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Wstęp 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
Raport o stanie gminy jest realizacją prawnego obowiązku informowania mieszkańców Gminy 
Andrespol o działaniach podejmowanych przez organy Gminy i jednostki organizacyjne Gminy 
w danym roku kalendarzowym.  
Praca Rady Gminy Andrespol, Urzędu Gminy Andrespol a także moja własna, w minionym 
2021 roku była w dużej mierze zdeterminowana wyzwaniami i ograniczeniami jakie przyniosła 
ze sobą pandemia koronawirusa. 
Zdalne posiedzenia Rady Gminy, ograniczenie spotkań z mieszkańcami, obowiązek 
zorganizowania pracy zdalnej stały się poważnym wyzwaniem i potrzebą zmiany w organizacji 
pracy w Urzędzie Gminy i w każdej gminnej jednostce organizacyjnej.  
Covid-19 spowodował zmiany zasad pracy i wynagradzania wykonawców i podwykonawców 
gminnych  inwestycji.  W  konsekwencji  radykalnej  zmianie  uległy  warunki  realizacji  zadań 
Gminy Andrespol, w tym także uwarunkowania finansowe. 
Mimo tej trudnej sytuacji wszystkie ustawowe zadnia samorządu były realizowane terminowo 
i z pełnym zaangażowaniem podległych mi pracowników i jednostek. 
Przekazując Państwu Raport o stanie Gminy Andrespol w 2021 r., dziękuję wszystkim tym, 
którzy swoją pracą przyczynili się do realizacji na terenie Gminy wielu projektów, szczególnie 
tych z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania.  
Zrealizowane zadania podnoszą jakość życia w naszej Gminie i stwarzają możliwości dalszej 
jej poprawy w 2022 roku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 r. to 13 934 mieszkańców, 
w tym 6 558 mężczyzn i 7 376 kobiet. 
 

Struktura  demograficzna  mieszkańców  w  podziale  na  wiek  przedprodukcyjny,  produkcyjny  
i poprodukcyjny w 2021 r. przedstawiała się następująco: 
wiek przedprodukcyjny ( 17 lat i mniej) - mężczyźni 1334, kobiety - 1386, 
wiek produkcyjny (dla kobiet 18-59 lat, dla mężczyzn 18-64 lata) – mężczyźni - 4 255 kobiety 
- 3 995, 
wiek poprodukcyjny - mężczyźni - 969, kobiety -1995. 
 
W 2021 r. urodziło się 113 mieszkańców - 52 chłopców i 61 dziewczynki. 
W tym czasie zmarło 185 mieszkańców- 106 mężczyzn i 79 kobiety.  
Najczęstszą przyczyna zgonów była niewydolność krążeniowo oddechowa. 
Przyrost naturalny w gminie Andrespol w roku 2021 był ujemny, wyniósł  -72. 
 
Liczba  mieszkańców  zameldowanych  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2021  r.  -  508,  liczba 
mieszkańców wymeldowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - 159, saldo migracji 349. 
 
Liczba dowodów osobistych wydanych w 2021 r. wyniosła 1325. 
 

Zadania Gminy Andrespol w 2021 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 

- 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 
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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 

 
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 
W  roku  2021  Gmina  Andrespol  zaciągnęła  pożyczki  na  pokrycie  planowanego  deficytu  
w wysokości 730 798,34 zł., natomiast wysokość spłat stanowiła kwotę 2 270 250,00 zł. 
Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2021 roku wynosił 7 200 097,46 zł.  
Budżet  za  2021  rok  zamknął  się  nadwyżką    w  wysokości  8 484 552,01  zł.,  natomiast  stan 
wolnych środków wyniósł 2 709 377,23 zł. 
Jednocześnie  nadwyżka  operacyjna  tj.  różnica  między  dochodami  bieżącymi  a  wydatkami 
bieżącymi na koniec 2021 r. stanowiła kwotę 14 337 519,93 zł., co spełnia warunek określony 
w art. 242 ustawy o finansach publicznych.  
 
 
W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  
w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 
- dochody ogółem 84 482 197,37 zł, w tym: 

• dochody majątkowe 11 083 356,08 zł 
- wydatki ogółem 90 080 146,39 zł, w tym: 

• wydatki majątkowe 24 239 024,60 zł 
- deficyt - 5 597 949,02 zł 
- przychody ogółem 7 897 949,02 zł, z tego: 

• kredyty i pożyczki  4 670 000,00 zł 
• niewykorzystane środki pieniężne,  

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 327 949,02 zł 
• wolne środki, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp 2 900 000,00 zł 
- rozchody   2 300 000,00 zł 
 
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. było następujące: 
- dochody ogółem 87 297 506,89 zł, w tym: 

• dochody majątkowe 10 119 156,16 zł 
- wydatki ogółem 78 812 954,88 zł, w tym: 
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• wydatki majątkowe 15 972 124,08 zł 
- nadwyżka 8 484 552,01 zł 
- przychody ogółem 4 979 627,23 zł, z tego: 

• kredyty i pożyczki 730 798,34zł 
• niewykorzystane środki pieniężne,  

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 327 949,02 zł 
• wolne środki, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp 3 920 879,87 zł 
- rozchody 2 270 250,00 zł 
- nadwyżka i wolne środki na dzień 31.12.2021 r.11 193 929,24 zł 
 
 
Dochody  ogółem  przy  planie  84 482 197,37  zł.  zostały  wykonane  w  103,33  %  na  kwotę 
87 297 506,89 zł. 
Największym  źródłem  dochodów  budżetu  gminy  w  2021  r.  były  udziały  we  wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane na kwotę 20 431 448,00 zł. oraz część 
oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 15 537 198,00 zł. 
 
Z podatków i opłat lokalnych największe znaczenie do budżetu Gminy Andrespol ma podatek 
od nieruchomości tj. 5 809 260,64 zł. 
 
 
 
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w latach 2017 - 2021 
 

Lp Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 
1 Udziały w podatku 

dochodowym od 
osób prawnych 

86 430,11 76 414,87 109 543,29 103 679,53 102 143,29 

2 Udziały w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

13 237 325,00 15 546 663,00 17 397 213,00 17 612 429,00 20 431 448,00 

3 Podatek rolny 59 590,15 57 917,70 58 982,10 65 937,15 68 706,92 
4 Podatek od 

nieruchomości 
4 511 793,91 4 758 778,91 5 051 092,61 5 870 101,30 5 809 260,64 

5 Podatek leśny 22 327,50 23 194,09 26 541,00 26 203,69 26 713,40 
6 Podatek od 

środków 
transportowych 

277 193,25 287 407,70 267 976,44 260 534,40 264 805,62 

7 Podatek od osób 
fizycznych 
opłacany w formie 
karty podatkowej 

24 963,03 17 947,27 23 297,12 29 009,70 88 652,60 

8 Podatek od 
czynności 
cywilnoprawnych 

478 141,03 731 895,51 962 050,45 784 568,05 1 192 423,52 

9 Wpływy z opłaty 
skarbowej 

41 015,00 45 998,00 65 147,00 58 117,00 67 411,00 

Ogółem dochody 
podatkowe 

17 129 784,57 18 738 778,98 21 546 217,05 24 810 579,82 28 051 564,99 

 
Zarówno dochody jak i wydatki ogółem w latach 2017 – 2021 systematycznie wzrastają.  
Należy pamiętać, iż obok polityki władz lokalnych istotnym czynnikiem zewnętrznym 
mającym wpływ na finanse gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza w kraju. 
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Wydatki ogółem przy planie 90 080 146,39 zł zostały wykonane w 87,49 % na kwotę 78 812 
954,88 zł.  
 
Największe wydatki w budżecie stanowią: 
 

Lp. Nazwa działania Kwota 

(zł) 

Udział % 
w 

wydatkach 
ogółem 

1 Oświata i wychowanie  22 999 713,04 29,18 

2 Rodzina 19 011 475,59 24,12 

3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 239 986,76 19,34 

 
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2017 – 2021 

Dział Nazwa działu 2017 2018 2019 2020 2021 
010 Rolnictwo i 

łowiectwo 
23 460,58 21 821,80 24 368,93 23 163,08 23 570,68 

400 Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię 

0,00 0,00 0,00 38 130,00 0,00 

600 Transport i 
łączność 

1 075 313,70 1 887 136,96 1 466 314,77 2 743 815,11 4 368 972,18 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

470 828,73 418 663,97 198 970,99 680 753,88 450 087,99 

710 Działalność 
usługowa 

1 571 335,98 1 998 493,24 2 189 129,79 571,77 98 256,31 

750 Administracja 
publiczna 

3 609 825,99 4 211 778,92 4 574 330,19 4 746 997,40 7 052 995,27 

751 Urzędy 
naczelnych 
organów władzy 
państwowej 

2 695,74 133 515,58 143 275,96 129 991,19 2 777,00 

754 Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpożarowa 

1 516 537,77 1 025 232,77 695 643,95 655 125,93 744 613,08 

757 Obsługa długu 
publicznego 

98 606,19 63 242,08 97 988,22 81 856,21 87 181,71 

758 Różne rozliczenia 22 219,00 39 372,10 129 351,00 281 185,59 8 247,00 

801 Oświata i 
wychowanie 

17 080 229,46 23 111 823,66 21 344 305,78 28 161 819,13 22 999 713,04 

851 Ochrona zdrowia 190 161,92 192 646,53 314 346,25 203 957,57 385 591,98 

852 Pomoc społeczna 1 913 834,98 3 107 237,68 3 762 739,62 2 646 067,43 3 266 553,43 

853 Pozostałe zadania 
z zakresu polityki 
społecznej 

557 419,34 308 320,62 213 384,34 278 230,98 440 880,04 

854 Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

389 432,92 401 969,79 457 990,31 468 913,75 467 217,82 

855  Rodzina 10 848 983,90 10 905 994,83 15 062 754,11 19 421 005,00 19 011 475,59 

900 Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

5 472 147,07 12 360 020,17 16 830 846,61 16 679 097,36 15 239 986,76 

921 Kultura i ochrona 841 555,82 777 712,63 835 800,00 666 121,21 855 467,14 
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dziedzictwa 
narodowego 

926  Kultura fizyczna 444 120,49 1 588 426,24 2 242 805,27 1 168 384,45 3 309 367,86 

Razem 43 108 720,00 46 128 709,58 62 553 409,57 80 803187,04 78 812 954,88 

 
 
 
Realizacja wydatków 

Wydatkowanie  środków  w  Urzędzie  opierało się  na  zapisach  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz na uregulowaniach wewnętrznych. Łącznie w 2021 r. przeprowadzono 27 
postępowań w oparciu o ustawę Pzp oraz 9 postępowań o wartości poniżej progów 
ustawowych. 

W ramach pierwszej grupy postępowań przeprowadzono procedury dotyczące: 

Rodzaj zamówienia Wartość Liczba postępowań 

Roboty budowlane 45451973,58 18 

Usługi 6829953,89 7 

Dostawy 1585754,89 2 

 

Poniżej przedstawiono podział zamówień realizowanych w trybie ustawy Pzp, wg. wartości 
brutto. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dostawy

Podział zamówień wg wartości

0                10            20                 30                40                 50
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W ramach drugiej grupy postępowań przeprowadzono natomiast następujące postępowania: 

Rodzaj zamówienia Wartość Liczba postępowań 

Roboty budowlane 179188,71 5 

Prace projektowe 120540,00 2 

Dostawy 30 501,00    1 

Usługi inne 81 550,50    1 

 

Poniższa tabela przedstawia relacje poszczególnych zamówień ze względu na ich wartość oraz 
zakres przedmiotowy. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 
 

Realizacja uchwał Rady Gminy Andrespol w 2021 r. wraz z prezentacją Rad 

Sołeckich 

Rady Gminy Andrespol  

W 2021 roku Rada Gminy Andrespol VIII Kadencji wobec ogłoszonego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obradowała zarówno w trybie zdalnym 
jak i stacjonarnym.  

W 2021 roku Rada Gminy Andrespol obradowała na 14 Sesjach Rady Gminy Andrespol, na 
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których podjęto 119 Uchwał w tym min. uchwały w sprawie zmian w budżecie, udzielenia 
pomocy finansowej jak i rzeczowej powiatowi łódzkiemu – wschodniemu, spraw 
geodezyjnych, oświatowych, społecznych oraz Uchwał dotyczących współpracy 
i funkcjonowania Urzędu jak i całej Gminy.  

W  trakcie  2021  roku  do  Rady  Gminy  Andrespol  wpłynęły  sugestie,  zawiadomienia  o 
wszczęciu postępowania oraz jedno rozstrzygnięcie nadzorcze Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w Łodzi tj.: 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak PNIK-I.4131.22.2021 z 12 stycznia 2021 r.  
o wszczęciu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu 
kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/272/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2020 
r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  działki  
o numerze ewidencyjnym 256/1 położonej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa 
Góra. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.125.2021  z 8 lutego 2021 r.  
o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku  o  samorządzie  gminnym  w  celu  kontroli  legalności  uchwały  Nr  XXXIV/278/21  Rady 
Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których 
mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2021 form 
i specjalności objętych dofinansowaniem. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol, znak: PNIK-I.4131.147.2021 z 12 lutego 2021 r.  
o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania  określonego  w  rozdziale  10  ustawy  o  samorządzie 
gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIV/281/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 
20  stycznia  2021  r.  w  sprawie  uzgodnienia  przeprowadzenia  zabiegów  pielęgnacyjnych 
pomników przyrody. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.321.2021 z 9 kwietnia 2021 r. 
o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania  określonego  w  rozdziale  10  ustawy  o  samorządzie 
gminnym w celu kontroli legalności uchwały XXXVI/298/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 
18 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.631.2021 z 6 sierpnia 2021 r.  
o wszczęciu z urzędu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy o samorządzie 
gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLI/337/21 Rady Gminy Andrespol z 29 lipca 
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.901.2021 z 10 grudnia 2021 r. 
o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania  określonego  w  rozdziale  10  ustawy  o  samorządzie 
gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIV/367/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 
19  listopada  2021  r.  w  sprawie  okresowych  stypendiów  sportowych  przyznawanych  przez 
Gminę Andrespol za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz określenia wzoru 
wniosku o przyznanie stypendium sportowego. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.903.2021 z 10 grudnia 2021 r. 
o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr Nr XLIV/366/21 Rady Gminy 
Andrespol z dnia 19 listopada 2021 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 
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mieszkańcami  Gminy  Andrespol  oraz  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  stypendium  
o charakterze motywacyjnym. 

Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.972.2021 z 21 grudnia 2021 r. 
o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania  określonego  w  rozdziale  10  ustawy  o  samorządzie 
gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIV/365/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 
19 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Andrespol  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego znak: PNIK-I.4131.321.2020 z 21 kwietnia 
2021 r. stwierdzające nieważność uchwały XXXVI/298/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 
marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny. 

Rada Gminy Andrespol funkcjonuje w ramach Komisji stałych tj.: 

Komisja Infrastruktury Gospodarczej i Bezpieczeństwa, 

Komisja Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska,  

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 

Komisja Rewizyjna. 

Wykaz uchwał Rady Gminy Andrespol podjętych w 2021 roku, prezentujemy poniżej: 

 

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021 roku: 

 XXXIV/273/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

 XXXIV/274/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 
lata 2021 – 2031; 

 XXXIV/275/21 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia  Policji  z  przeznaczeniem  na  doposażenie  Komendy  Powiatowej  Policji  Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w zestaw systemu monitoringu mobilnego; 

 XXXIV/276/21  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

XXXIV/277/21 w sprawie zakupu od osoby fizycznej działki gruntu położonej w Wiśniowej 
Górze; 

 XXXIV/278/21 w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1  
i  2  ustawy  –  Karta  Nauczyciela  oraz  ustalenia  na  rok  2021  form  i  specjalności  objętych 
dofinansowaniem; 

XXXIV/279/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-
2023; 

XXXIV/280/21  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LX/560/18  Rady  Gminy  Andrespol  z  dnia  
3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i  przedszkolach,  zasad  zwalniania  nauczycieli,  którym 
powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego 
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wymiaru  godzin  zajęć,  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; 

XXXIV/281/21 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
pomników przyrody. 

 

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 24 luty 2021 roku: 

XXXV/282/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XXXV/283/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 
lata 2021 – 2031; 

XXXV/284/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol; 

 XXXV/285/21 w sprawie zakupu od osób fizycznych udziałów w działce gruntu położonej  
w Wiśniowej Górze;; 

XXXV/286/21 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników 
przyrody; 

XXXV/287/21 w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1  
i  2  ustawy  –  Karta  Nauczyciela  oraz  ustalenia  na  rok  2021  form  i  specjalności  objętych 
dofinansowaniem; 

XXXV/288/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Andrespol 
na rok 2021; 

XXXV/289/21  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  złożonej  przez  Panią  Emilię  S.  na  Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu. 

 

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 roku: 

XXXVI/290/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XXXVI/291/21 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 
roku; 

XXXVI/292/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

XXXVI/293/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

XXXVI/294/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

XXXVI/295/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Andrespol; 

XXXVI/296/21  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XXXVI/297/21 zmieniająca uchwałę nr XXIII/203/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 maja 
2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych zabudowanej 
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działki gruntu stanowiącej mienie gminne, położonej w Justynowie; 

XXXVI/298/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny 

 Załącznik do uchwały XXXVI/298/21. 

 

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 15 kwietnia 2021 roku: 

XXXVII/299/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XXXVII/300/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 
lata 2021 – 2031; 

XXXVII/301/21 w  sprawie przekazania  środków  finansowych  na  Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy 
Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

XXXVII/302/21 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służby 
policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2021 roku; 

XXXVII/303/21 w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej  na  zakup  sprzętu  pożarniczego  jako  wyposażenie 
nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego; 

XXXVII/304/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 
kwietnia  2019  r.  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XLV/431/17  Rady  Gminy  Andrespol  z  dnia  20 
października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Cienistej  
w miejscowości Justynów. 

 

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 21 maj 2021 roku: 

XXXVIII/305/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XXXVIII/306/21 w sprawie zmiany uchwały XXXVI/292/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 
18 marca 2021r. sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

XXXVIII/307/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zielona Góra; 

XXXVIII/308/21 w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości położonej  
w Andrespolu przy ul. Tuszyńskiej 25; 

XXXVIII/309/21  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  NR  XXXI/259/20  Rady  Gminy  Andrespol  
z  dnia  27  listopada  2020  roku  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; 

XXXVIII/310/21  w  sprawie  uchylenia  uchwały  nr  XLVII/450/17  Rady  Gminy  Andrespol  
z  dnia  29  listopada  2017  r.  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie 
Gminy Andrespol; 
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XXXVIII/311/21 w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r.  
z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu 
sprzedaży na terenie Gminy Andrespol; 

XXXVIII/312/21 zmieniająca uchwałę Nr XIX/177/16 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 lutego 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

XXXVIII/313/21 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku; 

XXXVIII/314/21  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takich opłat na terenie Gminy Andrespol; 

XXXVIII/315/21 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  położonych  na  terenie 
Gminy Andrespol; 

XXXVIII/316/21 w sprawie zakupu od osoby fizycznej działki gruntu położonej w Bedoniu 
Przykościelnym. 

 

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2021 roku: 

XXXIX/317/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XXXIX/318/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol 

na lata 2021 – 2031; 

XXXIX/319/21  w  sprawie  zmian  w  planie  finansowym  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Wiśniowej Górze na 2021 rok; 

XXXIX/320/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 
18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok; 

XXXIX/321/21  zmieniająca  uchwałę  Nr  XXXVIII/314/21  Rady  Gminy  Andrespol  z  dnia  
21  maja  2021  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takich opłat na terenie Gminy Andrespol; 

XXXIX/322/21 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol. 

 

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 25 czerwca 2021 roku: 

XL/323/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Andrespol wotum zaufania za 2020 rok; 

XL/324/21  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Andrespol za rok 2020; 
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XL/325/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrespol z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok; 

XL/326/21  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2020; 

XL/327/21 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu za rok 2020; 

XL/328/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XL/329/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 
2021 – 2031; 

XL/330/21  w  sprawie  wzajemnego  powierzenia  przez  Miasto  Łódź  i  Gminę  Andrespol 
wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia 
w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy granicy gmin; 

XL/331/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulic Podleśnej i Tuszyńskiej w miejscowości Stróża; 

XL/332/21  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  wniesionej  przez  Panią  A.  J.  na  postępowanie 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze; 

XL/333/21 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wydzierżawienia na okres 5 lat 
nieruchomości położonej w Andrespolu przy ul. Ceramicznej b. nr. 

 

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 29 lipca 2021 roku 

XLI/334/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XLI/335/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 
2021 – 2031; 

XLI/336/21 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Andrespol nr V/44/19 z dnia 15 lutego 2019r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację 
zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej 
nr  2912E  pomiędzy  Bedoniem  Przykościelnym  i  Andrespolem",  zmienioną  uchwałą  Rady 
Gminy Andrespol nr XVI/137/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.; 

 XLI/337/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Głównej i Górnej w miejscowości Bedoń Przykościelny. 

 

Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 16 września 2021 roku 

XLII/338/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XLII/339/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na 
lata 2021 – 2031; 

XLII/340/2021 w sprawie zakupu od osób fizycznych działek gruntu położonych w Wiśniowej 
Górze; 

XLII/341/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Andrespol na 
rok  szkolny  2021/2022  dla  rozliczenia  rodzicom  i  opiekunom  prawnym  zwrotu  kosztów 
dowozu przez nich dzieci do szkół i placówek oświatowych; 
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XLII/342/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie 
Andrespol; 

XLII/343/2021 w sprawie zmiany uchwały 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., Nr XXVII/232/20 z dnia 7 sierpnia 
2020 r.; 

XLII/344/2021 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu; 

XLII/345/2021 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; 

XLII/346/2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 

XLII/347/2021  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  złożonej  przez  Panią  Emilię  S.  na  Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu. 

 

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 26 październik 2021 roku 

XLIII/348/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XLIII/349/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 
2021 – 2031; 

XLIII/350/21  w  sprawie  zmian  w  planie  finansowym  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Wiśniowej Górze na 2021 rok; 

XLIII/351/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 
grudnia  2020  r.  w  sprawie  uchwalenia  stawek  jednostkowych  dotacji  przedmiotowej  dla 
samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/320/21 
Rady Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2021 roku; 

XLIII/352/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenu  położonego  w  rejonie  ulicy  Parkowej  w  miejscowości  Wiśniowa 
Góra; 

XLIII/353/21 w sprawie zakupu udziału w działce gruntu położonej w Andrespolu; 

XLIII/354/21  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/322/21  z  dnia  9  czerwca  2021  r.  
w  sprawie  przekazania  do  zaopiniowania  organowi  regulacyjnemu  regulaminu  dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol. 

 

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 19 listopad 2021 roku 

XLIV/355/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XLIV/356/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 
2021 – 2031; 

XLIV/357/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
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XLIV/358/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

XLIV/359/21  w  sprawie  pokrycia  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  
z  dochodów  własnych  niepochodzących  z  pobranej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi; 

XLIV/360/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu 
w postaci budowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z ulicą Brzezińską; 

XLIV/361/21 w sprawie zakupu działki gruntu położonej w Wiśniowej Górze; 

XLIV/362/21 w sprawie zakupu działki gruntu położonej w Kraszewie; 

XLIV/363/21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanych działek 
gminnych, położonych w Justynowie; 

XLIV/364/21 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej niezabudowanej działki gminnej, 
położonych w Bedoniu Przykościelnym; 

XLIV/365/21 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Andrespol  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego; 

XLIV/366/21 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; 

XLIV/367/21  w  sprawie  okresowych  stypendiów  sportowych  przyznawanych  przez  Gminę 
Andrespol  za  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie  sportowym  oraz  określenia  wzoru 
wniosku o przyznanie stypendium sportowego; 

XLIV/368/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Andrespol; 

XLIV/369/21 w sprawie określenia wysokości diet radnych; 

XLIV/370/21  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  wniesionej  do  Wójta  Gminy  Andrespol  na 
Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy  
w Justynowie; 

XLIV/371/21  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  wniesionej  do  Wójta  Gminy  Andrespol  na 
Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy  
w Justynowie. 

 

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopad 2021 roku 

XLV/372/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XLV/373/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 
2021 – 2031; 

XLV/374/21  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 
budżetowego 2021. 

 

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 10 grudnia 2021 roku 
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XLVI/375/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2021 rok; 

XLVI/376/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 
2021 – 2031; 

XLVI/377/21 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; 

XLVI/378/21  w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  na  rzecz  dotychczasowego 
najemcy  lokalu  mieszkalnego  mieszczącego  się  w  budynku  położonym  w  Stróży  przy  ul. 
Tuszyńskiej  146  wraz  ze  sprzedażą  udziału  w  działce  gruntu  nr  258/2  na  rzecz  właściciela 
lokalu mieszkalnego; 

XLVI/379/21 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Andrespol; 

XLVI/380/21  w  sprawie  uzgodnienia  przeprowadzenia  zabiegów  pielęgnacyjnych  pomnika 
przyrody; 

XLVI/381/21 w sprawie przyjęcia na rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie 
Andrespol; 

XLVI/382/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia  
z Gminą Brójce w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

 

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 roku 

XLVII/383/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na 
lata 2022 – 2032; 

XLVII/384/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok; 

XLVII/385/21 w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok; 

XLVII/386/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

XLVII/387/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie  wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021; 

XLVII/388/21  w  sprawie  zmian  w  planie  finansowym  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Wiśniowej Górze na 2021 rok; 

XLVII/389/21 w sprawie zakupu działki gruntu położonej w Zielonej Górze; 

XLVII/390/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego Program Stypendialny  
o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych szkół średnich, zawodowych i szkół 
policealnych oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze 
motywacyjnym; 

XLVII/391/21  w  sprawie  zmian  w  uchwale  nr  XLIV/367/21  z  dnia  19  listopada  2021  r.  
w  sprawie  okresowych  stypendiów  sportowych  przyznawanych  przez  Gminę  Andrespol  za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz określenia wzoru wniosku  
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o przyznanie stypendium sportowego. 

 

W skład jednostek pomocniczych Gminy Andrespol wchodzi 10 sołectw.  

W trakcie 2021 roku wobec ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
COVID-19  nie odbyły się zebrania wiejskie.  
 
 
Opis działalności w obszarach zadań publicznych realizowanych przez 

Gminę Andrespol z uwzględnieniem polityk programów  

 

W zakresie programów i strategii, a także projektów finansowanych z udziałem 

zewnętrznych źródeł  

 

W Gminie Andrespol w 2021 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 2021 zostały uchwalone trzy nowe plany miejscowe obejmujące 
łącznie 19,6 ha, natomiast w przygotowaniu jest kolejnych 6 projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (stan na 31.12.2021 r.). 
 

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 
XXXVI/296/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Andrespol na 2021 rok. 
 
Program  Opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na 
terenie Gminy Andrespol zakładał zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, ograniczenie 
populacji kotów wolnożyjących a także utrzymania pod kontrolą populacji zwierząt domowych 
będących w posiadaniu mieszkańców Gminy Andrespol. Uchwalenie przedmiotowego 
Programu dało podstawy do przeprowadzenia otwartego postępowania przetargowego,  
w wyniku którego podpisano umowy ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jasionce, 
zlokalizowanym w Gminie Zgierz celem zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym 
odłapanym w gminie Andrespol. Ponad to, Gmina Andrespol działając na rzecz utrzymania na 
właściwym poziomie populacji bezdomnych zwierząt, podpisała również umowę  
z Przychodnią Weterynaryjną w Andrespolu, której celem jest dofinansowanie 50% kosztów 
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zabiegów  kastracji  i  sterylizacji  zwierząt  domowych  oraz  całkowite  sfinansowanie  tych 
zabiegów w przypadku kotów wolnożyjących zgłaszanych na wniosek opiekunów 
społecznych. Gmina Andrespol w myśl obowiązujących przepisów prawa, mając na 
szczególnym względzie ustawę o ochronie zwierząt  zapewniała całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych tzn. zwierząt uległych wypadkom na drogach 
przebiegających  przez  teren  gminny.  Zadanie  to  realizowane  było  na  podstawie  umowy 
podpisanej ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jasionce. Dodatkowym założeniem 
programu  jest  zapewnienie  karmy  i  wody  pitnej  dla  kotów  wolno  żyjących,  ustawianej  
w  określonych  miejscach,  na  który  cel  asygnowane  są  środki  z  budżetu  Gminy  Andrespol.  
W styczniu 2021 r. odnotowano zwierząt przebywających w schronisku 48 sztuk, natomiast na 
koniec grudnia 2021 r. ilość spadła do 31 sztuk. W tym czasie odłapano 14 zwierząt a do adopcji 
oddano 16 oraz 6 powróciło 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  186.206,96  zł,  w  tym 
174.777,46 zł na zapewnienie opieki zwierzętom przebywającym w schronisku, 2.821,50 zł na 
kastracje i sterylizacje, 8 608,00 zł na zdarzenia drogowe i utylizację padłych zwierząt. 
 

4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony 
wspólnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęty Uchwałą NR XXXII 
264 20 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 11 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia na rok 
2021  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Na  realizację zadań ujętych w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wydatkowano  kwotę 
219.143,98 zł  i sfinansowano m. in.: 

• funkcjonowanie  (w tym doposażenie) Punktu konsultacyjno-informacyjny, w którym 
dyżur pełnił psycholog specjalista. Dyżur pełniony był dwa razy w miesiącu w pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca w łącznej liczbie 8 godzin miesięcznie, 

• prowadzenie profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na całą populację dzieci  
i młodzieży. Każda szkoła posiadała program wychowawczo-profilaktyczny 
uwzględniający  profilaktykę  uzależnień.  W  ramach  profilaktyki  podejmowane  były 
działania,  których  celem  była  promocja  zdrowego  stylu  życia,  redukcja  zachowań 
ryzykownych, ograniczenie zjawiska przemocy fizycznej i psychicznej, 

• realizację programów rekomendowanych przez PARPA w ramach Systemu 
Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego: 
Program Lustro, Program Nauki Zachowania, Program Zippiego, Unplugged w których 
łącznie wzięło udział 443 uczniów i 30 nauczycieli i 17 rodziców,  

• realizację  poprzez  szkoły  programów  profilaktycznych  innych  niż  rekomendowane 
przez PARPA (szkolenia, pogadanki, debaty, warsztaty profilaktyczne, spektakle 
profilaktyczne,  wycieczki  profilaktyczno-edukacyjne,  konkursy),  w  których  wzięło 
udział 1148 uczniów i 30 rodziców, 

• zakup  materiałów  edukacyjnych  dla  placówek  oświatowych    dla  realizacji  zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii (ulotki, plakaty, broszury, materiały edukacyjne) , 

• organizację festynów, pikników, wyjazdów do miejsc kulturalno-oświatowych 

• sfinansowano umowy zatrudnionych w świetlicach środowiskowych 7 wychowawców 

i 3 specjalistów: psycholog, pedagog i logopeda, objęto dożywianiem 15 dzieci. 

Prowadzone były 2 placówki wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych  
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z  programem  wychowawczo-opiekuńczym  funkcjonujące  przy:  Szkole  Podstawowej  im.  H. 
Sienkiewicz w Wiśniowej Górze i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bedoniu Wsi. Łącznie 
opieką objętych było 110 uczniów tych szkół kwalifikowanych zgodnie z przyjętym 
regulaminem.  

• funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

GKRPA odbyła w 2021 r. 14 posiedzeń, na których m. in. prowadziła rozmowy motywujące 
do  podjęcia  leczenia  odwykowego  z  osobami  uzależnionymi  od  alkoholu  oraz  działania 
przewidziane stosownymi procedurami. Komisja podejmowała czynności wynikające  
z obowiązującego planu pracy Komisji. 
Do Komisji skierowano 6 wniosków podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu. 
Komisja w bieżącej pracy monitorowała leczenie osób z problemem alkoholowym. 

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. Na terenie gminy w 2021 roku usunięto wyroby zawierające azbest z 11 
posesji w ilości 14,686 Mg. 

6) Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2021  r.  zakładał  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  zostały  osiągnięte,  mieszkańcy  Gminy  chętnie  biorą  udział  w  wydarzeniach 
odbywających się przy wsparciu Gminy Andrespol.  
 
Największe przedsięwzięcia, jakie odbywały się na terenie  Gminy w 2021 r. to organizacja 
biegu  na  dystansie  10  kilometrów,  pod  nazwą  „XII  Dycha  Justynów-Janówka”,  którego 
realizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki, który  
w roku 2021 zgromadził w zawodach 670 zawodników, w tym 72 w ramach Nordic Walking. 
a  także  wydarzenia  realizowane  przez  Uczniowski  Klub  Sportowy  Wiśniowa  Góra-  Dzień 
Sportu  Szkolnego  (rozgrywki  międzyklasowe).  czy  Bieg  Jesieni  2021,  które  cieszyły  się 
zainteresowaniem dużej grupy uczniów. 
Na terenie Gminy Andrespol funkcjonowały w 2021 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  – XII Dycha Justynów-Janówka oraz 

marsz na 10 km Nordic Walking 
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jusport” z sekcją judo 
• Europejskie Centrum Karate z sekcjami karate kyokushin oraz MMA 
• Fundacja  Wychowania  przez  sport,  specjalizująca  się  w  organizowaniu  turniejów 

Nordic Walking dla różnych grup wiekowych 
• Stowarzyszenie Służenia Pomocą Uzależnionym, Bezdomnym i Bezrobotnym- Dobra 

Nowina, organizujące wraz z grupą Andrespolaktywnie marsze Nordic Walking. 
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7) Program rozwoju kultury fizycznej na 2021 r., w którym przewidziano, że zostanie rozwinięta 
działalność największego klubu piłki nożnej działającego na terenie Gminy Andrespol, 
Gminnego  Ludowego  Klubu  Sportowego  „Andrespolia”  poprzez  awans  do  wyższej  klasy 
rozgrywkowej i utrzymanie w niej klubu sportowego. Za zastosowaniem takiego rozwiązania 
przemawiał  fakt  ogromnej  popularności  piłki  nożnej  wśród  mieszkańców  Gminy,  czego 
dowodem jest chociażby istnienie na terenie Gminy 4 klubów sportowych, których 
przynajmniej  jedna  z  sekcji  ma  w  swoim  programie  szkolenie  w  zakresie  piłki  nożnej. 
Wskaźnikami wykonania celu było utrzymanie się klubu w rozgrywkach IV ligi piłkarskiej. 
Wskaźnik ten został osiągnięty, gdyż Gminny Ludowy Klub Sportowy „Andrespolia” utrzymał się 
w rozgrywkach przez cały sezon. 
 
Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: 

 

Projekty realizowane w 2021 r. współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Środki  pozyskiwane  z  WFOŚiGW  pozwalają  na  realizację  inwestycji  pro  środowiskowych,  
w szczególności rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, urządzanie zieleni, czy budowę ścieżek 
pieszych i dydaktycznych na terenie Gminy. 

Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 

Kwota dofinansowania / 
dotacji / 
pożyczki 

Stan realizacji na 
koniec 2021 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Bedoń 

Przykościelny 
4 232 339,40 

Dotacja: 145 222,00 
Pożyczka: 338 854,00 

w trakcie realizacji 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Andrespol 

440 456,00 
Dotacja: 132 137,00 

Pożyczka: 308 319,00 
w trakcie realizacji 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego poprzez poprawę 
efektywności energetycznej 

systemów oświetlenia 
zewnętrznego w ramach 
zadania rozbudowa sieci 
oświetleniowej na terenie 

Gminy Andrespol 

165 399,00 
Dotacja: 66 159,00 

Pożyczka: 99 240,00 
w trakcie realizacji 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Janówka 

540 035,00 
Dotacja: 162 010,00 

Pożyczka: 378 025,00 
zakończono 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Justynów i 

Janówka 
916 800,00 

Dotacja: 275 000,00 
Pożyczka: 641 800,00 

zakończono 

Utworzenie ekopracowni w 
Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w 

Wiśniowej Górze 

52 812,00 Dotacja: 52 812,80 zakończono 

Zagospodarowanie Zieleni 
Terenu Rekreacyjnego przy 

29 100,00 Dotacja: 174 460,00 zakończono 
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skateparku w miejscowości 
Stróża na terenie gminy 

Andrespol 
Eko latarnia – wymiana opraw 

oświetleniowych na terenie 
gminy Andrespol 

165 399,00 
Dotacja: 66 159,00 

Pożyczka: 99 240,00 
zakończono 

Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 

Gminy Andrespol w roku 2021 
10 441,00 Dotacja: 5 460,00 zakończono 

Razem 6 552 781,40 
Dotacje: 1 079 419,80 

Pożyczki: 1 865 478,00 
x 

 

Łącznie, w ramach WFOŚiGW realizowano projekty o wartości ponad 6,5 mln zł. Poniższy 
wykres obrazuje podział oparty na zakresach inwestycji, w oparciu o ich wartość całkowitą. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Projekty realizowane w 2021 r. współfinansowane ze środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

Kolejną grupą projektów realizowanych w 2021 r. były inwestycje w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  

Nazwa zadania Wartość całkowita Kwota dofinansowania 
Stan realizacji na 

koniec 2021 r. 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowości Bedoń 

Przykościelny 

4 217 419,08 2 656 068,10 w trakcie realizacji 

Budowa kanalizacji

Modernizacja oświetlenia

Zagospodarowanie zieleni

Działa edukacyjne

Inne
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Rozbudowa i 
doposażenie Gminnego 

Ośrodka Kultury w 
gminie Andrespol 

6 657 694,87 4 146 341,35 w trakcie realizacji 

OZE w gminie 
Andrespol 

1 901 976,09 1 382 100,00 w trakcie realizacji 

Szkoła kompetentna 
cyfrowo 

299 854,25 278 864,45 w trakcie realizacji 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej na terenie 

gminy Andrespol 

13 838 688,94 6 046 011,22 zakończone 

Wsparcie systemu 
ratowniczo – gaśniczego 

w gminie Andrespol 
poprzez zakup 

samochodów ratowniczo 
– gaśniczych – etap II 

1 046 300,11 457 891,65 zakończone 

Termomodernizacja 
GPZ w Andrespolu i SP 

w Wiśniowej Górze 
1 432 689,85 784 489,54 zakończone 

Razem 29 394 623,19 15 751 766,31 x 

 

Całkowita wartość projektów realizowanych w 2021 r. wynosiła ponad 29,3 mln zł. Poniżej 
zamieszczono wykres obrazujący udział procentowy poszczególnych rodzajów inwestycji wg 
ich wartości. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Budowa kanalizacji

Termomodernizacja
budynków

Wsparcie OSP

Rozbudowa bazy
kulturalnej

Montaż instalacji
fotowoltaicznych

Wsparcie edukacji
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Projekty realizowane w 2021 r. współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych i 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowią ważne źródło 
finansowania inwestycji realizowanych przez Gminę. Są to środki przeznaczone na działania 
związane z poprawą bezpieczeństwa oraz stanem technicznym infrastruktury. 

 

Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 
Kwota 

dofinansowania 
Stan realizacji na 

koniec 2021 r. 
Budowa skrzyżowania 
bezkolizyjnego w ul. 
Brzezińskiej z linią 
kolejową w Nowym 

Bedoniu 

8 975 877,00 4 487 938,00 w trakcie realizacji 

Przebudowa ciągu ulic: 
Nowa, Bukowa, Okrężna w 
Justynowie i Zielonej Górze 

2 149 000,00 922 600,00 w trakcie realizacji 

Budowa przejść dla 
pieszych w obrębie 

skrzyżowania ulic Główna – 
Ogrodowa w Bedoniu 

Przykościelnym 

271 830,00 217 464,00 w trakcie realizacji 

Budowa przejść dla 
pieszych w ulicy Mostowej 

w Bedoniu Wsi 
199 260,00 159 408,00 w trakcie realizacji 

Budowa przejść dla 
pieszych w obrębie 

skrzyżowania Kościelna – 
Parandowskiego (Bedoń 

Przykościelny) 

247 230,00 197 784,00 w trakcie realizacji 

Budowa przejść dla 
pieszych w obrębie 

skrzyżowania Brzezińska – 
H.Sienkiewicza (Bedoń 

Przykościelny) 

399 996,00 319 996,00 w trakcie realizacji 

Budowa przejść dla 
pieszych w obrębie 

skrzyżowania Brzezińska – 
Turystyczna – Źródlana 

(Andrespol) 

779 992,00 623 993,00 w trakcie realizacji 

Przebudowa ul. Głównej w 
Zielonej Górze 

1 246 660,22 727 729,00 zakończone 

Razem 14 269 845,22 7 656 912,00 x 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Łącznie prowadzono inwestycje o wartości ponad 14 mln zł, z czego największym projektem 
jest budowa połączenia bezkolizyjnego pod przejazdem kolejowym w ul. Brzezińskiej. 

 

Projekty realizowane w 2021 r. współfinansowane z innych środków zewnętrznych. 

Gmina aktywnie pozyskuje środki z innych źródeł niż opisane powyżej. Na szczególną uwagę 
zasługuje wsparcie uzyskane w ramach Funduszu przeciwdziałania covid-19 oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach których zostaną dofinansowane takie zadania jak: 
budowa  basenu  na  terenie  GOSiR  w  Wiśniowej  Górze,  budowa  świetlicy  w  Kraszewie, 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, czy rozbudowa szkoły podstawowej w Justynowie. 

 

Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 
Kwota 

dofinansowania 
Źródło 

finansowania 

Stan 
realizacji 
na koniec 

2021 r. 
Budowa 

pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego w 

ramach zadania: 
Budowa infrastruktury 

sportowo – 
rekreacyjnej na terenie 

Gminy Andrespol 

7 058 147,00 2 869 100,00 
Ministerstwo 

Sportu 
w trakcie 
realizacji 

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

10.520.000,00 9.994.000,00 Polski Ład 
w trakcie 
realizacji 
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na terenie Gminy 
Andrespol 

Inwestycje w ramach 
Funduszu 

Przeciwdziałania 
COVID-19  

36 934 671,00 11 225 756,00 
Fundusz 

Przeciwdziałania 
COVID-19  

w trakcie 
realizacji 

Dofinansowanie OSP 
Andrespol w ramach 
środków Funduszu 

Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy 
Postpenitencjarnej 

50 580,00 50 074,00 

Departament 
Funduszu 

Sprawiedliwości 
Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

zakończono  

Doposażenie 
Uroczyska na terenie 

Sołectwa Kraszew   
10 000,00 10 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Łódzkiego 

zakończono  

Doposażenie i 
doświetlenie skweru 

rekreacyjnego w 
Nowym Bedoniu  

14 000,00 10 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Łódzkiego 

zakończono  

Doposażenie Placu 
Zabaw 

zlokalizowanego w 
Wiśniowej Górze  

20 000,00 10 000,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Łódzkiego 

zakończono  

Przebudowa ulicy 
Jarzębinowej w 

miejscowości Bedoń 
Wieś i Nowy Bedoń 

230 297,57 138 178,54 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Łódzkiego 

zakończono  

Razem 37 259 548,57 24 307 108,54 x x 

 

Przykłady  dwóch  zrealizowanych  projektów:  doposażenie  skweru  w  Nowym  Bedoniu  oraz 
budowa miejsca spotkań w Kraszewie. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Powyższy wykres prezentuje ogólne wartości przyznanego wsparcia z podziałem na 
dysponenta środków. Łączna wartość wsparcia przekroczyła kwotę 24,3 mln zł. 

W zakresie edukacji publicznej  

W roku 2022 Gmina Andrespol była organem prowadzącym dla następujących placo wek 
os wiatowych: 
  
• Liceum Ogo lnokształcące z oddziałami gimnazjalnymi im. Jana Karskiego w Wis niowej 
Go rze,  
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wis niowej Go rze,  
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Justynowie,  

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

Ministerstwo
Sportu

Środki rządowe Urząd
Marszałkowski
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• Zespo ł Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi,  
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu wraz z oddziałami filialnymi,  
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie.  
 
Przekazywano ro wniez1  dotację dla następujących placo wek niepublicznych:  
 
• Niepubliczne Przedszkole „Lila, Lila” w Justynowie,  
• Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Andrespolu,  
• Niepubliczne Przedszkole „Mali odkrywcy” w Andrespolu,  
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pod sio demką” w Andrespolu  

• Niepubliczne Przedszkole „WinnERS” 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 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Jednostka  Liczba oddziałów  Liczba dzieci  
Przedszkole Andrespol  8  200  
Przedszkole Bedoń  3  75  
Przedszkole Justynów  2  50  
OP SP Justynów  2  50  
OP SP Wiśniowa Góra  1  25  
Razem  16  400  
 

Przedszkola niepubliczne dotowane przez Gminę Andrespol 

Jednostka  Liczba dzieci  
Przedszkole „Promyczek”  59  
Przedszkole „Lila Lila”  25  
Przedszkole „Mali odkrywcy”  28 (100%) i 46(75%)  
Przedszkole „Pod siódemką”  25  
Przedszkole WinnERS  7  
Razem  166  
 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

Jednostka/klasa  1  2  3  4  5  6  7  8  Razem  
Szkoła Podstawowa im. H. 
Sienkiewicza z oddziałami 
przedszkolnymi  

93  84  117  92  70  124  111  89  780  

Szkoła Podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w 
Justynowie  

40  42  32  27  20  52  37  28  278  

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. 
Jana Pawła II  

22  23  21  17  11  28  22  14  158  

Razem  156  151  173  140  106  210  177  139  1216  
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Liczba uczniów Liceum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze 

Klasy  1  2  3  Razem  
Liczba uczniów  65  165  76  305  

 

 

Liczba oddziałów w szkołach podstawowych 

 

Jednostka/klasa  1  2  3  4  5  6  7  8  Razem  

Szkoła Podstawowa im. H. 
Sienkiewicza z oddziałami 
przedszkolnymi  

4  4  5  4  3  5  5  3  33  

Szkoła Podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi im. Jana Brzechwy 
w Justynowie  

2  2  2  2  1  2  2  1  14  

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. 
Jana Pawła II  

1  1  1  1  1  2  1  1  9  

Razem  7  7  8  7  5  9  8  5  56  
 

Liczba oddziałów w Liceum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze 
 

Klasa  1  2  3  Razem  
Liczba  3  6  3  12 
 
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach prowadzonych 
przez Gminę Andrespol 
 
Liceum w Wiśniowej Górze  3 
Samorządowe Przedszkole Andrespol  0 
Samorządowe Przedszkole Justynów  1 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze  10 

Szkoła  Podstawowa  z  oddziałami  przedszkolnymi  im.  Jana  Brzechwy  w 
Justynowie  

5 

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Pawła II  2 
Razem  21 
 
 
We wrześniu 2021 r. (rok szkolny 2021/22) naukę w tych szkołach rozpoczęło odpowiednio    
1 216 uczennic i uczniów w szkołach podstawowych oraz 305 uczennic i uczniów w klasach 
licealnych w 68 oddziałach. 
 

 

Zatrudnienie nauczycieli  

 

Liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego 



32 
 

 

Jednostka - nazwa  stażyst
a  

kontrakt
owy  

mianowan
y  

dyplomow
any  

Razem  

Liceum w Wiśniowej Górze  1 4 8 21 34 

Samorządowe Przedszkole 
Andrespol  

1 7 8 2 18 

Samorządowe Przedszkole 
Justynów  

0 0 3 3 6 

Szkoła Podstawowa im. H. 
Sienkiewicza z oddziałami 
przedszkolnymi  

1 13 20 30 64 

Szkoła Podstawowa z 
oddziałami przedszkolnymi im. 
Jana Brzechwy w Justynowie  

1 17 11 16 45 

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
im. Jana Pawła II  

2 7 4 20 33 

Razem  6 48 54 92 200 
 

Wyniki egzaminów kończących szkołę 

W roku szkolnym 2020/21 miały miejsce następujące egzaminy zewnętrzne: 
 
1. Egzamin Maturalny: 
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze 
 
2. Egzamin ośmioklasisty miał miejsce w 
a) Szkole Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze 
b) Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy w Justynowie 
c) Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przeszklonym im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi 
 
Zdawalność egzaminu maturalnego 
 
Nazwa szkoły  Otrzymali 

świadectwo 
dojrzałości - liczba  

Liczba zdających, którzy 
przystąpili do wszystkich 
egzaminów wymaganych  

Zdawalność (%)  

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM.JANA KARSKIEGO 
W WIŚNIOWEJ GÓRZE  

47  74  64  

 
 

Podsumowując:  

Wynik egzaminu maturalnego są na poziomie średnim z wyjątkiem matematyki, której wyniki 
są znacznie poniżej średniej krajowej oraz j. polskiego na poziomie rozszerzonym. 
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Zdawalność egzaminu ośmioklasisty 

 

 Język polski Matematyka Język angielski 

Nazwa szkoły  liczba 
zdających  

wynik 
średni 
(%)  

liczba 
zdających  

wynik 
średni 
(%)  

liczba 
zdających  

wynik 
średni 
(%)  

SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. 
HENRYKA 
SIENKIEWICZA W 
WIŚNIOWEJ GÓRZE  

85  63  85  49  85  72  

SZKOŁA 
PODSTAWOWA Z 
ODDZIAŁAMI 
PRZEDSZKOLNYMI IM. 
JANA BRZECHWY W 
JUSTYNOWIE  

27  64  27  52  27  76  

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY 
IM.JANA PAWŁA II - 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA  

14  53  14  50  14  64  

 

Podsumowując: 
 

Wyniki egzaminu ośmioklasisty osiągnięte przez uczniów szkół podstawowych są na wyższym 
poziomie niż średnia w kraju. Wyniki wszystkich trzech szkół osiągane są na zbliżonym poziomie. 
Niższe wyniki zostały osiągnięte w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Jana Pawła II w Bedoniu Wsi. 
 
Finansowanie realizacji zadań oświatowych 

Subwencja  oświatowa  na  rok  2021  przekazana  Gminie  Andrespol  z  przeznaczeniem  na 
realizację zadań oświatowych wyniosła: 15 314 758,00 zł  
Wydatki  oświatowe  w  2021  roku  zaplanowano  w  budżecie  Gminy  Andrespol  na  rok  2020  
z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych kwotę :  23 118 447,53 zł. 
Subwencja  oświatowa  pokrywa  tylko  65%  wydatków  na  oświatę  w  Gminie  Andrespol. 
Pozostałe koszty prowadzenie placówek oświatowych i realizacji zadań oświatowych 
nałożonych na Gminę pokrywane są z dochodów własnych z realizowanych na ternie Gminy 
Andrespol funduszy unijnych i strukturalnych. 
     

W zakresie ochrony zdrowia 

 

W  2021  r.  na  terenie  gminy  funkcjonował  jeden  podmiot  leczniczy,  dla  którego  Gmina 
Andrespol jest organem założycielskim - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Gminna Przychodnia Zdrowia.  
Misją Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu jest świadczenie usług medycznych 
wysokiej jakości, niezbędnych do ratowania zdrowia i życia pacjentów objętych opieką, a także 
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edukacja prozdrowotna. 
 
Sytuacja  finansowa  Gminnej  Przychodni  Zdrowia  w  Andrespolu  (GPZ)  zależy  głównie  od 
wielkości  i  ilości  kontraktów  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  (NFZ)  a  tym  samym  od 
wysokości środków publicznych przyznanych na finansowanie świadczeń w ramach:  
- Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ )  
- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) – ginekologii i chirurgii  
- Stomatologii  
- Transportu sanitarnego  
Kontrakty z NFZ są podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Andrespolu i  w 2021 roku stanowiły 89% przychodów ogółem. 
 
Pomimo  trudnej  sytuacji  pandemicznej  przyjmowano  pacjentów  w  Poradni,  w  systemie 
teleporad  oraz  bezpośrednich  wizyt,  jak  również  wizyt  domowych.  Przychodnia  pracowała  
w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego z zastosowaniem zasad ostrożności, realizując 
świadczenia profilaktyczne oraz bieżące potrzeby zdrowotne pacjentów. W lutym 2021 roku 
uruchomiono  punkt  szczepień  przeciw  COVID-19.  Prowadzono  zakrojoną  na  szeroką  skalę 
informację  promującą  szczepienia.  W  trybie  ciągłym  realizowano  szczepienia  dzieci  oraz 
dorosłych (w tym ciężarnych) zgodnie z kalendarzem szczepień, m.in.: WZWB, tężec, grypa. 
Przeprowadzano badania bilansowe dzieci i młodzieży zgodnie z zaleceniami ministerialnymi.  
Populacja pacjentów na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 8 428, dodatkowo zadeklarowanych jest 
ok. 500 pacjentów, którzy nie są ubezpieczeni a korzystają bezpłatnie z usług GPZ.  
W 2021 roku populacja pacjentów zwiększyła się o 303 osoby, w tym 103 dzieci. Sukcesywny 
wzrost populacji pacjentów co daje realne szanse na założenie pozytywnej prognozy 
ekonomiczno – finansowej na przyszłe lata.  
W 2021 roku zrealizowano:  

• 14 411 wizyt u lekarza pediatry  

• 47 569 wizyt u lekarza internisty  

• 2 397 teleporady  

• 886 porad covidowych  

• 2 110 szczepień profilaktycznych  

• Szczepienia p/w COVID-19 – 5 138  

• 400 bilansów (głównie dzieci szkolnych)  

• 91 wizyt domowych  

 
Badania i programy profilaktyczne w POZ realizowano w miarę możliwości i bezpieczeństwa 
pacjentów:  

• choroby odtytoniowe – 42,  

•  CHUK – 53,  

• gruźlica - 218.  

W ramach poradni ginekologicznej przeprowadzano profilaktykę raka szyjki macicy, 
wykonano 1 014 przesiewowe badania cytologiczne. 
Przeprowadzano profilaktykę raka piersi, wykonano 508 USG oraz badania mammograficzne 
w porozumieniu z firmami zewnętrznymi. 
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W 2021 roku wystawiono 44 kart DILO w celu szybkiej diagnostyki onkologicznej. 
 

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  pacjentów  Przychodnia  zwiększyła  ofertę  konsultacji 
specjalistycznych.  
Wykonywano badania diagnostyczne m.in.: laboratoryjne, patomorfologiczne, 
mikrobiologiczne i obrazowe bez ograniczeń czasowych i ilościowych.  
Wykonywano antygenowe testy w kierunku zakażenia koronawirusem. a także 
przeprowadzano testy PCR w kierunku COVID-19. 
 
Przychodnia na bieżąco uzupełniała wyposażenie oraz niezbędny sprzęt medyczny. 

Zakupiono: 
• przenośny Aparat EKG As CARD 
• chłodziarkę farmaceutyczną ARV 430 CS OV PHARMA do przechowywania 

szczepionek 
• wirówkę laboratoryjną – zestaw do pozyskiwania osocza krwi 
• Aparat USG Philips Affiniti 30 
• Głowicę ginekologiczną Philips C9-4v 
• założono 6 klimatyzatorów w gabinetach lekarskich, administracyjnych i zabiegowym. 

 

 

 

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 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 2021 r. skorzystało 441 osób,  
w tym 338 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 103 osób powyżej kryterium 
dochodowego.  
 

Na 1 stycznia 2021 r. zasiłki rodzinne na dzieci otrzymywało 164 rodzin a na dzień 31 grudnia 
2021 r. – 128 rodzin. 
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Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 385, 
a  na  koniec  roku  352.  Kwota  świadczeń  rodzinnych  w  2021  r.  wyniosła  2.668.840,90  zł,  
a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 736.223,91 zł. 
 

W 2021 roku OPS realizował świadczenie wychowawcze 500+ z którego skorzystało 2640 

dzieci (na dzień 31 grudnia 2021 r.). Wypłacono kwotę 15.837.015,09 zł. 

  
W 2021 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 410 rodzinnych wywiadów środowiskowych 
oraz 25 wywiadów alimentacyjnych.  
Świadczono pracę socjalną, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i objęci nią 
byli praktycznie wszyscy podopieczni ośrodka.  
 
W  2021  roku  w  sposób  ciągły  udzielano  pomocy  w  postaci  pracy  socjalnej  dla  95  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  2021  roku  w  rodzinach  zastępczych  przebywało  19  dzieci,  w  spokrewnionej  rodzinie 
zastępczej 6 dzieci, w  rodzinnym domu  dziecka  6 dzieci, w  zawodowej  rodzinie  zastępczej  
2  dzieci,  w  niezawodowej  rodzinie  zastępczej  3  dzieci  a  1  dziecko  zostało  umieszczone  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej 
funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 1 dziecko. 
 
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  
1 asystenta rodziny, w wymiarze ¾ etatu, który sprawował opieką nad 8 rodzinami, w których 
mieszkało 22 dzieci w rodzinach stale współpracujących oraz 5 dzieci w rodzinach 
monitorujących, razem 27 dzieci. 
 

Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  odbył  16  posiedzeń  
z ofiarę przemocy i ze sprawcą przemocy.  
Zajmował się 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 2021 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16 wniosków tzw. 
„Niebieska  Karta”. 
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie założył : 

• 13    formularzy „ Niebieska Kart”       -  C  

• 13    formularzy „ Niebieska Karta”     -  D 

2021 roku  zakończono procedurę 15 kart w tym: 
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• 12 - z powodu ustania przemocy 

• 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.09.02.01-
10-C001/19  przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie.  W  program  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 czy okolicznościowe. 
Organizowane są wyjazdy plenerowe i krajoznawcze. 
 
W grudniu 2021 r., w ramach projektu, z 50 % dofinansowaniem Gminy Andrespol zakupiono 
samochód marki Mercedes. Samochód jest eko i napędzany elektrycznie, służy do przewozu  
9 osób łącznie z kierowcą. 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 20 osób, 
mężczyzn i kobiet, z terenu Gminy Andrespol, którzy otrzymują ciepły dwudaniowy posiłek 
przez 7 dni w tygodniu.  
 

Inną formą pomocy w zakresie dożywiania jest wydawanie co 2 miesiące mieszkańcom gminy, 
którzy  z  różnych  przyczyn  nie  są  w  stanie  zapewnić  sobie  dostatecznej  ilości  pożywienia, 
paczek  żywnościowych  z  Banku  Żywności.  Z  tej  formy  pomocy  korzysta  około  180  osób, 
mieszkańców gminy Andrespol.  
 
W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także zadania w ramach programu 
Solidarnościowy  Fundusz  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych-  zatrudniono  7  Osobistych 
Asystentów Osób Niepełnosprawnych dla 14 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy 
Andrespol  posiadających  orzeczony  umiarkowany  lub  znaczny  stopień  niepełnosprawności.  
Wydatkowano na ten cel 169.151,05 zł. 
 

Niezależnie  od  w/w  form  wsparcia  w  2021  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 11 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 7 mieszkańców gminy 
Andrespol. 
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W zakresie inwestycji 

  

Infrastruktura oświatowa 

Szkoła  Podstawowa  w  Justynowie-  wykonano  termomodernizację  i  renowację    budynku 
szkoły, przedszkola, stołówki i łącznika na terenie W zakresie prac było docieplenie 
styropianem, malowanie elewacji i obróbki blacharskie. Dodatkowo na ścianie wschodniej  
i południowej budynku przedszkola i jego łącznika ze szkołą nastąpiła wymiana istniejącego 
ocieplenia  na  ocieplenie  wełną  mineralną  oraz  wykonano  nowe  pokrycie  dachowe  z  papy 
termozgrzewalnej NRO ognioochronnej. Dodatkowo zamontowano dwa okna wewnętrzne w 
przedszkolu i okno wraz z drzwiami na stołówce szkolnej. 

Wykonano także ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Justynowie. Zakres prac 
obejmował rozebranie starego i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z siatki  
zgrzewanej  od strony boisk, od strony drogi dojazdowej  ul. Krótkiej, od strony ul. Łódzkiej 
z ogrodzeniem stacji trafo oraz od strony posesji sąsiednich. W ogrodzeniu o łącznej długości 
ok.255,5 m , znajdują się trzy bramy i furtka.  

Wykonano również remont kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Justynowie 
obejmującej demontaż, wyniesienie dwóch kotłów wiszących i rozdzielaczy c.o. z kompletną 
armaturą, montaż kaskady trzech kotłów gazowych kondensacyjnych, nowych rozdzielaczy 
c.o, płytowego wymiennika ciepła, sygnalizatora optyczno-akustycznego i klapy p.poż. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi-  rozpoczęto prace nad wykonaniem 
dokumentacji projektowej rozbudowy. 
 

Infrastruktura Kulturalna 

 

Na etapie projektowania i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych jest 
rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze. 
 
Rozpoczęto prace nad budową świetlicy wiejskiej w Kraszewie na podstawie zatwierdzonego 
projektu budowlanego.  W pierwszej kolejności dokonano rozbiórki starego budynku świetlicy. 
Obecnie  budynek  jest  w  stanie  surowym  otwartym.  Prace  związane  z  dokończeń  budowy 
przełożono  na 2022 rok. 
 
 
Infrastruktura rekreacyjna i sportowa 

Rozpoczęto budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z tymczasowym zadaszeniem 
na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze. W pierwszym etapie prac wykonano boisko piłkarskie 
o powierzchni 8.510 m2 (podbudowa i nawierzchnia) oraz wyposażono obiekt w elementy 
małej architektury. Kolejne etapy inwestycji polegające na budowie infrastruktury 
towarzyszącej i montażu hali realizowane będą w 2022 roku.  

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska piłkarskiego  
w Justynowie,   projekt wymiany nawierzchni boiska ORLIK w Wiśniowej Górze,  koncepcję 
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ścieżki  edukacyjnej  na  obiekcie  stawowym  Marysinek  oraz  koncepcję  zagospodarowania 
zieleni na terenie Parku Kochanowskich. 

Zakończono  prace  projektowe  nad  rozbudową  budynku  zaplecza  sportowego  Andrespoli. 
Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022 roku. 

Wykonano  również  dokumentacje  projektowo-kosztorysowe  w  zakresie  placów  zabaw 
dotyczące w szczególności: 

• budowy placu zabaw przy szkole podstawowej w Justynowie, ul. Łódzka 17 

• doposażenia  placu  zabaw  na  terenie  Samorządowego  Przedszkola  w  Andrespolu  
ul. Ceramiczna 4 

• doposażenia placu zabaw na terenie skateparku w Stróży ul. Tuszyńska 102 

Realizacja robót budowlanych w oparciu o przygotowane dokumentacje projektowe nastąpi 
w 2022 roku. 
 

Infrastruktura drogowa, place, parkingi itp. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmuje 134 km dróg, z czego drogi asfaltowe stanowią 
długość 87 km to jest 65% wszystkich dróg gminnych. Drogi utwardzone kostką, tłuczniem 
kamiennym i szlaką obejmują 29 km co stanowi  22% natomiast drogi nieutwardzone mają 
długość 16 km, co stanowi 12% wszystkich dróg gminnych. 

W ramach modernizacji dróg gminnych w 2021 roku: 

• dokończono  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. 300 mb, 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 

• wykonano remont chodnika do biblioteki w Justynowie  
• wykonano przebudowę zjazdów na ul. Ogrodowej w Bedoniu Przykościelnym  

w zakresie dostosowania ich do nowej nawierzchni asfaltowej  
• dokończono przebudowę ul. Głównej w Zielonej Górze i ul. Turystycznej  

w Andrespolu , remont nawierzchni ul. Głównej w Zielonej Górze o długości 2,410 
km  polegał  na  poszerzeniu  jej  do  jednolitej  szerokości  4,5  m  na  całej  długości.  
W zakres prac wchodziło rozebranie konstrukcji  istniejącej jezdni, ułożenie 
podbudowy i wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu. Poza tym wykonano 
przebudowę trzech przepustów pod jezdnią, oznakowanie pionowe i zamontowanie  
4 szt. wyspowych progów zwalniających. 
W zakresie prac na ul. Turystycznej w Andrespolu było poszerzenie jezdni bitumicznej 
do  szerokości  5,80  m,  wykonanie  przebudowy  chodnika  dla  pieszych  o  szerokości  
2 m oraz przebudowa zjazdów do posesji o szer. 4m. 

• wykonano przebudowę ulicy Nowej w Justynowie na odcinku od ulicy Ciesielskiego 
do ul. Głównej obejmującą w szczególności budowę odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej  odprowadzającej  wody  deszczowe  wraz  z    przepompownią,  kanałem 
grawitacyjnym  o  długości  65,36  m    i  tłocznym  o  długości  265,25  m  oraz  studnią 
rozprężną. W dalszym etapie prac wykonano ułożenie krawężników , nawierzchnię 
zjazdów oraz nawierzchnię bitumiczną w dwóch warstwach na szerokości drogi 4 m.  

• wykonano  przebudowę  dróg  w  gminie  Andrespol  w  miejscowościach:  Justynów  
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(ul. Krótka o długości 180 m, ul. Łódzka 31 a, b, c o długości 84 m) Wiśniowa Góra 
(ul.  Tuszyńska  o  długości  110  m)  Kraszew  (ul.  Rabatowa  o  długości  oraz  157  m)  
w    Bedoniu  Wsi  ul.  Jarzębinowa  o  długości  562  m.  Prace  budowlane  obejmowały 
swym zakresem: profilowanie i zagęszczenie podłoża, skropienie nawierzchni 
asfaltem,  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych,  regulację 
pionową studzienek oraz uzupełnienie poboczy gruntem z kruszyw łamanych. 
Dodatkowo w ul. Jarzębinowej ustawiono krawężniki betonowe na długości 180 m.  

• wykonano przebudowę ul. Brzozowej w Wiśniowej Górze, która polegała na budowie 
przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowej z ul. Brzozowej 
w Wiśniowej Górze do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Tuszyńskiej  o długości 
ok.50  m  oraz  ułożeniu  nawierzchni  jednostronnego  chodnika  z  kostki  betonowej  
i wykonaniu zjazdów.  

• rozpoczęto  przebudowę  dróg  w  gminie  Andrespol  w  miejscowościach:  Justynów  - 
ul. Moniuszki o dł. 195 mb, ul. Lawendowa  o dł. 260, ul. Bedońska o dł. 310mb, 
Bedoń Przykościelny -ul. Wodna (odejście boczne) o dł. 122 mb i ul. Wierzbowa o dł. 
115  m,  Kraszew-  ul.  Szyszkowa/Cyprysowa  o  dł.  410  mb,  Stróża-  ul.  Kasztanowa  
o dł. 120 i  w Andrespolu- ul. Kościelna o dł. 84. Prace budowlane obejmujące swym 
zakresem:  profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża,  skropienie  nawierzchni  asfaltem, 
wykonanie  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych,  regulację  pionową 
studzienek oraz uzupełnienie poboczy gruntem z kruszyw łamanych, przedłużyły się, 
a ich zakończenie nastąpi w 2022 roku. 

• wykonano  projekty  przejść  dla  pieszych  w  gminie  Andrespol.  Realizacja robót 
budowlanych w rejonie skrzyżowań Mostowa/Słowiańska w Bedoniu Wsi, 
Główna/Ogrodowa i Sienkiewicza/Brzezińska w Bedoniu Przykościelnym, 
Turystyczna/Źródlana/Brzezińska w Andrespolu nastąpi w 2022 roku. 

• dokończono prace projektowe nad odwodnieniem ul. Głównej i Magdalenki  
w Bedoniu Przykościelnym. 

• podpisano  trójstronną  umowę  na  budowę  skrzyżowania  bezkolizyjnego  z  liniami 
kolejowymi w Bedoniu Przykościelnym; wykonano dokumentację projektową  
i geologiczną. Rozpoczęcie  robót budowlanych nastąpi w 2022 roku. 

 

Infrastruktura oświetlenia ulicznego 

Wykonano  dokumentacje  projektowe  rozbudowy  linii  oświetlenia  ulicznego  w  gminie 
Andrespol w 16 lokalizacjach : w Justynowie (ul. Hulanka, Letniskowa, Podgórna, w Janówce 
(ul. Koralowa, Laurowa, Ukryta) w Zielonej Górze (ul. Jagodowa, ul. Wiesława) w Stróży (ul. 
Jabłoniowa, ul. Krańcowa, ul. Sadowa ul. Tuszyńska) w Wiśniowej Górze (ul. Piekarnicza, 
ul. Szkolna) w Kraszewie (ul. Ustronna). Realizacja wykonanych projektów nastąpiła w 2022 
roku. 
 
Dokonano  wymiany  opraw  oświetlenia  ulicznego  na  energooszczędne  LED  w  ulicach: 
Bukowej, Ciesielskiego, Marysińskiej, Zielonej w Justynowie, ul. Rokicińskiej w Kraszewie, 
ul. Brzezińskiej w Nowym Bedoniu, ul. Tuszyńskiej w Stróży 
 
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

Gmina Andrespol w 98 % jest zwodociągowana. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 
6359 odbiorców. Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2021 r. wynosiła 129,7 km, 
w roku 2021 wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 600 m. W przypadku sieci 
kanalizacji sanitarnej dane przedstawiają się następująco: długość sieci na koniec 2021 roku 
wynosiła 86,9 km, do której przyłączono 3104 gospodarstwa domowe. W 2021 roku 



41 
 

przekazano do eksploatacji 11 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol: 

Janówka w ulicach: Malinowej, Spornej, Spadkowej, Myśliwskiej, Bedońskiej -wykonano 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku prac wykonano kanały sanitarne z rur PVC 
Ø200 mm o długości 1815 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o łącznej długości 
476 m.  

Bedoń Przykościelny  w ulicach: Magdalenki, Mostowej, Wąskiej, Wierzbowej, Wiśniowej 
i Wodnej - ukończono roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz  przyłączy 
kanalizacyjnych na odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac 
wykonano kanały sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 1630,9 m, kanały sanitarne  
z rur PE Ø200 342,10 m  oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 o długości 427,75 m.  

Bedoń Przykościelny w ulicach: Ogrodowej, Wesołej, Bajecznej, Cichej- ukończono prace 
przy budowie kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych na 
odcinkach od kanału do granic posesji w w/w ulicach. W wyniku prac wybudowano kanały 
sanitarne z rur PVC Ø200 o łącznej długości 1167,80 m oraz przyłącza kanalizacyjne z rur 
PVC Ø160 o długości 300,70 m. 

Bedoń Przykościelny w ulicach: Ogrodowej (odcinek od ul. Mostowej do ul. Piaskowej), 
Grabowej, Piaskowej, Mrocznej, Bliźniaczej, Wodnej, Magdalenki (odcinek od ul. Ogrodowej 
do Wodnej), Kościelnej, Parandowskiego, Wyspiańskiego- realizowano prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej, ich zakończenie nastąpi w 2022 roku. 

Bedoń Przykościelny w ul. Wiśniowej/Mostowej i Wodnej (odejście boczne ) - trwały prace 
przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej i ul. Krótkiej w Justynowie. 
Zakończenie tych prac nastąpi w 2022 roku. 

Bedoń Wieś w ul. Narcyzowej – trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, planowane 
zakończenie praw w 2022 r. 

Justynów  w  ul  Krótkiej  i  Letniskowej-  trwają  prace  przy  budowie  kanalizacji  sanitarnej, 
planowane zakończenie praw w 2022 r. 

 

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol: 

Prowadzone były prace nad wykonaniem dokumentacji projektowych budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża, Zielona Góra, Janówka oraz krótkich odcinków 
na terenie gminy Andrespol, planowane ukończenie w 2022 roku. 
 

    

W zakresie transportu publicznego 

W 2021 r  na terenie Gminy Andrespol funkcjonowały dwa rodzaje publicznego transportu 
zbiorowego, tj. transport autobusowy i transport kolejowy.  
Gmina zarządza transportem autobusowym.  
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Ogółem pasażerowie skorzystali  z transportu publicznego 224 751 razy. W stosunku do roku 
2020 zaobserwowany został wzrost liczby podróżnych, jednakże nie do stanu sprzed epidemii 
SARS-Cov2, która wymusiła pracę oraz naukę w systemie zdalnym lub hybrydowym.  
W ramach poszczególnych form transportu wykonano: 

• - transport autobusowy 135 871 przejazdów 
• - transport kolejowy 88 880 przejazdów. 

Komunikacja autobusowa obsługiwana jest przez następujących przewoźników: 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 

Łódź, które realizuje usługi transportu zbiorowego na liniach autobusowych nr 82B, 
90B, 92AB i N5B; 

2. Kris Tour ABC sp. z o.o., ul. Młynkowa 76, 95-080 Tuszyn, który realizował usługi 
transportu zbiorowego na linii autobusowej nr 201; 

3. Usługi Handel Transport sp. z o.o. Anna Chmiel, Charężów6, 26-600 Chęciny na linii 
autobusowej 202. 

Komunikacja kolejowa na  terenie Gminy Andrespol obsługiwana jest przez pociągi należące 
do dwóch przewoźników kolejowych: 

1. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź; 
2. Przewozy Regionalne sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa. 

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 
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  2021  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 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Zadanie  w  tym  zakresie  realizowane  były  w  2021r.  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, 
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 • 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). 

administrowanie budynkami mieszkalnymi  

ZGK w 2021 r. obsługiwał 641 lokatorów, użytkujących 319 lokali w 77 budynkach.  

Roboty  remontowe  przeprowadzone  w  2021r.  objęły  swoim  zakresem:  wymianę  pokryć 
dachowych na papę termozgrzewalną o łącznej powierzchni 2350 m2 ,  remonty 9 szt. komórek 
lokatorskich,  całkowite  przebudowy  6  szt.  kominów  i  remonty  cząstkowe  10  szt.,  remonty 
schodów drewnianych w 6 budynkach.  

Ponadto wykonano prace dekarskie związane z wymianą rynien na długości 120 m 

 Kwota  poniesionych  kosztów  bezpośrednich  na  utrzymanie  obiektów  zamknęła  się  kwotą  
581 009,88 zł przy przychodach z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 405 230,38 
zł oraz najmu lokali użytkowych na kwotę 182 842,13 zł.  

obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

ZGK eksploatuje 6 stacji uzdatniania wody w: Stróży, Wiśniowej Górze, Bedoniu, Janówce, 
Justynowie i Kraszewie.  

Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi 129,7 km  przy 7536 
obsługiwanych wodomierzy zabudowanych na 6359 przyłączach.  

W roku 2021 wykonano czyszczenie 1 studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Janówce 
przywracając  jej  nominalną  wydajność.  W  ramach  przyznanych  funduszy  inwestycyjnych 
wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w sołectwie Kraszew, oraz przebudowę wodociągu 
w sołectwie Bedoń Przykościelny o łącznej długości 800 mb za kwotę 175 783,59 zł. 

Na  przestrzeni  roku  2021  wyprodukowano  łącznie  we  wszystkich  sołectwach  853  500  m3 
wody. Dodatkowo w okresie szczytowego zapotrzebowania dokonano zakupu interwencyjnego 
wody z wodociągu łódzkiego w ilości blisko 18 250 m3 .  

Przychód ze sprzedaży wody ukształtował się w wysokości 1 728 329,19 zł. przy kosztach na 
poziomie1707 328, 32 zł.  

działalność związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bytowych   

ZGK  prowadzi eksploatację Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie, która w okresie 2021 roku 
przyjęła 441 850 m3 , wytwarzając odpad w postaci piasku i skratek w ilości blisko 112 ton 
oraz ustabilizowany osad pościekowy w ilości 950 ton w skali roku.  

Do rolniczego wykorzystania przekazano 510 ton osadu, natomiast pozostałe 440 ton 
przekazano do utylizacji ponosząc z tego tytułu koszt ponad 188 458,78 zł.  

Ogółem długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zakład na terenie Gminy Andrespol 
wynosi blisko 86,9 km łącznie z zabudowanymi na sieci 26 szt. przepompowniami ścieków 
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sanitarnych  i  4  szt.  przepompowni  ścieków  deszczowych.  Powyższa  działalność  osiągnęła 
przychód 1 663 906,85 zł przy poziomie kosztów 1 670 408,37 zł. 

bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników oraz innych obiektów oddanych w zarząd 

Zadanie  realizowane  jest    w  ramach  dotacji  i  obejmuje  usuwanie  śmieci  z  terenu  gminy, 
przedsezonowego przygotowanie i naprawy bieżące placów zabaw, naprawy cząstkowe 
nawierzchni  asfaltowych,  równanie  dróg  gruntowych  i  uzupełnianie  ubytków  tłuczniem, 
wycinki drzew i utrzymanie zieleni na terenach przekazanych w administrowanie.  

W tym zakresie działalności oprócz wynagrodzenia osobowego, obejmuje wydatki w głównej 
mierze na usługi związane z naprawami cząstkowymi nawierzchni asfaltowych – 111 209, 90 
zł.,  zakup  kruszywa  –  33 432,54  zł.,  paliwo  do  pojazdów  i  sprzętu  –  132 670,01  zł  oraz 
utrzymanie  zimowe  dróg  realizowane  sprzętem  własnym  i  w  ramach  prac  zleconych  które 
zamknęły się kwotą – 60 060,16 zł.  

Działalność  turystyczno  –  hotelarska  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  RELAKS    w  roku  2021 
została mocno ograniczona z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Wpływy za usługi osiągnęły 
poziom 106 354,88 zł.  

Dodatkowo  ramach przekazanych ZGK środków inwestycyjnych: 

• dokonano zakupu wagi samochodowej dla potrzeb PSZOK za łączną kwotę 84 358,32 
zł,  

• doposażono cztery przepompownie ścieków w agregaty prądotwórcze zasilania 
awaryjnego o łącznej wartości 121 370,82 zł,  

• wykonano modernizację przepompowni głównej na terenie GOŚ w Kraszewie za łączną 
kwotę 108 048,46 zł,  

• zwiększono wyposażenie sprzętowe Zakładu o zakup ciągnika za kwotę 257 070,00 zł, 
dwóch  przyczep  typu  „TANDEM”  za    łączną  kwotę  117 458,70  zł  oraz    kosiarki 
bijakowej w cenie 31 734,00 zł   

 

Ochrona Środowiska 

W ramach zadań realizowanych w Urzędzie Gminy: 
• ustalono,  że  na  terenie  gminy  funkcjonuje  na  dzień  31  grudnia  2021  roku,  350 

indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w tym 15 oddanych do 
eksploatacji w 2021 roku, 

• wydano 15 decyzji  na usunięcie drzew na cele związane z działalnością gospodarczą  
i dla jednostek samorządowych ( ZGK w Wiśniowej Górze, Nadleśnictwo Brzeziny), 

• przyjęto 218  zgłoszenia  od osób fizycznych na  wycięcie drzew na cele  niezwiązane  
z działalnością gospodarczą, 

• przeprowadzono 79 kontroli dotyczących przestrzegania przez osoby fizyczne zakazu 
spalania odpadów w paleniskach domowych, 

• prowadzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dostępny dla każdego 
mieszkańca Gminy, na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie.  
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 233  kg selektywnie zebranych 
odpadów  komunalnych  oraz  186  kg  zmieszanych  odpadów  komunalnych.  Dla  porównania  
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w 2020 roku ilości te wynosiły odpowiednio 216  kg i 206 kg. Łącznie na jednego mieszkańca 
w 2021 r. przypadało  418 kg  natomiast w 2020 r.  422 kg.  
 

Wykres ilości odpadów na mieszkańca: 

…. 

 

    Źródło: opracowanie własne 

Z powyższego wynika trend spadkowy z ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców na 
koniec roku 2021r. z równoczesnym wzrostem odpadów segregowanych.  
Na łączną masę odpadów przekazanych przez mieszkańców do recyklingu tj. 1208,1690 ton  
w  stosunku  do  łącznej  masy  wytworzonych  odpadów  komunalnych  w  wys.  2717,0760  ton, 
uzyskaliśmy  współczynnik  recyklingu  na  poziomie  44,47%  co  stanowi  dwukrotnie  większą 
zdolność w stosunku do zaleceń ustawodawcy (20% wagowo - za rok 2021). 

• wydawano decyzje na zajęcie pasa drogowego  i lokalizację zjazdów- po wzrostowym 
trendzie w roku 2020 ilość wydawanych decyzji utrzymała się na podobnym poziomie 
u wszystkich operatorów sieci.  

Największy udział w inwestycjach roku 2021 wykazał operator sieci gazowej, występując 
o ponad 190 decyzji na zajęcie pasa drogi. Łączna ilość wydanych decyzji na zajęcie pasa 
drogowego wyniosła 318 oraz 206 na umieszczenie urządzeń. Liczby świadczą o tym, że 
gmina  Andrespol  jest  nadal  miejscem  atrakcyjnym  zarówno  dla  inwestorów,  jak  i  dla 
nowych  mieszkańców.  Nieznaczny  spadek  liczby  wydanych  decyzji  lokalizacyjnych  na 
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budowę nowych zjazdów z dróg publicznych ale pozostająca na wysokim poziomie z 76  
w 2020 r. do 57 w roku 2021 pozostaje w ścisłym związku  z liczbą wydawanych decyzji 
na budowę nowych domów. 
• prowadzono działania informacyjne i ewidencyjne z zakresu ochrony środowiska: 

punkt informacyjny dla programu Czyste powietrze (udzielono pomocy przy opracowaniu 69 
wniosków aplikacyjnych o środki i 7 wniosków rozliczeniowych, a także ponad 540 
konsultacji), 
Centralna  Ewidencja  Emisyjności  Budynków,  w  ramach  której  przyjęto  250  deklaracji  dot. 
źródeł ogrzewania budynków. 
 

 

Przedsiębiorczość 
 
W zakresie współpracy z przedsiębiorcami w 2021 dokonano: 

• 42 wpisy do systemu CEIDG o rozpoczęciu działalności gospodarczej, 
• 42 wpisy o zakończeniu działalności  przedsiębiorców, 
• 153 zmiany we wpisach do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
• 56 wpisów o zawieszenie działalności gospodarczej, 
• 38 wpisów o wznowienie działalności gospodarczej. 

 
W 2021 roku 44 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ilość punktów 
sprzedaży od kilku lat pozostaje na zbliżonym poziomie. 
 

 

W zakresie gospodarki przestrzennej  

W roku 2021 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 90,68 % 
powierzchni  gminy.  Na  dzień  31.12.2021  r.  na  terenie  Gminy  Andrespol  obowiązywało  
19 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  2021  zostały  uchwalone  trzy  nowe  plany  miejscowe  obejmujące  łącznie  19,6  ha, 
natomiast w przygotowaniu jest kolejnych 6 projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (stan na 31.12.2021 r.). W ramach procedury sporządzenia planów 
miejscowych  odbywały  się  dyskusje  publiczne  nad  przyjętymi  w  projektach  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami planistycznymi. 
W roku 2021 wydano 689 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 29 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz 11 zaświadczeń o zgodności projektowanej zmiany sposobu 
użytkowania z ustaleniami planu zagospodarowania. 
Wydano  46  prawomocnych  decyzji  zatwierdzających  podział  nieruchomości  oraz  wydano  
180 zaświadczeń o rewitalizacji. 
Nadano 228 nowych numerów porządkowych nieruchomości, nadano nazwę jednej nowej ulicy 
w Zielonej Górze, podpisano łącznie 8 umów dzierżawy i użyczenia, zwaloryzowano czynsze 
54  umów  dzierżawy,  poinformowano  22  wieczystych  użytkowników  gruntów  o  wysokości 
opłat za wieczyste użytkowanie w 2021 roku. 
W 2021 roku sprzedano 5 działek gruntu, dokonano zakupu 7 działek oraz zakupu 4 udziałów 
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w działkach gruntu, nabyto 2 działki gruntu na podstawie oświadczenia o wykonaniu prawa 
pierwokupu. Wypłacono 6 odszkodowań z tytułu przejętych gruntów z mocy prawa w wyniku 
podziału.  
W zakresie komunalizacji mienia uzyskano 7 decyzji Wojewody Łódzkiego stwierdzających 
nabycie przez Gminę Andrespol z mocy prawa  nieruchomości Skarbu Państwa oraz nabyto  
12 działek gruntu na rzecz Gminy Andrespol z mocy prawa, za odszkodowaniem na podstawie 
decyzji Wójta Gminy Andrespol  zatwierdzających podział nieruchomości. 
  

    

W zakresie kultury 

Biblioteka 
W gminie Andrespol w 2021 r. funkcjonowały 3 obiekty biblioteki, mimo pandemii Biblioteka 
nie została zamknięta. 
Dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  dostosowany  jest    1  budynek    (Punkt  Biblioteczny  
w Wiśniowej mieszczący się w G.O.K przy ul. Tuszyńskiej 64) 
 
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 27899 woluminów,  
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów wyniosła 
2,01. 
W 2020 r. biblioteki nie posiadały płyt CD, DVD, audiobooków i e-booków. 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zarejestrowano 1 329 czytelników. 
W ciągu roku z usług bibliotek, użytkownicy  skorzystali  13 623 razy: 
 

Odwiedziny ogółem Wypożyczalnia Czytelnia Imprezy 

13 623 12 370 255 998 

 

W 2021 roku wzbogacono zbiory bibliotek o następujące pozycje: 

Ogółem 

Literatura piękna 

polska i obca dla 

dorosłych 

Literatura dla 

dzieci      i 

młodzieży 

Literatura 

popularnonaukowa 

1 322 760 223 339 

 

Na zakup książek wyasygnowano kwoty: 

Dotacja organizatora      
Dary od 

czytelników 
Dotacja M.K.i D.N. Ogółem 

13 020,22 8 075,00 7 000,00 28 095,22 

 

Budżet biblioteki w 2021 r. wyniósł 304 335,84 zł. 

Budżet ogółem Dotacja Pozostałe dotacje Środki 
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organizatora wypracowane 

304 335,84 296 447,84 7 000,00 888,00 

 
W bibliotekach pracują 3 osoby. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie. 
 
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  2021  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.  –  „Zaczarowane  drzewko”,  „  Fraszka  
o książce”, „Z mitologią za pan brat”, 

➢ przedstawienia teatralne dla przedszkoli (4 spektakle): Teatr ARLEKIN – „Jak Ania 
złośnica została  zajączkiem wielkanocnym”), Teatr Maska (1 spektakl) – „Miś Marcel 
i przyjacielei” 

➢ lekcje biblioteczne, 
➢ głośne czytanie w przedszkolach, 
➢ Wyjazd emerytów i rencistów do Teatru Powszechnego w Łodzi 

W wydarzeniach tych wzięło udział 998 osób. 
Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie   -   2 098,38 
 
Mimo pandemii bibliotekarki dostarczały książki i czasopisma dla osób chorych                           i 
niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania: 

Ilość osób Książki Czasopisma Liczba wizyt 

22 320 40 76 

 
W planach bibliotek na rok 2022 po zniesieniu ograniczeń  poza podstawową działalnością 
(gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów) planuje się: 

➢ Przystąpienie do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica 
➢ Prowadzenie konkursów dla szkól i przedszkoli 
➢ Organizowanie spotkań autorskich 
➢ Prowadzenie lekcji bibliotecznych ( w tym multimedialnych) 
➢ Przedstawienia teatralne dla młodzieży ( np. uzależnienia, cyberprzemoc itp.) 
➢ Teatrzyki edukacyjne i okolicznościowe dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas 

szkół podstawowych. 
 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

Działania w zakresie kultury w Gminie Andrespol w 2021 r. realizowane były ponadto przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze  
Koszty działalności GOK w 2021 r. – 415.997,96 zł natomiast dochody to  wpływy z najmu – 
4.965,00 zł oraz inne dochody w kwocie  18.248,00 zł- wpłaty za półkolonie. 
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Gminny Ośrodek Kultury w II półroczu, po „zdjęciu” ograniczeń covid-19, organizował lub 
współorganizował następujące wydarzenia: 

• Piknik Rodzinny w Justynowie- występy dzieci uczestniczących w zajęciach ,,Tańca  
z gimnastyką artystyczną i akrobatyką 

• Turniej szachowy ,,Nieoficjalne mistrzostwa regionu Andrespola i okolic”  
• ,,  Słoneczne  półkolonie”  w  dniach  09-  20  sierpnia,  dwa  turnusy  w  których  łącznie 

wzięło udział 90 dzieci 
• Występ  zespołu  śpiewaczego  ,,Tęcza”  (Jacek  Malanowski),  oraz  zespołu  ,,Krokus” 

(Izabela Perzyna) na Dożynkach Parafialnych w kościele w Andrespolu oraz Bedoniu 
• Nieodpłatne badania i porady profilaktyczne dla mieszkańców gminy zorganizowane 

przez ,,Salve” 
• Szkolenie ,,Karta Dużej Rodziny” 
• Wieczornica  z  okazji  11  listopada  -  występ  zespołu  teatralnego  ,,Trzynastka”  oraz 

zespołu ,,Tęcza”  
• Występ zespołu ,,Tęcza” w Andrespolu w Klubie Seniora ,,Wisienka” 
• Występ zespołu teatralnego ,,Trzynastka” pt.,, Gdy Śliczna Panna” w kościele  

w Andrespolu 
• ,, I Bieg i Masz Świętych Mikołajów” zorganizowany przez Uczniowski klub Sportowy 

Bedoń (punkt rejestracji, zaplecze,) 
Ponadto w każdym miesiącu odbywały się również zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne,  
i teatralne. 
     
W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Zadania realizowane były przez Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego- posterunek w Andrespolu. 
Na terenie Gminy Andrespol podjęto 2 423 interwencje policyjne, uruchomiono  
17 dodatkowych patroli interwencyjnych, sfinansowanych ze środków budżetu Gminy 
Andrespol. 
Ponadto, w roku 2021, na terenie Gminy Andrespol miało miejsce 116 kolizji i 9 wypadków 
drogowych, w  wyniku których rannych zostało 11 osób. 
 
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 2021 przekazała na poprawę bezpieczeństwa w Gminie następujące 

środki finansowe: 

• wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na 
rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby patrolowe       7 000,00 zł 

• wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup  
systemu monitoringu Obserwator                  11 957,34 zł 

• wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup  
radiowozu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Andrespolu   
                                                                                                    62 500,00 zł 



50 
 

• wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup 
sprzętu i wyposażenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla PSP w Koluszkach  20 000,00 zł 

• finansowanie 3 etatów na Posterunku Policji w Andrespolu, zgodnie 
z zawartym porozumieniem  220 054,20 zł 

• wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP   
(umowy zlecenia, wydatki rzeczowe, ubezpieczenie majątku, badania 
okresowe strażaków)  317 444,61 zł 

• wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Andrespol  
w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości  49 751,80 zł 

• dotacja celowa dla OSP Andrespol na remont dachu garażu   10 000,00 zł 
• wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu  

przy OSP Andrespol                                                                 19 434,00 zł 
• wykonanie znaków drogowych oraz tablic informacyjnych  

z nazwami ulic  26 471,13 zł 
 

 

W zakresie promocji gminy  

 

Środki na promocję w 2021 r. w kwocie 29 714,08 zł przeznaczone były m.in. na: nagrody  
w  konkursie  gry  terenowej,  stoisko  promocyjne  pod  stadionem  Widzewa  w  Łodzi,  zakup 
pojemnika na nakrętki, koszulki i stroje sportowe z herbem gminy, zakup kubków, magnesów 
i długopisów z logiem Gminy Andrespol, promowanie gminy na Portalu ELW24, wykonanie 
kopii audycji z Zespołem Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”, dekorację walentynkową, 
stworzenie materiału filmowego o Szkole Podstawowej w Justynowie, przewóz dzieci  
z Andrespola i Justynowa na Stadion Widzewa, promocję Gminy Andrespol w trakcie 32-go 
Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków. 

Ponadto w 2021 r. ukazało się 6 wydań miesięcznika „W Centrum Polski”. Pierwsze 5 numerów 
miesięcznika  zostało  wydanych  w  2000  egzemplarzy,  a  ostatni  numer  w  2021  r.  wyszedł  
w  ilości  2500  egzemplarzy.  Gazeta  była  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 
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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 14 lat. W ramach jego działalności  
w strukturach Lokalnej Grupy Działania skupione jest ponad 100 członków. 
 

W zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej  

Na  mocy  porozumienia  z  Powiatem  Łódzkim  Wschodnim  Gmina  Andrespol  udostępniała 
pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 64, 
95-020 Andrespol, na działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, przez 2 dni  
w tygodniu.  
Do  roku  2021  w  ramach  programów  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  w  Gminnym 
Ośrodku  Kultury  działał  Punkt  Pomocy  Obywatelskiej.  W  związku  z  ogłoszeniem  stanu 
epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Cov2, w roku 2021 punkt Pomocy 
Obywatelskiej  funkcjonował  w  ograniczonym  zakresie  poprzez  wcześniejsze  umówienie 
wizyty.  
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 lub osobiście po uprzednim umówieniu 
wizyty. 
Punkty  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  są  zadaniem  powiatu  nałożonym  przez  Ministerstwo 
Sprawiedliwości, aby ułatwić obywatelom, których status materialny lub sytuacja życiowa nie 
pozwalają na uzyskanie pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych.  
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  mającym  za  zadanie  przekazanie 
mieszkańcom  Gminy  syntetycznej  informacji  o  realizacji  w  danym  roku  kalendarzowym 
strategii i programów, budżetu, uchwał Rady Gminy a także wykonanie zadań inwestycyjnych, 
administracyjnych czy projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. Pandemia Covid-
19 i ograniczenia wprowadzone w celu jej ograniczenia i opanowania wpłynęły, w znaczącym 
stopniu na realizację wszystkich zadań realizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki 
organizacyjne w 2021 r. 
 
Największym wyzwaniem na rok 2022 stojącym przed władzami samorządowymi Gminy jest 
sprawna realizacja gminnych inwestycji w tym przede wszystkim opóźnionej budowy tunelu 
drogowego  w  ciągu  ulicy  Brzezińskiej  w  Bedoniu  Przykościelnym,  zakończenie  realizacji 
budowy  boiska  wraz  z  zadaszeniem  w  Wiśniowej  Górze,  dalsza  rozbudowa  kanalizacji 
sanitarnej. modernizacja dróg a także przygotowanie do realizacji kolejnych, prorozwojowych 
gminnych inwestycji. 
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