

45,04

11 610,50

11 610,50

100

0,13

22 020,00

22 020,00

100,00

0,25
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Dotacje celowe otrzymane
od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego
233
Dotacje celowe 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
620
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin
633
Środki przekazane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
635
Dotacje celowe otrzymane
z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień
między jednostkami
samorządu terytorialnego
663
OGÓŁEM

14 614,00

14 614,00

100

0,16

221 307,39

221 307,39

100

2,48

3 285,20

3 285,20

100,00

0,04

73 820,00

73 820,00

100

0,83

204 533,65

198 047,27

96,83

2,22

9 062 230,82

8 923 484,49

98,47

100,00

W ogólnej kwocie zrealizowanych dotacji aż 83,61 % to dotacje na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rządowej. Zadania własne gminy zarówno bieżące jak i inwestycyjne zostały
wsparte kwotą stanowiącą 16,39 % dotacji zrealizowanych ogółem. Z czego głównie:
• dotacje z udziałem środków europejskich - 3,67%
• dotacje z udziałem środków z województwa - 2,38%
• dotacje z udziałem środków z powiatu - 0,25%
• środki z państwowych funduszy celowych - 0,96%
Stopień realizacji subwencji ogólnej
WYSZCZEGÓLNIENIE
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania

5 108 024,00

5 108 024,00

100,00

43

%
struktury
wykonania
54,03

samorządu terytorialnego
Część równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin

4 152 279,00

4 152 279,00

100,00

43,92

194 459,00

194 459,00

100,00

2,05

OGÓŁEM

9 454 762,00

9 454 762,00

100,00

100,00

Najbardziej znaczącym składnikiem subwencji ogólnej jest część wyrównawcza subwencji, która
stanowi 54,03% wykonania planu subwencji.
W relacji rok do roku udział części wyrównawczej subwencji ogólnej zwiększył się o 1,75 p.p.
natomiast zmniejszył się o 2,1 p.p. udział części oświatowej.
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 7,22% dochodów własnych Gminy, natomiast 1,70% dochodów
ogółem Gminy. Wartość tych wskaźników zmniejszyła się w porównaniu do 2018 roku o odpowiednio
3,81 p.p. i 0,43 p.p..
Skutki
ŁĄCZNE obniżenia
WYSZCZEGÓLNIENIE SKUTKI górnych
w 2019 r.
stawek
podatków

Podatek od nieruchomości

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

Skutki
wydanych
decyzji w
sprawie
umorzeń
zaległości
podatkowych

Skutki
wydanych
decyzji
w sprawie
rozłożenia
na raty

140 027,65

241 118,8

687,2

-

Podatek rolny

381
833,65
3 927

-

-

3927

-

Podatek leśny

127

-

-

127

-

Podatek od spadków
i darowizn

-

-

-

-

-

Podatek od środków
transportowych

23 736,00

23 736,00

-

-

-

409
623,65

163 763,65

241 118,80

4 741,20

0,00

OGÓŁEM

Znaczny wpływ na poziom dochodów mają istniejące zadłużenia z tytułu podatków i opłat. Kwota
ta wynosi 1 160 063,65 zł co stanowi 20,47% dochodów własnych Gminy, natomiast 4,82% dochodów
ogółem Gminy. Odnotowano znaczny, bo aż ponad 60% spadek zadłużenia z tytułu podatku od
nieruchomości od osób prawnych oraz niewielki wzrost z tytułu niezrealizowanych dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Czynsze dzierżawne z tytułu użytkowania
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Kwota
zadłużenia
377,00
17412,86

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 zleconych ustawami /zaliczka
alimentacyjna, fundusz alimentacyjny
Wpływy ze sprzedaży składników majątku
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
OGÓŁEM

50 627,00
87 163,64
43 113,88
7 433,93
4 166,00
2 482,00
386,87
13 430,27
75 335,98
7 400,00
707 135,46
7 128,76
58,00
23 949,61
112 462,39
1 160 063,65

W 2019 r. wystawiono 495 szt. upomnień na łączną kwotę 147 545,69 zł, z tego zrealizowano 250
szt. na kwotę 60 890,42 zł. Dodatkowo wystawiono 78 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66 372,04
zł , z tego zrealizowano 10 szt. o łącznej wartość 6 062,19 zł.
DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE
010
ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630
TURYSTYKA
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I CHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
754

PLAN

%
%
realizacji struktury
WYKONANIE planu wykonania

640 168,47

627 152,25

97,97

2,61

221 589,00

233 758,87

105,49

0,97

189 741,00

189 741,00

100

0,79

156 347,00

255 926,22

163,69

1,06

232 825,40

223 766,27

96,11

0,93

54 837,00

54 517,36

99,42

0,23
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BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
756
DOCHODY OD
OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
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

20 689,00

20 689,00

100

0,09

4 471 449,00

4 504 891,24

100,75

18,74

9 558 528,85

9 559 128,85

100

39,76

261 894,72

259 968,17

99,26

1,08

330,00

330,00

100

0,00(1)

570 831,50

553 980,64

97,05

2,30

91 200,00

66 699,35

73,14

0,28

6 777 595,00

6 699 022,29

98,84

27,86

773 553,84

764 367,46

98,81

3,18

30 000,00

29 999,36

100

0,12

99,97

100,00

RAZEM 24 051 579,78 24 043 938,33

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 627 152,25 zł
• za dzierżawę obwoów łowieckich – 4 283,78 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) – 616 807,43 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 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” – 6 061,04 zł
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DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 233 758,87 zł
• dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego /Starostwo Powiatowe/ na zimowe i letnie
utrzymanie dróg - 22 020,00 zł
• dotacja ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia
gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych –
Załawie” – 119 263,26 zł
• dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. A. Krajowej w Żytnie” – 73 820,00 zł
• środki z tytułu odzyskanych przez komornika należności – 18 655,61 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 189 741,00 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 pn. „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy
i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji
i odpoczynku w miejscowości Maluszyn” - 189 741,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 255 926,22 zł
• za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 348,95 zł
• za sprzedaż działek – 177 700,00 zł
• odszkodowanie zgodnie z decyzją wojewody – 74 355,00 zł
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 522,27 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA– 223 766,27 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /U.W) - 90 450,88 zł
• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5%), za udostępnienie
danych osobowych) – 1,55 zł
• wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu dokumentu, odpis, specyfikacje, decyzje
o warunkach zabudowy itp. ) – 3 507,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny PFZ) - 8 005,40 zł
• za wynajem autobusów szkolnych, placu, sali - 9 498,73 zł
• odsetki od należności – 631,47 zł
• środki ze sprzedaży składników majątku – 371,24 zł
• środki na realizacje zadania „Rybacki Piknik Plenerowy pod nazwą Ryby Mają Głos
– 31 500,00 zł
• środki wg umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa –
79 800,00 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTA– 54 517,36 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /aktualizacja stałego
rejestru wyborców - 1 117,00 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do Sejmu
i Senatu – 23 449,00 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory uzupełniające
do rady gminy - 6 474,36 zł
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•

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory do
Parlamentu Europejskiego – 23 477,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– 20 689,00 zł
• pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową dla jednostek OSP – 20 689,00 zł
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 4 504 891,24 zł
• podatek od nieruchomości- 957 843,44 zł
• podatek rolny – 601 436,54 zł
• podatek leśny- 248 662,13 zł
• podatek od środków transportowych – 29 077,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych – 129 998,13 zł
• odsetki – 4 327,74 zł
• podatek od spadków i darowizn - 25 822,00 zł
• wpływy z opłaty targowej - 4 434,00 zł
• wpływy z różnych opłat – 2 893,60 zł
• wpływy z opłaty skarbowej - 11 377,00 zł
• za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 69 053,60 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 946,03 zł
• opłata eksploatacyjna – 2 205,00 zł
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
• podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 403 760,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych – 6 055,03 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 9 559 128,85 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 152 279,00 zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 108 024,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 194 459,00 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
(fundusz sołecki) – 103 766,85 zł
• komisja egzaminacyjna (opłata) – 600,00 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 259968,17 ZŁ
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(wychowanie przedszkolne w 2019 r.) – 16 836,00 zł
• odpłatność za wyżywienie w przedszkolu – 80 610,50 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(wychowanie przedszkolne w 2019 r.) – 77 165,00 zł
• 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)– 36 121,95
• dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych – Tablice multimedialne –
28 000,00 zł
• darowizna na zakup wyposażenia – 4 592,00 zł
• środki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola
w Gminie Żytno – 16 642,72 zł
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DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 330,00 zł
• 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) – 330,00 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA – 553 980,64 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 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 –
21 012,96 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(wypłata zasiłków okresowych) - 93 757,11 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) - 982,32 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(wypłata zasiłków stałych) – 235 350,73 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(utrzymanie GOPS) – 89 434,00 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze – 25 665,72 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(dożywianie dzieci w szkołach) – 57 693,73 zł
• dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 18 473,57 zł
• środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie
usług opiekuńczych – 11 610,50 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 66 699,35 zł
• 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) - 66 699,35 zł
DZIAŁ 855 RODZINA – 6 699 022,29 zł
• odsetki od dotacji (świadczenie wychowawcze) - 160,31 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 – 4 019 211,37 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenie wychowawcze)
- 4 000,00 zł
• odsetki od dotacji (świadczenia rodzinne) – 653,39 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) - 2 449 394,40 zł
• dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego – 22 637,52 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne) –
3 479,98 zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (karta dużej rodziny) – 490,32 zł
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•
•
•

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dobry start) – 177 370,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(Asystent Rodziny) – 6 235,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składka na ub. zdrowotne opłacana za
podopiecznych pobierających zasiłek pielęgnacyjny ) – 15 390,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 764 367,46 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•

opłaty z tytułu odpadów komunalnych – 562 081,53 zł
koszty upomnień (odpady) – 999,21 zł
energia elektryczna oświetlenie dróg (Wielgomłyny) - 1 339,85 zł
wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 392,76 zł
koszty upomnień (czynsze) - 46,40 zł
czynsze 130 546,20 zł
energia elektryczna (budynki czynszowe) – 4 470,89 zł
odsetki od nieterminowych wpłat - 1 000,62 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 - „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu
wraz z terenem przyległym” - 63 490,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 29 999,36 zł

•

dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych –
29 999,36 zł

Wydatki
Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w 2019 roku w wysokości 21 682 810,36 zł, co
w stosunku do planu 23 299 275,87 zł stanowi 93,06% realizacji planu. Wydatki majątkowe
zaplanowano na poziomie 971 682,00 zł., zrealizowano w wysokości 764 881,25 zł. co stanowi 78,72%
realizacji planu.
Struktura zrealizowanych wydatków
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wydatki majątkowe
w tym:

•
•

finansowane z udziałem
środków europejskich
dotacje

Wydatki bieżące
w tym:

•

wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń
- ze środków własnych
- ze środków europejskich

764 881,25

%
wykonania
planu
78,72

%
struktury
wykonania
3,53

68 490,00

63 590,00

92,85

0,29

126 572,00

89 572,00

70,77

0,41

22 327 593,87

20 917 929,11

93,69

96,47

8 687 508,52

8 409 770,22

96,80

38,79

8 682 209,52
5 299,00
545 771,00

8 404 471,22
5 299,00
449 500,00

96,80
100
82,36

38,76
0,03
2,07

PLAN

WYKONANIE

971 682,00
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•
•

dotacje na zadania bieżące
obsługa długu
pozostałe wydatki
RAZEM

56 688,77
47 918,09
13 042 924,58 12 010 740,80

84,53
92,09

0,22
55,39

23 299 275,87 21 682 810,36

93,06

100,00

Wydatki ogółem w 2019 roku, w relacji do planu, zostały zrealizowane w 93,06 %, majątkowe
w ponad 78 % natomiast bieżące w prawie 94%. W podziale na główne grupy wydatków bieżących
największe środki zaangażowane były w pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od
nich.

STRUKTURA WYDATKÓW

wydatki majątkowe

wynagrodzenia i pochodne

dotacje na zadania bieżące

pozostałe wydatki

WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

%
%
WYKONANIE realizacja struktury
planu wykonania

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400 WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANI W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

669 979,11

653 287,22

97,51

3,01

30 000,00

0,00

------

0,00

969 294,00

698 393,74

72,05

3,22

10 025,00

10 023,39

99,98

0,05

21 259,87

17 708,00

83,29

0,08

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
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2 398 898,66

2 106 191,76

87,80

9,72

54 837,00

54 517,36

99,42

0,25

225 276,80

216 595,44

96,15

1,00

57 688,77
254 388,00

48 118,09
60 073,00

83,41
23,61

0,22
0,28

7 955 989,88
132 968,90
1 347 349,36

7 721 507,14
55 608,66
1 303 490,60

97,05
41,82
96,74

35,61
0,26
6,01

114 000,00

83 374,19

73,14

0,38

6 847 579,22

6 755 023,31

98,65

31,15

1 274 552,40

1 120 573,99

87,92

5,17

796 624,60

641 013,80

80,47

2,96

138 564,30

137 310,67

99,09

0,63

23 299 275,87

21 682 810,36

93,06

100,00

751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
755 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA
757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
800 OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 OCHRONA ZDROWIA
852 POMOC SPOŁECZNA
854 EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
855 RODZINA
901 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
921 KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
RAZEM

Struktura wykonania wydatków w podziale na działy klasyfikacji z roku na rok jest bardzo podobna.
Jest kilka pozycji gdzie udział w wydatkach ogółem znacznie spadł lub wzrósł. W dziale rolnictwo
i łowiectwo obserwujemy ponad 9% spadek udziału. Jest to spowodowane tym, że w 2018 roku została
w tym obszarze przeprowadzona duża inwestycja w związku z tym wydatki były dużo większe niż
w 2019r. Poza tym w dwóch działach wystąpił znaczny wzrost udziału. W dziale „Rodzina” wzrost
o ponad 4 p.p. co jest spowodowane tym, iż od miesiąca lipca 2019 roku zostało zniesione kryterium
dochodowe na pierwsze dziecko przy uprawnieniu do świadczenia 500+, oraz wzrostem świadczenia
pielęgnacyjnego. W dziale „Oświata i wychowanie” wzrost o prawie 4 p.p., czego powodem jest przede
wszystkim wzrost wynagrodzeń nauczycieli
Realizacja wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan
669 979,11 zł
wykonanie
653 287,22 zł
co stanowi
97,51% planu
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące
plan
20 000,00 zł
wykonanie
14 151,40 zł
52

co stanowi

70,76 % planu

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do wybudowanej
siedzi kanalizacyjnej.
wydatki majątkowe
plan
20 000,00 zł
wykonanie
10 585,00 zł
co stanowi
52,93 % planu
Wydatkowano środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy przy realizacji zadania pn.
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji.
Dodatkowo wydatkowano środki na dokumentacje projektową i przetargową oraz na opracowanie
analizy efektywności kosztowej dla wspomnianego zadania.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące
plan
12 171,68 zł
wykonanie
11 743,39 zł
co stanowi
96,48 % planu
Odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego za 2019 r. do Izy Rolniczej
Rozdział 01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
617 807,43 zł
wykonanie
616 807,43 zł
co stanowi
99,84 % planu
W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako
zadanie zlecone. Zwrot dla rolników to kwota 604 713,18 zł., na wynagrodzenie i pochodne
wydatkowano 9 650,00 oraz 2 444,25 zł na artykuły papiernicze.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ
plan
30 000,00 zł
wykonanie
0,00 zł
co stanowi
0,00 % planu
Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej
wydatki majątkowe
plan
30 000,00 zł
wykonanie
0,00 zł
co stanowi
0,00 % planu
Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny
rzeki Pilicy Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno”. Gmina oczekuje na decyzję o przyznaniu dotacji.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan
969 294,00 zł
wykonanie
698 393,74 zł
co stanowi
72,05 % planu
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Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące
plan
22 020,00 zł
wykonanie
22 020,00 zł
co stanowi
100 % planu
Wydatkowano środki na realizację porozumienia z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
plan
447 274,00 zł
wykonanie
267 377,02 zł
co stanowi
59,78 % planu
W rozdziale tym wydatkowano środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w wysokości
46 666,68 zł oraz letnie utrzymanie dróg 17 496,17 zł (wykaszanie poboczy, wycinkę krzaków oraz
przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych), na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żytno
wydatkowano 194 415,63 zł, na zakup uzupełnienie oznakowania dróg, montowanie tablic
wydatkowano 8 798,54 zł.
wydatki majątkowe
plan
500 000,00 zł
wykonanie
408 996,72 zł
co stanowi
81,80 % planu
Realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Załawie” na odc. 962,98 mb.
Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 128 969,19 zł oraz dofinansowanie –
119 263,26 zł.
Realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie” .
Zaangażowane środki to dofinansowanie w wysokości 73 820,00 zł oraz własne – 76 878,27 zł.
Dokumentacja, opracowanie projektów do zadań 10 066,00 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan
10 025,00 zł
wykonanie
10 023,39 zł
co stanowi
99,98 % planu
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
plan
10 025,00 zł
wykonanie
10 023,39 zł
co stanowi
99,98 % planu
W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią 10 023,39 zł., zakupiono ogłoszenia w prasie, operaty
szacunkowe do wyceny działek, wyrysy z map.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan
21 259,87 zł
wykonanie
17 708,00 zł
co stanowi
83,29 % planu
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wydatki bieżące
plan
14 000,00 zł
54

wykonanie
co stanowi

12 600,00 zł
90,00 % planu

W rozdziale tym wydatkowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Rozdział 71035 Cmentarze
wydatki bieżące
plan
7 259,87 zł
wykonanie
5 108,00 zł
co stanowi
70,36 % planu
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan
2 398 898,66 zł
wykonanie
2 106 191,76 zł
co stanowi
87,80 % planu
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
wydatki bieżące
plan
92 321,00 zł
wykonanie
90 450,88 zł
co stanowi
97,97 % planu
Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne
wydatkowano kwotę 85 893,93 zł, na pozostałe wydatki 4 358,15 zł. Wydatki są sfinansowane dotacją
na zadania zlecone.
Rozdział 75022 Rady gmin
wydatki bieżące
plan
76 400,00 zł
wykonanie
64 620,53 zł
co stanowi
84,58 % planu
Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
wydatki bieżące
plan
2 034 002,66 zł
wykonanie
1 795 648,14 zł
co stanowi
87,42 % planu
Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Żytno. Na wynagrodzenia
i pochodne przeznaczono 1 339 808,39 zł. Kwota 5 787,24 zł to świadczenia nie zaliczane do
wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne, środki BHP. Pozostałe
wydatki w kwocie 450 052,51zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.
z zakupem energii, węgla do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do
komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, zakupem komputerów i drukarki, stolika
z krzesłami ,opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem - licencje, prenumeratą prasy
i wydawnictw specjalistycznych, remontem łazienki, usługami telekomunikacyjnymi, usługami
pocztowymi, usługami zdrowotnymi – badania okresowe, usługą prowadzenia rachunku bankowego,
wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, ryczałtami, opłatami za usługi
pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych.
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wydatki majątkowe
plan
20 000,00 zł
wykonanie
0,00 zł
co stanowi
0,00 % planu
Zabezpieczono środki na zakup serwera sieciowego jednak wydatku nie zrealizowano.
Rozdział 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
plan
29 000,00 zł
wykonanie
11 851,43 zł
co stanowi
40,87 % planu
Wydatki bieżące przeznaczone na zakup pucharów, nagród za udział w zawodach strażackich, wiązanek
okolicznościowych oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przyrządzanych potraw
regionalnych prezentowanych podczas gminnych dożynek.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
147 175,00 zł
wykonanie
143 620,78 zł
co stanowi
97,59 % planu
Wydatki w tym rozdziale związane są z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie
50 749,00 zł, w tym 5 299,00 zł finansowane ze środków zewnętrznych. W/w kwota zawiera inkaso dla
sołtysów w kwocie 45 450,00 zł. Rozdział zawiera również świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń
w kwocie 25,00 zł. Wydatki pozostałe w wysokości 92 893,38 zł. zawierają zakup tabliczek dla
sołtysów, wiązanek okolicznościowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, pieczątek dla sołtysów,
art. spożywczych, nagród dla absolwentów szkół. Opłacono również składki członkowskie na rok 2019
na rzecz: ZGPR, ZGWRP, LGD Region Włoszczowski oraz LGD Jurajska Ryba. Ponadto przekazano
środki dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z umową o partnerstwie w sprawie
realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan
54 837,00 zł
wykonanie
54 517,36 zł
co stanowi
99,42 % planu
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
wydatki bieżące
plan
1 117,00 zł
wykonanie
1 117,00 zł
co stanowi
100 % planu
Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w wysokości
i aktualizację spisu wyborców.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące
plan
23 449,00 zł
wykonanie
23 449,00 zł
co stanowi
100 % planu
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1 117,00 zł na sporządzenie

Wydatki bieżące związane z wyborami do Sejmu i Senatu przeprowadzonymi w 2019 r.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 565,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatkowano 12 700,00 zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji wyborczych
i uzupełnieniem wyposażenia loka li wyborczych wydatkowano 7 184,00 zł
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
wydatki bieżące
plan
6 794,00 zł
wykonanie
6 474,36,00 zł
co stanowi
100 % planu
Wydatki bieżące związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
przeprowadzonymi w 2019 r. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 560,00 zł, na świadczenia
na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3 655,00 zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji
wyborczych i uzupełnieniem wyposażenia loka li wyborczych wydatkowano 2 259,36 zł
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
wydatki bieżące
plan
23 477,00 zł
wykonanie
23 477,00 zł
co stanowi
100 % planu
Wydatki bieżące związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonymi w 2019 r.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 034,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatkowano 12 700,00 zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji
wyborczych i uzupełnieniem wyposażenia loka li wyborczych wydatkowano 7 742,01 zł.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW – POŻAROWA
plan
225 276,80 zł
wykonanie
216 595,44 zł
co stanowi
96,15 % planu
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące
plan
182 576,80 zł
wykonanie
176 719,84 zł
co stanowi
96,79 % planu
Wydatki w tym rozdziale związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej strażaków ochotników.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 19 635,11 zł. Świadczenia inne niż wynagrodzenia
to wydatek rzędu 16 675,19 zł. Pozostałe wydatki bieżące pochłonęły 140 409,54 zł.
Materiały remontowe, wyposażenie strażnic, części do samochodów strażackich, polisy
ubezpieczeniowe, mundury strażackie, buty, paliwo do samochodów, zakup aparatu powietrznego
z sygnalizatorem bezruchu dla OSP Żytno, opłaty za energię, badania techniczne pojazdów, kurs
pierwszej pomocy dla druhów OSP, naprawa motopompy, wywóz odpadów komunalnych, usługi
telekomunikacyjne.
wydatki majątkowe
plan
42 000,00 zł
wykonanie
39 875,60 zł
co stanowi
94,94 % planu
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Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisko 23 000,00 zł oraz zakup rozpieraczy kolumnowych
WEBER 16 875,60 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna
wydatki bieżące
plan
700,00 zł
wykonanie
0,00 zł
co stanowi
0,00 % planu
Umowa o dzieło, w której wykonawca przyjął do wykonania zadania polegające na przeprowadzeniu
szkolenia obronnego o wartości 600,00 zł. Wystawiono notę księgową obciążeniową z tytułu refundacji
kosztów w/w szkolenia (-) 600,00 zł.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
wydatki bieżące
plan
57 688,77 zł
wykonanie
48 118,09 zł
co stanowi
83,41 % planu
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
wydatki bieżące
plan
57 688,77 zł
wykonanie
48 118,09 zł
co stanowi
83,41 % planu
W rozdziale tym zawarte są wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę
47 918,09 zł oraz opłatę za aneks do umowy pożyczki na kwotę 200,00 zł.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
wydatki bieżące
plan
254 388,00 zł
wykonanie
60 073,00 zł
co stanowi
23,61 % planu
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
plan
60 073,00 zł
wykonanie
60 073,00 zł
co stanowi
100,00 % planu
Wydatek w tym rozdziale związany jest z audytem przeprowadzonym przez Izbę Administracji
Skarbowej w Łodzi. Zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
60 073,00 zł.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące
plan
194 315,00 zł
wykonanie
0,00 zł
co stanowi
0,00 % planu
Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 194 315,00 zł oraz rezerwy
celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52 900,00 zł.
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DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan
7 955 989,88 zł
wykonanie
7 721 507,14 zł
co stanowi
97,05 % planu
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
plan
4 955 944,17 zł
wykonanie
4 913 926,70 zł
co stanowi
99,15 % planu
Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych na terenie Gminy Żytno, tj.:
Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej w Borzykowie. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi w kwocie 4 111 945,33 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 613 382,38 zł (opał, energia,
woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, pomoce dydaktyczne,
szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pełnienie obowiązków IDO, odpis
na ZFŚS. W każdej szkole zakupiono po 2 tablice interaktywne 6 x 7 000.00 zł). Świadczenia na rzecz
osób fizycznych 188 598,99 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
plan
210 336,65 zł
wykonanie
203 172,91 zł
co stanowi
96,59 % planu
Rozdział zawiera wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 178 823,27 zł, wydatki
rzeczowe w kwocie 13 634,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 715,00 zł (dodatki
wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)
Rozdział 80104 Przedszkola
wydatki bieżące
plan
821 665,87 zł
wykonanie
804 360,25 zł
co stanowi
97,89 % planu
Znajdują się tutaj wydatki związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Żytnie oraz jego filii
w Maluszynie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 697 553,77 zł, wydatki rzeczowe
64 724,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 149,84 zł (dodatki wiejskie, świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP). Dodatkowo rozdział zawiera wydatki poniesione na zwrot
kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, do którego uczęszczają dzieci
z terenu Gminy Żytno 19 931,70 zł.
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
wydatki bieżące
plan
86 302,21 zł
wykonanie
77 705,54 zł
co stanowi
90,04 % planu
Wydatki na pokrycie kosztów bieżących utrzymania dwójki dzieci z terenu Gminy Żytno
uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Radomsku.
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Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
wydatki bieżące
plan
8 500,00 zł
wykonanie
6 963,24zł
co stanowi
81,92 % planu
Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminę Koniecpol i Dąbrowa Zielona dla niepublicznego
przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z Gminy Żytno.
Rozdział 80110 Gimnazja
wydatki bieżące
plan
810 683,42 zł
wykonanie
810 683,42 zł
co stanowi
100,00 % planu
Wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Żytno do 31 sierpnia 2019 r. Publicznego
Gimnazjum w Żytnie. Wydatki bieżące stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 729 348,84 zł,
wydatki rzeczowe 52 887,14 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania
budynków, opłaty pocztowe, pomoce dydaktyczne, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne,
wywóz nieczystości, pełnienie obowiązków IDO, odpis na ZFŚS ) oraz świadczenia na rzecz osób
fizycznych 28 447,44 zł (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
plan
676 653,77 zł
wykonanie
523 236,71 zł
co stanowi
77,33 % planu
Wydatki w tym rozdziale zostały pochłonięte w dużej mierze na pokrycie kosztów związanych
z zatrudnieniem kierowców autobusów szkolnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano
229 059,62 zł, na inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 765,63 zł. Pozostałe wydatki
rzeczowe stanowią 293 411,46 zł. są to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem autobusów
szkolnych, tj.: paliwo, części zamienne, naprawy, ubezpieczenie OC, zwrot kosztów dowozu dzieci do
szkół własnym transportem.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
plan
22 619,25 zł
wykonanie
19 841,63 zł
co stanowi
87,72 % planu
Wydatki bieżące stanowią kwotę 19 841,63 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie dokształcania
i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie
Gminy Żytno.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące
plan
75 000,00 zł
wykonanie
73 558,25 zł
co stanowi
98,08 % planu
Wydatki związane z utrzymaniem stołówki (artykuły żywnościowe) 73 558,25 zł
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Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
wydatki bieżące
plan
65 938,11 zł
wykonanie
65 938,11 zł
co stanowi
100,00 % planu
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59 544,20 zł

•
•

wydatki rzeczowe (odpis na ZFŚS) -2 879,91 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 514,00 zł (dodatki wiejskie)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
wydatki bieżące
plan
182 874,68 zł
wykonanie
182 874,68 zł
co stanowi
100,00 % planu
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 172 521,08 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 10 353,60 zł (dodatki wiejskie).
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
wydatki bieżące
plan
36 471,75 zł
wykonanie
36 245,70 zł
co stanowi
99,38 % planu
Środki finansowe przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub
ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żytno. Zadanie finansowane ze
środków z dotacji na zadanie zlecone w wysokości 36 121,95 zł oraz ze środków własnych w wysokości
123,75 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
3 000,00 zł
wykonanie
3 000,00 zł
co stanowi
100,00 % planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli
emerytów).
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
plan
132 968,90 zł
wykonanie
55 608,66 zł
co stanowi
41,82 % planu
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
plan
106 538,90 zł
wykonanie
43 684,54 zł
co stanowi
41,00 % planu
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Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 13 820,09 zł.
Świadczenia w postaci diet dla członków komisji 4 000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące
wydatkowano kwotę 25 864,45 zł, w tym zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, opłacono wstęp dla uczniów szkół z ternu Gminy Żytno na
widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, artykuły na piknik z okazji Dnia Dziecka,
zakupiono ekspres ciśnieniowy, art. spożywcze z przeznaczeniem na potrawy wigilijne, konsultacje
terapeutyczne.
Rozdział 85195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
26 430,00 zł
wykonanie
11 924,12 zł
co stanowi
45,12 % planu
W rozdziale wydatkowano środki na zakup spirometrów do SP ZOZ na terenie Gminy Żytno oraz
montaż drzwi w SP ZOZ w Borzykowie.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
plan
1 347 349,36 zł
wykonanie
1 303 490,60 zł
co stanowi
96,74 % planu
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
wydatki bieżące
plan
358 751,93 zł
wykonanie
355 317,21 zł
co stanowi
99,04 % planu
Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Żytno w domach pomocy społecznej.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wydatki bieżące
plan
1 500,00 zł
wykonanie
1 247,81 zł
co stanowi
83,19 % planu
Wydatki na art. rzeczowe zapewniające realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 1 247,81 zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
wydatki bieżące
plan
21 206,00 zł
wykonanie
21 012,96 zł
co stanowi
98,18 % planu
Wydatki bieżące stanowią kwotę 21 012,96 zł z tego: składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych
przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS. Wydatki zostały sfinansowane
z dotacji na zadania własne.
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Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
plan
150 000,00 zł
wykonanie
148 050,49 zł
co stanowi
98,70 % planu
Zrealizowano wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 050,49 zł.
Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 93 757,11 zł oraz ze środków
własnych w wysokości 54 293,38 zł.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące
plan
11 780,00 zł
wykonanie
11 193,86 zł
co stanowi
95,02 % planu
Wypłata dodatku energetycznego jako zadania z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowana
z dotacji na zadania zlecone, kwota 982,32 zł (łącznie z kosztami obsługi). Świadczenia społeczne na
rzecz osób fizycznych stanowią wydatek w kwocie 11 174,62 z tego 963,08 zł z dotacji na zadania
zlecone a kwota 10 211,54 zł ze środków własnych.
Rozdział 85216 Zasiłek stały
wydatki bieżące
plan
239 000,00 zł
wykonanie
235 350,73 zł
co stanowi
98,47 % planu
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w postaci
zasiłków stałych dla mieszkańców w całości z dotacji na zadania własne.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące
plan
242 808,60 zł
wykonanie
242 227,449 zł
co stanowi
99,76 % planu
W rozdziale zawarte są wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Żytnie.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 224 125,42 zł, na świadczenia na rzecz osób
fizycznych kwotę 1 322,09 zł (refundacja za okulary korekcyjne, woda dla pracowników oraz środki
BHP). Pozostałe do wydatki rzeczowe w wysokości 16 779,98 zł. ( art. papiernicze, badania lekarskie,
usługa inspektora ochrony danych osobowych, porto, ryczałty, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia).
Wydatki w części sfinansowano z dotacji na zadania własne – 89 434,00 zł oraz ze środków własnych
– 152 793,49 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące
plan
183 492,08 zł
wykonanie
167 830,50 zł
co stanowi
91,46 % planu
Wydatki na usługi opiekuńcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 161 118,30 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) – 616,70 zł. Wydatki rzeczowe: odpis na ZFŚS,
badania lekarskie – 6 095,50 zł.
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Wydatki zostały wsparte z dwóch źródeł. Wydatki z dotacji na zadania własne – 18 473,57 zł, środki
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług opiekuńczych
– 11 610,50 zł.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
wydatki bieżące
plan
80 381,02 zł
wykonanie
73 030,04 zł
co stanowi
90,85 % planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 030,04 zł
Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 57 693,73 zł zostały
sfinansowane z dotacji na zadania własne, natomiast wydatki w kwocie 15 336,31 zł zostały
sfinansowane ze środków własnych.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
58 429,73 zł
wykonanie
48 229,51 zł
co stanowi
82,54 % planu
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 44 309,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych102,93 zł, świadczenia społeczne – 2 569,68 zł, pozostałe wydatki ( badania lekarskie, ubezpieczenie,
odpis na ZFŚS) – 1 247,87 zł.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan
114 000,00 zł
wykonanie
83 374,19 zł
co stanowi
73,14 % planu
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
wydatki bieżące
plan
114 000,00 zł
wykonanie
83 374,19 zł
co stanowi
73,14 % planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 374,19 zł. Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę
stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żytno. Stypendia wypłacono 135
uczniom w kwocie 83 374,19 zł (z tego: 66 699,35 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa, pozostałe 16 674,84 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).
DZIAŁ 855 RODZINA
plan
6 847 579,22 zł
wykonanie
6 755 023,31 zł
co stanowi
98,65 % planu
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
wydatki bieżące
plan
4 061 103,35 zł
wykonanie
4 028 836,69 zł
co stanowi
99,21 % planu
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53 561,72zł, wydatki rzeczowe to 5 668,67 zł (art.
biurowe, zapłacono za licencje oprogramowania ,,500+", szkolenia, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych); świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 965 445,99 zł (wypłacono świadczenia
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„500+” – 3 965 335,06 zł), zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ przez
podopiecznych z lat ubiegłych 4 000,00 zł oraz odsetki 160,31 zł. Wydatki w kwocie 4 019 211,37 zł
zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 5 465,01 zł zostały sfinansowane
ze środków własnych natomiast kwota 4 160,31 zł pochodzi ze zwrotów.
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące
plan
2 499 700,00 zł
wykonanie
2 453 527,77 zł
co stanowi
98,15 % planu
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 154 688,99 zł w tym: kwota 108 290,35 zł dotyczy
zapłaty składki emerytalnej i rentowej od zasiłków wypłacanych przez GOPS, wydatki rzeczowe
24 638,02 zł (licencje oprogramowania ,,Świadczenia Rodzinne", art. biurowe, szkolenia, odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie pomieszczeń); zwrot dotacji ze zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych
świadczeń 4 133,37 zł (w tym 653,39 odsetki), świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 270 067,39 zł
(wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie na kwotę
2 269 281,46) Wydatki w kwocie 2 449 394,40zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone,
wydatki w kwocie 4 133,37 zł zostały sfinansowane ze zwróconych środków.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
wydatki bieżące
plan
580,00 zł
wykonanie
490,32 zł
co stanowi
84,54 % planu
Środki wydatkowane w związku z przyznaniem Kart Dużej Rodziny dla 84-rodzin.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
wydatki bieżące
plan
206 173,36 zł
wykonanie
194 882,78 zł
co stanowi
94,52 % planu
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 19 715,71 zł, świadczenia na rzecz osób
fizycznych – 171 636,48 zł ( wypłacono świadczenie „Dobry Start” – 171 600,00 zł), wydatki
rzeczowe stanowią 3 530,59 zł (badania lekarskie, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS, licencja na
oprogramowanie „Dobry Start”. Wydatki w kwocie 177 370,00 zł zostały zrealizowane z dotacji na
zadania zlecone, wydatki w kwocie 6 235,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne,
wydatki w kwocie 11 277,78 zł ze środków własnych.
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
wydatki bieżące
plan
64 188,39 zł
wykonanie
61 451,63 zł
co stanowi
95,74 % planu
Wydatki rzeczowe 61 451,63 zł - zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Żytno w pieczy
zastępczej. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych.
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Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
wydatki bieżące
plan
15 834,12 zł
wykonanie
15 834,12 zł
co stanowi
100 % planu
Wydatki zrealizowane w zakresie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
Wydatki w kwocie 15 390,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, w kwocie 444,12 zł
ze środków własnych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan
1 274 552,40 zł
wykonanie
1 120 573,99 zł
co stanowi
87,92 % planu
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
wydatki bieżące
plan
577 461,60 zł
wykonanie
537 236,82 zł
co stanowi
93,03 % planu
Wydatki bieżące w kwocie 537 236,82 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Żytno, z tego na
wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 45 668,03 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,93
zł, na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 486 874,96 zł, pozostałe środki
w kwocie 4 582,90 zł wydatkowano obsługę zadania tj. szkolenia pracownika, delegacje, odpis na ZFŚS,
artykuły biurowe, usługi pocztowe.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące
plan
393 008,52 zł
wykonanie
331 864,76 zł
co stanowi
84,44 % planu
Wydatki bieżące w wysokości 331 864,76 zł dotyczą wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne
t. j. opłaty za zużytą energie, dystrybucja energii, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji
oświetlenia ulicznego, zakup kompletu oświetleniowego na ul. Kopernika w Żytnie
wydatki majątkowe
plan
15 000,00 zł
wykonanie
11 421,78 zł
co stanowi
76,15 % planu
Wydatki majątkowe w wysokości 11 421,78 zł stanowią realizacje zakupu opraw oświetleniowych na
drogi gminne (Żytno Ogrodowa, Żytno Strażacka, Borzykowa Cmentarna).
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
wydatki bieżące
plan
6 800,00 zł
wykonanie
392,76 zł
co stanowi
5,78 % planu
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Wydatki związane z ochrona środowiska.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
180 792,28 zł
wykonanie
151 847,66 zł
co stanowi
83,99 % planu
Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z wydatkami rzeczowymi. Są to min. wydatki na: zakup
materiałów do wykonywania napraw w majątku komunalnym gminy, pielęgnację terenów zielonych,
karmę dla bezdomnych zwierząt, energie elektryczną lokali komunalnych, remonty komunalne, opłaty
za przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup namiotów handlowych, usługi transportowe,
badania techniczne, opłaty za zajecie pasa drogowego, za użytkowanie stawu hodowlanego, polisy OC
i NNW.
wydatki majątkowe
plan
101 490,00 zł
wykonanie
87 810,21 zł
co stanowi
86,52 % planu
Wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole” w kwocie
87 710,21 zł. Wydatki w kwocie 53 966,50 sfinansowane ze środków UE, wydatki w kwocie 9 523,50
sfinansowane ze środków województwa śląskiego, wydatki w kwocie 24 220,21 zł – środki własne.
Wydatki na zadanie „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”
w kwocie 100,00 zł. Wydatki w kwocie 85,00 sfinansowane środkami z UE, 15,00 - środki własne.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan
796 624,60 zł
wykonanie
641 013,80 zł
co stanowi
80,47 % planu
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące
plan
482 281,60 zł
wykonanie
368 241,86 zł
co stanowi
76,35 % planu
Wydatki bieżące w wysokości 84 441,86 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic
wiejskich należących do Gminy oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 283 800,00
zł. Wydatki rzeczowe to min. artykuły do wyposażenia świetlic wiejskich, energia elektryczna zużyta
w budynkach świetlic, remonty świetlic oraz inne koszty utrzymania.
wydatki majątkowe
plan
150 500,00 zł
wykonanie
113 499,94 zł
co stanowi
75,42 % planu
Środkami tymi została sfinansowana dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 63 000,00 zł
(dotacja na zakup pieca CO) oraz trzy odrębne zadania:
1. „Rewitalizacja placu przed wejściem do świetlicy oraz postawienie altanki i grilla –
Borzykowa” – 16 999,94 zł
2. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Silniczce” –
20 100,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Silnicy” – 13 400,00 zł
Zadania sfinansowane w wysokości 29 999,36 zł z budżetu województwa łódzkiego, 20 500,58 zł środki
własne.
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Rozdział 92116 Biblioteki
wydatki bieżące
plan
135 771,00 zł
wykonanie
132 700,00 zł
co stanowi
97,74 % planu
Środki wydatkowane na sfinansowanie przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w wysokości 132 700,00 zł.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące
plan
1 500,00 zł
wykonanie
0,00 zł
co stanowi
0,00 % planu
Nie wydatkowano zabezpieczonych na ochronę zabytków środków bieżących.
wydatki majątkowe
plan
26 572,00 zł
wykonanie
26 572,00 zł
co stanowi
100 % planu
Przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Żytnie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków pod nr A/125 – 26 572,00 zł.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
plan
138 564,3,00 zł
wykonanie
137 310,67 zł
co stanowi
99,09 % planu
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
plan
66 120,00 zł
wykonanie
66 120,00 zł
co stanowi
100,00 % planu
Wydatki w tym rozdziale to wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w związku z prowadzeniem
zadania „Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silniczce – przygotowanie
inwestycji” - 61 120,00 zł.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
wydatki bieżące
plan
72 444,30 zł
wykonanie
71 190,67 zł
co stanowi
98,27 % planu
Zgodnie z zawartą umową o realizacje zadania publicznego przekazano dotacje dla klubu sportowego
Victoria w wysokości 33 000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane są bezpośrednio
z utrzymaniem bazy sportowej i wynoszą 34 190,67 zł. Odprowadzono składkę członkowską na rzecz
Klubu Victoria w wysokości 4 000,00 zł.
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Informacja o zrealizowanych w 2019 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284)
Zrealizowane dochody
Dział
900
Rozdział
90002
Paragraf
049
W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 562 081,53 zł
Zrealizowane wydatki
Dział
900
Rozdział
90002
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Rodzaj kosztu
Wartość
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
486 874,96
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Obsługa administracyjna systemu
50 339,36
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi
22,50
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów
lub części produktów niebędących odpadami
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania
Razem
537 236,82

Rozliczenie roczne
Saldo początkowe na
Zrealizowane dochody
Zrealizowane wydatki
Saldo końcowe

0,00
562 081,53
537 236,82
24 844,71

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 31 grudnia 2019 r.
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

369 000,00
369 000,00
0,00

399 543,90
399 543,90
0,00

108,28
108,28
0

0,00

0,00

0

1 121 303,91

1 121 303,91

100,00

1 121 303,91

1 121 303,91

100,00

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

0,00

0,00

0

W 2019 r. spłacono łącznie kredytów i pożyczek na kwotę - 1 121 303,91 zł
wobec n/w Banków:
• BOŚ Częstochowa - 405 000,00 zł
• PKO Bełchatów – 255 375,00 zł
• Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 241 772,76 zł
• WFOŚiGW w Łodzi - 219 156,15 zł ( 4 pożyczki)

Zadłużenie na 31.12.2019 r.
2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00
BOŚ
Częstochowa

PKO
Bełchatów

Getin Noble

kwota zadłużenia

WFOŚiGW

WFOŚiGW

WFOŚiGW

Pozostało do spłaty

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r.
wynosi - 1 646 660,90 zł
wobec następujących Banków:
• BOŚ S.A. Częstochowa - 348 450,80 zł
• PKO Bełchatów - 269 562,50 zł
• Getin Noble Bank S.A. Warszawa - 214 908,96 zł
• WFOŚiGW Łódź - 813 738,64 zł (3 pożyczki)
Zobowiązania ogółem niewymagalne wynoszą – 704 293,49 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług /Urząd/ - 667 538,81 zł
z tytułu dostaw towarów i usług /GZK/ - 36 754,68 zł
Łączne należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą - 3 074 456,93 zł
z tego: gotówka i depozyty - 1 823 610,52 zł
w tym: GZK - 55 952,14 zł
należności wymagalne – 1 195 091,12 zł
w tym: GZK - 29 488,54 zł
pozostałe – 55 755,29 zł
w tym: GZK – 199,26 zł
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Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.
Dział Rozdział

Nazwa
sołectwa

Rodzaj przedsięwzięcia wg
wniosku
Renowacja zabytkowego
pomnika poległych żołnierzy

710

71035 Borzykowa

851

85195

921
801

92109
80101

Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ Borzykowa
Wyposażenie świetlicy
i zagospodarowanie placu
wokół świetlicy.
zakup pomocy naukowych

600

60016 Borzykówka

Remont dróg wiejskich

851
600

85195
60016 Budzów

921
600

92109
60016 Ciężkowiczki

851

85195

900
600

90095
60016 Czechowiec

Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ Borzykowa
Remont dróg wiejskich
Remont świetlicy wiejskiej
,zakup sprzętu
muzycznego
Remont dróg wiejskich
Zakup spirometru do ZOZ
Maluszyn
Ułożenie kostki brukowej na
placu
wiejskim
Remont dróg wiejskich

851

85195

Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ Borzykowa

600

Czechowiec
60016 Kol.

Remont dróg wiejskich

851

85195

921
754
600

92109
75412 Grodzisko
60016

921

92109

900

90095

900

90095 Kozie Pole

851
600

85195 Łazów
60016

Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ Borzykowa
Remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej
Zakup mundurów strażackich
Remont dróg wiejskich
Remont świetlicy wiejskiej
,zakup wyposażenia .
Zakup namiotu handlowego,
utrzymanie boiska ,
przystanków .Organizacja
pikniku rodzinnego połączona
z zawodami
i rozgrywki piłki nożnej.
Rewitalizacja zbiornika
wodnego w m. Kozie
Pole/zad. inwestycyjne/
Zakup spirometru do ZOZ
Maluszyn
Remont dróg wiejskich
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PLAN

Wykonanie

%

5 000,00

5 000,00 100,00%

1 000,00

1 000,00 100,00%

12
444,51
1 000,00
13
800,14

12 433,26
917,03

99,91%
91,70%

13 274,15

96,19%

400,00
4 796,72

400,00 100,00%
4 796,42 99,99%

9 000,00
2 876,25

9 000,00 100,00%
2 876,25 100,00%

1 000,00

1 000,00 100,00%

7 500,00
9 525,67

7 500,00 100,00%
5 687,27 59,70%

600,00

600,00 100,00%

3 500,00

2 360,12

67,43%

500,00

500,00 100,00%

7 900,68
1 000,00
5 700,00

7 900,68 100,00%
1 000,00 100,00%
5 671,64 99,50%

7 810,74

7 749,01

99,21%

2 715,00

1 914,89

70,53%

10
448,40

10 448,40 100,00%

1 000,00
8 200,39

1 000,00 100,00%
8 105,42 98,84%

921

92109

750

75075

851
600

85195 Maluszyn
60016

754
900
921
600
754

75412
90095
92109
60016 Mała Wieś
75412

921

92120

851
754
600

85195 Mosty
75412
60016

Remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej zakup stołu
do tenisa
Piknik sołecki z okazji 90 lat
OSP w Łazowie
Zakup spirometru do ZOZ
Maluszyn
Remont dróg wiejskich
Zakup mundurów dla OSP
Maluszyn
Remont ogrodzenia boiska
Remont świetlicy wiejskiej
Remont dróg wiejskich
Remont remizy
Dofinansowanie -remont
zabytkowego Kościoła
w Żytnie
Zakup spirometru do ZOZ
Maluszyn
Zakup mundurów strażackich
Remont dróg wiejskich

600

60016 Pągów

Remont dróg wiejskich

851
754
921

85195
75412
92109

Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ Borzykowa
Wyposażenie remizy
wyposażenie świetlicy

600

60016 Pierzaki

Remont dróg wiejskich

851

85195

Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ Borzykowa

921

92109 Pukarzów

Remont świetlicy wiejskiej

600
754
900

60016 Polichno
75412
90095

Remont dróg wiejskich ,zakup
tabliczek z numerami domów.
Wyposażenie remizy
konserwacja placu zabaw

600

60016 Rędziny

921
600
921

92120
60016 Rogaczówek
92109

921
600

92120
60016 Sady

851

85195

Remont i utrzymanie dróg
dofinansowanie zad. -Remont
zabytkowego Kościoła w
Żytnie
Remont dróg wiejskich
Remont świetlicy wiejskiej.
dofinansowanie zad. -Remont
zabytkowego Kościoła w
Żytnie
Remont dróg wiejskich
Zakup i montaż stolarki
drzwiowej w ZOZ
Borzykowa
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5 985,00

4 488,52

75,00%

2 000,00

1 912,12

95,61%

1 500,00
2 324,64

1 494,12
2 317,57

99,61%
99,70%

5 709,00
6 291,00
6 000,00
8 274,61
5 000,00

5 708,95 100,00%
5 999,17 95,36%
4 305,00 71,75%
7 962,48 96,23%
4 940,00 98,80%

5 000,00

5 000,00 100,00%

2 000,00
3 231,95
8 000,00
10
759,87

2 000,00 100,00%
3 231,95 100,00%
7 999,96 100,00%

1 000,00
5 650,00
3 850,00
14
222,87
300,00
16
378,57

10 759,57 100,00%
1 000,00 100,00%
5 634,69 99,73%
3 822,00 99,27%
14 222,87 100,00%
300,00 100,00%
16 377,75

99,99%

7 004,69
5 011,50
548,64

89,80%
92,61%
47,71%

7 800,00
5 411,50
1 150,00
12
329,69

12 329,60 100,00%

3 000,00
3 120,00
1 773,46

3 000,00 100,00%
3 120,00 100,00%
1 773,46 100,00%

7 572,00
1 625,61

7 572,00 100,00%
1 625,61 100,00%

300,00

300,00 100,00%

900
600

90095
60016 Silniczka

851

85195

Zakup namiotu handlowego,
ogrodzenie placu zabaw i
wyposażenie, zorganizowanie
Dnia Dziecka
Remont dróg wiejskich
Zakup spirometru do ZOZ
Maluszyn

921

92109

921
600
754
900

92109
60016 Silnica
75412
90095

921

92109

921

92120

600

60016 Sudzinek

851
600

85195
60016 Sekursko

754

75412

600
921

60016 Żytno
92109

921

92120

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy w Silnicy.
3 400,00
dofinansowanie zad. -Remont
zabytkowegoKościoła w Żytnie 3 000,00
11
Remont dróg wiejskich
223,41
Zakup spirometru do ZOZ
Maluszyn
1 000,00
Remont dróg wiejskich
5 000,00
Remont remizy OSP w
14
Sekursku
202,46
10
Remont dróg wiejskich
000,00
Remont świetlicy wiejskiej
8 000,00
dofinansowanie zad. -Remont
zabytkowego Kościoła w
Żytnie
8 000,00

926

92695

Doposażenie i remont
pomieszczenia KS Victoria

4 341,30

4 200,00

96,75%

801

80104

dofinansowanie Przedszkola w
Żytnie /zakup piasku na taras /

1 000,00

738,00

73,80%

801

80101

Zagospodarowanie terenu przy
PSP w Żytnie.

11
144,97
6 800,00

10 981,99
6 765,28

98,54%
99,49%

1 000,00

1 000,00 100,00%

Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy w Silniczce

10
100,00

10 100,00 100,00%

Położenie kostki przy
świetlicy, wyposażenie
Remont dróg wiejskich
Remont remizy OSP w Silnicy
Elewacja filii GBP w Silnicy

4 408,74
3 600,00
8 000,00
3 542,25

4 407,97 99,98%
3 600,00 100,00%
8 000,00 100,00%
3 479,38 98,23%

9 000,00
402
041,40

3 400,00 100,00%
3 000,00 100,00%
11 193,26

99,73%

1 000,00 100,00%
4 917,93 98,36%
14 283,90 100,57%
9 988,33
7 959,09

99,88%
99,49%

8 000,00 100,00%

9 000,00 100,00%
388 911,89

96,73%

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
Przychody
Uchwalony przez Radę Gminy w Żytnie budżet na 2019 r. po stronie przychodów wynosi
915 000,00 zł , wykonano 905 590,69 zł , co stanowi 98,90 % wykonania planu.
•

1.Wpływy z usług
za zużycie wody

905 590,69 zł
411 642,47 zł
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•
•
•
•
•
•
•

za odprowadzenie ścieków
za wywóz ścieków do oczyszczalni
usługi ciągnikami
opłata za centralne ogrzewanie
za usługi pogrzebowe
wynajem lokalu i inne
odsetki

69 537,86 zł
30 708,81 zł
246 992,81 zł
67 448,22 zł
31 944,44 zł
46 014,45 zł
1 301,63 zł

Rozchody
Plan kosztów na 2019 r. wynosi 915 000,00 zł , wykonanie 914 557,90 zł, tj. 99,90% wykonania
planu.
Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:
1. Wypłaty rzeczowe dla pracowników:
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników:
w tym nagrody
odprawa emeryt.
3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.Składki na ubezpieczenie społeczne
5.Składki na fundusz pracy
6.Wynagrodzenia bezosobowe
7.Materiały i wyposażenie
• opał do centralnego ogrzewania
• materiały do remontów ciągników i samochodów
• materiały do remontów i konserwacji wodociągów
• trumny i materiały pogrzebowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiały biurowe
materiały do remontu budynku biurowo – warsztatowego
środki czystości
materiały na potrzeby oczyszczalni i kanalizacji
etylina i olej napędowy
materiały do rem./ np. piły, kosiarek i innych/
pozostałe /np. plandeki, zagęszczarka, wykaszarka sam. osob.
gaz
urządzenie terenów zielonych /świetlica Silniczka/

1 827,37 zł
388 344,96 zł
11 081,95 zł
6 303,60 zł
31 022,65 zł
72 253,98 zł
4 030,10 zł
6 750,00 zł
205 040,03 zł
46 024,78 zł
21 004,43 zł
7 469,09 zł
10 591,43 zł
2 858,15 zł
27 389,83 zł
421,44 zł
9 796,40 zł
52 475,10 zł
3 840,21 zł
10 894,86 zł
542,27 zł
11732,04zł

8. Za zużycie energii elektrycznej
oczyszczalnia ścieków Żytno
hydrofornia Sekursko
hydrofornia Silnica
hydrofornia Rędziny
oczyszczalnia Sekursko
baza G.Z.K.
przepompownie

90 569,47 zł
19.253,79 zł
3.007,59 zł
21.994,33 zł
16.378,41 zł
6.941,19 zł
13.883,57 zł
9.110,59 zł

9.Zakup usług remontowych

15.000,00 zł

10.Badania profilaktyczne i wstępne prac.

460,00 zł

11.Pozostałe usługi

43.426,12 zł
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

wywóz odpadów komunalnych
prowizje od przelewów ZUS
badanie wody
badanie techniczne samochodów i ciągników
nadzór autorski programu ‘woda’
usługi pocztowe i kurierskie
badanie ścieków
udrażnianie kanalizacji
remonty pomp na oczyszczalni
pozost. opłaty (opłata sądowa, szkolenia, dozór techn, naprawy)
prace ziemne
nadzór /ochrona danych osobowych/

8.370,41 zł
39,00 zł
5.512,16 zł
986,00 zł
2.767,50 zł
1.718,39 zł
2.943,60 zł
825,00 zł
7.108,15 zł
2.787,51 zł
5.350,00 zł
5.018,40 zł

12. Usługi telekomunikacyjne
(telefony komórkowe)

480,37 zł

13.Podróże służbowe , krajowe
ryczałty na dojazdy
delegacje

3.991,40 zł
1.898,82 zł
2.092,58 zł

14 Różne opłaty i składki
(ubezpieczenie samochodu i mienia komunalnego)
15.Odpisy na ZFŚS
16.Opłaty za korzystanie ze środowiska - Wody Polskie
17 .Podatek od osób prawnych
18. Wpłata nadwyżki środków obrotowych
(do Urzędu Gminy)

827,51 zł
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14.136,94 zł
36.397,00 zł
263,00 zł
0 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2019 R. W GMINIE ŻYTNO

Lp.

Klasyfikacja

1.

2.

3.

4.

63095

01010

40003

60016

5.

90015

6.

90095

7.

IX.

92601

Nazwa programu lub projektu
„Magia Pilicy” – ochrona
przyrody obszaru
funkcjonalnego rzeki Pilicy
2016-2020
Racjonalizacja gospodarki
wodno-ściekowej w m. Żytno
poprzez rozbudowę kanalizacji
i wodociągu/2019-2020
Słoneczna energia dla obszaru
funkcjonalnego doliny rzeki
Pilicy – Przedbórz,
Wielgomłyny, Żytno 2016-2020
Rewitalizacja centrum wsi
w m. Borzykowa – Plac 1000lecia 2018-2021
Rozbudowa oświetlenia
ulicznego
Rewitalizacja zbiornika
wodnego w miejscowości Kozie
Pole
Budowa sal gimnastycznych
przy PSP w Borzykowej i PSP
w Silniczce 2019-2021
Razem

Łączne
nakłady
finansowe

Poniesione
nakłady do
dnia
31.12.2019
r.

%
realizacji

374 000,00

11 960,71

3,2

867 082,00

10 585,00

1,22

2 400 000,00

16 154,00

0,673

1 050 000,00

0,00

0

46 000,00

29 260,47

63,61

100 000,00

90 510,21

90,51

3 365 000,00
8 202 082,00

66 120,00
224 590,39

1,96

Zamówienia publiczne i inwestycje

Wykaz umów zawartych przez Gminę Żytno w 2019 roku
Ogółem spisano 21 umów, w tym spisanych:
1. na podstawie Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tryb przetargu
nieograniczony – 6 szt.
2. poza ustawą Prawo zamówień publicznych – 13 szt.
3. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz.688 z późn. zm.) -1 szt.
4. na podstawie Prawa Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), tryb zamówienie
z wolnej ręki (art. 67, ust 1, pkt 1, lit. 1b – 1 szt.
Wykaz Dostaw i Głównych Inwestycji Zrealizowanych w 2019r.
Lp. Przedmiot zamówienia
1. Przebudowa drogi ul. Kopernika Żytno

Wykonawca
,,DUKT” Sp. z o.o
ul. Przedborska 84,
29-100 Włoszczowa
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Wartość umowy
brutto
148, 860,63 zł

2. Przebudowa drogi Załawie cz. I.

,,CONSFALT”
ul. Filarecka 10,
94- 216 Łódź

198 772,11 zł

3. Przebudowa drogi Załawie cz. II.

CONSFALT
ul. Filarecka 10,
94- 216 Łódź

46 259,60 zł

4. Niwelizacja terenu na placu świetlicy
wiejskiej w m. Silniczka

OLIS-BRUK
Silniczka 90,
97-532 Żytno

10 000,00 zł

5. Ułożenie podjazdu przed budynkiem

OLIS-BRUK
Silniczka 90,
97-532 Żytno

4 000,00 zł

6. Zagospodarowanie kompleksem
rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w
Silniczce

Gminny Zakład
Komunalny
ul. Traktorowa 2,
97-532 Żytno

10 100,00 zł

7. Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku
202 Borzykowa

NOWBUD Klimczyk
ul. Młodzowska 3,
97-500 Radomsko

3 600,00 zł

8. Wykonanie altany ogrodowej sześciokątnej
w m. Borzykowa

,,DRAWMASZ” Fabian
Kucharski, ul. Krakowska
85, 97-500 Radomsko

5 999,94 zł

9. Prace dekarskie przy budowie świetlicy
wiejskiej w m. Rogaczówek

,,AND-BUD” Andrzej
Biernat, Olbrachcice 101,
42-265 Dąbrowa Zielona

7 000,00 zł

10. Prace remontowo-budowlane na pomniku
poległych żołnierzy w m. Borzykowa

Jabo Marmi S.A.
Nagawczyna 330,
39-200 Dębica

5 000,00 zł

11. Prace remontowo budowlane wewnątrz
,,Szymex”
budynku świetlicy wiejskiej w m. Sekursko Sekursko 22,
97-570 Żytno

13 290,00 zł

12. Montaż klimatyzatorów w świetlicy
wiejskiej w m. Pukarzów

,,BUTEX”
ul. Trytwa 12,
97-570 Przedbórz

12 891,38 zł

13. Prace remontowe na drodze gminnej
112611E w m. Mosty

F.U.H. ,,Andrex”
Maluszyn ul. Ogrodowa,
97-532 Żytno

4 335,00 zł

14. Zakup zestawu nagłośnieniowego dla
sołectwa Budzów

P.P.U.H. Omega Music
ul. Spacerowa 29,
42-263 Słowik

5 100,00 zł

15. Zakup stołu tenisowego dla sołectwa Łazów Decathlon Sp. z o.o
ul. Geodezyjna 76,
03-290 Warszawa

1 599,00 zł

16. Zakup siatki ochronnej (piłkochwyty) dla
sołectwa Sady

1 695,00 zł

,,FULO”
ul. Sokołowice 102,
56-400 Oleśnica
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17. Zakup placu zabaw AGATA dla sołectwa
Sady

Dawid Rogoziński F.H.U.
,,Daro”
Zbójno 123,
87-645 Zbójno

3 100,00 zł

18. Zakup mebli i stołów do m. Czechowiec
Kol.

Meble Rorat
ul. Długa 44,
42-265 Soborzyce

4 100,00 zł

19. Zakup krzeseł NARTA

Meble Zatoń
Cadówek 22,
97-524 Kobiele Wielkie

2 999,97 zł

20. Zakup Spirometru dla ZOZ Maluszyn

ASPEL S.A.
Os. Sienkiewicza 33,
32-080 Zabierzów

7 500,00 zł

21. Zakup płyt stropowych kanałowych
sołectwo Maluszyn

,,ELBET”
Konieczno 3A,
29-100 Włoszczowa

4 305,00 zł

22. Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim
Polu wraz z terenem przyległym”

DE-CRE Andrzej Depcik
ul. Kolejowa 30,
78-630 Człopa

86 067,92 zł

23. Wykonanie wewnętrznej zabudowy ściany
w pomieszczeniu Komisariatu Policji w
Żytnie

NOWBUD Klimczyk
ul. Młodzowska 3,
97-500 Radomsko

12 300,00 zł

Opis głównych inwestycji
Wybrane, główne inwestycje zrealizowane przez Gminę Żytno w 2019 roku to:
• „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym”
Inwestycja pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym”,
zlokalizowana w m. Kozie Pole polegała na poprawie walorów funkcjonalo – użytkowych terenu.
Przeprowadzono prace konserwatorskie na terenie istniejącego zbiornika wodnego (stawu ziemnego ),
które polegały na odmuleniu tj. usunięcie warstwy 10- 20 cm namułu z dna stawu oraz oczyszczenie
(wykoszenie) jego skarp. Podczas wykonanych prac konserwatorskich nie zmieniła się głębokość stawu,
jego kształt, powierzchnia, ani objętość. Wyremontowana została letnia altana. Prace zakończone
zostały w czerwcu, a uroczystego otwarcia dokonano w lipcu.
Na realizację operacji Gmina Żytno pozyskała środki z Województwa Śląskiego w kwocie
63 490,00 zł, wkład środków własnych wyniósł 22.577,92. Operacja została zrealizowana w ramach
działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet
4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym
„RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020.
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Zbiornik przed rewitalizacją

Zbiornik po rewitalizacji
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Zbiornik po rewitalizacji

Uroczystość otwarcia zbiornika
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• „Przebudowa drogi lokalnej ,ul.Kopernika i ul.A.Krajowej w Żytnie”
Przebudowane drogi lokalne ,ul. Kopernika i ul. A. Krajowej w Żytnie” uzyskały nową
nawierzchnię asfaltową o długości 349,65 m.
Na terenie wykonanej inwestycji znajdowała się jezdnia o nawierzchni utwardzonej gruntowej
z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz usytuowanym jednostronnie wzdłuż drogi rowem
odwadniającym. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni mineralno – bitumicznej
o szerokości 4,7 m.b. z miejscowym zwężeniem do szerokości 4,5 m.b. z obustronnymi poboczami
utwardzonymi o szerokości 0,75 m.b., remoncie powierzchni istniejących zjazdów, remoncie
istniejącego przepustu oraz jego oczyszczeniu.
Na realizację zadania Gmina Żytno pozyskała środki z Fundusz Dróg Samorządowych
w kwocie 73.820,00 zł, wkład środków własnych wyniósł 75.040,63 zł., całkowita wartość zadania to
148.860,63 zł.
Droga przed przebudową
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Droga po przebudowie

• „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Załawie, gm. Żytno”
Przebudowana droga polepszyła dojazd rolnikom do gruntów rolnych, spowodowała lepszy komfort
jazdy.
Całkowita wartość zadania wyniosła 198 772,11 zł. Na przebudowę drogi gmina pozyskała środki
z budżetu województwa Łódzkiego. Zgodnie z umową kwota dofinansowania z budżetu Województwa
Łódzkiego wyniosła 119 263,27 zł , co stanowiło 60% kosztów ogólnych zadania, natomiast środki
własne Gminy Żytno wyniosły 79.508,84 zł.
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X. Zarządzanie samorządowe
10.1. Realizacja uchwał Rady Gminy Żytno
1. Realizacja uchwał Rady Gminy Żytno.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt jest organem wykonawczym
Gminy, do jego do zadań należy między innymi wykonywanie uchwał podjętych przez Radę Gminy.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej , Wójt Gminy Żytno przy pomocy
Urzędu Gminy – pracowników realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. w sposób
określony uchwałami.
W 2019 r. Rada Gminy obradowała na 12 sesjach, w tym na 10 sesjach zwyczajnych
i 2 nadzwyczajnych, podejmując 76 uchwał.
Z pośród 76 uchwał Wójtowi Gminy Żytno powierzono wykonanie 70 uchwał.
Wykonanie 3 uchwał powierzono Przewodniczącemu Rady Gminy i 3 uchwał Przewodniczącym
Komisji Rady.
Wójt Gminy Żytno realizował podjęte przez Radę Gminy Żytno uchwały, które dotyczyły
spraw z zakresu:
Finansów Gminy w ilości – 25, w sprawach:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 – 11;
2) zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2019 – 11;
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025 – 1;
4) uchwalenia budżetu Gminy Żytno na rok 2020 – 1;
5) zmieniająca Uchwałę Nr V/42/19 Rady Gminy Żytno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Żytno na rok 2019 -1.
Wynagrodzenia Wójta, diet dla radnych, sołtysów i ekwiwalentów dla ochotniczych straży
pożarnych w ilości - 4, w sprawach:
1) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Żytno – 1;
2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żytno – 1;
3) ustalenia wysokości diet dla Sołtysów- 1;
4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Żytno za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Radomsku lub przez Gminę Żytno - 1.
Podatki w Gminie Żytno w ilości – 2, w sprawach:
1) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – 1;
2) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żytno lub jej jednostkom
organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych – 1.
Dotacje Gminy na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
w ilości - 2, w sprawach:
1) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie. restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 1;
2) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – 1.
Sprawozdawczość finansowa Gminy, przygotowanie raportu o stanie, absolutorium dla Wójta
Gminy w ilości – 4, w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 r. – 1;

83

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żytnie – 1;
3) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żytno – 1;
4) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno za 2018 r. – 1.
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi w Gminie w ilości 1, w sprawie:
1) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Żytno nieruchomości położonej
w miejscowości Maluszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 723/1 – 1.
Oświata i wychowania w ilości – 6, w sprawach:
1) ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Żytno oraz
określenia granic obwodów – 1;
2) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia - 1;
3) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żytno -1;
4) zmiany Uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Żytno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia -1;
5) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. K.I.
Gałczyńskiego – 1;
6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żytno w roku szkolnym 2019/2020 – 1.
Opieki i Pomocy Społecznej w ilości - 6, w sprawach:
1) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/133/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – 1;
2) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – 1;
3) zmiany Uchwały Nr IX/58/19 Rady Gminy Żytno z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – 1;
4) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Żytno – 1;
5) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żytno – 1;
6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym z terenu Gminy Żytno – 1;
Gospodarka odpadami komunalnymi w ilości - 3, w sprawach:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1;
2) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na
nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 1;
3) wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.
Ochrona zdrowia w ilości - 3, w sprawach:
1) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie
– 1;
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2) zmieniająca Uchwałę Nr xix/89/12 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żytnie – 1;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żytno na rok 2020 – 1.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w ilości – 2, w sprawach:
1) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2019 r." – 1;
2) zmiany Uchwały Nr V/36/19 Rady Gminy Żytno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Żytno w 2019 r."|
Drogi gminne, ulice, utrzymanie zimowe i letnie dróg gminnych i powiatowych w ilości - 3,
w sprawach:
1) przejęcia przez Gminę Żytno od Powiatu Radomszczańskiego zadania własnego powiatu w
zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie
administracyjnym Gminy Żytno – 1;
2) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – 1;
3) nadania nazw ulic w miejscowości Silniczka – 1.
Ochrona środowiska w ilości – 1 w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XI/81/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Żytno – 1.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ilości - 1, w sprawie:
1) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – 1.
Inne organizacyjne w ilości - 3, w sprawach:
1) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żytno – 1;
2) zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Żytno – 1;
3) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Żytno instrumentem
płatniczym – 1.
Programy, plany regulaminy, statuty w ilości – 1, w sprawie:
1) uchwalenia Statutów Sołectw – 1.
Gospodarka Komunalna w Gminie w ilości - 3, w sprawach:
1) zmiana Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żytnie – 1;
2) projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Żytno – 1;
3) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Żytno – 1.
Uchwały, których wykonanie powierzono Radzie Gminy
Petycje, skargi i wnioski w ilości - 3.
Wykonanie uchwał powierzono Przewodniczącemu Rady Gminy, w sprawach:
1) częściowego rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. oraz przekazania
petycji w pozostałej części zgodnie z właściwością – 1;
2) rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. – 1;
3) rozpatrzenia petycji z dnia 18 grudnia 2019 r. złożonej przez Fundację Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego – 1.
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Organizacja pracy Rady Gminy w ilości – 3.
Wykonanie uchwał powierzono Przewodniczącym Komisji Rady Gminy, w sprawach:
1) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 – 1;
2) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 1;
3) zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej –
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.
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.
Realizowane strategie i programy
W gminie w 2019 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne :
• Strategia rozwoju gminy Żytno na lata 2016-2013.
• Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Żytno.
• Gminny Plan Gospodarki Odpadami .
• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żytno na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023 pr.
• Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023
• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r.
• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
• Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie
• Gminy Żytno w 2019 r
• 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.
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XI.

Kultura i turystyka

11.1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie w 2019 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 – 24 215 woluminów
2.Rodzaje wpływu książek:
• zakup ze środków własnych – 229 woluminy na kwotę - 4500 zł
ogółem wydatkowana kwota na zakup nowości wydawniczych - 4500 zł
• zakup ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 177 woluminów na kwotę
-4500 zł
ogółem wydatkowana kwota na zakup nowości wydawniczych - 4500 zł
3.Prenumerata czasopism -4 szt. na kwotę - 373,97
4.Czytelnicy ogółem – 324
5.Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz ogółem:
• książki – 3904
• czasopisma – 123
6.Udostępnienia zbiorów na miejscu:
• książki- 6157
• czasopisma- 79
7. Baza komputerowa- stan bazy na koniec 2019 r. - 3448 rekordów
8.Liczba udzielonych informacji- 205
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/zapoznani
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.
• spotkanie z pisarzem dla dzieci P. Wiesławem Drabikiem przeznaczone dla uczniów
PSP z terenu całej gminy,
• narodowe czytanie w PSP w Żytnie fragmentów noweli „Katarynka”,
• spotkanie z pisarzem P. Elżbietą Stępień przeznaczone dla uczniów Gimnazjum
Publicznego w Żytnie
Budżet - z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie za 2019 r.
RZYCHODY
Stan środków na dzień 01.01.2019 r. - 563,95 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 132 700,00 zł
Środki z Biblioteki Narodowej - 4 500,00 zł
Ogółem przychody za 2019 r. - 137 200,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2019 r. - 258,24 zł
KOSZTY - 140 008,81 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 15 289,41 zł
• czasopisma - 372,37 zł
• węgiel – 4 189,10 zł
• znaczki pocztowe – 27,00 zł
• środki czystości – 304,42 zł
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materiały biurowe- 459,96 zł
wentylator – 76,00 zł
czajnik – 85,00 zł
folia do oprawy książek – 216,00 zł
karty książek – 102,12 zł
książki – 9 000,00 zł
tusze do drukarek – 366,54 zł
artykuły remontowe – 90,90 zł

USŁUGI OBCE - 3 442,00 zł
• okresowy przegląd gaśnic - 30,00 zł
• spotkanie autorskie z W. Drabikiem – 460,00 zł
• pełnienie obowiązków IOD – 2 952,00
WYNAGRODZENIA - 99 944,32 zł
• jubileusz – 11 820,00 zł
• premia - 4 749,00 zł
• nagroda roczna -7 286,04 zł
• pozostałe składniki wynagrodzenia - 76 089,28 zł /2 etaty/
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 300,00 zł
• umowa zlecenie /spotkanie autorskie z pisarką E. Stępień/– 300,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA – 15 940,60 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne – 15 570,18 zł
• świadczenia pracownicze/mydła, ręczniki, herbata/-370,42 zł
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - 1 205,10 zł
• podróże służbowe krajowe - 336,14` zł
• ryczałty za dojazdy – 869,96 zł
PODATKI I OPŁATY – 562,00 zł
• podatek od nieruchomości – 562,00 zł
ODPIS NA ZFŚS – 3 325,38 zł

11.2. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za rok 2019
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 w Silnicy 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
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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.
Środki finansowe GOK stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żytno w wysokości
346.800,00 zł
W tym środki wypracowane:
Teatr ANIMAGIA plan - 3.000 zł wykonanie – 1.000,00 zł
Orkiestra Dęta Gminy Żytno plan – 5.000 zł wykonanie – 0,00 zł
Wypożyczalnia kajaków plan – 8.000 zł wykonanie – 0,00 zł
Dobrowolne wpłaty mieszkańców gminy/ wynajem sali - 1.150,40 zł
We wrześniu Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie zrealizował modernizację kotłowni polegającą na
przebudowie, wymianie instalacji elektrycznej oraz wymianie kotła węglowego Heiztechnik 120KW
QMAX EKO GL z podajnikiem, V klasy grzewczej z środków własnych na kwotę – 62.069,00 zł
W dniu 13 listopada 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie otrzymał dyplom za udział
w programie prewencyjnym BEZPIECZEŃSTWO PRACY W MAŁYCH ZAKŁADACH Państwowej
Inspekcji Pracy. Dyplom stanowi wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do
poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.
W dniu 13 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie podpisał dwie umowy na realizację
przedsięwzięć związanych z promocją regionu w roku 2020 r.:
• "Taaaka ryba " - organizacja festynu rodzinnego promującego rybactwo obszaru RLGD
"Jurajska Ryba" na kwotę 22.571,03 zł
• „Sąsiedzi zza między - promocja regionu RLGD „Jurajska Ryba” na kwotę
21.292,00 zł
Programy będą realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach.
Kadrę Gminnego Ośrodka Kultury stanowią pracownicy merytoryczni zatrudnieni na umowę
o prace na czas nieokreślony:
• Dyrektor - (22.07.2019 r. odejście na emeryturę)
• Instruktor - (23.07.2019 r. p.o. Dyrektora)
• 2 etaty Młodszy instruktor – (jeden przebywający na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,
drugi zatrudniony na zastępstwo za pracownika przebywającego na usprawiedliwionej
nieobecności)
• organizator imprez sportowych i rekreacyjnych zatrudniony na umowę o pracę na czas
określony – wypożyczalnia w sezonie 2019 r. była nieczynna (po trzykrotnym naborze na
stanowisko brak chętnych do podjęcia pracy).
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 (umowę-zlecenie od 1 stycznia 2019 r. do 30
kwietnia 2019 r., a od 15 października 2019 r. do 14 maja 2020 r. umowa o pracę na czas
określony).
Zespoły artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury
• Orkiestra Dęta Gminny Żytno (do 30 czerwca 2019 r. - 54 osób, do 1 lipca 2019 r. – 15 osób)
problemy wynikające ze współpracy z kapelmistrzem i zatrudnieniem nowego kapelmistrza
• Grupa Mażoretek działająca przy orkiestrze (instruktor został zatrudniony od 1 czerwca 2019 r.
- 25 osób)
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•

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 Ośrodka
różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, spotkania, zebrania.
Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie 2019 r. podjął współpracę ze szkołami z terenu Gminy oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Żytno:
• Kołami Gospodyń Wiejskich
• KGW Żytno
• KGW Silnica
• KGW Łazów
• KGW Silniczka
• KGW Maluszyn
• KGW Sudzinek
• KGW Borzykowa
• Stowarzyszenia
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno
• Stowarzyszenie Zagroda Grodzisko
Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku:
• Styczeń/Luty:
o ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
• impreza ostatkowa dla Koła Seniorów – 60 os.
•
•

Marzec:
Dwa spektakle teatralne p.n. „Karczma pod Białym Łabędziem” dla młodzieży szkolnej oraz
mieszkańców Gminy – 240 os.

•
•

Czerwiec:
Wyjazd Orkiestry Dętej Gminy Żytno działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Żytnie na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA.
Wyjazd Orkiestry Dętej Gminy Żytno działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Żytnie na Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach.
Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Żytnie przy organizacji Dnia Dziecka.

•
•
•
•
•
•

Lipiec/Sierpień:
wakacje z GOK dla dzieci i młodzieży
wyjazd Teatru Animagia Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie do Chełmna, gdzie
prezentowany był spektakl „Karczma pod Białym Łabędziem”
przygotowanie uroczystości z okazji otwarcia zrewitalizowanego zbiornika wodnego
w miejscowości Kozie Pole – 60 os.

•
•

Wrzesień:
Zorganizowanie po 30 latach pierwszych na terenie Gminy Żytno Gminnych Dożynek

•
•

Październik:
Współorganizowanie
małżeńskiego

•
•

Listopad:
Przygotowana po raz pierwszy akcja zapalenia znicza dla zmarłych osób pracujących na rzecz
gminy od powstania Samorządów Terytorialnych (tj. od 1990 r.) – 40 grobów

z

Urzędem

Gminy

90

obchodów

Jubileuszu

50-lecia

pożycia

•

Przygotowana po raz pierwszy impreza upamiętniająca Narodowe Święto Niepodległości p.t.
„Niepokorna – Niepodległa” – 120 os.

•
•

Grudzień:
Zorganizowana po raz pierwszy Wigilia Samorządowa na 90 os.

Budżet - Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za 2019 r.
Przychody
Stan środków na dzień 01.01.2019 r - 836,36 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 346 800,00 zł
Darowizny na rzecz GOK - 2 150,40 zł
Ogółem przychody w 2019 r. – 348 950,40 zł
Stan środków na dzień 31.12. 2019 r – 693,96 zł
Koszty – 348 961,04 zł
Zużycie materiałów i energii - 38 172,15 zł
• pieczątka – 39,36 zł
• pałeczki mażoretkowe - 992,85 zł
• gabloty /2 szt./ - 1 633,93 zł
• tusze do drukarek – 364,18 zł
• części do piły i kosiarki – 207,00 zł
• części do naprawy kuchenki gazowej – 106,76 zł
• artykuły biurowe – 734,00 zł
• artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla aktorów teatru – 227,12 zł
• artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku 2 368,68 zł
• pendrive – 24,99 zł
• taczka – 176,00 zł
• środki czystości – 723,29 zł
• energia elektryczna – 4 091,26 zł
• węgiel – 19 019,01 zł
• art. remontowe -220,12
• tablica korkowa – 196,80 zł
• gaz propan-butan 142,01zł
• art. dekoracyjne, papiernicze – 679,62 zł
• drobne wyposażenie – 296,77 zł
• oliwki, stroiki, końcówki do pałeczek mażoretkowych -1 709,50 zł
• banery, plakaty – 661,99 zł
• mobilny namiot handlowy – 3 192,00 zł
• znicze na groby – 219,92 zł
• za wodę -144,99 zł
Usługi obce - 75 126,27 zł
• usługa telekomunikacyjna– 1 476,81 zł
• wywołanie zdjęć – 100,50 zł
• abonament za stronę internetową – 350,00 zł
• wynagrodzenie autorskie ZAiKS - 910,20 zł
• usługa transportowa – 62,18 zł
• pełnienie funkcji IOD – 2 952,00 zł
• czyszczenie i przegląd klimatyzatorów – 492,00 zł
• usługa poligraficzna /ulotki/ - 137,38 zł
• serwis sprzętu nagłaśniającego – 520,00 zł
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wywóz odpadów komunalnych – 439,20 zł
usługa gastronomiczna – 335,00 zł
występ muzyczny – 500,00 zł
usługa ochrony – 2 214,00 zł
usługa serwisowa C.O. – 246,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej – 3 000,00 zł
wykonanie kosztorysu inwentorskiego- 2 000,00 zł
wykonanie zadania na dostawę i wymianę kotła C.O. – 59 069,00 zł
szkolenie BHP – 240,00 zł
opłata za tablice informacyjne – 82,00 zł

Wynagrodzenia - 159 522,79 zł
• premia - 15 138,58 zł
• nagroda roczna – 11 517,20 zł
• jubileusz- 5 040,00 zł
• pozostałe składniki wynagrodzenia - 127 827,01 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 32 750,00 zł
• umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 18 555,00 zł
• umowa zlecenie /nauka tańca i gry na instrumentach muzycznych/ – 5 600,00 zł
• umowa zlecenie /palacz/ - 8 400,00 zł
• umowa zlecenie /animator dzieci podczas ferii zimowych/ -195,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 31 946,53 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne - 27 477,38 zł
• składki na Fundusz Pracy – 2 624,75 zł
• badanie okresowe – 320,00 zł
• świadczenia pracownicze -1 524,40
Pozostałe koszty rodzajowe - 1 709,02 zł
• podróże służbowe krajowe - 759,26 zł
• ryczałty za dojazdy – 949,76 zł
Podatki i opłaty – 2 940,00 zł
• podatek od nieruchomości – 2 930,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego – 10,00 zł
Odpis na zfśs – 5 873,88 zł
• odpis na ZFSS – 5 873,88 zł
Pozostałe koszty
• ubezpieczenia – 920,40 zł
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XII.

Organizacje pozarządowe

12.1. Organizacje pozarządowe/ stowarzyszenia działające w 2019 roku na terenie
Gminy Żytno
Stowarzyszenia:
• Klub Sportowy „Victoria” Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno Silniczka 85, 97-532 Żytno
• 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
Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie gminy działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich: w Silnicy, Sudzinku, Maluszynie, Silniczce,
Łazowie, Borzykowej i Żytnie.

12.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Gmina Żytno posiada Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r.
Podstawę prawną Programu stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
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 2019 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.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności KS „VICTORIA” Żytno w 2019 r.
Działalność Zarządu KS „VICTORIA” Żytno w 2019 roku skupiała się głównie na 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 2019/2020 w swojej klasie zajęła 4 miejsce.
KS Victoria posiada sekcje dziecięce, w której trenowani są przyszli zawodnicy klubu a którą trenuje
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Pan Cezary Baryła. 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 Adam Górski. Opiekę medyczną
sprawował Pan Mateusz Kamiński.
W 2019 roku drużyna rozegrała 32 spotkań z czego 22 spotkania to mecze ligowe pozostałe to
mecze kontrolne. Wyniki osiągnięte przez drużynę w 2019 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.

12.3. 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,
3. OSP Mała Wieś,
Mała Wieś nr 51a
4. OSP Łazów,
Łazów
5. OSP Maluszyn,
Maluszyn, ul. Wolności 40,
6. OSP Grodzisko,
Grodzisko nr 40
7. OSP Borzykowa,
Borzykowa, ul. Strażacka 2,
8. OSP Borzykówka,
Borzykówka
9. OSP Pągów,
Pągów nr 35,
10. OSP Rogaczówek,
Rogaczówek.

Jednostki typu
„S”
X

Jednostki typu
„M”

Jednostki
w KRSG
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Z wymienionych jednostek - jednostka OSP Silnica przynależy do Krajowego Systemu
Ratowniczo- Gaśniczego.
Członkowie OPS razem: 294 , w tym 272 mężczyzn, kobiet 22
Liczba członków zwyczajnych 267,w tym mężczyzn 245, kobiet 22.
Liczba członków honorowych 18, wspierających 11
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Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
47, w tym 45 mężczyzn , kobiet 2.
Na terenie gminy są 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczące 13 członków w tym: 2 chłopców
i 11 dziewcząt.
Szkolenie w OSP
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Rodzaj szkolenia
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

Liczba
wyszkolonych
8

Liczba wyszkolonych
w 2019r.
0

2
54
7

0
4
2

21
13

2
5

4
7

0

4

4

Na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się 9 samochodów pożarniczych , w tym:
4 ciężkie, 3 średnie, 2 lekkie oraz 2 samochody specjalne i inne.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych w roku 2019
Nazwa jednostki OSP
Liczba wyjazdów do akcji
OSP Silnica
86
OSP Żytno
34
OSP Grodzisko
3
OSP Borzykowa
2
OSP Pągów
2
OSP Maluszyn
6
Razem
133
W 2019 roku zakupiono niżej wymienione wyposażenie ratownicze:

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa jednostki OSP
OSP Silnica
OSP Żytno
OSP Grodzisko

Rodzaj wyposażenia
rozpieracz kolumnowy
aparaty powietrzne z czujnikiem bezruchu
– 2 szt.
samochód pożarniczy STAR
RAZEM

Kwota
18 000 zł
9 900 zł
23 000 zł
50 900 zł

Wszelkie informacje na temat działalności prowadzonej przez Gminę Żytno, jej organów i jednostek
znajdują się na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żytno oraz stronie
internetowej: www.zytno.pl .
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