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Wstęp

Szanowni Państwo,
Raport o stanie gminy to nie tylko obowiązek prawny wynikający z zapisów art. 28aa ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ale także możliwość przekazania
mieszkańcom Gminy informacji o podstawowych działaniach podejmowanych w 2020 r. przez
Wójta Gminy i podległe Wójtowi gminne jednostki organizacyjne dla realizacji ustawowych
zadań i obowiązków Gminy.
Był to rok szczególny dla całego kraju, a także naszej Gminy.
Nie ma chyba rodziny w Gminie, nie ma miejsca pracy, której nie dotknąłby Covid -19 i jego
skutki.
Musieliśmy się wszyscy nauczyć inaczej żyć i pracować. Inaczej zorganizować pracę Urzędu
i gminnych jednostek, tak by realizując obligatoryjne zadania nie narażać życia i zdrowia
naszych mieszkańców i pracowników.
Przekazując Państwu Raport o stanie Gminy Andrespol w 2020 r., chcę jednocześnie
podziękować wszystkim tym, którzy umożliwili

realizację zadań zaplanowanych do

wykonania w 2020 r.

Wójt Gminy Andrespol
Dariusz Kubus
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Informacje ogólne
Gmina Andrespol zajmuje powierzchnię 25,74 km2, znajduje się w centralnej Polsce,
w województwie łódzkim. Jest jedną z sześciu gmin powiatu łódzkiego wschodniego, przylega
bezpośrednio do południowo-wschodniej granicy Miasta Łodzi.
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Ogólna liczba ludności Gminy Andrespol na dzień 31 grudnia 2020 r. to 13 815 mieszkańców,
w tym 6 507 mężczyzn i 7 308 kobiet.
Struktura demograficzna mieszkańców w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny w 2020 r. przedstawiała się następująco:
wiek przedprodukcyjny ( 17 lat i mniej) - mężczyźni 1329, kobiety - 1381,
wiek produkcyjny (dla kobiet 18-59 lat, dla mężczyzn 18-64 lata) – mężczyźni - 4 241 kobiety
- 3 991,
wiek poprodukcyjny - mężczyźni - 937, kobiety -1936.
W 2020 r. urodziło się 126 mieszkańców - 62 chłopców i 64 dziewczynki.
W tym czasie zmarło 89 mężczyzn i 83 kobiety.
Najczęstszą przyczyna zgonów była niewydolność krążeniowo oddechowa.
Przyrost naturalny w gminie Andrespol w roku 2020 był ujemny, wyniósł -46.
Liczba mieszkańców zameldowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - 408, liczba
mieszkańców wymeldowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - 95, saldo migracji 313.
Zadania Gminy Andrespol w 2020 r. realizowane były przez Wójta Gminy i podległe gminne
jednostki organizacyjne :
- samorządowe jednostki budżetowe:
1. Urząd Gminy w Andrespolu , ul. Rokicińska 126
2. Liceum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32
3. Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie
4. Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza
w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi, ul. Jarzębinowa 1
6. Samorządowe Przedszkole w Andrespolu, ul. Ceramiczna 4
7. Samorządowe Przedszkole w Justynowie, ul. Kasprzaka 35
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu, ul. Rokicińska 125
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Justynowie, ul. Łódzka 35
- zakład budżetowy:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza
6/10
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- gminne jednostki organizacyjne:
instytucje kultury:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64
2. Gminną Bibliotekę Publiczną w Andrespolu, ul. Rokicińska 125
zakład opieki zdrowotnej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Zdrowia
w Andrespolu, ul. Rokicińska 125

oraz
- jednostki pomocnicze gminy:
1. Radę Sołecką w Bedoniu Wsi
2. Radę Sołecką w Bedoniu Przykościelnym
3. Radę Sołecką w Justynowie
4. Radę Sołecką w Andrespolu
5. Radę Sołecką w Wiśniowej Górze
6. Radę Sołecką w Stróży
7. Radę Sołecką w Janówce
8. Radę Sołecką w Nowym Bedoniu
9. Radę Sołecką w Kraszewie
10. Radę Sołecką w Zielonej Górze

Realizacja budżetu Gminy Andrespol
Plan budżetu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2020 r. wynosił:
- dochody ogółem
•

dochody majątkowe
- wydatki ogółem

•

78 912 447,79 zł, w tym:
10 461 178,20 zł
87 390 684,27 zł, w tym:

wydatki majątkowe

24 666 847,13 zł

- deficyt

- 8 478 236,48 zł

- przychody ogółem
•

kredyty i pożyczki

•

niewykorzystane środki pieniężne,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8

9 678 236,48 zł, z tego:
5 515 000,00 zł
1 163 236,48 zł
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•

wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp

3 000 000,00 zł

- rozchody

1 200 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020 r. było następujące:
- dochody ogółem
•

78 759 453,73 zł, w tym:

dochody majątkowe

10 346 024,45 zł

- wydatki ogółem
•

80 803 187,04 zł, w tym:

wydatki majątkowe

20 807 914,60 zł

- deficyt

- 2 043 733,31 zł

- przychody ogółem
kredyty i pożyczki
•

7 310 562,20 zł, z tego:
2 724 987,22 zł

niewykorzystane środki pieniężne,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8

•

1 163 236,48 zł

wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp

3 422 338,50 zł

- rozchody

1 018 000,00 zł

- wolne środki na dzień 31.12.2020 r.

4 248 828,89 zł

Dochody ogółem przy planie 78 912 447,79 zł zostały wykonane w 99,81 %, na kwotę
78 759 453,73 zł.
Największym źródłem dochodów budżetu gminy w 2020 r. były udziały we wpływach
podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonane na kwotę 17 612 429,00 zł oraz część
oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14 850 025,00 zł.
Z podatków i opłat lokalnych największe znaczenie do budżetu Gminy Andrespol ma podatek
od nieruchomości tj. 5 870 101,30 zł.
Wydatki ogółem przy planie 87 390 684,27 zł zostały wykonane w 92,46 % na kwotę
80 803 187,04 zł.
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Największe wydatki w budżecie stanowią:

1

Oświata i wychowanie

28 161 819,13

Udział %
w
wydatkach
ogółem
34,85

2

Rodzina

19 421 005,00

24,03

3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 679 097,36

20,64

Lp.

Nazwa działania

Kwota
(zł)

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w latach 2016 – 2020
Lp Wyszczególnienie 2016
2017
2018
2019
2020
15 639,19
86 430,11
76 414,87
109 543,29
103 679,53
1
Udziały w podatku
dochodowym od
osób prawnych
11 977 838,00 13 237 325,00 15 546 663,00 17 397 213,00 17 612 429,00
2
Udziały w podatku
dochodowym od
osób fizycznych
58 375,66
59 590,15
57 917,70
58 982,10
65 937,15
3
Podatek rolny
4 145 861,33
4 511 793,91
4 758 778,91
5 051 092,61
5 870 101,30
4
Podatek
od
nieruchomości
22 927,84
22 327,50
23 194,09
26 541,00
26 203,69
5
Podatek leśny
271 260,92
277 193,25
287 407,70
267 976,44
260 534,40
6
Podatek
od
środków
transportowych
35 281,19
24 963,03
17 947,27
23 297,12
29 009,70
7
Podatek od osób
fizycznych
opłacany w formie
karty podatkowej
565 295,44
478 141,03
731 895,51
962 050,45
784 568,05
8
Podatek
od
czynności
cywilnoprawnych
37 305,00
41 015,00
45 998,00
65 147,00
58 117,00
9
Wpływy z opłaty
skarbowej
Ogółem
podatkowe

dochody

17 129 784,57

18 738 778,98

21 546 217,05

23 961 843,01

24 810 579,82

Zarówno dochody, jak i wydatki ogółem w latach 2016 – 2020 systematycznie wzrastają.
Istotnym czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na finanse gminy jest ogólna sytuacja
gospodarcza w kraju.
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Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2016
– 2020
Dział Nazwa działu
Rolnictwo i
010
400
600
700
710
750
751

754

757
758
801
851
852
853
854
855
900

921
926
Razem

łowiectwo
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię
Transport i
łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność
usługowa
Administracja
publiczna
Urzędy
naczelnych
organów władzy
państwowej
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu
publicznego
Różne
rozliczenia
Oświata i
wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
z zakresu polityki
społecznej
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Rodzina
Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

2016

2017

2018

2019

2020

23 096,19

23 460,58

21 821,80

24 368,93

23 163,08

0,00

0,00

0,00

0,00

38 130,00

2 873 125,26

1 075 313,70

1 887 136,96

1 466 314,77

2 743 815,11

586 218,10

470 828,73

418 663,97

198 970,99

680 753,88

1 549 713,93

1 571 335,98

1 998 493,24

2 189 129,79

571,77

3 604 732,95

3 609 825,99

4 211 778,92

4 574 330,19

4 746 997,40

14 304,31

2 695,74

133 515,58

143 275,96

129 991,19

392 151,02

1 516 537,77

1 025 232,77

695 643,95

655 125,93

131 170,11

98 606,19

63 242,08

97 988,22

81 856,21

460 653,64

22 219,00

39 372,10

129 351,00

281 185,59

15 470 334,82

17 080 229,46

23 111 823,66

21 344 305,78

28 161 819,13

262 050,88
10 610 251,76
408 567,37

190 161,92
1 913 834,98
557 419,34

192 646,53
3 107 237,68
308 320,62

314 346,25
3 762 739,62
213 384,34

203 957,57
2 646 067,43
278 230,98

373 285,75

389 432,92

401 969,79

457 990,31

468 913,75

0
4 554 720,19

10 848 983,90
5 472 147,07

10 905 994,83
12 360 020,17

15 062 754,11
16 830 846,61

19 421 005,00
16 679 097,36

789 950,00

841 555,82

777 712,63

835 800,00

666 121,21

1 004 393,72

444 120,49

1 588 426,24

2 242 805,27

1 168 384,45

43 108 720,00

46 128 709,58

62 553 409,57

70 584 346,09

80 803 187,04
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Realizacja uchwał Rady Gminy Andrespol w 2020 r. wraz z prezentacją Rad
Sołeckich
Rada Gminy Andrespol
W roku 2020 VIII Kadencji Rada Gminy Andrespol wobec ogłoszonego na terenie
Rzeczypospolitej

Polskiej

stanu

epidemii

COVID-19

obradowała

zarówno

w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Rada Gminy Andrespol obradowała na 16 Sesjach Rady
Gminy, na których podjęto 113 uchwał, w tym m.in. uchwały w sprawie zmian
w budżecie, udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej powiatowi łódzkiemu wschodniemu,
spraw geodezyjnych, oświatowych, społecznych oraz uchwał dotyczących współpracy
i funkcjonowania Urzędu, jak i całej Gminy.
W trakcie 2020 roku do Rady Gminy Andrespol wpłynęły sugestie i zawiadomienia
o wszczęciu postępowania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego, Nadzoru
i Kontroli w Łodzi tj.:
•

z dnia 12 lutego 2020 r. zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol, znak: PNIKI.4131.157.2020

o

wszczęciu

z

urzędu postępowania

określonego

w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu
kontroli legalności uchwały Nr XIX/173/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy
Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg,
•

z dnia 11 lutego 2020 r. zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol, znak: PNIKI.4131.139.2020

o

wszczęciu

z

urzędu

postępowania

określonego

w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu
kontroli legalności uchwały Nr XIX/175/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27
stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
•

z dnia 21 lipca 2020 r. zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol , znak: PNIKI.4131.567.2020

o

wszczęciu

z

urzędu

postępowania

określonego

w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu
kontroli legalności uchwały nr XXV/220/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 30
czerwca 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok
2019,
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•

z dnia 21 października 2020 r. zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak:
PNIK-I.4131.730.2020 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w
rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu
kontroli legalności uchwały nr XXIX/248/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25
września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska
wielofunkcyjnego w Sołectwie Stróża na terenie Gminy Andrespol,

•

z dnia 18 października 2020 r. zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak:
PNIK-I.4131.735.2020 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w
rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu
kontroli legalności uchwały nr XXIX/246/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25
września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu,

•

z dnia 18 października 2020 r. zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak:
PNIK-I.4131.675.2020 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w
rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu
kontroli legalności uchwały nr XXIX/246/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25
września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.

Komisje stałe Rady Gminy Andrespol:
Komisja Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa,
Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisja Rewizyjna.
Wykaz uchwał Rady Gminy Andrespol podjętych w 2020 roku:
Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 9 stycznia 2020 roku:
1. XVIII/160/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok,
2. XVIII/161/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030,
3. XVIII/162/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu
Wschodniemu,
4. XVIII/163/20 w sprawie wydzierżawienia na okres do dnia 28.02.2025 roku
nieruchomości położonej w Wiśniowej Górze przy ul. Kraszewskiego 9,
11

5. XVIII/164/20 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej działki
gruntu gminnego, położonej w Justynowie przy ul. Zielonej,
6. XVIII/165/20 uchylająca Uchwałę Nr XIV/129/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 30
października 2019 r w sprawie zatwierdzenia Planu Aglomeracji Andrespol,
7. XVIII/166/20 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na dyrektora Gminnej
Przychodni Zdrowia w Andrespolu.
Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 27 stycznia 2020 roku:
1. XIX/167/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok,
2. XIX/168/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030,
3. XIX/169/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/157/19 Rady Gminy Andrespol
z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
4. XIX/170/20 w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiśniowej Górze na 2020 rok,
5. XIX/171/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
6. XIX/172/20

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej 69-71 w miejscowości
Justynów,
7. XIX/173/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy Andrespol, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
8. XIX/174/20 w sprawie użytku ekologicznego na terenie Gminy Andrespol, XIX/175/20
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego 2020 roku:
1. XX/176/20 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/319/17 Rady Gminy Andrespol z dnia
2 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Podleśnej
i Tuszyńskiej w miejscowości Stróża.
2. XX/177/20

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 188 położonej
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przy ulicy Podleśnej w miejscowości Stróża.
3. XX/178/20 w sprawie zmian w Uchwale nr XIX/175/20 Rady Gminy Andrespol
z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
4. XX/179/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy Andrespol, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
5. XX/180/20 w sprawie zmian w uchwale nr XVI/151/19 Rady Gminy Andrespol z dnia
11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program
Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich
i zawodowych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych
będących mieszkańcami Gminy Andrespol oraz określenia wzoru wniosku
o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym.
6. XX/181/20 w sprawie zmian w uchwale nr XVI/152/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie okresowych stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Andrespol
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
7. XX/182/20 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi.
8. XX/183/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrespolu w ramach Partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Tuszyn - Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Tuszynie, Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi
projektu
w

pn.

ramach

Centrum
Regionalnego

Usług

Środowiskowych

Programu

Operacyjnego

„Wisienka
na

lata

-

CD”

2014-2020

współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego – IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne,
Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, Poddziałanie IX.2.1 IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
9. XX/184/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Andrespol na rok 2020.
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Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 9 marca 2020 roku:
1. XXI/185/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok,
2. XXI/186/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030.
3. XXI/187/20 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2021 roku.
4. XXI/188/20

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256/1
położonej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra.
5. XXI/189/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2020 rok.
Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 29 kwietnia 2020 roku:
1. XXII/190/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
położonych na terenie Gminy Andrespol.
2. XXII/191/20 zmieniająca uchwałę Nr XIX/180/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16
lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Andrespol.
3. XXII/192/20 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi

kompostujących

bioodpady

stanowiące

odpady

komunalne

w kompostowniku.
4. XXII/193/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2020 rok.
5. XXII/194/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol”.
Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 27 maja 2020 roku:
1. XXIII/195/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
2. XXIII/196/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Andrespol na lata 2020 -2030.
3. XXIII/197/20

w

sprawie

przekazania

środków

finansowych

Komendzie

Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na
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rekompensatę pieniężną na czas służby policjantów przekraczający normę czasu
pracy w 2020 roku.
4. XXIII/198/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. XXIII/199/20

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/348/17 Rady Gminy

Andrespol z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej
działki gruntu gminnego położonej w Wiśniowej Górze.
6. XXIII/200/20 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanych
nieruchomości gminnych, położonych w Wiśniowej Górze.
7. XXIII/201/20 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej działki gruntu gminnego,
położonej w Wiśniowej Górze przy ulicy Oficerskiej .
8. XXIII/202/20 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej działki
gruntu gminnego, położonej w Justynowie przy ulicy Zielonej,
9. XXIII/203/20 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób
fizycznych zabudowanej działki gruntu stanowiącej mienie gminne, położonej
w Justynowie.
10. XXIII/204/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Andrespol.
11. XXIII/205/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania linii oświetlenia ulicznego.
12. XXIII/206/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka.
13. XXIII/207/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zielona Góra.
14. XXIII/208/20 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXII/190/20 Rady Gminy
Andrespol z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Andrespol.
15. XXIII/209/20 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXII/192/20 Rady Gminy
Andrespol z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz ustalenia zwolnienia z części opłaty
za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

właścicieli

nieruchomości

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
16. XXIII/210/20 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Gminy
Andrespol z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu
finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Andrespol".
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17. XXIII/211/20 w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol”.
18. XXIII/212/20 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na Wójta Gminy
Andrespol.
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 10 czerwca 2020 roku:
1. XXIV/213/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takich opłat na terenie Gminy Andrespol.
2. XXIV/214/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
3. XXIV/215/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030.
4. XXIV/216/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu
Wschodniemu w postaci budowy ciągu pieszo-rowerowego i docelowej organizacji
ruchu.
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 30 czerwca 2020 roku:
1. XXV/217/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Andrespol wotum zaufania za 2019
rok. XXV/218/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2019.
2. XXV/219/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrespol z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
3. XXV/220/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2019.
4. XXV/221/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2019.
5. XXV/222/20 w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.
6. XXV/223/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
7. XXV/224/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030.
8. XXV/225/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9. XXV/226/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Andrespol prawa
wieczystego użytkowania działki gruntu położonej w Janówce.
10. XXV/227/20

w

sprawie

sprzedaży

w

drodze

bezprzetargowej,

na

rzecz
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dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku
położonym w Wiśniowej Górze przy ul. Leczniczej 16 wraz ze sprzedażą udziału
w działce gruntu nr 319 na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego.
Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 8 lipca 2020 roku:
1. XXVI/228/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
2. XXVI/229/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030.
3. XXVI/230/20 w sprawie zakupu od osoby fizycznej działki gruntu położonej
w Justynowie.
Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 7 sierpnia 2020 roku:
1. XXVII/231/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
2. XXVII/232/20 zmieniająca uchwałę Nr XLV/425/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 20
października 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol oraz nadania jej statutu, zmienionej
uchwałami Rady Gminy Andrespol Nr XLVII/459/17 z dnia 29 listopada 2017 r., Nr
LIX/558/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r., Nr II/11/18 z dnia 26 listopada 2018 r.
3. XXVII/233/20 w sprawie ustalenia opłat za ścieki bytowe dowożone wozami
asenizacyjnymi do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.
4. XXVII/234/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/67/19 Rady Gminy Andrespol
z dnia 12 kwietnia2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/401/17 Rady Gminy Andrespol
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

terenu

położonego

w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny.
5. XXVII/235/20 w sprawie zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu
położonej w Andrespolu.
6. XXVII/236/20 w sprawie zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu
położonej w Andrespolu.
7. XXVII/237/20 w sprawie zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu
położonej w Andrespolu.
8. XXVII/238/20 w sprawie zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu
położonej w Andrespolu.
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Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 28 sierpnia 2020 roku:
1. XXVIII/239/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
2. XXVIII/240/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Andrespol na lata 2020 – 2030.
3. XXVIII/241/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. XXVIII/242/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Andrespol na rok szkolny 2020/2021 dla rozliczenia kosztów dowozu uczniów do szkół
przez rodziców.
Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 25 września 2020 roku:
1. XXIX/243/20w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
2. XXIX/244/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030.
3. XXIX/245/20 w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiśniowej Górze na 2020 rok.
4. XXIX/246/20 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.
5. XXIX/247/20 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi.
6. XXIX/248/20

w

sprawie

uchwalenia

Regulaminu

korzystania

z

boiska

wielofunkcyjnego w Sołectwie Stróża na terenie Gminy Andrespol.
Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 30 października 2020 roku:
1. XXX/249/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/216/20 Rady Gminy Andrespol
z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Łódzkiemu Wschodniemu w postaci budowy ciągu pieszorowerowego i docelowej
organizacji ruchu.
2. XXX/250/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
3. XXX/251/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. XXX/252/20 w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.
5. XXX/253/20

w

sprawie

uchwalenia

Regulaminu

korzystania

z

boiska

wielofunkcyjnego w Sołectwie Stróża na terenie Gminy Andrespol.
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6. XXX/254/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 27 listopada 2020 roku:
1. XXXI/255/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
2. XXXI/256/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Andrespol na lata 2020 – 2030.
3. XXXI/257/20 w sprawie zakupu od Gminy Koluszki nieruchomości położonej
w Zielonej Górze.
4. XXXI/258/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. XXXI/259/20 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
6. XXXI/260/20 zmieniająca uchwałę Nr XX/179/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25
lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie Gminy Andrespol, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
7. XXXI/261/20 w sprawie przyjęcia rocznego, na rok 2021, programu współpracy Gminy
Andrespol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2020 roku:
1. XXXII/262/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Andrespol.
2. XXXII/263/20 w sprawie zmiany nazwy zadania.
3. XXXII/264/20 w sprawie uchwalenia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Andrespol.
4. XXXII/265/20 w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2020 roku:
1. XXXIII/266/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Andrespol na lata 2021 – 2031.
2. XXXIII/267/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2021 r.
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3. XXXIII/268/20 w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
4. XXXIII/269/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok.
5. XXXIII/270/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Andrespol na lata 2020 – 2030.
6. XXXIII/271/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020.
7. XXXIII/272/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256/1 położonej przy ulicy
Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra.
Sołectwa Gminy Andrespol
W trakcie 2020 roku wobec ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
COVID-19 odbyły się jedynie dwa zebrania wiejskie. Zebrania wiejskie dotyczą m.in. spraw
bieżących funkcjonowania sołectw, przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady
Sołeckiej za rok ubiegły oraz zatwierdzenia rocznego planu finansowo – rzeczowego na rok
następny.

Opis działalności w obszarach zadań publicznych realizowanych przez
Gminę Andrespol z uwzględnieniem pol
ityk programów
W zakresie programów i strategii, a także projektów finansowanych z udziałem
zewnętrznych źródeł
W Gminie Andrespol w 2020 r. obowiązywały i były realizowane następujące strategie
i programy:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol
przyjęte uchwałą nr XVI/152/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 listopada 2015 r., zgodnie
z którym należy wykonać plany miejscowe obejmujące 243 ha, co stanowi ok. 9,44 %
powierzchni gminy. W roku 2020 zostały uchwalone dwa nowe plany miejscowe obejmujące
łącznie 0.92 ha, natomiast w przygotowaniu jest kolejnych 7 projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego.

2) Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ - Gmina Andrespol jako jedna
z 30 jednostek samorządu terytorialnego, pięciu powiatów tj. Miasta Łodzi, brzezińskiego,
łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego jest jednym z członków założycieli
stowarzyszenia, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego, które pełni także funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Strategia realizowana poprzez przedsięwzięcia współfinansowane z RPO.

3) Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który funkcjonuje na podstawie Uchwały nr
XXII/193/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Andrespol na 2020 rok.
Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Andrespol zakłada zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, ograniczenie
populacji kotów wolnożyjących, a także utrzymanie pod kontrolą populacji zwierząt
domowych będących w posiadaniu mieszkańców Gminy Andrespol .
W styczniu 2020 r. odnotowano 58 sztuk zwierząt przebywających w schronisku, natomiast na
koniec grudnia 2020 r. ilość spadła do 48 sztuk. W tym czasie odłapano 20 zwierząt, a do
adopcji oddano 22 oraz 3 powróciły do właścicieli. Na wszystkie zadania związane
z zapobieganiem bezdomności zwierząt tj. zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku wraz
z odłapaniem, opieka nad zwierzętami uległym wypadkom drogowym, dofinansowanie
z tytułu kastracji i sterylizacji – Gmina Andrespol wyasygnowała środki w kwocie 210 597,70
zł, w tym 193 816,43 zł na zapewnienie opieki zwierzętom przebywającym w schronisku,
1 600,00 zł na kastracje i sterylizacje, 15 181,27 zł na zdarzenia drogowe i utylizację padłych
zwierząt.

4) Strategia rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada zwiększenie świadomości
mieszkańców gminy na temat używania alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu tychże rodzin.
Jednym z elementów strategii jest ustalenie ilości podmiotów posiadających zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych .
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 40 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. – 41 podmiotów. Ilość punktów sprzedaży od
kilku lat pozostaje na zbliżonym poziomie.
Z środków funduszu na który wpłynęło 284 903,35 zł (środków uzyskanych przez gminę
z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały
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następujące wydatki:
•

warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dot. uzależnień od alkoholu, narkotyków,
papierosów, Internetu, telefonu komórkowego, szkodliwych gier, zagrożeń płynących
z cyberprzestrzeni, od przemocy werbalnej, a także z twórczego i odpowiedzialnego
korzystania

z

mediów

społecznościowych,

skierowany

do

uczniów

szkół

podstawowych oraz liceum;
•

program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” rekomendowany przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji, skierowany do uczniów dwóch szkół podstawowych – druga część.

•

program Bezpieczna Szkoła, Program Profilaktyczny Debata, Program Apteczka
Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Program Unplugged, Program Selektywnej
Profilaktyki, Program nauki Zdrowia – pod rekomendacjami PARPA oraz MEN,
skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz liceum ogólnokształcącego,

•

dofinansowano

do

letniego

wypoczynku

dla

dzieci

objętych

programem

wychowawczym w świetlicach środowiskowych;
•

sfinansowano umowy 9 opiekunów świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholu oraz przemocy, zapewniających pomoc
w

nauce,

przezwyciężaniu

kryzysów

szkolnych,

rodzinnych,

rówieśniczych

i osobistych, a także organizujących czas wolny w zajęciach pozalekcyjnych takich jak
zajęcia sportowe, artystyczne czy rekreacyjne;
W 2020 r. funkcjonowały 2 świetlice środowiskowe: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Bedoniu Wsi oraz przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze , zajmujące się opieką nad
dziećmi i młodzieżą, do których uczęszczało 130 dzieci. W 2020 r. w działalność placówek nie
angażowali się wolontariusze.
Świetlice środowiskowe czynne były zgodnie z wytycznymi obostrzeń dotyczących COVID19.
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie pandemii
pracowała stacjonarnie.
Komisja prowadziła rozmowy z osobami doznającymi przemocy, jak również z osobami
stosującymi przemoc w rodzinie, w celu przywrócenia integralności rodziny oraz podejmowała
działania przewidziane prawem.
Komisja opiniowała wnioski dotyczące lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

5) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol na lata
2014-2032, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr IV/36/15 z dnia 15
stycznia 2015 roku. W ramach jego realizacji na terenie gminy w 2020 roku usunięto wyroby
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zawierające azbest z 21 posesji w ilości 39,407 Mg.

6) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. zakładał wydatkowanie
240 000 zł, wydatkowano natomiast 180 000 zł na realizację zadań publicznych w dziedzinie
kultury, kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Andrespol, poprzez wsparcie lub
powierzenie realizacji zadań z wyżej wymienionego zakresu.
Wskaźnikami wykonania celu było zaktywizowanie przynajmniej 10% populacji Gminy
Andrespol w rozwój sportu i kultury na jej terenie, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju
wydarzeniach realizowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia.
Wskaźniki te nie zostały jednak osiągnięte, pomimo faktu, iż mieszkańcy Gminy chętnie biorą
udział w wydarzeniach odbywających się przy wsparciu Gminy Andrespol. Sytuacja taka jest
bezpośrednio związana z epidemią SARS-Cov2, która spowodowała odwołanie wielu
wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz wprowadzonym zakazem zgromadzeń.
Odwołane zostały największe przedsięwzięcia, jakie odbywały się na terenie Gminy w 2019 r.
jak organizacja biegu na dystansie 10 kilometrów pod nazwą „XII Dycha Justynów-Janówka”,
którego realizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki, który
w roku 2019 zgromadził w zawodach 670 zawodników, w tym 72 w ramach Nordic Walking.
Przeniesione zostały na rok 2021 wydarzenia realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy
Wiśniowa Góra. UKS kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży poprzez organizację
różnorodnych imprez sportowych, takich jak Dzień Sportu Szkolnego (rozgrywki
międzyklasowe), czy Bieg jesieni 2020, które cieszą się zainteresowaniem dużej grupy
uczniów.
Na terenie Gminy Andrespol funkcjonowały w 2020 roku następujące kluby sportowe:
•

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Andrespolia” Wiśniowa Góra, z sekcjami piłki
nożnej i tenisa stołowego;

•

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, z sekcjami: piłki nożnej, piłki
siatkowej, siatkówki plażowej, jogi i Nordic Walking;

•

Uczniowski Klub Sportowy „Wiśniowa Góra”, z sekcjami piłki siatkowej, piłki
koszykowej, piłki ręcznej;

•

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wiśniowa Góra, z sekcjami piłki nożnej
i lekkoatletyki;

•

Uczniowski Klub Sportowy Bedoń, z sekcją piłki nożnej i gimnastyki;

•

Akademia Piłkarska Andrespolia, z sekcją piłki nożnej;

•

Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki – X Dycha Justynów-Janówka oraz
marsz na 10 km Nordic Walking;
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•

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jusport”, z sekcją judo;

•

Europejskie Centrum Karate, z sekcjami karate kyokushin oraz MMA.

7) Program rozwoju kultury fizycznej na 2020 r., w którym przewidziano, że zostanie rozwinięta
działalność największego klubu piłki nożnej działającego na terenie Gminy Andrespol,
Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Andrespolia”. Gminny Ludowy Klub Sportowy
„Andrespolia” utrzymał się w IV lidze.
Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych:
Projekty realizowane w 2020 r. współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Środki pozyskiwane z WFOŚiGW mają głównie na celu wsparcie działań pro środowiskowych
Gminy

w

różnej

postaci:

od

działań

edukacyjnych,

po

prace

budowlane.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dwie, szczególnie istotne inwestycje w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, które przyczynią się do poprawy poziomu
skanalizowania Gminy, pozytywnie oddziałując także na jakość życia mieszkańców,
pozwalając jednocześnie zlikwidować stare i często nieszczelne zbiorniki typu szambo:
Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Justynów i Janówka
Wartość zadania: 916 800,00 zł
Pożyczka: 641 800,00 zł
Dotacja: 275 000,00 zł
Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Przykościelny
Wartość zadania: 2 121 672,00 zł
Pożyczka: 1 485 171,00 zł
Dotacja: 636 501,00 zł
Prace budowlane, wspierane środkami z WFOŚiGW, kierowane były także na poprawę
efektywności energetycznej budynków poprzez np. ich termomodernizację, a także na
usuwanie szkodliwego azbestu, jak to miało miejsce w ramach projektów.:
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Justynowie na terenie
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Gminy Andrespol
Wartość zadania: 106 362,00 zł
Pożyczka: 31 909,00 zł
Dotacja: 74 453,00 zł
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol w roku
2020
Wartość zadania: 20 975,79 zł
Dotacja: 12 030,00 zł
Dbano także o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej i w tym kontekście
prowadzono prace w celu zmodernizowania oświetlenia ulicznego. Był to cel główny projektu
pn.:
Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez poprawę efektywności energetycznej
systemów oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania rozbudowa sieci oświetleniowej na
terenie Gminy Andrespol
Wartość zadania: 158 690,00 zł
Pożyczka: 95 214,00 zł
Dotacja: 63 473,00 zł
Środki pozyskiwane były także na inne cele, w tym na zagospodarowanie zieleni, utworzenie
miejsc wypoczynku, czy stworzenie ekopracowni w szkole w Wiśniowej Górze:
Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego przy skateparku w miejscowości Stróża
Wartość zadania: 37 950,00 zł
Dotacja: 16 950,00 zł

Utworzenie

ekopracowni

w

Szkole

Podstawowej

im.

Henryka

Sienkiewicza

w Wiśniowej Górze
Wartość zadania: 53 312,00 zł
Dotacja: 47 981,00 zł
Doposażenie OSP w nowe elementy wyposażenia- złożono cztery wnioski:
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OSP Justynów

– wartość zadania: 40 997,00 zł

dotacja 32 797,00 zł

OSP Andrespol

– wartość zadania: 42 831,00 zł

dotacja 34 265,00 zł

OSP Wiśniowa Góra – wartość zadania: 18 743,00 zł

dotacja 14 994,00 zł

OSP Bedoń

dotacja 32 122,00 zł

– wartość zadania: 40 153,00 zł

Łącznie, w ramach WFOŚiGW realizowano projekty o wartości ponad 3,5 mln zł.
Poniższy wykres obrazuje wartość tych projektów z podziałem na zakres przedmiotowy.
Wyraźnie widać na nim jak duże znaczenie oraz wartość mają projekty w obrębie gospodarki
wodno-ściekowej, co zresztą jest zgodne z ogólną polityką inwestycyjną Gminy, która kładzie
duży nacisk na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Procentowa wartość zadań w ramach projektów realizowanych
w WFOŚiGW
Budowa kanalizacji
2%

1%
1%
3%

4%

4%

Termomodernizacja
Wykonanie oświetlenia
Usuwanie azbestu
85%

Zagospodarowanie
zieleni
Wsparcie OSP
Ekopracownie

Tabela 1 Zestawienie projektów z WFOŚiGW wg. wartości całkowitych zadań.
Projekty realizowane w 2020 r. współfinansowane ze środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Duża część inwestycji była objęta wsparciem ze środków unijnych w ramach RPO WŁ.
W większości były to projekty realizowane w celu poprawy warunków życia mieszkańców oraz
przeciwdziałania negatywnym czynnikom środowiskowym. W tym kontekście należy
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wymienić następujące projekty:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny
Wartość zadania: 4 217 419,08 zł
Dotacja: 2 656 068,10 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Andrespol
Wartość zadania: 16 769 417,69 zł
Dotacja: 7 194 760,35 zł
Termomodernizacja GPZ w Andrespolu i SP w Wiśniowej Górze
Wartość zadania: 1 484 020,64 zł
Dotacja: 829 048,53 zł
W ramach tych inwestycji wybudowano, lub buduje się obecnie (ponieważ kanalizacja
w Bedoniu Przykościelnym jest nadal w fazie realizacji) blisko 19 km kanalizacji sanitarnej.
Dokonano także termomodernizacji dwóch obiektów gminnych – Gminnej Przychodni
Zdrowia w Andrespolu oraz Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze, z modernizacją
ogrzewania oraz montażem paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły.
Ochrona życia i zdrowia ludzi, ale także ochrona środowiska realizowana jest poprzez działania
straży pożarnej, dlatego warto w tym miejscu wskazać kolejny projekt:
Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w gminie Andrespol poprzez zakup
samochodów ratowniczo – gaśniczych – etap II
Wartość zadania: 1 129 200,00 zł
Dotacja : 542 016,00 zł
Inwestycja ta pozwoliła na częściowe sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP
w Justynowie.
Przystąpiono także do realizacji projektu rozbudowy GOK w Wiśniowej Górze, w 2020 r. prace
toczyły się w zakresie robót projektowych:
Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Andrespol
Wartość zadania: 6 657 694,87 zł
Dotacja: 4 146 341,35 zł
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Realizowano także jeden tzw. „projekt miękki”, skupiony na podnoszeniu kwalifikacji. Został
on skierowany do uczniów wszystkich szkół z terenu gminy, pozwalając realizować zajęcia
m.in. z matematyki, informatyki, czy języków obcych z jednoczesnym doposażeniem placówek
w sprzęt edukacyjny:
Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol
Wartość zadania: 1 993 841,27 zł
Dotacja: 1 853 591,27 zł
Łącznie, w ramach RPO gmina realizowała projekty o wartości ponad 32 mln zł,
uzyskując ponad 17 mln zł dofinansowania.
Procentowy udział poszczególnych projektów, z uwzględnieniem ich wartości całkowitych,
prezentowany jest poniżej. Widać z niego, że również w przypadku wsparcia w ramach RPO,
podobnie jak przy dotacjach z WFOŚiGW, dominujące znaczenie mają inwestycje w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Potrzeby w tym zakresie nadal pozostają duże, jednak
z roku na rok poziom skanalizowania jest coraz wyższy.

Procentowa wartość zadań w ramach projektów realizowanych w
RPO

"Projekty miękkie"

Rozbudowa GOK

Doposażenie OSP

Termomodernizacja

Budowa kanalizacji
0,00

5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00

Tabela 2. Zestawienie projektów w ramach RPO wg. wartości całkowitych zadań.

Projekty realizowane w 2020 r. współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych
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FDS stanowi kolejne źródło wsparcia gminnych inwestycji. W ubiegłym roku rozpoczęto
realizację dwóch dużych inwestycji:
Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym
Bedoniu
Wartość zadania: 8 975 877,00 zł
Dotacja: 4 477 938,00 zł
Przebudowa ul. Głównej w Zielonej Górze
Wartość zadania: 1 801 652,00 zł
Dotacja: 727 729,00 zł
Obie te inwestycje stanowią kontynuację działań gminy w celu poprawy warunków
komunikacyjnych na jej terenie oraz usprawnienia transportu. W szczególności należy
podkreślić dużą rolę budowy skrzyżowania bezkolizyjnego zlokalizowanego pod przejazdem
kolejowym, co usprawni przejazd w kierunku Brzezin.
Projekty realizowane w 2020 r. współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
Na podstawie złożonych wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano wsparcie w łącznej wysokości
ponad 11 mln zł. W tym m.in. na wsparcie inwestycji budowy skrzyżowania bezkolizyjnego w
ul. Brzezińskiej , rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie GOSiR oraz
budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekty realizowane w 2020 r. współfinansowane z innych środków zewnętrznych.
Oprócz wymienionych powyżej źródeł finansowania, Gmina stara się pozyskiwać środki także
na inne sposoby. W tym celu składane są wnioski m.in. do Ministerstwa Sportu, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Do najważniejszych projektów w tym zakresie można zaliczyć:
Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola
i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze
Wartość zadania: 7 323 293,31 zł
Dotacja: 967 556,22 zł
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Pożyczka: 967 556,22 zł
Projekt zakładał rozbudowę budynku szkoły w Wiśniowej Górze i dobudowanie nowego
skrzydła od strony ul. Tuszyńskiej. Środki otrzymane w ramach projektu pozyskano
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i stanowią
one refundację poniesionych wydatków.
Budowa boiska sportowego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce
pneumatycznej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Pozyskane środki z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
pozwolą na wsparcie inwestycji, której celem jest budowa pełnowymiarowego boiska ze
sztuczną nawierzchnią oraz czasowym zadaszeniem w postaci hali pneumatycznej. Będzie to
obiekt, który da możliwość jego użytkowania przez cały rok, stanowiąc jedną z niewielu tego
typu inwestycji w skali kraju. Prace budowlane przewidziano na 2021 r.
Wartość zadania: 7 058 147,00 zł
Dotacja: 2 869 165,00 zł
Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +
Zadanie obejmowało zakup komputerów dla uczniów oraz nauczycieli w celu umożliwienia
prowadzenia zajęć online w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. Łącznie
zakupiono 55 szt. komputerów i przekazano do wszystkich placówek z terenu gminy.
Wartość zadania: 109 784,00 zł
Kwota dofinansowania: 109 769,00 zł
Rewitalizacja terenu skrzyżowania Łódzka, Główna w Justynowie.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
w ramach Grantów sołeckich 2020 r., o które Urząd Gminy występował wspólnie
z przedstawicielami sołectwa. Założeniem było stworzenie skwerku, który poprawi walory
wizualne głównego skrzyżowania w miejscowości, także dzięki elementom małej architektury
oraz zieleni.
Wartość zadania: 33 466,00 zł
Kwota dofinansowania: 9 950,00 zł
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Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu.
Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach zadań z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości –pozwoliło na
nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu.
Wartość zadania : 50 000,73 zł
Dotacja : 49 487,73 zł
Podsumowanie zakończonego roku 2020 prezentuje poniższa tabela :

Zestawienie różnych źródeł finansowania
35 000 000,00

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
WFOŚiGW

RPO
wartość całkowita

FDS

RFIL

pozostałe

dofinansowanie

Tabela 3. Zestawienie źródeł finansowania
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W zakresie edukacji publicznej
Sieć szkół i placówek
W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Andrespol była organem prowadzącym dla następujących
placówek oświatowych:
1. Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze,
2. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze,
3. Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie,
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi,
5. Samorządowego Przedszkola w Andrespolu wraz z oddziałami filialnymi,
6. Samorządowego Przedszkola w Justynowie.
Przekazywano również dotację dla następujących placówek niepublicznych:
1. Niepublicznego Przedszkola „Lila, Lila” w Justynowie,
2. Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Andrespolu,
3. Niepublicznego Przedszkola „Mali odkrywcy” w Andrespolu,
4. Niepublicznego Przedszkola „Pod siódemką” w Andrespolu
Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacji zatwierdzonych
przez Wójta Gminy Andrespol. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia
ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi
ramowymi planami nauczania.
Uczniowie i oddziały

Nazwa szkoły / placówki
Szkoła Podstawowa w Wiśniowej
Górze
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi w Justynowie
Samorządowe
Przedszkole
wAndrespolu
Samorządowe Przedszkole w
Justynowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Bedoniu Wsi - Przedszkole

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów Liczba
w
oddziałach orzeczeń
przedszkolnych ogółem

Liczba
orzeczeń
w
oddziałach
przedszkolnych

806

25

10

0

329

48

56

1

195

195

1

1

50

50

1

1

73

73

0

0
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Samorządowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Bedoniu
Wsi
Szkoła
Podstawowa
Przedszkole
Niepubliczne
"Promyczek"
Niepubliczne Przedszkole "Lila
Lila"
Usługi Edukacyjne i OpiekuńczoWychowawcze
Bożenna
Surowiec
Przedszkole Niepubliczne “Mali
Odkrywcy”
Liceum
Ogólnokształcące
Im.Jana Karskiego w Wiśniowej
Górze

159

0

2

0

53

53

6

6

24

24

0

0

25

25

0

0

55

55

0

0

307

0

4

0

Liczba uczniów w poszczególnych klasach i oddziałach

Liczba
/ oddziałó
w
ogółem
Szkoła Podstawowa w
Wiśniowej Górze
34
Szkoła Podstawowa a
Oddziałami
Przedszkolnymi
w
Justynowie
16
Samorządowe
Przedszkole
w
Andrespolu
8
Samorządowe
Przedszkole
w
Justynowie
2
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w
Bedoniu
Wsi
Przedszkole
Samorządowe
3
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
w
Bedoniu Wsi - Szkoła
Podstawowa
9
Przedszkole
Niepubliczne
"Promyczek"
2
Niepubliczne
Przedszkole
"Lila 1
Nazwa
szkoły
placówki

uczniowi
e
3-5 lat

klas klas
a "0" a I

klas
a II

klasa
III

klas
a IV

klas
aV

klas
a VI

klas
klas
a
a VII
VIII

3

22

93

84

90

117

70

124

112

89

28

20

41

41

32

29

21

52

37

28

160

35

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

23

22

17

11

28

22

14

44

9

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8

0

0

0

0

0

0

0

0
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Lila"
Usługi Edukacyjne i
OpiekuńczoWychowawcze
1
Przedszkole
Niepubliczne “Mali
Odkrywcy”
3
Liceum
Ogólnokształcące W
Wiśniowej Górze
12

19

6

0

0

0

0

0

0

0

0

37

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

165

76

0

0

0

0

0

We wrześniu 2020 r. (rok szkolny 2020/21) naukę w tych szkołach rozpoczęło odpowiednio
1 294 uczennic i uczniów w szkołach podstawowych oraz 307 uczennic i uczniów w klasach
licealnych , w 71 oddziałach.
Zatrudnienie nauczycieli
Wymiary etatów zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych placówkach

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem

Jednostka - nazwa
Liceum Ogólnokształcące w
Wiśniowej Górze

0,42

3,73

7,62

18,60

30,37

1,00

7,80

7,67

0,16

16,63

0,00

1,50

2,12

2,09

5,71

0,44

14,82

22,86

32,58

70,70

2,44

9,38

6,95

13,01

31,78

w Bedoniu Wsi

1,11

5,94

4,53

13,40

24,98

Razem

5,41

43,17

51,75

79,84

180,17

Samorządowe Przedszkole w
Andrespolu
Samorządowe Przedszkole w
Justynowie
Szkoła

Podstawowa

w

Wiśniowej Górze
Szkoła

Podstawowa

z

oddziałami przedszkolnymi w
Justynowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny

Liczba nauczycieli w poddziale na stopnie awansu zawodowego
nauczyciel
stażysta
Szkoła Podstawowa w 1
Nazwa szkoły / placówki

nauczyciel
kontraktowy
14

nauczyciel
mianowany
21

nauczyciel
dyplomowany
29
34

Wiśniowej Górze
Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Przedszkolnymi
w
Justynowie
3
Samorządowe
Przedszkole
w
Andrespolu
1
Samorządowe
Przedszkole
w
Justynowie
0
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny W Bedoniu
Wsi
1
Liceum Ogólnokształcące
w Wiśniowej Górze
1
Wyniki egzaminów kończących szkołę

9

9

14

7

9

1

2

2

3

9

6

18

6

10

21

W roku szkolnym 2019/20 miały miejsce następujące egzaminy zewnętrzne:
•

Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej
Górze

•

Egzamin ośmioklasisty miał miejsce w:

•

Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze

•

Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie

•

Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przeszklonym w Bedoniu Wsi

Wnioski:
Wynik egzaminu maturalnego są na poziomie średnim z wyjątkiem matematyki oraz
j. polskiego na poziomie rozszerzonym., których wyniki są znacznie poniżej średniej krajowej
Wyniki egzaminu ośmioklasisty osiągnięte przez uczniów szkół podstawowych są na wyższym
poziomie niż średnia w kraju i osiągane są na zbliżonym poziomie. Nieznacznie niższe wyniki
zostały

osiągnięte

w

Szkole

Podstawowej

im.

Henryka

Sienkiewicza

w Wiśniowej Górze.
Finansowanie realizacji zadań oświatowych
Subwencja oświatowa na rok 2020 przekazana Gminie Andrespol z przeznaczeniem na
realizację zadań oświatowych wyniosła: 14 850 025 zł.
Subwencja pokryła tylko 72% wydatków bieżących na oświatę w Gminie Andrespol. Pozostałe
koszty prowadzenie placówek oświatowych i realizacji zadań oświatowych nałożonych na
Gminę pokrywane były z dochodów własnych, z realizowanych na ternie Gminy Andrespol
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funduszy unijnych i strukturalnych.

W zakresie ochrony zdrowia
W 2020 r. na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy, dla którego Gmina
Andrespol jest organem założycielskim - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminna Przychodnia Zdrowia.
Rok 2020 w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu był rokiem trudnej pracy ze względu
na

ogłoszenie

Rozporządzeniem

Ministra

Zdrowia

z

dnia

20

marca

2020

r.,

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, stanu pandemii.
Działalność GPZ skupiona była na walce z pandemią COVID – 19, przyjmowano pacjentów
w Poradni zarówno w systemie teleporad, ale również bezpośrednich wizyt.
Pracowano w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego z zastosowaniem zasady
ostrożności, bez przerw w pracy placówki.
W 2020 roku zrealizowano:
•

8 681 wizyt u lekarza pediatry

•

36 280 wizyt u lekarza internisty

•

5 182 teleporady

•

1 007 porad covidowych

•

1 070 szczepień

•

265 bilansów (głównie dzieci szkolnych)

Przychodnia została wyposażona w niezbędny sprzęt medyczny do walki z COVID-19.
Zakupiono:
o dwa kardiomonitory do monitorowania funkcji życiowych pacjenta, do gabinetu
zabiegowego
o trzy koncentratory tlenu do gabinetów lekarskich i zabiegowego z możliwością
wypożyczenia do domu pacjenta
o jeden koncentrator tlenu do karetki
o wolnostojące stacje do dezynfekcji rąk (trzy manualne i dwie bezdotykowe)
W ciągu 2020 roku przychodnia znacznie zwiększyła populację pacjentów, zwiększyła ofertę
konsultacji specjalistycznych. Badania diagnostyczne laboratoryjne i obrazowe wykonywane
były bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Wykonywano także antygenowe testy
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w kierunku zakażenia koronawirusem.
Do momentu ogłoszenia pandemii GPZ realizowała badania i programy profilaktyczne:
•

choroby od tytoniowe – 88,

•

CHUK – 36,

•

gruźlica - 110.

W ramach poradni ginekologicznej przeprowadzano profilaktykę raka szyjki macicy,
wykonano – 283 przesiewowe badania cytologiczne.
Przeprowadzano profilaktykę raka piersi, wykonano – 306 USG oraz badania mammograficzne
w porozumieniu z firmami zewnętrznymi, wystawiono 26 kart DILO w celu szybkiej
diagnostyki onkologicznej.
Zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowały także działające na terenie gminy
Andrespol następujące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDAR-PRO”, Andrespol, ul. Rokicińska
125,
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Farm Med.”, Justynów, ul. Łódzka 37,
3. Centrum Medyczne „Medinea”, Kraszew, ul. Rokicińska 3,
A także apteki:
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Projektowana 16,
Apteka Aleleki, ul. Rokicińska 124,
Apteka Sieciowa, ul. Rokicińska 146, – czynna przez całą dobę.
Apteka Farm-Med., ul. Łódzka 37.
W 2020 r. zrealizowano na terenie Gminy Andrespol następujące programy zdrowotne:
1. program profilaktyki układu krążenia – sfinansowany ze środków zewnętrznych,
pochodzących z NFZ, z programu skorzystało 19 osób mimo, że choroby układu
krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Gminie Andrespol;
2. program profilaktyki chorób odtytoniowych – sfinansowany ze środków zewnętrznych
pochodzących z NFZ; z programu skorzystało 30 osób,
3. program profilaktyki gruźlicy - sfinansowany ze środków zewnętrznych pochodzących
z NFZ; z programu skorzystało 23 osoby,
4. program profilaktyki raka szyjki macicy - sfinansowany ze środków zewnętrznych
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pochodzących z NFZ; z programu skorzystało 153 osoby,
5. program profilaktyki raka piersi – realizowany przez Mammobus we współpracy
z NZOZ Salve - sfinansowany ze środków zewnętrznych pochodzących z NFZ;
|z programu skorzystało 16 osób,
6. program pn. Centrum Usług Społecznych „Wisienka”- realizowanego na podstawie
wniosku RPLD.09.02.01-10-C001/17 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
współpracy z Centrum Usług Społecznych. Program jest współfinansowany ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej
IX włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2, usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałania IX.2.1. usługi społeczne
i zdrowotne. Programem zostało objętych 23 beneficjentów, którym zapewniono opieką
psychologa, lekarza, dietetyka, masażysty i fizjoterapeuty.
W zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych
Gmina Andrespol za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu realizuje
politykę pomocy społecznej na rzecz mieszkańców.
Ze świadczeń w ramach środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. skorzystało 441 osób,
w tym 144 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 106 osób powyżej kryterium
dochodowego.
Na 1 stycznia 2020 r. 385 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia
2020 r. 338 rodzin.
Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 385,
a na koniec roku 338. Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła 2.711.825,42zł,
a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 713.162,00 zł.
Na początek 2020 r. 1650 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec
2020 r. 1693 rodziny. W całym 2020 roku świadczenie wychowawcze 500+ wypłacono 1693
rodzinom. Z tego świadczenia na dzień 31 grudnia 2020 r. korzystało 2624 dzieci.
W 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 397 rodzinnych wywiadów środowiskowych
oraz 19 wywiady alimentacyjne.
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Świadczono pracę socjalną, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i objęci nią
byli praktycznie wszyscy podopieczni ośrodka.
W 2020 roku w sposób ciągły udzielano pomocy w postaci pracy socjalnej dla 90 rodzin,
w tym zawarto 2 kontrakty socjalne. Praca socjalna polegała przede wszystkim na wspieraniu
osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

W Gminie Andrespol jest realizowana ustawa o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy
zastępczej.
W 2020 roku w rodzinach zastępczych przebywało 11 dzieci, w spokrewnionej rodzinie
zastępczej 1 dziecko, w rodzinnym domu dziecka 2 dzieci, a 1 dziecko zostało umieszczone
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast od 01.11.2020 roku w zawodowej rodzinie
zastępczej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 2 dzieci, wcześniej
przebywały rodzinie zastępczej zawodowej.
Najczęściej występujące w rodzinach problemy dotyczyły uzależnienia od alkoholu, przemocy
i zagrożenia demoralizacją nieletnich, wieloletniego bezrobocia, trudnej sytuacji materialnej,
a w konsekwencji problemów wychowawczych.
Na podstawie programu rządowego „Asystent rodziny”, OPS w Andrespolu zatrudnia jednego
asystenta rodziny, w wymiarze ¾ etatu, który sprawował opieką nad 24 rodzinami, w których
mieszkało 34 dzieci w rodzinach stale współpracujących oraz 11 dzieci w rodzinach
monitorujących, razem 41 dzieci.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 12 posiedzeń
i zajmował się w swojej pracy oceną sytuacji problemowej osoby, rodzin znajdujących się
w sytuacji kryzysowej, jednocześnie Zespół wypracował sposób postępowania, który miał na
celu przywrócenie integralności rodziny oraz podejmował działania przewidziane prawem.
W 2020 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 wniosków tzw.
„Niebieska Karta”.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie założył :
•

9

formularzy „ Niebieska Karta”

- C

•

8

formularzy „ Niebieska Karta”

- D

2020 roku zakończono procedurę 11 kart w tym:
o 8 - z powodu ustania przemocy
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o 3 - z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań.

Od lipca 2020 roku do grudnia 2022 roku Gmina Andrespol realizuje program
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX
włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum
Usług Społecznych „Wisienka” C.D, realizowanego na podstawie wniosku nr RPLD.09.02.0110-C001/19 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W programie uczestniczy 40 osób
z terenu Gminy Andrespol zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zajęć
korzystają z różnych form terapii zajęciowej (plastyczne, ruchowe, nauka obsługi komputera,
spotkanie psychologiem, lekarzem i dietetykiem) oraz uczestniczą w wielu formach aktywności
społecznej.

Organizowane

są

towarzyskie

spotkania

rocznicowe

i okolicznościowe, wyjazdy plenerowe i krajoznawcze. Ponadto w ramach tego samego
projektu gmina organizuje bezpłatne dożywianie dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie potrafią przygotować sobie ciepłego
posiłku.
W programie bierze udział 17 osób, mężczyzn i kobiet, z terenu Gminy Andrespol, którzy
otrzymują ciepły dwudaniowy posiłek przez 7 dni w tygodniu. Inna formą pomocy w zakresie
dożywiania jest wydawanie co 2 miesiące mieszkańcom gminy paczek żywnościowych
z Banku Żywności. Z tej formy wsparcia korzystają mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie
są w stanie zapewnić sobie dostatecznej ilości pożywienia ( ok. 300 mieszkańców gminy
Andrespol).
Niezależnie od w/w form wsparcia w 2020 r. mieszkańcy gminy Andrespol korzystali
z następujących placówek pomocy społecznej:
1. Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56, prowadzonego przez
Powiat Łódzki Wschodni, w którym przebywało 13 mieszkańców Gminy,
2. Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, z którego usług skorzystało 25 osób,
3. Dziennego Domu Pobytu w Wiśniowej Górze prowadzonego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej IX włączenie społeczne, w zajęciach uczestniczy 5 mieszkańców gminy
Andrespol.
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W zakresie inwestycji
Działania inwestycyjne podejmowane w 2020 r. związane były z realizacją następujących
programów:
1. „Strategią Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+” – Gmina Andrespol
jest jedną z 30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi,
brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego i zgierskiego tworzących Łódzki
Obszar Metropolitalny. Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, które pełni także
funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT):
2. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.
3. Planami Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Andrespol.
W roku 2020 r. wykonano następujące inwestycje:
Infrastruktura oświatowa
1. Zakończono przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej

z oddziałami

przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie w oparciu o wykonaną
dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz ze zmianą zagospodarowania terenu
wokół. W wyniku prac powstał budynek piętrowy z dachem płaskim o łącznej
powierzchni użytkowej 3062,24 m2 , obejmujący:
•

strefę wejściową (wiatrołap, hol, pomieszczenia reprezentacyjne, szatnia),

•

strefę nauczania początkowego (łącznie 6 sal dydaktycznych dla uczniów klas 1-3
i świetlica),

•

strefa nauczania dzieci starszych (na piętrze łącznie 10 sal dydaktycznych, biblioteka,
pomieszczenia porządkowe)

•

pokój nauczycielski na piętrze z wydzielonym aneksem socjalnym.

Dodatkowo zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych, na które składały się: stoły, krzesła
i tablice interaktywne.
Budynek spełnia obecne jak i przyszłe zapotrzebowanie na sale pomieszczenia edukacyjne.
2. Ukończono rozbudowę stołówki w szkole podstawowej w Wiśniowej Górze
w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie
przebudowy istniejącej stołówki i zaplecza, budowy nowej jednokondygnacyjnej
części budynku stołówki oraz wykonanie dodatkowych wejść do budynku wraz
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z szybem windy towarowej. W wyniku prac istniejąca sala stołówki powiększyła się
o dodatkową powierzchnię użytkową 210,7 m2.
3. Ukończono prace związane z adaptacją pomieszczeń w szkole podstawowej
w Wiśniowej Górze na archiwum gminne. Prace budowlane obejmowały:
wykonanie wejścia zewnętrznego do pomieszczeń z poziomu terenu od strony boisk
wraz z wykonaniem studni chłonnej i odprowadzenia wody deszczowej od miejsca
planowanego wejścia do studni chłonnej oraz montaż sygnalizacji włamaniowej.
4. Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej
w Wiśniowej Górze.
5. Rozpoczęto prace

przy termomodernizacji GPZ w Andrespolu polegające na

dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu płytami styropianowymi wraz
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej.

Infrastruktura Kulturalna
Rozpoczęto prace przygotowawcze obejmujące projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych
decyzji administracyjnych do rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze.

Infrastruktura rekreacyjna i sportowa
1. Wykonano

niezbędny

etap

prac

umożliwiający

rozpoczęcie

budowy

pełnowymiarowego boiska na terenie GOSIR w Wiśniowej Górze, polegający na
przebudowie przyłącza napowietrznego SN i NN oraz przebudowie układu linii
niskiego napięcia. Właściwe prace budowlane planowane są na 2021 rok.
2. Dokonano zakupu, dostawy i montażu wyposażenia placów zabaw przy
Samorządowym Przedszkolu w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 4 i przy
Samorządowym Przedszkolu w Justynowie, ul. Kasprzaka 18.
3. Wybudowano

boisko

wielofunkcyjne

na

terenie

skateparku

w

Stróży

o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1270 m2
4. Zagospodarowano zieleń na terenie skateparku w Stróży.
5. Na terenach rekreacyjnych Marysinka wykonano montaż kamer monitoringu oraz
montaż kładek do pomostów.
6. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska sportowego
wraz z tymczasowym zadaszeniem na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze
7. Na etapie projektowania i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych jest
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inwestycja polegająca na rozbudowie budynku zaplecza sportowego Andrespolia.

Infrastruktura drogowa, place, parkingi itp.
Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje 134.33 km dróg, z czego drogi asfaltowe stanowią
długość 85,91 km to jest 63,95% wszystkich dróg gminnych. Drogi utwardzone kostką,
tłuczniem kamiennym obejmują 31,45 km, co stanowi 23,41 %, natomiast drogi nieutwardzone
mają długość 16,76, co stanowi 12,47% wszystkich dróg gminnych.
W ramach tych zadań w 2020 roku:
•

Wykonano

dokumentację

projektowo-kosztorysową

budowy

odwodnienia

w ul. Nowej w Justynowie na odcinku od ul. Ks. Ciesielskiego do ul. Głównej,
•

Wykonano przebudowę zjazdu z ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi,

•

Wykonano przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach: Justynów (ul. Moniuszki
o długości 432 m, ul. Podgórna o długości 485 m i ul. Wypoczynkowa o długości 258
m), Wiśniowa Góra (ul. Topolowa o długości 140 m, ul. Kolorowa o długości 165 m
i ul. Borowa o długości 276 m) oraz w Nowym Bedoniu ul. Mazowiecka o długości
627 m,

•

Rozpoczęto przebudowę ulic w miejscowościach: Justynów (ul. Letniskowa o dł. 210
mb, ul. Krzywa o dł. 487, ul. Kręta o dł. 469 mb) Wiśniowa Góra (ul. Borowa o dł.
300mb, ul. Topolowa o dł. 107 mb) w Stróży ul. Podleśna o dł. 634 mb, w Bedoniu
Przykościelnym ul. Kolejowa o dł. 182 mb, w Kraszewie ul. Szyszkowa o dł. 343 mb,

•

Utwardzono kostką brukową ulicę Makową w Justynowie wraz z chodnikiem
w ul. Ciesielskiego,

•

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Nowej – Bukowej
– Okrężnej,

•

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w postaci
wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 2911E ulicy Łódzkiej na odcinku 26 mb
w zakresie budowy chodnika o szerokości 1,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej,
z barierką ochronną od furtki wejściowej do Szkoły Podstawowej do ul. Krótkiej,

•

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w postaci budowy
ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m z kostki betonowej,

zlokalizowanej po

północnej stronie drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej, łączącej istniejący parking
ze skrzyżowaniem z ulicą Hulanka, wykonaniu przejścia dla pieszych oraz
wprowadzeniem oznakowania ulicznego pionowego,
•

Wykonano

utwardzenie

betonową

kostką

brukową

nawierzchni

skweru
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w miejscowości Justynów przy skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej,
•

Wykonano przebudowę ul. Czarneckiego i Prusa w zakresie wykonania poszerzeń,
nowych konstrukcji jezdni wraz z poboczami i indywidualnymi zjazdami oraz
jednostronnych chodników

•

Wykonano przebudowę ulicy Rokicińskiej – drogi przez wieś w Kraszewie na długości
1270

polegającą

m,

na

ścięciu

ziemnych

poboczy,

oczyszczeniu

i uzupełnieniu ubytków nawierzchni, regulacji studzienek i zaworów, oczyszczeniu
i skropieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie ułożeniu na jezdni warstwy
asfaltowej. Ponadto poprawiono wzdłuż całej drogi pobocza poprzez ułożenie warstwy
tłucznia kamiennego,
•

Rozpoczęto roboty budowlane przy przebudowie ul. Głównej w Zielonej Górze,
wycięto drzewa będące w kolizji z projektowaną drogą, przeprowadzono badania ugięć
i sprężystości istniejącej nawierzchni drogowej; prace drogowe będą kontynuowane
w 2021 roku,

•

Rozstrzygnięto przetarg dotyczący budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogowego
w postaci tunelu pieszo-jezdnego wraz z dojazdami pomiędzy miejscowościami Bedoń
Przykościelny oraz Andrespol na terenie gminy Andrespol; wykonano prace projektowe
opracowania aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),

w zakresie

opracowania dokumentacji przetargowej budowy tunelu wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych uzgodnień za kwotę oraz weryfikację SIWZ; wykonano również raport
z pomiaru natężenia ruchu przejazdu kolejowego na ul. Brzezińskiej w Andrespolu;
likwidacja

istniejącego

przejazdu

kolejowego

oraz

budowa

bezkolizyjnego

skrzyżowania drogi oraz torów kolejowych przyczyni się do poprawy płynności ruchu
na drodze powiatowej oraz skróci czas przejazdu pomiędzy miejscowościami oraz
znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu kolejowego
i drogowego;
Infrastruktura oświetlenia ulicznego
Zrealizowane zadania:
o Wybudowano oświetlenie na ulicach: Paderewskiego w Andrespolu, Jaworowej
i Sadowej w Stróży, Oficerskiej w Wiśniowej Górze, ul. Wschodniej w Kraszewie
i Ludwika w Janówce,
o Wykonano inwentaryzację lamp oświetleniowych na terenie Gminy Andrespol i audyt
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oświetlenia z opinią planowanego efektu ekologicznego celem złożenia wniosku do
WFOŚiGW o dofinansowanie

w programie EKO Latarnia” ; wymiana lamp

oświetleniowych została zrealizowana w roku 2021.
o Wykonano budowę sieci linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrespol
w ulicy Stawowej i w ulicy Fabrycznej , w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicy
Podleśnej, w miejscowości Kraszew w ulicy Rokicińskiej , w miejscowości Stróża
w ul. Tuszyńskiej oraz w miejscowości Janówka w ulicy Kresowej i w ulicy Irysowej,
o Wykonano budowę doświetlenia przejścia dla pieszych w Kraszewie,
o Wykonano budowę doświetlenia przejścia dla pieszych w Andrespolu ,
o Wykonano budowę sieci linii oświetlenia ulicznego ul. Tuszyńska w Stróży, od
ul. Gajowej do istniejącej linii.
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Gmina Andrespol w 98 % jest zwodociągowana. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest
7303 odbiorców. Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2019 r. wynosiła 129 km,
w roku 2019 wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 1 536 m.
W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej dane przedstawiają się następująco: długość sieci na
koniec 2020 roku wynosiła 76 km, do której przyłączono 1976 budynki mieszkalne.
W 2020 roku wykonano 12,11 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol:
▪

Wykonano

budowę

sieci

kanalizacji

sanitarnej

grawitacyjnej

i

tłoczonej

w miejscowości Justynów w ulicach: Bedońska, Lawendowa, Dobra i Daszyńskiego,
przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach.
W wyniku prac wykonano kanały sanitarne o długości 1179 m, , kanał tłoczony
o długości 126 m, przyłącza kanalizacyjne o długości 289 m, przyłącza kanalizacyjne
o

łącznej

długości

263

m

oraz

kompletną

przepompownie

ścieków

w ul. Daszyńskiego,
▪

Wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
w miejscowości Janówka w ulicach: Irysowej, Jaśminowej i Jodłowej, przepompowni
ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych w w/w ulicach od kanału do granicy posesji.
W wyniku prac wykonano kanały sanitarne o długości 1.161 m, przyłącza kanalizacyjne
o łącznej długości 147 m, kanał tłoczny o długości 659 m oraz kompletną
przepompownię ścieków w ul. Jodłowej,
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▪

Wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wiśniowa
Góra w ulicach: Brzozowej, Prywatnej, Sąsiedzkiej, Szkolnej i Tuszyńskiej oraz
przyłączy kanalizacyjnych w w/w ulicach od kanału do granicy posesji.
W wyniku prac wykonano kanały sanitarne o długości 3.256 m, przyłącza kanalizacyjne
o łącznej długości 1.215 m,

▪

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Bedoniu
Przykościelnym na ulicach: Wodnej, Wąskiej, Magdalenki, Wierzbowej i Wiśniowej.

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol:
o Wykonano koncepcję projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze.
o Podpisano umowy na wykonanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zielona Góra i Stróża, które będą realizowane w 2021 roku.

W zakresie transportu publicznego
W 2020 r na terenie Gminy Andrespol funkcjonowały dwa rodzaje publicznego transportu
zbiorowego, tj. transport autobusowy i transport kolejowy.
Gmina zarządza transportem autobusowym.
Ogółem z transportu publicznego skorzystało 154 669 pasażerów. W stosunku do roku 2019
zaobserwowany został duży spadek liczby podróżnych, co miało związek z epidemią SARSCov2, która wymusiła pracę oraz naukę w systemie zdalnym.
Komunikacja autobusowa obsługiwana jest przez następujących przewoźników:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o., które realizuje usługi
transportu zbiorowego na liniach autobusowych nr 82B, 90C, 92 i N5B;
2. Kris Tour ABC sp. z o.o., który realizował usługi transportu zbiorowego na liniach
autobusowych nr 201 i 202;
Komunikacja kolejowa na terenie Gminy Andrespol obsługiwana jest przez pociągi należące
do dwóch przewoźników kolejowych:
1. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
2. Przewozy Regionalne sp. z o.o.
W związku z zawartym porozumieniem w sprawie wzajemnego honorowania biletów
w komunikacji kolejowej i autobusowej na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi, umową
objęte są bilety okresowe, które obowiązują w autobusach komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Łodzi oraz Gminy Andrespol w strefie 1 i 2.
Na podstawie zawartych porozumień i umów o wzajemnym honorowaniu biletów ujednolicono
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taryfę biletową w środkach komunikacji autobusowej i kolejowej, a także wprowadzono
jednolitą taryfę biletową w komunikacji organizowanej przez Gminę Andrespol i Miasto Łódź,
która objęła także komunikację kolejową.
Dodatkowe obniżenie cen biletów o 50% w stosunku do cen regularnych zostało zastosowane
w odniesieniu do posiadaczy Kart Dużej Rodziny „Andrespol”.
Na 30% rabat w stosunku do cen regularnych mogą liczyć pasażerowie posiadający
Wojewódzką Kartę Seniora, honorowaną w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
sp. z o.o. oraz Polregio sp. z o.o. na przejazdy pociągami uruchamianymi przez obu
przewoźników, a obsługujących przystanki „Bedoń” oraz „Justynów”.
Z tytułu opłat za usługi transportu zbiorowego osiągnięto w 2020 r. wpływy w wysokości
180.000,00 zł, które stanowiły 10% wydatków poczynionych na finansowanie transportu.
W gminie funkcjonuje 1 parking typu „Parkuj i jedź”, który znajduje się przy stacji kolejowej
„Bedoń”.
W

zakresie

gospodarki

mieszkaniowej,

komunalnej,

ochrony

środowiska

i przedsiębiorczości
Zadania gminy dotyczące gospodarki mieszkaniowej i komunalnej realizowane były
w 2020 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonujący jako samodzielny zakład
budżetowy Gminy Andrespol.
Zadania te obejmowały:
•

administrowanie budynkami mieszkalnymi i nieruchomościami stanowiącymi gminne
mienie komunalne oddane w zarząd i administrowanie,

•

produkcję wody i konserwację urządzeń wodnych i sieci wodociągowych,

•

przyjmowanie i oczyszczanie ścieków bytowych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Kraszewie,

•

konserwację sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

•

bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników oraz innych obiektów oddanych
w zarząd (place zabaw, stawy, RELAKS).

W ramach administrowania budynkami mieszkalnymi Zakład w 2020 r. obsługiwał 702
lokatorów, użytkujących 326 lokali w 78 budynkach.
Roboty remontowe przeprowadzone w 2020r. objęły swoim zakresem:
o wymianę pokryć dachowych na papę termozgrzewalną o łącznej powierzchni 1200m2,
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o remonty 12 szt. komórek lokatorskich,
o całkowite przebudowy 7 szt. kominów i remonty cząstkowe 12 szt.
o docieplenia ścian budynków o łącznej powierzchni 390m2,
o

remonty

klatek

schodowych

łącznie

z wymianą

schodów

drewnianych

w 3 budynkach.
Ponadto wykonano prace dekarskie związane z wymianą rynien na długości 135 m.
W ramach obsługi bieżącej wykonano szereg robót naprawczych przy schodach zewnętrznych,
podłogach i ścianach.
Kwota poniesionych kosztów na utrzymanie obiektów zamknęła się kwotą 459 078,73 zł przy
przychodach z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 388 817,18 zł oraz najmu lokali
użytkowych na kwotę 186 673,19 zł.
Obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowany był przez Zakład poprzez
eksploatację 6 stacji uzdatniania wody w: Stróży, Wiśniowej Górze, Bedoniu, Janówce,
Justynowie i Kraszewie.
Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi 129,1 km, a ilość obsługiwanych
odbiorców wynosi 7 303. W roku 2020 Zakład przyjął do eksploatacji zmodernizowana stację
uzdatniania wody wyposażoną w system usuwania żelaza i manganu z układem pompowym II
stopnia współpracujący z układem zbiorników retencyjnych 2x200m3. Wykonano również
czyszczenie i regenerację 2 studni głębinowych na terenie zmodernizowanego ujęcia.
W ramach przyznanych funduszy inwestycyjnych wykonano rozbudowę sieci wodociągowych
w sołectwach Justynów, Janówka, Stróża, Wiśniowa Góra i Kraszew o łącznej długości
1 536mb. Za kwotę 223 240,18 zł.
Zlecono również opracowanie projektowe dotyczące wykonania drugiej, rezerwowej studni na
ujęciu wody w Wiśniowej Górze łącznie z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody o układ
pompowy II stopnia z dwoma zbiornikami retencyjnymi po 200m3 każdy.
Na przestrzeni roku 2020 wyprodukowano łącznie we wszystkich sołectwach 706 679 m3
wody.
Dodatkowo w okresie szczytowego zapotrzebowania dokonano zakupu interwencyjnego wody
z wodociągu łódzkiego w ilości blisko 52 000m3.
Przychód ze sprzedaży wody ukształtował się w wysokości 1 696 489,11zł. przy kosztach na
poziomie1 659 812,74 zł.
W zakresie działalności związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bytowych
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Zakład prowadzi eksploatację Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie, która w okresie 2020 roku
przyjęła 415 500 m3, wytwarzając odpad w postaci piasku i skratek w ilości blisko 40 ton oraz
ustabilizowany osad pościekowy w ilości 790 ton w skali roku.
Do rolniczego wykorzystania przekazano 487 ton osadu, natomiast pozostałe 300 ton
przekazano do utylizacji ponosząc z tego tytułu koszt ponad 133 000 zł.
Ogółem długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez zakład na terenie Gminy Andrespol
wynosi blisko 76 km łącznie z zabudowanymi na sieci 26 szt. przepompowniami ścieków
sanitarnych i 4 szt. przepompowni ścieków deszczowych.
W

ramach

przekazanych

środków

inwestycyjnych

zrealizowano

przyłącza

do

3 wielorodzinnych budynków komunalnych w Justynowie i Wiśniowej Górze za łączna kwotę
29 360,60 zł.
Powyższa działalność osiągnęła przychód 1 444 544,20 zł przy poziomie kosztów 1 506 774,00
zł.
Utrzymanie dróg gminnych i roboty porządkowe są działalnością dotowaną przez Urząd
Gminy w Andrespolu.
Działalność sprowadza się do usuwania śmieci z terenu gminy, przedsezonowego
przygotowania i napraw bieżących placów zabaw, napraw cząstkowych nawierzchni
asfaltowych, równaniu dróg gruntowych i uzupełnianiu ubytków tłuczniem, wycinki drzew
i utrzymania zieleni na terenach przekazanych w administrowanie, jak również utrzymania
zimowego.
W tym zakresie działalności oprócz wynagrodzenia osobowego, wydatki w głównej mierze
poniesiono na usługi związane z naprawami cząstkowymi nawierzchni asfaltowych - 62 072,36
zł., zakup kruszywa – 74 049,91 zł., paliwo do pojazdów i sprzętu – 82 195,10 zł oraz
utrzymanie bazy sprzętowej – 38 813,34 zł.
Zakres działalności turystyczno – hotelarskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS z uwagi
na zagrożenie epidemiczne został mocno ograniczony.
Wpływy za usługi osiągnęły poziom 109 905,74 zł. Oprócz typowych prac konserwacyjnoremontowych zasobów, dokonano wymiany poszycia dachowego na blaszane na 4 szt. domków
typu BRDA.
W pozostałym zakresie swojej działalności Zakład w ramach działań inwestycyjnych
z powierzonych środków finansowych wykonał utwardzenia placu dla potrzeb PSZOK za
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łączną kwotę 145 412,84 zł.
Ponadto w zakresie ochrony środowiska, w ramach zadań realizowanych w Urzędzie Gminy:
o ustalono, że na terenie gminy funkcjonowało na dzień 31 grudnia 2020 roku, 335
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w tym 16 oddanych do
eksploatacji w 2020 roku.
o wydano 20 decyzji na usunięcie drzew na cele związane z działalnością gospodarczą
i dla jednostek samorządowych ( ZGK w Wiśniowej Górze, Nadleśnictwo Brzeziny).
o przyjęto 243 zgłoszenia od osób fizycznych na wycięcie drzew na cele niezwiązane
z działalnością gospodarczą.,
o przeprowadzono 49 kontroli dotyczących przestrzegania przez osoby fizyczne zakazu
spalania odpadów w paleniskach domowych.
o zapewniono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
dostępnego dla każdego mieszkańca Gminy, na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Kraszewie.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 228,98 kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz 161,83 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Dla
porównania w 2019 roku ilości te wynosiły odpowiednio 123,21 kg i 222,0 kg. Łącznie na
jednego mieszkańca w 2020 r. przypadało 390,81 kg natomiast w 2019 r. 345,21 kg.

Wykres ilości odpadów na mieszkańca:
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W 2020 r. nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gminy w porównaniu do roku ubiegłego.
Nastąpił niemal dwukrotny wzrost ilości zebranych selektywnie odpadów oraz spadek ilości
zmieszanych, co może świadczyć o zwiększeniu świadomości mieszkańców, co do
konieczności ich selekcji, jak również ustawowego obowiązku selekcji odpadów.
Na łączną masę 1473,9170 ton zebranych odpadów opakowań (papierowych, szklanych,
plastikowych, metalowych),

869,5109 ton zostało przygotowanych do ponownego użycia

i poddanych recyklingowi, co stanowi 59% tej grupy odpadów.
W roku 2020 znacznie zwiększyła się aktywność operatorów sieci energetycznej, gazowniczej
i teletechnicznej, którzy skokowo zwiększyli nakłady na rozbudowę infrastruktury technicznej.
W

szczególności

dotyczyło

i rozdzielczych związanych

to

światłowodowych

sieci

przesyłowych

z usługami internetowymi i teletechnicznymi. Duży wzrost

dotyczył również rozbudowy sieci gazowniczej i energetycznej. Zjawisko to znalazło swoje
odzwierciedlenie
w rekordowej ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego - 353 i umieszczenie
urządzeń - 232. Ww. zjawisko świadczy o tym, że gmina Andrespol jest miejscem atrakcyjnym
dla nowych mieszkańców. Tezę taką potwierdza wzrost liczby wydanych decyzji
lokalizacyjnych na budowę nowych zjazdów z dróg publicznych z 45 w 2019 r. do 76
w 2020 r., co pozostaje w ścisłej korelacji z liczbą wydawanych decyzji na budowę nowych
domów.
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W zakresie współpracy z przedsiębiorcami dokonano 83 wpisy do systemu CEIDG
o rozpoczęciu działalności gospodarczej i 36 wpisów o zakończeniu działalności
przedsiębiorców z terenu gminy oraz 134 wpisy spoza terenu gminy. Ponadto zarejestrowano
401 zmian we wpisach do Centralnej Ewidencji.

W zakresie gospodarki przestrzennej
W roku 2020 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 99,97 %
powierzchni gminy. Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Andrespol obowiązywało
16 planów miejscowych.
Obszary wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Andrespol, dla których należy wykonać plany miejscowe obejmują 243 ha, co stanowi
ok. 9,44 % powierzchni gminy.
W roku 2020 zostały uchwalone dwa nowe plany miejscowe obejmujące łącznie 0,92 ha,
natomiast

w

przygotowaniu

jest

kolejnych

7

projektów

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. W ramach procedury sporządzenia planów miejscowych odbywały się
dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego rozwiązaniami planistycznymi.
W roku 2020 wydano 624 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, 29 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz 13 zaświadczeń o zgodności projektowanej zmiany sposobu
użytkowania z ustaleniami planu zagospodarowania.
Przeprowadzono 22 postępowania związane z podziałami nieruchomości oraz wydano 179
zaświadczeń o rewitalizacji.
Wydano 213 decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie dróg
gminnych, nadano 107 nowych numerów porządkowych nieruchomości, nadano nazwę dwom
nowym ulicom w Janówce i w Zielonej Górze, podpisano łącznie 29 umów dzierżawy
i użyczenia, zwaloryzowano czynsze 61 umów dzierżawy, poinformowano 23 wieczystych
użytkowników gruntów o wysokości opłat za wieczyste użytkowanie w 2020 roku.
W 2020 roku sprzedano 16 działek gruntu, dokonano zakupu 2 działek oraz sprzedano na rzecz
dotychczasowego głównego najemcy 1 lokal mieszkalny i 1 udział w gruncie związany z tym
lokalem mieszkalnym.
W zakresie komunalizacji mienia:
1. Decyzja Wojewody Łódzkiego z 4 grudnia 2020 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa
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własności części nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nowy
Bedoń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/4,
2. Decyzja Wojewody Łódzkiego z 30 kwietnia 2020 r. umarzająca postępowanie
w sprawie nabycia z mocy prawa własności części nieruchomości położonej
w Justynowie przy ul. Głównej 54,
3. Decyzja Wójta Gminy Andrespol z 07 lipca 2020 r. zatwierdzająca podział
nieruchomości i stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Andrespol własności
działki nr 235/18 położonej w Bedoniu Przykościelnym,
4. Decyzja Wojewody Łódzkiego z 22 grudnia 2020 r. stwierdzająca nabycie z mocy
prawa własności

nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kraszew,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 210 („droga przez wieś”).

W zakresie kultury
W gminie Andrespol w 2020 r. funkcjonowały 3 punkty biblioteczne.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowany jest 1 budynek w Wiśniowej Górze
mieszczący się w G.O.K przy ul. Tuszyńskiej 64).
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 28510 woluminów. Na dzień 31 grudnia 2020
r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wyniosła 2,06.
W 2020 r. biblioteki nie posiadały płyt CD, DVD, audiobooków i e-booków.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. zarejestrowano 1253 czytelników.
W ciągu roku z usług bibliotek skorzystało 11707 użytkowników:
Odwiedziny ogółem

Wypożyczalnia

Czytelnia

11707

10132

647

W 2020 roku wzbogacono zbiory bibliotek o następujące pozycje:
Literatura

piękna

polska Literatura dla dzieci Literatura

i obca dla dorosłych

i młodzieży

popularnonaukowa

12817

6454

9239
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Na zakup książek wyasygnowano kwoty:
Dotacja organizatora
12 501,49

Dary

od

czytelników
5 751

Dotacja M.K.i D.N.

Ogółem

6 700

24 952,49

Budżet biblioteki w 2020 r. wyniósł 322 895 zł.
Budżet ogółem

Dotacja organizatora Pozostałe dotacje

322 895

315 357

Środki
wypracowane

6 700

838

W bibliotekach użytkowano 9 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu.
Biblioteki nie posiadają katalogu on-line, w związku z czym nie prowadzą zdalnego
(internetowego) składania zamówień.
W 2020 roku w czasie pandemii działalność kulturalno-oświatowa była w dużym stopniu
ograniczona, mimo tego udało się z zachowaniem zasad sanitarnych zgodnych z zaleceniami
sanepidu i wytycznymi Biblioteki Narodowej zorganizować:
•

konkursy dla szkół i przedszkoli (6) m. in. – „Świąteczna Eco choinka”, „ Graffiti drogą
do czytelnika”, „Z mitologią za pan brat”,

•

przedstawienia teatralne dla przedszkoli (2 spektakle): Teatr ARLEKIN – „Jak Ania
złośnica została zajączkiem wielkanocnym”), Teatr Maska (1 spektakl) – „Uczą króla
dzieci segregacji śmieci”,

•

lekcje biblioteczne,

•

głośne czytanie w przedszkolach,

•

wyjazd emerytów i rencistów do Teatru Powszechnego w Łodzi (spektakl „Nożyczki”).

W wydarzeniach tych wzięło udział 928 osób.
Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie - 1 277,74 zł.
Mimo pandemii, bibliotekarki dostarczały książki i czasopisma dla osób chorych
i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania:
Ilość osób

Książki

Czasopisma

Liczba wizyt

29

330

40

81
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Działania w zakresie kultury w Gminie Andrespol w 2020 r. realizowane były ponadto przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze.
Koszty działalności GOK w 2020 r. – 348.022,30 zł natomiast dochody to wpływy z najmu –
6.440,00 zł oraz inne dochody w kwocie 7.264,00 zł.
Do marca 2020 r. w zajęciach prowadzonych w GOK uczestniczyło ok. 250 osób (dorośli
i dzieci) miesięcznie; we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GOK
uczestniczyło ok. 500 osób.
W poszczególnych miesiącach zrealizowano następujące wydarzenia:
o Styczeń: Przedstawienie „Jasełka” dla mieszkańców w wykonaniu Teatru „Trzynastka”,
oraz przedstawienie świąteczno-noworoczne przygotowane przez Zespół Dziecięcy
„Krokus” i ZPiT „Wiśniowa Góra” (Izabela Perzyna – instruktor) GOK; Dzień Babci
i Dziadka – występy grup dziecięcych (GOK) Kolędowanie z Zespołem Śpiewaczym
„Tęcza” (Kościół w Andrespolu) Spotkanie noworoczne z Kołami Kół Gospodyń
Wiejskich z Gminy Andrespol (GOK)Ferie zimowe od 13 do 24 stycznia (2 tygodnie)
GOK,
o Luty: Przedstawienie świąteczno– noworoczne (Zespół Krokus i ZPiT Wiśniowa Góra)
(Kościół w Andrespolu)Dzień Babci i Dziadka (I tura) cd. występów artystycznych
dzieci GOK, Koncert muzyki latynoskiej (Szkoła Podst. Z Wiśniowej Góry) 3 grupy
(zewnętrzne) GOK, Dzień Babci i Dziadka (Przedszkole ul. Piekarnicza), Koncert
charytatywny dla Julki. Występy pięciu zespołów muzycznych, licytacje, poczęstunek.
Zebrane fundusze zostały przeznaczone na operację 2,5 letniej Julii. GOK, Występy
Teatru „Trzynastka” w DPS Wiśniowa Góra i w Klubie Seniora „Wisienka”
w Andrespolu, Przedstawienia nawiązujące do Dnia Babci u Dziadka,
o Marzec: Pokaz sztuk walki dla mieszkańców z okazji 10-lecia istnienia capoeiry
w Gminie Andrespol. GOK, Przedstawienie profilaktyczne dla SZ. P. w Wiśniowej
Górze 4 grupy (zewnętrzne),
o Wrzesień: Występ Zespołu Śpiewaczego „Tęcza” na Dożynkach Parafialnych
w Kościele w Bedoniu, Koncert muzyczny pt. „Czy mnie jeszcze pamiętasz” (artyści
z Łodzi), Występ ZPiT „Wiśniowa Góra” na festynie w Plichtowie (Izabela Perzyna),
o Październik: Występ wokalistów ze Studia Piosenki w „Rybakówce” – gm. Tuszyn
(Jacek Malanowski).
o
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W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
W 2020 r. na terenie gminy złożono 604 zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa/wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były prowadzone w 197
przypadkach, zaś w przypadku 109 postępowań organy prowadzące postępowanie stwierdziły
wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Czyny zabronione:
•

przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 10 % wszystkich czynów,

•

przeciwko mieniu – 75 %,

•

dotyczące przestępstw gospodarczych – 15 %.

•

dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego – 0 %.

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące wykroczeń przeciwko
mieniu.
Ponadto, w roku 2020, na terenie Gminy Andrespol miało miejsce 20 kolizji i wypadków
drogowych, w tym jeden wypadek śmiertelny.
Zadania w zakresie bezpieczeństwa realizowane były także przez 4 jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej zrzeszone w krajowym systemie ratownictwa funkcjonujące na terenie gminy
Andrespol:
•

Ochotniczą Straż Pożarną w Andrespolu

•

Ochotniczą Straż Pożarną w Wiśniowej Górze

•

Ochotniczą Straż Pożarną w Justynowie

•

Ochotniczą Straż Pożarną w Bedoniu Wsi

Gmina Andrespol, w roku 2020 przekazała na poprawę bezpieczeństwa w Gminie następujące
środki finansowe:
▪

na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na rekompensatę pieniężną za
dodatkowe służby patrolowe -

▪
▪

3 160 zł,

na sfinansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie z zawartym
porozumieniem-

212 407 zł,

- na wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP-

241 690 zł.

Dotacje z funduszy zewnętrznych dla jednostek OSP C- 49 878 zł.
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Dotacje z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie i doposażenie jednostek OSP - 46 198 zł.

W zakresie promocji gminy
Środki na promocję w 2020 r. w kwocie 34 083,79 zł przeznaczone były m.in. na: koszulki
i stroje sportowe z herbem gminy, zakup pucharów i medali dla uczestników wydarzeń
sportowych, usługa promocyjno-reklamowa podczas koncertu, opracowanie materiałów
dotyczących historii gminy Andrespol, patriotyczny autorski pokaz laserowy, promowanie
gminy na Portalu ELW24.
Ponadto w 2020 r. ukazało się 11 wydań miesięcznika „W Centrum Polski”. Ze względu na
pandemię w ciągu roku, miesięcznie ukazywało się 2000 egzemplarzy, a nie jak dotąd 2 500.
Gazeta jest dystrybuowana nieodpłatnie w ponad trzydziestu punktach dystrybucji w całej
gminie, a także publikowana w BIP.

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
W zakresie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Gmina Andrespol jest zrzeszona w:
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej od roku 2006, czynnie uczestnicząc w jego
pracach. Wójt Gminy Andrespol jest Członkiem Zarządu Związku. Celem działalności związku
jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc w wysiłkach
skierowanych na rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego rozwoju
gospodarczego oraz integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.
Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny – Gmina Andrespol jest współzałożycielem
stowarzyszenia, którego celem jest sprzyjanie rozwojowi społeczno-gospodarczemu Łódzkiego
Obszaru Metropolitalnego, współpracy i integracji jednostek samorządu tworzących
stowarzyszenie, a także zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt
i sposób realizacji działań na jego obszarze wspieranych w ramach polityki spójności. Wójt
Gminy Andrespol jest członkiem Zarządu.
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ster” – którego Gmina Andrespol jest założycielem
wraz z Gminą Nowosolna. Do Stowarzyszenia poza Gminą Andrespol należą Gminy
Nowosolna, Brójce i Rokiciny. Stowarzyszenie działa od 13 lat. W ramach jego działalności w
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strukturach Lokalnej Grupy Działania skupione jest ponad 100 członków.
W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są zadaniem powiatu nałożonym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, aby ułatwić dostęp do usług prawnych obywatelom, których status materialny
lub sytuacja życiowa nie pozwalają na uzyskanie pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych
W ramach współpracy z Powiatem Łódzkim Wschodnim Gmina Andrespol udostępniała
pomieszczenia przeznaczone na działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, przez 2 dni w tygodniu. Do roku 2019 w
ramach programów punktów nieodpłatnej pomocy prawnejw Gminnym Ośrodku Kultury
działał Punkt Pomocy Obywatelskiej.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem wirusa SARSCov2, w roku 2020 punkt Pomocy Obywatelskiej nie funkcjonował.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który swoim zasięgiem oddziaływania obejmował teren
Gminy Andrespol funkcjonował w Urzędzie Miejskim w Koluszkach i świadczył mieszkańcom
pomoc przede wszystkim za pośrednictwem teleporad.
Porady najczęściej dotyczyły prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rzeczowego,
a także w sprawach rozwodów, separacji, alimentów i prawa pracy, w stosunku do lat ubiegłych
pojawił się duży wzrost spraw dotyczących wymeldowania z pobytu stałego wobec osób
nieprzebywających pod wskazanymi adresami stałego zameldowania.

Podsumowanie
Raport o Stanie Gminy jest kompleksowym dokumentem obrazującym realizację strategii
i programów, budżetu, uchwał Rady Gminy, a także wykonanie zadań inwestycyjnych,
administracyjnych, czy projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Covid-19
w znaczącym stopniu wpłynął na realizację wszystkich zadań stojących przed samorządem
w 2020 r., zmienił sposób obsługi mieszkańców, zasady funkcjonowania Rady Gminy i pracy
Radnych. Doświadczenia te wpłynęły także na pracę Urzędu Gminy i Rady Gminy w 2021 r.
Poza sprawną organizacją realizacji zadań gminy mimo trwającej pandemii spowodowanej
wirusem Covid-19, największym wyzwaniem na rok 2021 stojącym przed władzami
samorządowymi Gminy jest realizacja budowy tunelu drogowego w ciągu ulicy Brzezińskiej
w Bedoniu Przykościelnym, a także budowa boiska i hali sportowej w Wiśniowej Górze.
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