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Szanowni Państwo,
jak co roku - oddaję w Państwa ręce raport o stanie Gminy Szczerców, obejmujący
poprzedni rok kalendarzowy – w tym wypadku to rok 2021.
Sprawozdanie, które trafia do Państwa, dotyczy wyjątkowego czasu w życiu każdego
samorządu w naszym kraju. Rok 2021 podporządkowany był walce z pandemią COVID –
19, dlatego możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
Gminy Szczerców wydaje się niezwykle istotna.
Obowiązkowy dystans społeczny, ograniczenia w organizowaniu imprez masowych,
spowolnienie gospodarcze czy podejmowane na różnych płaszczyznach próby walki
z koronawirusem odcisnęły swoje piętno na nas wszystkich.
Jakie są efekty naszych starań? Opowie o nich lektura niniejszego Raportu, otrzymujecie
bowiem Państwo dokument, będący podstawą do obiektywnej i opartej na faktach oceny.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Zachęcam też wszystkich
zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Szczerców, do zapoznania się
z dokumentem.

Wójt Gminy Szczerców

Krzysztof Kamieniak
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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Szczerców opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Szczerców w roku 2021,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Szczerców
i funduszu sołeckiego.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Szczerców. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy w roku 2021.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Szczerców, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, w szczególności Strategia Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016-2025,
stanowiąca Załącznik do Uchwały Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 21.04.2016r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016-2025 wraz z Planem
rozwoju lokalnego na lata 2016-2022.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Gminy Szczerców do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia
dialogu na temat przyszłości gminy.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Położenie i powierzchnia gminy
Gminę Szczerców utworzono Uchwałą Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi z dnia 1 stycznia 1973 roku.

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 r. gmina wiejska Szczerców wchodzi
w skład województwa łódzkiego oraz powiatu bełchatowskiego. Graniczy z gminami:
• od północy z gminą miejsko – wiejską Zelów (powiat bełchatowski),
• od wschodu z gminą wiejską Kluki (powiat bełchatowski),
• od południowego wschodu z gminą wiejską Kleszczów (powiat bełchatowski),
• od południa z gminą wiejską Rząśnia oraz gminą Sulmierzyce (powiat pajęczański)
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• od zachodu z gminą wiejską Rusiec (powiat bełchatowski) oraz gminą Widawa (powiat
łaski).
Siedzibą gminy jest miejscowość Szczerców. Szczerców jest jedną ze starszych osad w tym
rejonie. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1362. W tym miejscu krzyżowały się drogi
handlowe i dokonywano opłat celnych. W roku 1364 Szczerców otrzymał prawa miejskie, ale za
udział w Powstaniu Styczniowym prawa te utracił.
Gmina Szczerców charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym na szlaku dróg
tranzytowych Warszawa – Wrocław (droga krajowa nr 74), Łódź – Częstochowa (droga
wojewódzka nr 483), takie usytuowanie umożliwia szybki rozwój inwestycyjny. Odległość ze
Szczercowa do miasta powiatowego Bełchatów wynosi 19 km, zaś do stolicy województwa –
Łodzi – 65 km.

Mapa poglądowa gminy i miejscowości Szczerców
Gmina Szczerców umiejscowiona jest w mezoregionie: Kotlina Szczercowska. Południowe
krańce gminy (rejon byłych wsi Grabek i Parchliny) umiejscowione są w mezoregionie
Wysoczyzny Bełchatowskiej - obecnie rejon ten zajęty jest przez odkrywkową kopalnię węgla
brunatnego.
Obejmujący gminę Szczerców mezoregion Kotliny Szczercowskiej graniczy bezpośrednio z:
• Wysoczyzną Łaską – od północy;
• Wysoczyzną Bełchatowską – od wschodu i południa;
• Wyżyną Wieluńską – od południa i południowego – zachodu;
• Wysoczyzną Złoczewską – od zachodu;
• Kotliną Sieradzką – od północnego – zachodu.
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Pod względem ukształtowania terenu Gmina Szczerców należy do terenów płaskich. Przez jej
teren przepływają rzeki Widawka, która swe źródło bierze na Wzgórzach Radomszczańskich,
będąc dopływem Warty, oraz jej prawy dopływ Pilsia, mająca źródła w okolicy miejscowości
Kącik.
Powierzchnia gminy wynosi 12.891 ha, co stanowi 13,33 % powierzchni powiatu
bełchatowskiego oraz 0,71 % powierzchni województwa łódzkiego. Grunty rolne stanowią 62 %
ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 28,6 %.

Gminnym centrum administracyjnym jest położona w centralnej części gminy miejscowość
Szczerców. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa. Należą do nich: Borowa (wsie: Borowa,
Krzyżówki i Kościuszki pod lasem), Brzezie (wsie: Brzezie, Kozłówki, Bednarze), Chabielice
(wsie: Chabielice i Chabielice-Kolonia), Dubie, Grudna (wsie: Grudna i Zagadki), Janówka,
Kieruzele, Kuźnica Lubiecka, Leśniaki, Lubiec, Magdalenów, Niwy (wsie: Niwy, Trakt
Puszczański, Józefina, Lubośnia), Osiny (wsie: Osiny i Osiny-Kolonia), Podklucze (wsie:
Podklucze i Załuże), Podżar (wsie: Podżar, Szubienice i Żabczanka), Polowa (wsie: Polowa,
Kościuszki przy szosie i Dzbanki), Rudzisko (wsie: Rudzisko i Marcelów), Stanisławów
Pierwszy, Stanisławów Drugi, Szczerców, Szczercowska Wieś (wsie: Szczercowska Wieś
i Kolonia Szczercowska), Tatar (wsie: Tatar i Puszcza), Zbyszek (wsie: Zbyszek i Firlej).

1.2 Ludność gminy
W gminie Szczerców na koniec 2021 r. było zameldowanych na pobyt stały 8.058 osób.
Większą część populacji Gminy Szczerców stanowią kobiety – jest to 51,03%, mężczyźni –
48,97%.
Liczbę ludności gminy oraz jej dynamikę zmian w okresie 2015-2021 przedstawiono poniżej:
Stan na dzień

Liczba ludności

Liczba mężczyzn

Liczba kobiet

2015

7981

3914

4067

2016

8014

3933

4081

2017

8039

3930

4109

2018

8085

3948

4137

2019

8111

3962

4149

2020

8067

3950

4117

2021

8058

3946

4112
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Wpływ na liczbę ludności w gminie oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji.
W 2021 r. spoza gminy zostało zameldowanych na pobyt stały 112 osób.
Urodzenia w Gminie Szczerców
Rok

Chłopcy

Dziewczynki

Razem

2015

50

50

100

2016

36

42

78

2017

38

45

83

2018

37

53

90

2019

31

43

74

2020

39

35

74

2021

31

36

67

Zgony w Gminie Szczerców
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Razem

2015

61

41

102

2016

48

31

79

2017

46

36

82

2018

47

43

90

2019

34

42

76

2020

59

54

113

2021

50

52

102

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:
Sołectwo

31.12.2021

Borowa

191

Brzezie

308

Chabielice

452

Dubie

235

Grudna

241

Janówka

143

Kieruzele

106

Kuźnica Lubiecka

31

Leśniaki Chabielskie

73

Lubiec

224

Magdalenów

101
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Niwy

567

Osiny

337

Podklucze

516

Podżar

145

Polowa

389

Rudzisko

137

Stanisławów Drugi

202

Stanisławów Pierwszy

246

Szczercowska Wieś

222

Szczerców

3018

Tatar

144

Zbyszek

30

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach:
Miejscowość

31.12.2021

Bednarze

56

Borowa

118

Brzezie

156

Chabielice

238

Chabielice-Kolonia

214

Dubie

235

Dzbanki

119

Firlej

15

Grudna

175

Janówka

143

Józefina

29

Kieruzele

106

Kolonia Szczercowska

123

Kościuszki

213

Kozłówki

96

Krzyżówki

8

Kuźnica Lubiecka

31

Leśniaki Chabielskie

73

Lubiec

224

Lubośnia

11
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Magdalenów

101

Marcelów

50

Niwy

330

Osiny

233

Osiny-Kolonia

104

Podklucze

284

Podżar

44

Polowa

122

Puszcza

27

Rudzisko

87

Stanisławów Drugi

202

Stanisławów Pierwszy

246

Szczercowska Wieś

99

Szczerców

3018

Szubienice

47

Tatar

117

Trakt Puszczański

197

Zagadki

66

Załuże

232

Zbyszek

15

Żabczanka

54

Największymi miejscowościami w gminie są:
• Szczerców, który liczy 3018 mieszkańców,
• Niwy – 330 mieszkańców,
• Podklucze – 284 mieszkańców,
• Chabielice – 238 mieszkańców.
Najmniejsze miejscowości gminne to:
• Krzyżówki – 8 mieszkańców,
• Lubośnia – 11 mieszkańców,
• Firlej – 15 mieszkańców.

1.3 Jednostki organizacyjne Gminy Szczerców
W Gminie Szczerców funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
• Szkoła Podstawowa w Lubcu
• Szkoła Podstawowa w Chabielicach
• Szkoła Podstawowa w Osinach
• Przedszkole Samorządowe
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• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• Zakład Gospodarki Komunalnej
oraz następujące instytucje kultury:
• Gminna Biblioteka Publiczna – utworzona Uchwałą Nr XIV/94/2007 Rady Gminy
Szczerców z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szczercowie i nadania jej statutu,
• Gminny Ośrodek Kultury – utworzony Uchwałą Nr XIV/93/2007 Rady Gminy Szczerców
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczercowie i nadania mu Statutu.
Ponadto Gmina Szczerców jest podmiotem tworzącym podmiotu leczniczego - Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
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2. FINANSE GMINY
2.1 Budżet
Rada Gminy Uchwałą Nr XXIII/262/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. przyjęła budżet gminy
na 2021 r. i uchwaliła dochody w wysokości: 73.531.541,46 zł w tym: dochody bieżące 72.931.541,46 zł, dochody majątkowe - 600.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 82.836.389,10 zł, w tym wydatki bieżące - 63.994.162,79 zł, z tego: wydatki na finansowanie
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie - 12.859.367,00 zł, natomiast
wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę - 18.842.226,31 zł. Planowany deficyt wynosił
9.304.847,64 zł, planowano sfinansować go przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości
9.304.847,64 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy
i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił - 83.680.589,04 zł, w tym dochody bieżące 80.618.554,13 zł, dochody majątkowe - 3.062.034,91 zł, oraz plan wydatków ogółem 83.539.869,04 zł, w tym:
• wydatki bieżące - 67.029.341,57 zł,
• wydatki majątkowe - 16.510.527,47 zł.
Planowana nadwyżka wyniosła 140.720,00 zł i została przeznaczona na planowaną spłatę
pożyczki w kwocie 14.720,00 zł.
Budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie
85.602.932,49 zł tj. 102,30%, w tym:
• dochody bieżące - 82.540.897,58 zł
• dochody majątkowe - 3.062.034,91 zł,
natomiast wydatki wykonano w wysokości 73.827.886,49 zł, tj. 88,37%, z tego:
• wydatki bieżące - 59.984.942,55 zł,
• wydatki majątkowe - 13.842.943,94 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą
1.431.885,33 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.189.732,36 zł.
Gmina Szczerców nie dokonywała umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminu płatności,
zwolnień z obowiązku pobrania oraz rozłożeń na raty.
Łączne zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku wyniosły
2.362.232,85 zł.
Łączne należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku wyniosły
1.514.452,62 zł , w tym należności wymagalne - 1.128.540,89 zł, z tego:
• należności z tytułu dostaw towarów i usług - 45.218,65 zł,
• pozostałe należności - 1.083.322,24 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 0,00 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosił 45.702.068,63
złotych.
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Wyszczególnienie

Plan 2021 r.

Wykonanie na dz.
31.12.2021 r.

Dochody ogółem, w tym:

83.680.589,04

85.602.932,49

80.618.554,13

82.540.897,58

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

9.395.443,00

10.169.933,00

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.800.000,00

3.278.492,92

z subwencji ogólnej

13.771.419,00

13.771.419,00

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

14.041.695,38

14.344.675,57

pozostałe dochody bieżące, w tym:

41.609.996,75

40.976.377,09

21.768.215,00

21.226.537,03

3.062.034,91

3.062.034,91

347.275,13

347.275,13

2.714.759,78

2.714.759,78

Wydatki ogółem, w tym:

83.539.869,04

73.827.886,49

Wydatki bieżące

67.029.341,57

59.984.942,55

Wydatki majątkowe

16.510.527,47

13.842.943,94

140.720,00

11.775.046,00

0,00

32.604.359,97

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:

0,00

32.463.639,97

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:

0,00

140.720,00

140.720,00

140.720,00

140.720,00

140.720,00

0,00

0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

X

X

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

41.635,01

126.675,28

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00

0,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

177.089,70

165.791,73

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0,00

0,00

Dochody bieżące, z tego:

z podatku od nieruchomości
Dochody majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wynik budżetu
Przychody budżetu, z tego:

Rozchody budżetu, z tego:
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
Kwota długu
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2.2 Fundusz sołecki
Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia wskazanego we
wniosku uchwalonym przez zebranie
wiejskie oraz pozytywnie rozpatrzonym
przez Wójta/Radę Gminy z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych
Uchwałami Rady Gminy w trakcie 2021
roku

Zakres zrealizowanego
przedsięwzięcia
(krótki opis)

Kwota wydatków
zaplanowanych w
ramach funduszu
sołeckiego

Kwota wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego

1

Borowa

1. Zakup wyposażenia do świetlicy,
2. Konserwacja elementów placu zabaw,
3. Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocji gminy,
4. Usługa serwisowa zmywarki,
5. Remont budynku,
6. Montaż oświetlenia zewnętrznego,
7.Zakup wyposażenia kuchni,
8.Przeniesienie kamer monitoringu.

W ramach zadania zakupiono
wyposażenie świetlicy i kuchni oraz
artykuły do przeprowadzenia spotkań,
wykonano konserwacje elementów
placu zabaw, usługę serwisową
zmywarki, oświetlenie zewnętrzne i
remont. Również zostały przeniesione
kamery monitoringu.

35.201,24

bieżące
30.547,03

majątkowe
0,00

2

Brzezie

1.Wykonanie siłowni zewnętrznej,
2. Zakup materiałów do utwardzenia
terenu,
3. Pobudzenie aktywności
obywatelskiej oraz upowszechnianie
idei samorządowej i promocja gminy.

Zamontowano siłownię zewnętrzną
oraz zakupiono materiały do
utwardzenia terenu i artykuły do
przeprowadzenia spotkań.

45.497,60

20.660,94

24.265,00

3

Chabielice

1.Wznowienie projektu oświetlenia,
2. Wykonanie oświetlenia.

Wykonano projekt oświetlenia i
oświetlenie.

59.402,09

0,00

59.400,00

4

Dubie

1.Zakup wyposażenia świetlicy,
2.Wyposażenie placu zabaw i siłowni
zewnętrznej,
3. Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocji gminy.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy
oraz artykuły do przeprowadzenia
spotkań. Wyposażono plac zabaw i
siłownię zewnętrzną.

38.897,37

4.078,66

34.578,97

5

Grudna

1. Zakup znaków informacyjnych,
2. Remont dróg w sołectwie.

Zakupiono znaki informacyjne i
wyremontowano drogi w sołectwie.

40.393,42

40.272,22

0,00

6

Janówka

1.Doposażenie świetlicy wiejskiej,
Zakupiono wyposażenie świetlicy,
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej kuchni oraz artykuły do
oraz upowszechnianie idei
przeprowadzenia spotkań.
samorządowej i promocji gminy,
3. Zakup wyposażenia kuchni.

30.273,07

29.627,89

0,00

7

Kieruzele

1. Zamontowanie lampy oświetleniowej, Zamontowano lampy oświetleniowe
2. Projekt na lampę,
oraz wykonano projekt oświetlenia.
3. Projekty na lampy oświetleniowe.

27.016,95

0,00

27.000,00

8

Kuźnica
Lubiecka

1. Zakup ławek i stołów,
2. Zakup materiałów do utwardzenia
terenu,
3. Zakup kosiarki wraz z materiałami
eksploatacyjnymi,
4. Zakup namiotów,
5. Zakup kolumny grającej,
6. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocji gminy,
7. Zakup kruszywa,
8. Zakup namiotu.

Zakupiono ławki, stoły, materiały do
utwardzenia terenu, kosiarkę wraz z
materiałami eksploatacyjnymi,
namioty, kolumnę grającą i artykuły
do przeprowadzenia spotkań.

21.032,74

20.084,54

0,00

9

Leśniaki

1.Wyposażenie placu zabaw

Wyposażono plac zabaw.

24.024,85

0,00

24.005,00

10

Lubiec

1.Wykonanie siłowni zewnętrznej,
2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy,
3. Zakup wyposażenia kuchni,
4. Wymiana uszkodzonych elementów
placu zabaw,
5. Zakup kruszywa,
6. Zakup kosiarki/traktorka wraz z
osprzętem.

Wykonano siłownię zewnętrzną,
wymieniono uszkodzone elementy
placu zabaw. Zostały również
zakupione artykuły do
przeprowadzania spotkań,
wyposażenie kuchni, kruszywo i
kosiarka.

36.873,30

7.018,13

28.959,28
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11

Magdalenów

1.Wykonanie przyłącza elektrycznego,
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy,
3. Zakup stojaka na rowery,
4.Wykonanie projektu placu zabaw,
5. Zakup materiałów do konserwacji
elementów placu zabaw.

Wykonano przyłącza elektryczne oraz
projekt placu zabaw. Zakupione
zostały artykuły do przeprowadzenia
spotkania i stojak na rowery.

26.400,93

5.549,47

16.942,04

12

Niwy

1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy,
2. Zakup ławek i stolików ogrodowych,
3. Zakup kosiarki spalinowej wraz z
osprzętem,
4. Zakup i montaż domku drewnianego.

Zakupiono artykuły do
przeprowadzenia spotkań, ławki i
stoły, kosiarkę spalinową wraz z
osprzętem oraz domek drewniany.

68.026,40

7.844,30

32.970,00

13

Osiny

1. Zakup doposażenia do Szkoły
Podstawowej,
2. Wymiana siedziska ławki,
3. Zakup i montaż furtki,
4. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy.

Zakupiono wyposażenie do Szkoły
Podstawowej, furtkę oraz artykuły do
przeprowadzenia spotkań. Zakupiono
usługę polegającą na zamówieniu
dmuchańców.

18.137,70

16.452,90

0,00

14

Podklucze

1. Zakup i montaż toalety kontenerowej,
2. Zakup domku drewnianego,
3. Wykonanie przyłącza wodnego i
kanalizacyjnego,
4. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy,
5. Zakup parasoli,
6. Zakup termosów,
7. Zakup namiotu,
8. Zakup warnika.

Zakupiono toaletę kontenerową,
domek drewniany, artykuły do
przeprowadzenia spotkań, parasole,
termosy, namioty, warnik oraz
wykonano przyłącze wodne i
kanalizacyjne.

63.802,25

15.194,64

47.803,00

15

Podżar

1. Remont dachu domku,
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy,
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego.

Wyremontowano dach domku,
zakupiono artykuły do
przeprowadzenia spotkań oraz
wykonano oświetlenie.

29.569,04

8.163,36

20.000,00

16

Polowa

1.Wykonanie oświetlenia,
Wykonano oświetlenie, zakupiono
2. Zakup i montaż altany,
altankę oraz artykuły do
3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej przeprowadzenia spotkań.
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy.

52.537,85

2.537,32

49.000,00

17

Rudzisko

1. Wykonanie oświetlenia w sołectwie
Rudzisko.

Wykonano oświetlenie.

30.449,07

0,00

28.500,00

18

Stanisławów
Drugi

1. Remont drogi,
2. Wyposażenie kuchni,
3. Zakup stojaka na rowery,
4. Pobudzanie aktywności obywatelskiej
oraz upowszechnianie idei
samorządowej i promocja gminy,
5. Zakup kosiarki wraz z materiałami
eksploatacyjnymi.

Wykonano remont drogi oraz
zakupiono wyposażenie kuchni, stojak
na rowery, kosiarkę wraz z
materiałami eksploatacyjnymi i
artykuły do przeprowadzenia spotkań.

35.025,23

34.401,08

0,00

19

Stanisławów
Pierwszy

1. Zagospodarowanie terenu boiska,
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej,
3. Wyposażenie kuchni,
4. Malowanie świetlicy wiejskiej,
5. Naprawa i konserwacja placu zabaw,
6. Zakup sprzętu nagłaśniającego.

Zagospodarowano teren boiska,
doposażono świetlicę wiejską,
wyposażono kuchnię, pomalowano
świetlicę wiejską i zakupiono sprzęt
nagłaśniający.

39.601,40

22.546,03

4.500,00

20

Szczercowska 1. Budowa odcinka kanalizacji.
Wieś

Wybudowano odcinek kanalizacji.

38.017,34

0,00

38.016,84

Zorganizowano projekcję filmową,
zakupiono kosze na nakrętki,
oświetlenie dekoracyjne, kurtynę
wodną i donice.

88.003,10

47.574,27

14.747,70

21

Szczerców

1. Projekcja filmowa w ramach kina
letniego,
2. Zakup i montaż czujnika jakości
powietrza,
3.Zakup i montaż koszy na nakrętki,
4.Zakup oświetlenia dekoracyjnego,
5. Zakup kurtyny wodnej,
6. Zakup donic.
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22

Tatar
SUMA

1. Zakup i montaż domku drewnianego. Zakupiono drewniany domek.
x

x

30.713,08

0,00

30.700,00

878.896,02

312.552,78

481.387,83

2.3 Wydatki inwestycyjne
Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Nazwa zadania

Wykonanie na
31.12.2021 r.

Zadaszenie poletka na oczyszczalni ścieków w Szczercowie

372.757,54

Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. 3-do Maja

3.690

Remont wodociągu w ul. Częstochowskiej w Szczercowie

14.760

Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców –
ul. Konopnicka

1.198.934,73

Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska

8.610

Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy

80.267,54

Remont Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Chabielice

20.307,95

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska
(w tym fundusz sołecki Sołectwo Szczercowska Wieś)

519.613,8

Zakup i montaż pomp sieciowych - Hydrofornia Chabielice

178.316,5

Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową - Osiedle Wyzwolenia Etap I (ul. J. Kochanowskiego, ul. Polna, ul. Reymonta)

5.101,28

Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową - Osiedle Wyzwolenia Etap II (ul. Szkolna, ul. G. Narutowicza, ul. C. K. Norwida)

6.150

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

449.995,75

Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr G10

4.797

Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową
w ul. K. Wielkiego

6.150

Budowa kanalizacji Brzezie - Kozłówki

8.159,2

Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. Mickiewicza

6.150

Budowa odcina sieci wodociągowej w miejscowości Podklucze - spinka

121.001,06

Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. Rzecznej

3.690

Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej

672.60,91
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Dotacja - Województwo Łódzkie (zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na
odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”)
Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
(zadanie „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni
jezdni drogi powiatowej nr 2309E na odc. od msc. Dubie do drogi wojewódzkiej nr 480
metodą bitumiczno - grysową "slurry seal" od km 1+681 do km 3+662”)

1.433.858,85

99.525,19

Remont drogi gminnej Nr G29 w m-ci Tatar

244.979,59

Remont drogi gminnej w m-ci Dubie

786.770,22

Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie

1.198.175,88

Remont chodników w gminie Szczerców

288.838,49

Rozbudowa drogi gminnej 101073W w miejscowości Niwy Małe

1.732.318,25

Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka

39.852

Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki

38.130

Remont drogi gminnej 101074E ul. Mickiewicza
(od ul. Łaskiej do ul. Północnej)

18.450

Remont drogi gminnej 101059E ul. Północna
(od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 74)

21.525

Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze

1.079.831,5

Przebudowa drogi wewnętrznej Kuźnica Lubiecka dz. nr 315, 476

273.083,89

Budowa rowu chłonno-odparowawczego wraz z jego umocnieniem, wykonaniem
przepustów i odtworzeniem nawierzchni w m-ci Brzezie

29.889

Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb
(w tym fundusz sołecki)

49.407,99

Zakup gruntów do zasobów komunalnych

466.192,9

Dotacja - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

50.000

Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Chabielice)

31.000

Wymiana ogrodzenia terenu przyszkolnego w m-ci Chabielice

48.974

Zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

14.999,97

Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców

60.909,22

Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem
odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Szczerców
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chabielice
(fundusz sołecki)
Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Łąkowej

1.359.691,2
59.400
7.500
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Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Niwy

32.000

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kozłówki

5.000

Zamontowanie lampy oświetleniowej - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki)

12.000

Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego - Sołectwo Kieruzele
(fundusz sołecki)

15.000

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)

31.827

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)

36.000

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)

28.500

Przebudowa oświetlenia na Placu Św. Floriana w Szczercowie

4.920

Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Praga w Szczercowie

30.995

Montaż lamp hybrydowych przy kąpielisku

22.435,3

Zakup i montaż domku drewnianego - Sołectwo Podklucze
(w tym fundusz sołecki)

24.000

Zakup i montaż altany - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)

13.000

Zagospodarowanie terenu boiska - Sołectwo Stanisławów Pierwszy
(fundusz sołecki)

4.500

Remont targowicy w Szczercowie

4.800

Remont Urzędu Gminy

4.920

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie

114.077,7

Konserwacja rowu odwadniającego w działce nr 1792 obręb Szczerców

18.450

Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Brzezie (fundusz sołecki)

24.265

Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności
publicznej

12.186

Wykonanie ogrodzenia w Sołectwie Niwy

24.846

Zakup i montaż „witaczy"

36.604,8

Zakup i montaż domku drewnianego - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)

30.700

Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Sołectwo Dubie
(fundusz sołecki)

34.578,97

Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Leśniaki (fundusz sołecki)

24.005

Wykonanie siłowni zewnętrznej - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki)

12.959,28
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Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)

16.942,04

Zakup i montaż domku drewnianego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)

32.970

Zakup i montaż toalety kontenerowej - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)

24.803

Zakup oświetlenia dekoracyjnego - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)

14.747,7

Zakup ciągnika

325.950

Zakup szczotki mechanicznej ze zraszaniem ciśnieniowym do odchwaszczania

24.999,75

Zakup zamiatarki elewatorowej

125.460

Zakup ciągnika z osprzętem

96.555

Zakup kosiarki samojezdnej

14.800

Zakup kosiarki/traktorka wraz z osprzętem - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki)

16.000

Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie

30.750

Wykonanie rozbiegu do skoku w dal przy boisku w m-ci Chabielice

7.380

Razem

13.842.943,94

2.4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
przyjęty został Uchwałą Nr XXII/259/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r.
Program był kontynuacją działań prowadzonych na terenie gminy od kilku lat
i realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Narodowym Programie
Zdrowia.
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, objętych
gminnym programem inicjowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA). W skład komisji wchodziły osoby z różnych grup zawodowych, odpowiednio
przeszkolone oraz znające problematykę z zakresu profilaktyki i leczenia osób uzależnionych.
W trakcie 24 posiedzeń, które w 2021 r. odbyła GKRPA między innymi:
1) wielokrotnie spotykano się z osobami, co do których wpłynęło zgłoszenie w celu
zmotywowania tych osób do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego (tzw. rozmowy
motywujące);
2) w 13 sprawach podjęto kroki w celu ustalenia, czy osoba jest uzależniona od alkoholu oraz
celem przepisania rodzaju i sposobu leczenia odwykowego (tj. skierowanie na badanie przez
biegłego);
3) w odniesieniu do 10 osób podjęto kroki w celu skierowania do Sądu Rejonowego
w Bełchatowie wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego;
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4) przeprowadzono kontrolę w 24 punktach sprzedaży napojów alkoholowych;
5) utworzono punkt konsultacyjno - terapeutyczny, w którym udzielano pomocy osobom
z problemem alkoholowym oraz rodzinom tych osób;
GKRPA realizowała swoje zadania przy współpracy z Posterunkiem Policji w Szczercowie,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczercowie, Zespołem Interdyscyplinarnym,
Gminną Biblioteką Publiczną w Szczercowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczercowie,
placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie gminy, osobą prowadzącą punkt
konsultacyjno - terapeutyczny, służbą zdrowia oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie
Gminy Szczerców.
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2021 r. wydatkowano z budżetu
Gminy Szczerców łącznie kwotę 181.060,56 zł, z przeznaczeniem na: prowadzenie punktu
konsultacyjnego, dofinansowanie do kosztów zorganizowania turnusu rehabilitacyjno profilaktycznego dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym (w wysokości 30.000,00 zł), dofinansowanie do kosztów organizacji zajęć
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi podczas obozu dla harcerzy (również
w wysokości 30.000,00 zł), zakup materiałów, artykułów oraz usług.
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3. OŚWIATA
3.1 Struktura organizacyjna oświaty
3.1.1. Informacja o strukturze organizacyjnej w szkołach i przedszkolu wg stanu na 30
września 2021r.
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

1.

SP Chabielice

11

2.

SP Lubiec

3.

SP Osiny

4.

SP Szczerców

5.

PS Szczerców

151
w tym:
oddziały przedszkolne - 45
25
w tym:
oddział przedszkolny - 6
43
w tym:
oddział przedszkolny - 21
703
w tym:
oddziały przedszkolne - 158
99

6.

ZSP Szczerców

484
w tym:
LO - 118
TI – 258
BS - 108

18

5

8

38

4

4
10
4

3.1.2 Informacja o bazie lokalowej
Nazwa szkoły

Powierzchnia
użytkowa/
kubatura
(m2/m3)

Sale
lekcy.

Prac.
komp.

Prac.
język.

Pomieszczenia (ilość)
Sala
Gabin.
Świetlic
gimn.
pielęg.
a

Stołówk
a

Bibliote
ka

Inne

SP Chabielice

504,7 m2/
3030,8 m3

9

1

-

1

-

1

1

1

-

SP Osiny

333m2/
1037m3

5

1

-

1

-

1

-

1

-

SP Lubiec

696,16m2/
4940m3

5

1

-

1

-

-

-

2

3

585,66m2/
11497m3
2955,70m2/
19975m3
780,27 m2/
6160m3
1653m2/ 5273m3

20

2

1

2

1

1

1

1

5

11

1

6

-

1

1

1

1

3

4

-

-

-

-

-

-

-

1 sala zajęć

SP Szczerców
ul. Łaska
ul. Rzeczna
Przedszkole
ZSP Szczerców

ruchowych

13

5

1

-

1

-

3.1.3 Przeciętne zatrudnienie w 2021 r.
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba zatrudnionych
nauczycieli
(w etatach)

Liczba pracowników
administracji i obsługi
(w etatach)

1.

SP Chabielice

23,19

6,63

2.

SP Osiny

17,26

2,13

3.

SP Lubiec

9,86

1,5

4.

SP Szczerców

87,24

34,7

5.

PS Szczerców

9,62

13,5

6.

ZSP Szczerców

44,61

9

1

1

2
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3.2 Poziom nauczania
3.2.1 Wyniki egzaminu maturalnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie w roku
szkolnym 2020/2021
Zdawalność
Liczba zdających

Zdało

LO (%)

TI (%)

ZSP w Szczercowie

57

54

28 (93%)

26 (96%)

Województwo
łódzkie

17110

13976

9401 (86%)

4575 (74%)

Kraj

274831

226741

147127 (87%)

79614 (75%)

3.2.2 Wyniki egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie
w roku szkolnym 2020/21
Nazwa szkoły

Technikum
Informatyczne
w Szczercowie

Szkoła
Branżowa I
Stopnia
w Szczercowie

Zawód / kwalifikacja
zawodowa
Technik
ekonomista/AU.36
Technik
informatyk/E.E.08
Technik
informatyk/E.E.09
Technik ekonomista/
EKA.04
Obsługa magazynów
AU.22
Sporządzanie potraw
i napojów TG.07
Prowadzenie
sprzedaży/AU.20

Liczba zdających
8

Egzamin OKE w
Łodzi ogółem zdało
6

31

26

17

14

13

8

3

3

2

-

Zdawalność
(%)
Pisemny 85%
Praktyczny 100%
Pisemny 85%
Praktyczny 100%
Pisemny 85%
Praktyczny 100%
Pisemny 85%
Praktyczny 100%
Pisemny 85%
Praktyczny 100%
Praktyczny 87-94 %

2

-

Praktyczny 68-92 %

3.2.3 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Liczba zdających

Język polski (%)

Matematyka (%)

Język angielski (%)

SP Chabielice

9

38

31

40

SP Osiny

1

54

29,6

30,2

SP Lubiec

6

50

38

46

SP Szczerców

72

56,7

42,3

59,7

Kraj

335 130

59

46

54

Powiat bełchatowski

1 026

57,97

46,93

53,72

Województwo łódzkie

20 953

55,43

44,51

51,46
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3.3 Stan realizacji zadań oświatowych gminy
3.3.1 Pomoc materialna
Lp.

Pomoc materialna

Liczba uczniów
objętych pomocą

Kwota wydatków (zł)

1.

Zasiłki szkolne

9

5 580,00

2.

Stypendia szkolne

21

17.794,00

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

229

48.030,00

studenci

50

32.435,00

4.

Dofinansowanie młodocianych

9

69.638,54

5.

„Wyprawka Szkolna” (dla uczniów niepełnosprawnych)

5

1.280,00

6.

Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe

696

95.826,59

3.

Stypendia motywacyjne:

3.3.2 Dowożenie uczniów do szkół
Dowozem uczniów zamieszkałych w oddaleniu od szkoły objętych zostało 383 uczniów.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza Gminą Szczerców zapewniono 7 uczniom
niepełnosprawnym (5 uczniów dowożono do szkoły w Bełchatowie, 2 uczniów do szkoły
znajdującej się w Częstochowie).
Całkowity koszt dowozów wyniósł 206.011,08 zł.
3.3.3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
W 2021r. na dofinansowanie do dokształcania wydatkowano kwotę 63.755,36 zł.
3.3.4 Fundusz zdrowotny nauczycieli
Fundusz zdrowotny nauczycieli wyniósł w roku 2021: 30.290,00 zł. Z pomocy skorzystało
20 nauczycieli czynnych zawodowo oraz 23 nauczycieli emerytów.
3.3.5 Pozyskanie środków pozabudżetowych
W ramach 0,4% rezerwy części ogólnej subwencji oświatowej na rok 2021, Szkoła
Podstawowa w Osinach uzyskała dofinansowanie do zakupu wyposażenia pracowni do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 75.000,00 zł.
Gmina Szczerców uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 35.000,00 zł na zakup pomocy
dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Chabielicach w ramach programu „Aktywna Tablica”.
W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, na zakup pomocy
dydaktycznych do nauki techniki, informatyki i matematyki dofinansowanie uzyskały: Szkoła
Podstawowa w Chabielicach - 60.000 zł, Szkoła Podstawowa w Osinach – 30.000 zł, Szkoła
Podstawowa w Lubcu – 30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza
w Szczercowie – 163.500,00 zł.
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3.3.6 Dofinansowanie placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Szczerców
w 2021r.
Przedszkole niepubliczne „Smerfne Przedszkolaki”: 274.681,64 zł,
Żłobek niepubliczny „Klub maluszka TĘCZA”: 304.800,00 zł.
3.3.7 Finansowanie zadań oświatowych w 2021r.
W roku 2021 Gmina Szczerców otrzymała subwencję oświatową w wysokości 12.608.918,00 zł,
dotację celową na realizację wychowania przedszkolnego w wysokości 355.982,00 zł.
Całość wydatków na oświatę w dziale 801 i 854 w roku 2021 wyniosła 24.096.393,65 zł.
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4. SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA
Urozmaicona i rozbudowana infrastruktura sportowa oraz działania klubów i licznych
stowarzyszeń sportowych warunkują możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców
Gminy Szczerców, a szczególnie dzieci i młodzieży. Na terenie gminy działalność sportowo –
rekreacyjną prowadzi samorząd, poszczególne kluby sportowe, stowarzyszenia i placówki
oświatowe.
W Gminie Szczerców funkcjonują następujące kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje,
które w roku 2021 prowadziły działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji:
1) Gminny Ludowy Klub Sportowy „GLKS Szczerców”
2) Ludowy Klub Sportowy „Astoria” Szczerców
3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Szczerców
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Impuls”
5) Fundacja „Jest Moc”
6) Klub Strzelectwa Sportowego „Salwa” Szczerców
7) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Astoria Szczerców Junior”
8) Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze „Przygoda”
9) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka”
10) Klub Sportowy „Sport z klasą”
11) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS” Szczerców
12) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”
13) Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców.

4.1 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:
1. kompleks sportowo – rekreacyjny w Szczercowie, ul. Rzeczna 7:
• hala sportowa z pełnowymiarową płytą (40 m x 20 m), salą korekcyjną i siłownią,
• stadion sportowy: widownia na 500 osób, boisko piłkarskie pełnowymiarowe
o nawierzchni trawiastej (100 x 63 m), boisko treningowe o nawierzchni trawiastej,
bieżnia tartanowa (400 m) – czterotorowa, zeskok do skoku wzwyż z rozbiegiem
tartanowym, plac do pchnięcia kulą i skocznia w dal z rozbiegiem tartanowym, boisko do
koszykówki (tartan), boisko do siatkówki (tartan), kort tenisowy (tartan), plac zabaw dla
dzieci,
• zewnętrzna ściana wspinaczkowa,
• boisko do plażowej piłki siatkowej przy zbiorniku rekreacyjnym,
• skate park,
• siłownia zewnętrzna,
• tężnia;
2. kompleks sportowo – rekreacyjny w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66:
• hala sportowa z pełnowymiarową płytą główną (40 m x 20 m) i widownią na 500 osób,
siłownia/sala fitness, sauna sucha;
• zespół boisk: boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej (92,5 x 50 m), boisko
wielofunkcyjne (tartan), skocznia w dal i plac do pchnięcia kulą, boisko do plażowej piłki
siatkowej, bieżnia tartanowa (330 m) – trzytorowa, widownia na 85 osób;
3. boisko wielofunkcyjne w Szczercowie, ul. Łaska 8;
4. kompleks sportowy w Chabielicach, Chabielice Kol. 5:
• hala sportowa (18 m x 36 m),
• boisko piłkarskie pełnowymiarowe o nawierzchni trawiastej (98 m x 58 m);
5. Kompleks sportowy im. Marcina Hofmana w Kozłówkach:
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• pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej,
• boisko do plażowej piłki siatkowej;
6. boiska sportowe we wsiach: Chabielice, Janówka, Kieruzele, Stanisławów Pierwszy,
Tatar;
7. liczne place zabaw i siłownie zewnętrzne w poszczególnych miejscowościach gminy.
W 2021 roku zawarto umowy użyczenia na bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych
z następującymi klubami: LKS „Astoria” Szczercow, LUKS „Czarni” Szczerców, GLKS
Szczerców, LUKS „Astoria Szczerców Junior”, KS „Sport z klasą”.

4.2 Działalność sportowa
Organizacja zajęć:
1)
aerobik dla początkujących i zaawansowanych (prowadząca Sylwia Łuźniak i Izabela
Jędraszek-Drzazga),
2)
zumba (prowadząca Sylwia Łuźniak),
3)
pilates (prowadząca Sylwia Łuźniak),
4)
ogólnorozwojowe dla dorosłych (prowadząca Anna Panasiuk),
5)
zajęcia z piłki siatkowej dla dzieci w Chabielicach (prowadząca Renata Zyrka),
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych na obiektach gminnych w 2021 roku:
1)
22 czerwca – turniej mini siatkówki dla dzieci
2)
26 czerwca - mecz towarzyski Samorządowcy-Przedsiębiorcy o Puchar Przewodniczącej
Rady Gminy Szczerców
3)
3 lipca - IX Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Szczerców
4)
18 lipca - IX Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy
Szczerców
5)
18 lipca – impreza rekreacyjna „Aktywne Wakacje nad wodą”
6)
7 sierpnia - Turniej piłki nożnej „szóstek”
7)
23 października - IX Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Wójta Gminy Szczerców
8)
20 listopada - Turniej eliminacyjny do HLPN „Champions Leauge”
9)
20 listopada 2021-22 stycznia 2022 - IX edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej „Champions
League”
10) 27 listopada - Eliminacje w futsalu kobiet U17
11) 12 grudnia - X Otwarte Szachowe Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Szczerców
12) 22 grudnia - Puchar HLPN
13) 30 grudnia - Turniej piłki nożnej dla dzieci
Planowane imprezy sportowe z pierwszej części roku zostały odwołane ze względu na panującą
pandemię w Polsce. Oprócz w/w imprez sportowych odbywały się mecze ligowe i towarzyskie
drużyn piłkarskich, siatkarskich, tenisa stołowego oraz inne zajęcia sportowe realizowane przez
kluby.

4.3 Wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń
4.3.1 Otwarty konkurs ofert
W roku 2021 poprzez otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowej przyznano
oraz dokonano rozliczeń niżej wymienionych dotacji:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” - umowa nr 31/2021
z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania: „Harcerska Turystyka Piesza” - przyznana dotacja
25.000,00 zł.
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Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 25.000,00 zł, inne środki
finansowe: 5.605,36 zł, wkład osobowy: 10.440,00 zł; razem: 41.045,36 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 25.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 25.000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – umowa nr
33/2021 z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania: „Razem wyjeżdżaMy, razem odkrywaMy,
razem odpoczywaMy”- przyznana dotacja 10.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 10.000,00 zł, inne środki
finansowe: 17.738,40 zł, wkład osobowy: 2.250,00 zł; razem: 29.988,40 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 10.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 10.000,00 zł.
3. Klub Sportowy „Sport z klasą” - umowa nr 32/2021 z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania:
„Podnoszenie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych” - przyznana dotacja
14.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 14.000,00 zł, inne środki
finansowe: 1.883,98 zł, wkład osobowy: 300,00 zł; razem: 16.183,98 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 14.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 14.000,00 zł.
4. „Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców” umowa nr
28/2021 z dn. 26.02.2021 roku (aneks nr 1 z dn. 30.08.2021 roku) - tytuł zadania:
„Propagowanie form aktywnego wypoczynku” – przyznana dotacja 10.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 10.000,00 zł, inne środki
finansowe: 20.000,00 zł; razem: 30.000,00 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 10.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 10.000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Turystyczno Krajoznawcze „Przygoda” - umowa nr 30/2021
z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania: „Aktywnie na szlakach turystycznych Gminy
Szczerców” – przyznana dotacja 7.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 7.000,00 zł, inne środki
finansowe: 5.128,07 zł, wkład osobowy: 250,00 zł; razem: 12.378,07 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 7.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 7.000,00 zł.
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Astoria Szczerców Junior” – umowa nr 25/2021
z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania: „Piłka nożna z pasją dla kobiet, młodzieży i dzieci” przyznana dotacja 20.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 20.000,00 zł, inne środki
finansowe: 15.365,21 zł, wkład osobowy: 3.000,00 zł; razem: 38.365,21 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 20.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 20.000,00 zł.
7. Klub Strzelectwa Sportowego „Salwa” Szczerców – umowa nr 27/2021 z dn. 26.02.2021
roku; tytuł zadania: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze strzelectwa sportowego alternatywą
spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2021 roku” – przyznana dotacja
– 30.000,00 zł.
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Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 30.000,00 zł, inne środki
finansowe: 7.367,03 zł; razem: 37.367,03 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 30.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 30.000,00 zł.
8. Ludowy Klub Sportowy „Astoria” Szczerców – umowa nr 34/2021 z dn. 26.02.2021 roku;
tytuł zadania: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej, alternatywą spędzania czasu
wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2021 roku” - przyznana dotacja 200.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 199.955,65 zł, inne
środki finansowe: 22.390,08 zł, wkład osobowy: 600,00 zł; razem: 222.945,73 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 200.000,00 zł
Zwrot środków niewykorzystanej dotacji: 44,35 zł
Wykorzystanie dotacji: 199.955,65 zł.
9. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Szczerców – umowa nr 26/2021
z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania: „Siatkówka – na zdrowie” – przyznana dotacja
45.000,00 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 45.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 45.000,00 zł.
10. Gminny Ludowy Klub Sportowy „GLKS Szczerców” - umowa nr 29/2021
z dn. 26.02.2021 roku; tytuł zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – przyznana dotacja
15.000,00 zł.
Koszty zrealizowanego zadania wykazane w sprawozdaniu: dotacja: 15.000 zł, inne środki
finansowe: 3.190,00 zł, wkład osobowy: 0 zł; razem: 18.190,00 zł.
Rozliczenie dotacji:
Dotacja: 15.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 15.000,00 zł.
Razem:
• suma udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert: 376.000,00 zł
• wykorzystanie dotacji: 375.955,65 zł
• zwrot niewykorzystanej dotacji: 44,35 zł
4.3.2 Dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie podpisane zostały dwie umowy z następującymi podmiotami:
1) Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – na zadanie pn.
„Usiądźmy razem przy wigilijnym stole”. Przyznana kwota dotacji wynosiła 4.000,00 zł,
z której zostały zakupione paczki świąteczne dla członków stowarzyszenia.
2) Klubem Strzelectwa Sportowego SALWA Szczerców – na zadanie pn. „Organizacja pokazów
i warsztatów strzeleckich”. Przyznana kwota dotacji wynosiła 5.000,00 zł, z której został
sfinansowany strój strzelecki.
Obie dotacje zostały wykorzystane w całości.

4.4 Stypendia sportowe
W roku 2021 wypłacono stypendia sportowe, nagrody oraz wyróżnienia na kwotę
8.115,01 zł za osiągnięcia uzyskane w 2020 roku (rozpatrzono 16 wniosków, w tym 15
pozytywnie).
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4.5 Organizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Przeprowadzono szereg działań w zakresie utworzenia w okresie wakacyjnym miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Było ono otwarte przez 30 dni (weekendy).
Uzyskano stosowne pozwolenia, podjęto uchwałę, zatrudniono ratowników oraz zgodnie
z wymogami trzykrotnie badano wodę z wynikiem pozytywnym. W trakcie sezonu miała miejsce
kontrola Sanepidu. Sprawdzano infrastrukturę, oznakowanie, zgodność wyposażenia
z wytycznymi rozporządzeń do właściwych ustaw, sposób gospodarki odpadami, również
medycznymi, dzienniki pracy, rejestry oceny wizualnej wody itp. Kontrola zakończyła się
pozytywnie.
Zabezpieczenie ratownicze pełniło Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania na podstawie umowy nr
68/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku.
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5. ZDROWIE
Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizował w 2021 r.
politykę zdrowotną polegającą na leczeniu pacjentów zgłaszających się z dolegliwościami
(diagnostyka choroby, ordynowanie leków, kierowanie do poradni specjalistycznych, zlecanie
zabiegów pielęgniarskich w domu pacjenta, wykonywanie wizyt lekarskich domowych),
profilaktyce (szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, fluoryzacja dzieci klas
I-VI w szkołach podstawowych, pogadanki na temat zdrowego stylu życia dotyczące odżywiania,
higieny, badań, szczepień - przeprowadzane przez pielęgniarki medycyny szkolnej), oraz
prowadzeniu zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu usprawnianie pacjentów
z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie poprawę jakości ich życia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie realizował w roku
2021 następujące programy profilaktyczne:
1. Program Chorób Układu Krążenia – dla grup wiekowych 35, 40, 45, 50 i 55 lat
Z programu mogli skorzystać pacjenci u których nigdy nie zdiagnozowano żadnej choroby
związanej z układem krążenia, jest to program przesiewowy.
2. Program profilaktyki raka szyjki macicy dla pacjentek w wieku 30-55 lat
3. Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców
Gminy Szczerców
W 2021 r. w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudnionych było 8 lekarzy, w tym:
1) 5 lekarzy rodzinnych, w tym:
• 1 pediatra
• 1 lekarz chorób wewnętrznych i specjalista z nefrologii
• 1 lekarz chorób wewnętrznych i specjalista z kardiologii
• 1 lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz
2) 5 lekarzy specjalistów, w tym:
• 1 lekarz specjalista z ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii
• 1 lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
• 1 lekarz specjalista z urologii
• 1 lekarz specjalista z psychiatrii,
• 1 lekarz specjalista ortopedii.
Lekarze POZ udzielili 32.130 porad pacjentom.
Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 3883 świadczeń w zakresie ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej pacjentkom.
Pielęgniarki POZ wykonały 7232 świadczeń, w tym zabiegi w gabinecie zabiegowym
(iniekcje, RR, holtery, próby wysiłkowe, opatrunki, oraz inne zabiegi medyczne), świadczenia
medyczne w domu pacjenta (iniekcje, opatrunki, badania glukozy, EKG, patronaże u dzieci itp.).
Położna POZ wykonała w domu pacjenta 882 wizyt (patronaże u dzieci od 0-8 tygodnia
życia oraz u kobiet ciężarnych w ramach edukacji przedporodowej od 21 tygodnia ciąży).
Świadczenia pielęgniarki szkolnej to 6570 świadczeń zarówno profilaktycznych jak
i leczniczych.
W laboratorium wykonano badania dla 6615 pacjentów.
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Zaszczepiono 1718 dzieci oraz wykonano 5653 szczepień przeciw COVID-19 dla 2976
pacjentów.
W Centrum rehabilitacji wykonano 41.380 zabiegów dla 1202 pacjentów.
SPZOZ rozpoczął od 1 września 2020 r. drugą edycję projektu pn. „Rozwój usług
pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom
niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizację projektu zakończono z dniem 31 sierpnia 2021 r.
W okresie realizacji projektu zrekrutowano 41 osób, w tym 26 kobiet (K) i 15 mężczyzn
(M), w tym 27 uczestników (17 K i 10 M) i 14 osób (9 K i 5 M) na liście rezerwowej. W okresie
realizacji projektu zrealizowano kwalifikację medyczną oraz opracowano indywidualny plan
wsparcia dla 39 pacjentów, w tym 24 K oraz 15 M, spośród których: zmarło, zrezygnowało lub
umieszczono w DPS 12 osób, w tym 8 K i 4 M.
W trakcie realizacji projektu ze wsparcia w ramach:
1)
Długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej, wsparcia psychologa, fizjoterapii
domowej - skorzystało 39 osób niesamodzielnych.
2)
Wyposażenia w materiały medyczne umożliwiające sprawowanie opieki nad
Uczestnikiem/Uczestniczką np. podkłady medyczne (różne rozmiary), opatrunki sterylne,
kompresy jałowe, płyn do dezynfekcji, cewnik ze srebrem (przeciwdziałający infekcjom
dróg moczowych) - skorzystało 39 osób niesamodzielnych.
3)
Wizyt lekarza POZ – jedna wizyta w połowie czasu otrzymywania wsparcia – skorzystało
27 osób niesamodzielnych.
4)
Zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 – sukcesywnie kupowano
i wyposażano w środki ochrony osobistej personel projektu, specjalistów oraz osoby
niesamodzielne – uczestników projektu.
5)
W ramach realizacji wsparcia dla rodzin pacjentów udzielone zostało wsparcie
psychologiczne w wymiarze 289 godzin dla 37 osób, w tym 27K i 10M - wsparcie
dostosowane było do potrzeb i możliwości korzystających ze wsparcia.
6)
Jednocześnie w celu zapewnienia trwałości projektu, personel medyczny projektu: 7
pielęgniarek, 1 psycholog oraz 1 fizjoterapeuta, został zatrudniony w SPZOZ
w Szczercowie, na okres od dnia 1 września do dnia 31 września 2021 r., którego
wynagrodzenia zostały sfinansowane ze środków własnych Ośrodka.
Do SPZOZ w Szczercowie zadeklarowanych było na koniec 2021 r.:
• lekarz POZ: 6.525 pacjentów
• pielęgniarka POZ: 6.567 pacjentów
• położna POZ: 3.621 pacjentek
• medycyna szkolna: 1.373 uczniów.
Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2021 roku:
1. Przychody – 4.405.395, 56 zł w tym:
1) 3.293.230, 14 zł – przychody z NFZ;
2) 155.331,00 zł – usługi medyczne pozakontraktowe;
3) 450.000,00 zł - dotacja celowa z Gminy Szczerców na program profilaktyczny pn.
,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców
Gminy Szczerców” współfinansowany ze środków budżetu Gminy Szczerców;
4) 488.501,55 zł - dotacja unijna i budżetu państwa na realizację projektu unijnego pn.
”Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych
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osobom niesamodzielnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020;
5) 11.470, 45 zł – inne przychody operacyjne;
6) 6.770, 42 zł – usługi niemedyczne;
7) 92,00 zł – przychody finansowe.
2. Koszty – 4.234.904,65 zł, w tym 534.431,40 zł koszty projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym”.
Wynik finansowy za 2021 rok wyniósł: (+) 170.490,91 zł.
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6. POMOC SPOŁECZNA
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie skoncentrowana jest na
wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska
marginalizacji i wykluczenia. System działań obejmuje rozmaite instrumenty pomocy finansowej
jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych,
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Szczerców.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie realizuje swoje zadania głównie
w oparciu o:
1)
Ustawę z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
2)
Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3)
Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4)
Ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
5)
Ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6)
Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
7)
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
8)
Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
9)
Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,
10) Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
11) Ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
12) Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

6.1 Realizacja zadań
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie realizuje zadania własne gminy oraz
zadania zlecone przez administrację rządową.
6.1.1 Zadania zlecone
1. Pomoc w postaci wynagrodzenia opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki
ustalonego przez sąd na kwotę 70.524,82 zł, w tym:
• świadczenia dla 14-tu opiekunów, liczba świadczeń 169 na kwotę 70.141,82 zł,
• koszty obsługi zadania na kwotę 383,00 zł.
2. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 9.269.200,40 zł
w tym:
• świadczenia wychowawcze dla 1045 rodzin, liczba świadczeń 18.444 na kwotę
9.190.331,90 zł,
• koszty utrzymania związane z obsługą świadczeń wychowawczych na kwotę 78.868,50 zł.
3. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów – liczba
świadczeń 10.674 na kwotę: 3.026.365,01 zł w tym:
• świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów dla 527
rodzin, liczba świadczeń 10.137 na łączną kwotę 2.704.466,90 zł,
• ubezpieczenie społeczne podopiecznych pobierających świadczenia opiekuńcze dla 49
osób, liczba świadczeń 537 na kwotę: 234.898,11 zł,
• koszty utrzymania związane z obsługą świadczeń rodzinnych na kwotę 87.000,00 zł.
4. Kartę dużej rodziny wydano dla 85 osób z 35 rodzin, koszt wydania kart wyniósł 338,68 zł.
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5. Realizacja rządowego programu „Dobry start” na kwotę 1.073,00 zł (zakup licencji na obsługę
świadczeń).
6. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 23 osób, liczba świadczeń 230 na kwotę 31.265,28 zł.
Razem w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę: 12.398.767,19 zł.
6.1.2 Zadania własne
1. Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę 9.645,43 zł.
2. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla 20 osób, liczba świadczeń 210 na kwotę 11.463,90 zł
(dotacja z budżetu wojewody).
3. Zasiłki i pomoc w naturze na łączną kwotę: 91.713,46 zł, w tym:
• zasiłki celowe dla 79 osób, 149 świadczeń na kwotę 65.690,17 zł,
• zasiłki okresowe dla 27 osób, 69 świadczeń na kwotę 26.023,29 zł (dotacja z budżetu
wojewody).
4. Dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny, liczba świadczeń 6 na kwotę 708,90 zł.
5. Zasiłki stałe dla 30 osób, liczba świadczeń 307 na kwotę 165.627,65 zł (dotacja z budżetu
wojewody).
6. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania chronionego na kwotę 6.177,50 zł.
7. W ramach usług opiekuńczych z pomocy skorzystało 14 osób, liczba świadczeń 2.494, w tym
280 świadczeń dla 3 osób w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu
bełchatowskiego”. Koszty związane z zatrudnieniem opiekunek (poza projektem unijnym)
sprawujących usługi opiekuńcze to kwota 102.308,14 zł.
8. Z pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 59.944,10 zł
w tym: środki własne 24.944,10 zł, dotacja z budżetu wojewody 35.000,00 zł:
• w formie posiłków skorzystało 23 dzieci, liczba świadczeń 1.800 na łączną kwotę 5.944,10
zł, w tym 2.444,10 zł środki własne i 3.500,00 zł dotacja z budżetu wojewody,
• w formie zasiłku celowego skorzystało 85 osób – liczba świadczeń 173 na kwotę
54.000,00 zł, w tym: 22.500,00 zł środki własne, 31.500,00 zł dotacja z budżetu
wojewody.
9. Opłata za domy pomocy społecznej dla 22 osób, liczba świadczeń 226 na kwotę: 677.719,86 zł.
10. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” na kwotę 22.495,60 zł, w tym:
16.159,21 zł z budżetu unii, 924,30 zł z budżetu państwa, 5.412,09 zł z budżetu gminy.
11. Realizacja Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
finansowanego ze środków PFRON na kwotę 87.478,96 zł.
12. Prace społecznie użyteczne na kwotę 1.080,00 zł.
13.Opłata za usługi świadczone przez ŚDS w Dąbrowie Widawskiej dla 2 osób z terenu naszej
gminy na kwotę 1.782,80 zł.
14. Zakup usługi transportu żywności z Banku Żywności na kwotę 6.273,00 zł.
15. Zakup usługi psychologicznej dla podopiecznych na kwotę 840,00 zł.
16. Pomoc rodzinom z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent opieką objął 10 rodzin w tym 18 dzieci. Koszty
związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na kwotę 60.760,35 zł (w tym 2.000,00 zł dotacja
z budżetu wojewody).
17. W pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci z 8 rodzin, koszt pobytu w pieczy wyniósł
159.462,54 zł.
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18. Pozostałe koszty utrzymania ośrodka na kwotę 892.624,59 zł, w tym dotacja wojewody
w wysokości 156.154,00 zł.
Razem w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę: 2.358.106,78 zł.

6.2. Strategia i programy
6.2.1 Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Szczerców na lata 2021-2026
została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Szczerców Nr XXV/295/21 z dnia 26 marca 2021 roku.
Strategia jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji
społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to
w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze
społecznością lokalną. Strategia jest ukierunkowana na rozszerzenie i pogłębienie form pracy
socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami oświatowymi i służby zdrowia.
6.2.2 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Szczerców na lata 2021-2026 został ustanowiony Uchwałą Nr
XXII/260/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2020 r.
Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
dostępności i skuteczności pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem. Program adresowany
jest nie tylko do przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, ale również wszystkich
mieszkańców Gminy Szczerców, którzy mogą zetknąć się z problemem przemocy. Program ma
charakter profilaktyczny i edukacyjny. Został oparty na zasadach:
wzajemnej współpracy i współdziałania organów władzy publicznej,
organizacji środowisk oraz osób fizycznych,
zwrócenia uwagi na szczególną ochronę dzieci, poprzez udzielenie rodzinie szczególnego
wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania i przezwyciężania trudnej sytuacji
życiowej.
Program realizowany jest poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych, tj.
1)
zmiana postaw mieszkańców wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
2)
wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem
przemocy,
3)
spadek liczby przypadków przemocy,
4)
spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,
5)
stała edukacja środowiska lokalnego.
1)
2)
3)

Problemy rodzin dotkniętych przemocą domową mogą być skutecznie rozwiązywane
jedynie przy efektywnej współpracy różnych osób i instytucji. Podwyższenie jakości
i efektywności współpracy podmiotów działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie w roku
2021 starano się osiągnąć poprzez:
1)
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
2)
bieżącą współpracę specjalistów z różnych instytucji w ramach działań grup roboczych.
W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Utworzono 7 grup roboczych, w skład których wchodzą przedstawiciele
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Założono 9 Niebieskich Kart,
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zamknięte zaś zostały 3 Niebieskie Karty. Grupy robocze działaniami objęły 27 osób (w tym 8
dzieci) z 6 rodzin.
W ciągu roku 2021 siedem osób (dwie rodziny: matka z trójką dzieci i matka z dwójką dzieci)
skorzystało ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym, które znajduje się w miejscowości
Stanisławów Pierwszy 35/3. Mieszkanie w tych przypadkach zostało przyznane z uwagi na
przemoc w rodzinie. Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę
pomocy społecznej.
W ramach działalności ośrodka interwencji kryzysowej wpisanego w struktury PCPR
w Bełchatowie w naszym Ośrodku dyżuruje psycholog. Porady udzielane są bezpłatnie.
Psycholog w 2021 roku udzielił 10 porad, w tym 4 porady dot. przemocy. Wsparciem psychologa
objętych zostało 11 osób: 6 kobiet i 5 mężczyzn.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można było skorzystać również z pomocy
konsultanta ds. uzależnień przyjmującego w ramach Punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych. Konsultant w 2021 roku udzielił 506 porad oraz objął
opieką w środowisku rodzinnym 3 osoby.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szczerców a Powiatem
Bełchatowskim, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie mieści się Punkt
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, gdzie można skorzystać z porad prawnika. Prawnik
w 2021 roku udzielił 159 porad, w tym 27 bezpośrednio związanych z przemocą na tle fizycznym,
psychicznym i ekonomicznym.
6.2.3 Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na lata 2019-2021 został
ustanowiony Uchwałą Nr III/20/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2018 r.
Program adresowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Szczerców,
przeżywających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodzin, których dzieci
umieszczone zostały w pieczy zastępczej. Celem programu jest wspieranie rodziny, profilaktyka
środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny, tworzenie
warunków sprzyjających umacnianiu rodziny, zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych
i rozwiązywanie już istniejących. W pracy z rodziną ważna jest koordynacja działań wszystkich
instytucji i służb zobligowanych do wspierania rodziny.
Celem strategicznym Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczerców na
lata 2019-2021 jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz wsparcie
rodzin w wypełnieniu poprawnych funkcji rodzicielskich.
Cele operacyjne Programu to:
1) wspieranie form organizacji czasu wolnego i działania edukacyjne służące umocnieniu więzi
rodzinnej,
2) wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji dzieci i młodzieży,
3) wsparcie w opiece nad dzieckiem i młodzieżą jako profilaktyka zdrowotna na rzecz poprawy
jakości życia,
4) profilaktyka wspierania prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz praca z rodzinami
w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
5) wspieranie kadr zajmujących się pomocą na rzecz rodziny,
6) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
Monitoring programu prowadzony jest na bieżąco podczas współpracy z podmiotami
realizującymi poszczególne zadania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, którego nadrzędnym
celem pracy jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności
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życiowej umożliwiającej jej wychowanie dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci,
w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga
również rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem
jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do
zażegnania kryzysu w rodzinie.
W ramach pracy asystenta w 2021 roku wsparcie otrzymało 10 rodzin, w tym 18 dzieci.
Pracownicy socjalni GOPS w Szczercowie we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco
monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W tym zakresie współpracują także
z pedagogami szkolnymi, koordynatorami pieczy zastępczej, policją, kuratorami sądowymi
i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.

6.3 Aktywność projektowo-konkursowa
1.

2.
3.
4.

5.

Z końcem kwietnia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
zakończył udział w projekcie partnerskim „Centrum Usług Społecznych dla powiatu
bełchatowskiego” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie zadania - usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania Szczerców, Ośrodek zatrudniał opiekunkę, która świadczyła usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.
Realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W roku 2021 pozyskano od wojewody środki w kwocie 35.000,00 zł.
W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” pozyskano środki z Funduszu Pracy na
dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta w wys. 2.000,00 zł.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pracownicy socjalni
kwalifikują osoby i rodziny do pomocy w formie żywności z Banku Żywności. W roku 2021
wydano 249 skierowań do stowarzyszenia „Na skrzydłach marzeń” wydającego żywność
i pełniącego funkcję organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym. W 2021 roku z tej pomocy
skorzystały 694 osoby z 331 rodzin, w których było 162 dzieci. Wydano 55.643,84 kg
żywności o wartości 264.271,21 zł.
Realizacja Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
finansowanego ze środków PFRON na kwotę 87.478,96 zł.
W ramach programu:
1) zakupiono wyroby medyczne tj. ciśnieniomierze, pulsoksymetry i termometry
bezdotykowe, które w pakiecie zostały przekazane 200 osobom niepełnosprawnym
z terenu Gminy Szczerców w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią
COVID-19. Rezultatem wsparcia jest zabezpieczenie osób niepełnosprawnych w sprzęt
medyczny służący do pomiarów podstawowych parametrów życiowych. Dzięki wsparciu
nastąpiła poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i osób z otoczenia osób
niepełnosprawnych.
2) zakupiono sprzęt i wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa sanitarnego
w placówkach: bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk wraz z zapasem płynu
dezynfekującego, maseczki ochronne jednorazowe, rękawiczki nitrylowe. Rezultatem
wsparcia jest wzrost poziomu bezpieczeństwa sanitarnego uczniów szkół i klientów
placówek gminnych. Osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia poczuły się
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bezpieczniej w warunkach panującej pandemii COVID-19. Wzrost poczucia
bezpieczeństwa przyczynił się do wzrostu poziomu aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych.

6.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie współpracował
z organizacjami pozarządowymi na rzecz najuboższych mieszkańców gminy:
1) Stowarzyszeniem „Na skrzydłach marzeń” pełniącym funkcję organizacji partnerskiej
o zasięgu lokalnym, zajmującym się dystrybucją żywności z Banku Żywności w ramach
POPŻ 2014-2020,
2) Fundacją Bank Żywności w Łodzi. Dzięki współpracy z fundacją, do lodówki społecznej
działającej przy naszym Ośrodku trafia żywność z lokalnego sklepu Biedronka. Inicjatywa
ma na celu zapobieganie marnowaniu się żywności i pomoc osobom potrzebującym,
3) Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie
będącego liderem realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych dla
powiatu bełchatowskiego”,
4) Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Społecznego Baranów z placówką: Schronisko dla
Osób Bezdomnych - Biłgoraj, z którym zawarto umowę o świadczenie usług w postaci
schronienia, posiłków, podstawowych środków czystości oraz usług aktywizujących dla osób
bezdomnych z terenu Gminy Szczerców.
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7. BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Szczerców działa w sumie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
(OSP Szczerców, OSP Chabielice, OSP Magdalenów, OSP Osiny, OSP Borowa, OSP Janówka
i OSP Stanisławów Drugi). Pięć jednostek (OSP Szczerców, OSP Chabielice, OSP Magdalenów,
OSP Osiny, OSP Borowa) to jednostki typu „S” z samochodami pożarniczymi, podejmujące
aktywne działania ratowniczo gaśnicze. Trzy jednostki (OSP Szczerców, OSP Chabielice i OSP
Magdalenów) funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.
Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samochody pożarnicze ciężkie – 2 szt.
samochody pożarnicze średnie – 5 szt.
samochody pożarnicze lekkie – 7 szt.
przyczepki samochodowa lekka – 2 szt.
łódź ratownicza – 1 szt.
sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 4 kpl.
motopompy pływające – 7 szt.
piła do cięcia stali i betonu – 3 szt.
radiotelefony samochodowe – 12 szt.
aparaty oddechowe (powietrzne) – 20 kpl.
system bezprzewodowego alarmowania – 5 kpl.
alarmowanie sms-em – 5 kpl.
motopompy większej wydajności - 3 szt.
piły mechaniczne do drewna, radiotelefony nasobne, aparaty bezruchu, agregaty
prądotwórcze, agregaty oddymiające
Powyższy, jak i inny sprzęt, wykorzystywany był w interwencjach podczas akcji ratowniczogaśniczych na terenie i poza terenem gminy.
Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu Gminy Szczerców za rok 2021 w rozbiciu na
pożary, miejscowe zagrożenia oraz fałszywe alarmy:
Jednostka

Pożary

Miejscowe zdarzenia

Fałszywe alarmy

Razem

Szczerców

32

56

2

90

Chabielice

17

27

3

50

Magdalenów

20

12

2

34

Osiny

2

2

0

4

Borowa

1

-

0

1

Poza wymienioną statystyką jednostki OSP zabezpieczały: dystrybucję środków ochrony
osobistej dla mieszkańców gminy.
Dotacje na finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gotowości do
podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych:
• dotacja w wysokości 5.000,00 zł dla OSP Borowa
• dotacja w wysokości 15.000,00 zł dla OSP Chabielice
•

dotacja w wysokości 35.000,00 zł dla OSP Chabielice
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• dotacja w wysokości 10.000,00 zł dla OSP Magdalenów
• dotacja w wysokości 20.000,00 zł dla OSP Szczerców
• dotacja w wysokości 6.000,00 zł dla OSP Borowa.
Dodatkowo dwie jednostki pozyskały dotacje celowe z Funduszu Sprawiedliwości na zakup
sprzętu i wyposażenia ratowniczego
• dotacja w wysokości 19.800,00 zł dla OSP Borowa
• dotacja w wysokości 19.495,00 zł dla OSP Magdalenów.
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8. KULTURA I PROMOCJA
Na terenie Gminy Szczerców funkcjonują dwie instytucje kultury:
➢ Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie
➢ Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie

8.1 Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie
Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie jest upowszechnianie
i promowanie kultury oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokajającej aspiracje i potrzeby kulturowe mieszkańców gminy. Z uwagi na trwającą
epidemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia w działalności instytucji kultury Gminny
Ośrodek Kultury w Szczercowie w 2021r. nie mógł funkcjonować w pełnym zakresie, a jego
tradycyjna działalność opierająca się w dużej mierze na bezpośrednich kontaktach instruktor uczeń czy spotkaniach z lokalną społecznością w ramach wydarzeń kulturalnych i integracyjnych
była w znacznym stopniu ograniczona.
W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie prowadził działalność w zakresie:
1. Edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w ramach której podejmowano
następujące działania:
Zajęcia o charakterze artystyczno-edukacyjnym:
1) edukacja muzyczna: zajęcia muzyczne: nauki gry na instrumentach dętych, nauka gry na:
gitarze, keyboardzie. Zajęcia w ww. zakresie prowadzone były przez pracowników
i współpracowników GOK-u od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
Nauka indywidualnie bądź w niewielkich grupach, prowadzona nieodpłatnie. W zajęciach
uczestniczyło ok. 30 osób. Ponadto w ramach zajęć muzycznych odbywały się próby
orkiestr dętych w Szczercowie, Magdalenowie i Chabielicach oraz kapeli „Chłopaki
Szczercowiaki”. Zajęcia prowadzone były wyłącznie w okresach: czerwiec 2021, sierpieńgrudzień 2021, w pozostałym okresie były zawieszone ze względu na stan zagrożenia
epidemiologicznego i regulacje prawne ograniczające działalności instytucji kultury.
2) edukacja plastyczna, zajęcia manualne i rękodzielnicze: zajęcia plastyczne oraz z zakresu
malarstwa i rysunku dla dzieci i młodzieży. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat
– grupa 12 osób; zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci powyżej 10 r. życia - grupa 9
osób; zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4 - 6 lat – łącznie 24 uczestników.
Zajęcia prowadzone były wyłącznie w okresach: czerwiec 2021, październik - grudzień
2021, w pozostałym okresie były zawieszone ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego
i regulacje prawne ograniczające działalności instytucji kultury. Ze względu na wytyczne
epidemiologiczne i limity regulujące ilość uczestników zajęć przebywających w pomieszczeniach
zamkniętych liczebność wszystkich grup zajęciowych była ograniczona.
Ponadto stacjonarnie zorganizowano warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z okazji Dnia
Matki pn. „Mały prezentownik” wzięło w nich udział łącznie 14 uczestników z podziałem na
dwie grupy.
Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami prowadzona była również działalność w formule
on-line, w okresie styczeń - maj 2021 nagrano serię filmów m.in. z warsztatami plastycznymi
i muzycznymi: upominki dla babci i dziadka, zrób własny instrument muzyczny - kolorowy
bębenek, kartka walentynkowa, muzyczno-plastyczne warsztaty dla uczniów klasy VI szkoły
podstawowej, wiosenne tulipany, uszyj sam kurkę, wielkanocne dekoracje. Wszystkie materiały
filmowe znajdują się na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie.
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Z okazji Dnia Kobiet przygotowano mini - koncert kapeli „Chłopaki Szczercowiaki” wraz ze
stosowną oprawą w formule on-line, który opublikowany został w mediach społecznościowych
Gminy Szczerców i GOK w Szczercowie.
W formie on-line odbyły się konkursy dla dzieci dorosłych:
▪ na najzabawniejsze jajo wielkanocne - konkurs plastyczny polegający na przesłaniu
fotografii wykonanej pracy – własnej interpretacji tradycyjnej wielkanocnej pisanki;
▪ II Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Rodzinne kolędowanie”- konkurs wokalny dla
zespołów rodzinnych i koleżeńskich.
W październiku 2021 GOK w Szczercowie był współorganizatorem wspólnie ze Szkołą
Podstawową w Osinach Powiatowego Festiwalu Piosenki Polskiej „Moje serce to jest muzyk”.
W festiwalu, wzięli udział reprezentanci szkół podstawowych z terenu powiatu bełchatowskiego.
2. Organizacji zajęć i aktywności dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki
szkolnej/przerw feryjnych i wakacyjnych, w ramach których podejmowano następujące
działania:
W okresie wakacyjnym od 18.06.2021r. do 16.07.2021r. zorganizowano cykl zajęć
wakacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Szczerców – Wakacje z GOK. W zajęciach brały udział
dzieci wytypowane przez GOPS w Szczercowie z rodzin objętych opieką przez placówkę (grupa I
i częściowo grupa II) oraz dzieci z wolnego naboru (częściowo grupa II i grupa III). Większość
aktywności odbywała się na otwartej przestrzeni.
1) Grupa wakacyjna dzieci w wieku 6-10 lat w terminie 18.06.2021r. - 02.07.2021r.
uczestniczyła w grach i zabawach animacyjnych oraz zajęciach warsztatowych w placówce,
wyjeździe do kina oraz do sali zabaw i parku trampolin, warsztatach tworzenia domków dla
owadów, wyjeździe do zagrody Alpak w Orzechowie, wyjeździe do Zagrody edukacyjnej
Konarzew Stajnia Lusi, gdzie wzięła udział w warsztatach „Mleczna droga”. W zajęciach
wzięło udział 15 osób.
2) Grupa wakacyjna dzieci w wieku 11-13 lat w terminie 05.07.2021r. - 09.07.2021r.
uczestniczyła w grach i zabawach animacyjnych oraz zajęciach warsztatowych w placówce,
wyjeździe do Zagrody edukacyjnej Konarzew Stajnia Lusi, gdzie wzięła udział w warsztatach
edukacyjnych: „Od ziarenka do bochenka”, wyjeździe do Tomaszowa Mazowiecka, gdzie
zwiedziła Groty Nadgórzyckie, odbyła spacer ścieżką edukacyjną „Niebieskie źródła” oraz
spędziła czas w Parku linowym „Nad Pilicą”, warsztatach tworzenia domków dla owadów,
wyjeździe do kina oraz do kręgielni. W zajęciach wzięło udział 15 osób.
3) Grupa wakacyjna dzieci w wieku 6-10 lat w terminie 12.07.2021r. - 16.07.2021r.
uczestniczyła w grach i zabawach animacyjnych oraz zajęciach warsztatowych w placówce,
wyjeździe do kina oraz do sali zabaw i parku trampolin, warsztatach tworzenia domków dla
owadów, wyjeździe do zagrody Alpak w Orzechowie, wyjeździe do Zagrody edukacyjnej
Konarzew Stajnia Lusi, gdzie wzięła udział w warsztatach „Mleczna droga”. W zajęciach
wzięło udział 15 osób.
3. Organizacji imprez patriotycznych, kulturalnych, integracyjno-rozrywkowych oraz
promocyjnych dla mieszkańców Gminy Szczerców.
W 2021 r. na terenie Gminy Szczerców zorganizowano następujące przedsięwzięcia o ww.
charakterze:
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1)

„Rodzina na tropie!”- plenerowa gra terenowa dla rodzin z okazji Dnia Dziecka. Gra
odbyła się w terminie 06.06.2021r. Obejmowała 8 stanowisk z warsztatami
rękodzielniczymi, szaradami, zagadkami i różnego typu zadaniami do wykonania
zlokalizowanymi na pl. Św. Floriana, kompleksie rekreacyjno - sportowym nad rzeką
Widawką i Wyspie w Szczercowie, nawiązującymi do historii Szczercowa i lokalnych
symboli. W przedsięwzięciu wzięło udział 13 zespołów rodzinnych liczących od 2 do 6
osób, składających się z dzieci i osób dorosłych. Gra zakończona była mini sesją zdjęciową,
w której wziął udział każdy z zespołów rodzinnych biorących udział w zabawie.

2)

„Świętojański weekend w Szczercowie” - cykl imprez plenerowych na „Wyspie”
w Szczercowie, w terminie 26-27.06.2021r., w tym:
a) „Szczercowskie wianki” - obejmujące tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański, występ grupy tamecznej B2B Crew, dyskotekę pod gwiazdami, spektakl
Teatru Tańca i Ognia „Mantikora” pt. „Noc kupały”.
b) „Świętojańska strefa dzieci” - obejmująca zabawę na dmuchańcach, warsztaty
wykonywania świętojańskich lampionów, pokaz baniek XXL, malowanie twarzy
i brokatowych tatuaży, zabawy animacyjne;
c)

Piknik motocyklowy - obejmujący: wystawę starych pojazdów, konkursy i pokazy dla
motocyklistów, zawody kajakowe dla dzieci i dorosłych, pokaz ratownictwa drogowego
w wykonaniu OSP Szczerców, koncert Orkiestry Dętej OSP Szczerców, plenerowa
dyskotekę. Piknikowi towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz dziecka chorującego
na dziecięce porażenie mózgowe.

d) Zlot Foodtrucków.
3)

„Kino na leżakach” - współorganizowane z Sołtysem i Radą Sołecką sołectwa Szczerców
kinowe pokazy plenerowe na „Wyspie” w Szczercowie. W ramach „Kina na leżakach”
odbyły się projekcje kinowe: w dniu 03.07.2021 r.: „Na noże”, w dniu 10.07.2021 r.: ”Futro
z misia”, w dniu 17.07.2021 r.: „Palm springs”, a także w dniu 13.08.2021 r.: „Gentleman
z rewolwerem”.

4)

Uroczystości patriotyczne z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy Cudu nad Wisłą
w dniu 15.08.2021r. Organizowane rokrocznie w Szczercowie, Chabielicach, Lubcu
i Magdalenowie.

5)

Dni Gminy Szczerców i Dożynki Gminne 2021- impreza plenerowa na „Wyspie
w Szczercowie” w dniach 21-22.08.2021r. W programie imprezy:
a)

Dni Gminy Szczerców w dn. 21.08.2021r. - koncert młodzieży z terenu Gminy
Szczerców, pokaz pole dance i animacje taneczne, koncert Tatiany Kopali, Magiczne
show, koncert Bartosza Jagielskiego, koncert CLEO, dyskoteka pod gwiazdami,
eksplozja kolorów, zabawy na dmuchańcach oraz animacje dla dzieci;

b) Dożynki Gminne 2021 w dn. 22.08.2021r. - Msza św. dziękczynna, korowód
dożynkowy oraz ceremoniał dożynkowy na „Wyspie” w Szczercowie, w którym wzięło
udział 16 delegacji wieńcowych reprezentujących sołectwa Gminy Szczerców, koncerty
Orkiestr Dętych ze Szczercowa i z Magdalenowa, występ ZPiT „Anilana”, dyskoteka
pod gwiazdami oraz animacje dla dzieci;
6)

Uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy
Szczercowskiej w Magdalenowie w dniu 06.09.2021r. W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele samorządu Gminy Szczerców oraz samorządów z terenu powiatu
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bełchatowskiego, uczniowie szkół, przedstawiciele stowarzyszeń oraz delegacje jednostek
OSP. Podczas uroczystości przy obelisku wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Magdalenów oraz
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szczercowie.
7)

Uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu
11.11.2021r. w Szczercowie, Chabielicach, Lubcu i Magdalenowie.

8)

„Rozpalmy wspólnie gminną choinkę” plenerowa impreza świąteczna na pl. św. Floriana
w Szczercowie w dniu 11.12.2021r. W ramach jarmarku bożonarodzeniowego odbyły się:
inauguracja świątecznej iluminacji w Szczercowie, degustacja potraw regionalnych
przygotowana przez KGW w: Borowej, Polowej, Dubiu, Szczercowskiej Wsi, Szczercowie,
Janówce, Podkluczu, Załużu, Osinach i Niwach, warsztat kreatywny wykonywania
choinkowych skrzatów, wizyta św. Mikołaja, Aniołka, Bałwanka, konkurs na najpiękniejszą
ozdobę choinkową, koncert młodzieży, koncert Kapeli Folkowej „Starzy Przyjaciele”,
spektakl – świąteczny buble show czyli magiczny pokaz baniek mydlanych.

9)

„Wigilia dla osób starszych i samotnych” w dniu 22.12.2021r. W ramach przedsięwzięcia
ze względu na brak możliwości organizacji stacjonarnego spotkania wigilijnego
zorganizowano świąteczne zestawy żywnościowe (tradycyjne dania wigilijne) dla osób
starszych i potrzebujących z terenu Gminy Szczerców – 100 szt., które następnie były
dystrybuowane przy współpracy z sołtysami, radnymi i GOPS Szczerców.

Ponadto w okresie od maja do września 2021 współorganizowano i współfinansowano
organizacje pikników sołeckich w miejscowościach: Załuże, Tatar, Lubiec, Dubie, Brzezie, Niwy,
Magdalenów, Podklucze.
Zapewniono obsługę techniczną i muzyczną pikniku sołeckiego w Kuźnicy Lubieckiej oraz
Pikniku wędkarskiego na „Wyspie” w Szczercowie, obsługę muzyczną Pikniku sołeckiego
w Polowej, Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, Święta pieczonego ziemniaka
w Osinach oraz obsługę techniczną - nagłośnienie uroczystości inauguracji Hufca ZHP
w Szczercowie.

8.2 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
Dzięki funkcjonowaniu biblioteki publicznej mieszkańcy Gminy Szczerców mogą czytać
książki i prasę, a także słuchać ebooków i audiobooków. Jednostka organizuje i prowadzi
rozmaite działania kulturalno-oświatowe, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka działa głównie w oparciu o dotację podmiotową. Kwota dotacji podmiotowej od
organizatora w roku 2021 r. wynosiła 233.000,00 zł. Budżet biblioteki zasiliła również dotacja
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, która
wyniosła 2.500,00 zł. Zakup nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość
i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych. Zakupiono książki dla różnych grup wiekowych, biorąc
pod uwagę ich potrzeby i sugestie. Na zbiory wydawnicze z dotacji podmiotowej przeznaczono
kwotę 10.770,45 zł.
Stan zatrudnienia na koniec roku wyniósł 3 osoby, w przeliczeniu na etaty 2,25.
W porównaniu do roku ubiegłego stan zatrudnienia nie uległ zmianie.
Wypełniając statutowe zadania biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory –
głównie książki. Poza książką papierową zbiory biblioteki stanowią także zbiory multimedialne –
audiobooki. Wychodząc na przeciw czytelnikom i trendom współczesnego świata biblioteka
zakupiła dostęp do „wirtualnej biblioteki” w aplikacji „empik go”. Dzięki niej użytkownik miał
dostęp do bogatej biblioteki dziesiątków tysięcy ebooków, audiobooków, komiksów, słuchowisk
i podcastów, które można w dowolnym momencie przeczytać lub odsłuchać na swoim urządzeniu
mobilnym.
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Ponadto gminna biblioteka przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych
Academica. Zbiory w postaci cyfrowej udostępniane są na miejscu w czytelni.
W dalszym ciągu biblioteka prenumeruje czasopisma popularnonaukowe, kulturalne,
społeczno-obyczajowe oraz rozrywkowe. Periodyki biblioteka udostępnia na miejscu, jak również
na zewnątrz. Dostępna ilość tytułów czasopism - 26. Roczny koszt prenumeraty to 2.002 zł.
Wszystkie działania, jakie podejmuje biblioteka publiczna, są bezpłatne dla jej użytkowników.
Podstawowe dane biblioteki z działalności merytorycznej ujęto w poniższych tabelach:
Liczba zarejestrowanych czytelników

978 osób

Czytelnicy aktywnie wypożyczający, w tym:

914 osób
Osoby uczące się

251

Osoby pracujące

346

Pozostali

317

Liczba wypożyczeń zbiorów bibliotecznych (egzemplarzy), w tym:

20830
Książki

19625

Czasopisma nieoprawne

1153

Zbiory multimedialne - audiobooki
Struktura wypożyczeń zbiorów bibliotecznych- książki (egzemplarzy), w tym:

52
19625

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

5051

Literatura piękna dla dorosłych

12940

Literatura popularnonaukowa

1634

Stan księgozbioru na 31.12.2021 r. (książki + audiobooki)

22962

Wpływ zbiorów 2021 r. (książki + audiobooki), w tym:

641

Zakup z dotacji organizatora

452

Zakup z dotacji MKiDN

100

Dary od instytucji i czytelników

89

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców na dzień 31.12.2021r. wyniosła 8
egzemplarzy, a liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców - 239 egzemplarzy.
Wskaźnik czytelnictwa w stosunku do wszystkich mieszkańców Gminy Szczerców wyniósł
11%.
Z ilości wypożyczonych książek wynika, że w 2021 r. statystycznie każdy z mieszkańców
gminy wypożyczył w ciągu roku ponad 2 książki. Z aktywnie korzystających czytelników
najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 25-44 lata. Wg zajęcia
najliczniejsza grupę stanowią osoby pracujące - 37,9%.
W roku 2021 odwiedziny w bibliotece wyniosły: 7955 osób, w tym:
• wypożyczalnia - 7188
• czytelnia - 767 (w tym: czytelnia internetowa: 232).
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GBP w Szczercowie
Formy działalności

liczba

Frekwencja na
imprezach
w formie
tradycyjnej

Frekwencja
na
imprezach
on-line
-

Wystawy

24

Spotkania autorskie i inne

-

-

Lekcje biblioteczne

4

66

-

Warsztaty plastyczne

10

81

-

Głośne czytanie

35

-

201

107

Przedstawienia teatralne, kukiełkowe

2
16 (w tym
5 on-line)
8

248

-

Przyjęcia wycieczek w bibliotece

1

10

-

Inne wydarzenia, w tym:

2

-

-

1

-

-

1

-

-

Teatrzyk kamishibai

Ogólnopolska kampania społeczna "Mała książka - wielki
człowiek" - realizacja projektu
Nauka języka angielskiego „Angielski na 5+” dla osób
w wieku 25 – 49 lat z wykształceniem średnim
i osób po 50 roku życia

-

Przez cały rok, sukcesywnie jest tworzona elektroniczna baza danych. Katalogowane są
zasoby biblioteczne w Systemie Sowa. Zbiory są skatalogowane w 100%. Wypożyczanie zbiorów
odbywa się elektronicznie. Do katalogu zbiorów jest bezpośredni dostęp ze strony internetowej
biblioteki: www.gbpszczercow.naszabiblioteka.com
Oprócz podstawowych zadań bibliotecznych tj. opracowanie, udostępnianie i wypożyczanie
w bibliotece prowadzone były prace mające na celu porządkowanie księgozbioru, czyli
sporządzano protokoły ubytków książek zniszczonych, zdezaktualizowanych itp. Wykreślono
z ksiąg inwentarzowych książki wycofane, nadając im numer ubytku.
W okresie pandemii biblioteka pracowała w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi
sanitarnymi i Biblioteki Narodowej. Wypożyczalnia była czynna cały rok, natomiast czytelnia
księgozbioru podręcznego i internetowa została ponownie uruchomiona od 1 lutego 2021 r.
Biblioteka była otwarta w godz. 9-17. Wszystkie zajęcia edukacyjno-kulturalne, głównie dla
dzieci odbywały się przy zmniejszonej frekwencji lub on-line w czasie rzeczywistym.
Ograniczenia sanitarne wpłynęły negatywnie na ofertę kulturalno - oświatową. Nie odbyło
się spotkanie autorskie, czy tematyczne warsztaty czytelnicze. Sytuacja pandemii utrudniła
czytelnikom wolny dostęp do książek. Książki podawał pracownik biblioteki.
Warto też wspomnieć, że biblioteka aktywnie włączyła się w zbiórkę książek dla Fundacji
Onkologicznej Rakiety w Katowicach, dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn św. Brata
Alberta w Łodzi oraz dla Fundacji Zmiana w Warszawie.
Biblioteka brała udział również w ogólnopolskiej akcji - Przerwa na wspólne czytanie Kinder.pl.
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8.3 Działania promocyjne Urzędu Gminy
Utrzymujący się od wiosny 2020 roku stan światowej pandemii COVID-19 wpłynął na
działania podejmowane przez Urząd Gminy Szczerców w zakresie promocji. Były one
modyfikowane w ciągu roku i dostosowywane do zmieniających się uregulowań prawnych
i wytycznych, przekazywanych przez odpowiednie instytucje rządowe. Tak, jak w poprzednim
roku, kanały gminnej promocji wykorzystywano na potrzeby komunikacji ogłoszeń sanitarnych,
informacji o wprowadzanych obostrzeniach, nowych zasadach pracy Urzędu Gminy
w Szczercowie oraz innych treści wynikających ze zmiany przepisów czy regulaminu
funkcjonowania Urzędu i podległych jednostek.
Promocja Gminy Szczerców od lat opiera się na idei małej Ojczyzny łączącej tradycję
i nowoczesność z innowacyjną i konkurencyjną gospodarką, własnym klimatem i specyfiką.
Otwartej na współpracę, tętniącej życiem, zabiegającej o stanie się czystym i zielonym zakątkiem
powiatu.
Istotnym elementem w działaniach promocyjnych są honorowe patronaty, udzielane przez
Wójta Gminy Szczerców. Zasady ich przyznawania określa regulamin – w roku 2021 udzielono
ich pięć na łączną kwotę 3.600 złotych. Znalazły się wśród nich: XII Powiatowe Zawody
Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP Powiatu Bełchatowskiego, Wojewódzkie Zawody Sportowo
– Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF MDP – 1/2010, IV Powiatowy Festiwal Piosenki
Polskiej "Moje serce to jest muzyk", Wojewódzkie Zawody strzeleckie – „Puchar lata. Szczerców
2021” oraz Gminny Konkurs Plastyczny pn. „(prze)Moc w rodzinie”.
Relacje z imprez i wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Szczerców zarówno
o charakterze kulturalnym, jak i sportowym, patriotycznym czy społecznym usłyszeć można było
m.in. w Polskim Radiu Łódź, Radiu Eska, obejrzeć w łódzkiej TVP3 czy bełchatowskim
DOLSACIE, ale też przeczytać w prasie regionalnej – głównie w Dzienniku Łódzkim, czy
Przeglądzie Bełchatowskim.
Artykuły poświęcone Gminie Szczerców publikowane były również w portalach internetowych:
belchatow.naszemiasto.pl oraz dziendobrybelchatow.pl
Urząd Gminy wydaje periodyk pod nazwą „Informator Szczercowski”, w którym
przedstawiamy ciekawe i ważne dla mieszkańców informacje. Czasopismo rozpowszechniane jest
nieodpłatnie w nakładzie ok. 2900 egzemplarzy. W roku 2021 ukazało się 5 numerów tej gazety.
Częstotliwość wydawania Informatora uwarunkowana jest głównie kalendarzem imprez
i potrzebą przekazania konkretnych wiadomości, istotnych z punktu widzenia mieszkańca Gminy
oraz gminnego Samorządu.
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Foto1: Okładka kwietniowego wydania Informatora Szczercowskiego

Ponadto siłami własnymi Urzędu realizowane są materiały filmowe, które oprócz transmisji
z posiedzeń Rady Gminy Szczerców dokumentują też wydarzenia z życia lokalnej społeczności –
do najchętniej oglądanych zaliczają się chociażby relacje z koncertów, dożynek, wspólnego
kolędowania, czy uroczystości szkolnych, prezentujących dorobek uzdolnionej młodzieży.
Od 5 lat prowadzony jest profil Gminy Szczerców na Facebooku. Z relacji mieszkańców
oraz z ilości udostępnień i wyświetleń zamieszczanych informacji wynika, że cieszy się on dużą
popularnością i jest znakomitym kanałem dotarcia do odbiorcy. Profil ten stanowi idealne
narzędzie komunikacji, szczególnie przydatne w kontaktach z młodszym wiekowo mieszkańcem
Gminy. Warto podkreślić skuteczność przekazu – zasięg postów to ponad 100 tysięcy odbiorców
(patrz foto2).
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Foto2: Przykład zasięgu facebookowego profilu Gminy Szczerców

Z analizy wyników oglądalności wywnioskować można, że trafiają one w gust odbiorców
i stanowią istotne uzupełnienie tradycyjnych treści, przekazywanych głównie w formie pisanej.
Każdy z dostępnych filmów ma oglądalność liczoną w tysiącach odtworzeń, a rozmieszczenie
geograficzne odbiorców wskazuje na całą Polskę i sporo krajów poza jej granicami, nie tylko na
gminę Szczerców i tereny bezpośrednio przylegające. Ilustruje to podział regionalny
użytkowników, zawarty na kolejnej ilustracji.

Foto3: Statystyka wyświetleń profilu Gminy Szczerców w oparciu o kraje użytkowników
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Analizując facebookową statystykę warto wspomnieć o jeszcze jednej wartości liczbowej.
Fotografia nr 4 pokazuje zasięg przykładowych postów. Lektura danych wskazuje, że
publikowane posty rzadko osiągają wartość poniżej 2 tysięcy odbiorców. To stały trend,
dowodzący silnej potrzeby wymiany informacji i pozostawania w kontakcie przez miejscową
ludność. Aby utrzymać te wskaźniki codziennie dokładane są starania, by dobór treści oraz
sposób ich prezentacji jak najbardziej odpowiadał oczekiwaniom odbiorców.

Foto4: Przykładowa statystyka postów z września 2021

Poza działalnością na polu tzw. social mediów na bieżąco aktualizowana jest strona
www.szczercow.pl
Ponadto w 2021 roku skorzystaliśmy z promocji gminy w postaci uczestnictwa w publikacji
książkowej, prezentującej region łódzki. Książka pod tytułem: „ekoŁódzkie. Przyszłość
i rozwój” zawiera wizytówki samorządów regionu łódzkiego, a rozdział poświęcony Gminie
Szczerców opisuje krótko historię, walory turystyczne oraz specyfikę naszej Gminy. Tekst
uzupełniają materiały fotograficzne.
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Foto5: Strona poświęcona gminie Szczerców w albumie „ekoŁódzkie. Przyszłość i rozwój”
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9. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I INWESTYCJE
W roku 2021 Gmina zrealizowała zamówienia publiczne na kwotę 14.246.063,28 zł netto,
w tym: udzielono 7 zamówień realizowanych w ramach procedury uproszczonej publikowanych
w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz jedno ogłoszenie
powyżej progu unijnego na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie publikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W ramach programu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców udzielono 139 dofinansowań dla
mieszkańców w tym: 22 instalacji fotowoltaicznych, 59 ekologicznych pieców, 24 pomp ciepła,
10 instalacji solarnych i 24 instalacje gazowe.
W ramach programu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na
dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej udzielono 26
dofinansowań.
Ponadto zrealizowano między innymi następujące inwestycje w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny 6 pomp sieciowych w hydroforni w m.
Chabielice Gmina Szczerców.
Budowa zadaszenia poletka osadowego oczyszczalni ścieków o powierzchni 344 m2.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska – Etap I o długości 338 mb
w pasie drogi wojewódzkiej nr 480.
Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczerców.
Remont chodników w gminie Szczerców: miejscowość Chabielice (wymiana nawierzchni
na pow. ok 603m2, przełożenie nawierzchni na powierzchni ok. 532mb),
Wyremontowano i przebudowano drogi gminne i drogi wewnętrzne tj.:
• remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie o dł. około 700 mb.
• remont drogi gminnej w m-ci Dubie o dł. około 1230 mb.
• rozbudowa drogi gminnej 101073E w miejscowości Niwy Małe o dł. około 1000,00
mb.
• przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze o dł. około 640 mb.
• budowa drogi gminnej w miejscowości Grudna o dł. około 640 mb.
• przebudowano drogę wewnętrzną w m. Kuźnica Lubiecka o dł. około 420 mb.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczerców w:
• m. Chabielice dz. nr 589 zamontowano 4 szt. opraw wraz ze słupami oraz około 230
mb linii kablowej,
• sołectwo Rudzisko zamontowano 2 szt. opraw wraz ze słupami oraz około 200 mb linii
kablowej,
• m. Niwy zamontowano 2 szt. opraw wraz ze słupami oraz około 250 mb linii kablowej,
• m. Podżar zamontowano 2 szt. opraw wraz ze słupami oraz około 155 mb linii
kablowej,
• oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Praga,
• sołectwo Polowa zamontowano 2 szt. opraw wraz ze słupami oraz około 200 mb linii
kablowej.
Zamontowano lampy hybrydowe: 1 szt. przy kąpielisku w Szczercowie, 1 szt. w m.
Kieruzele dz. nr 365 oraz w m. Chabielice dz. nr 266/3.
Zakupiono ciągnik rolniczy o mocy 116KM dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Centrum Rehabilitacji
w Szczercowie o mocy 20 kWp – złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
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11.
12.

Wymieniono ogrodzenie frontowe terenu przyszkolnego w m-ci Chabielice.
Ponadto ogłoszono zamówienie publiczne w ramach „Polskiego Ładu”: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Szczerców: Szczercowska Wieś - Dubie, ul. Tenusa i ul. Malinowa
w Szczercowie oraz Brzezie.
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10. URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Szczercowie działa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 709 z późn. zm.) i realizuje zadania
z zakresu administracji rządowej, jako zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.
W 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego realizował zadania wynikające z ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego, zadania wynikające
z innych przepisów prawnych, związane z przetwarzaniem danych osobowych w Rejestrze Stanu
Cywilnego.
W roku 2021 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczercowie:
• sporządzono 103 akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony – rejestracja
bieżąca jak i transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego);
• dokonano łącznie 19 sprostowań, unieważnień i uzupełnień w aktach stanu cywilnego;
• wydano 756 odpisów aktów stanu cywilnego;
• wydano łącznie 42 zaświadczenia (zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności
wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa, oświadczenia o uznaniu ojcostwa, powrót
rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa);
• zarejestrowano 78 wzmianek w aktach stanu cywilnego;
• dodano 441 przypisków do aktów stanu cywilnego;
• przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC (migracja) 601 aktów stanu
cywilnego;
• usunięto w systemie 137 niezgodności;
• przekazano do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 14 ksiąg
archiwalnych z zakresu stanu cywilnego;
• przygotowywano jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego (odznaczono 42 pary medalem
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie).
Realizowano również zadania z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
W 2021 r. z zakresu spraw związanych z dowodami osobistymi:
• Wydano 492 dowody osobiste;
• Przyjęto 65 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
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11. BUDOWNICTWO, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA
I GOSPODARKA KOMUNALNA
11.1 Obowiązujące dokumenty planistyczne
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie Gminy Szczerców obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte
Uchwałami Rady Gminy Szczerców
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Uchwała Nr XXXVII/173/98 Rady Gminy Szczerców z dnia 17 czerwca 1998r., w sprawie zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców polegającego na
zmianie terenów upraw polowych we wsi Podklucze na tereny przeznaczone pod usługi oraz we wsi
Chabielice z terenów upraw polowych na tereny pod budownictwo zagrodowe z udziałem
jednorodzinnego (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15 z dnia 9 września 1998r., poz. 220)
Zmiany Fragmentu Miejscowego planu ogólnego zag. przestrzennego Gminy Szczerców
wynikająca z ZTE Budowy odkrywki Szczerców zatwierdzona Uchwałą Nr X/66/03 Rady Gminy
Szczerców z dnia 4 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 września 2003r., Nr 254,
poz. 2267)
Uchwała Nr XXVI/164/08 Rady Gminy Szczerców z dnia 11 grudnia 2008r., w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szczerców w zakresie trasy linii
elektroenergetycznej 400 kV Bełchatów – Trębaczew (Dz.U. Woj. Łódzkiego z dnia 21 stycznia
2009r., Nr 4, poz. 10)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców zatwierdzony
Uchwałą Nr XXVII/170/08 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 4 z dnia 21 stycznia 2009r., poz. 11)
Uchwała Nr XXII/185/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 18 października 2012r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze
ewidencyjnym 639, położonej w miejscowości Szczerców, z przeznaczeniem na cele budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 listopada
2012r., poz. 3924)
Uchwała Nr XXX/266/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 maja 2013r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 1 lipca 2013r., poz. 3450)
Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Szczerców z dnia 20 maja 2015r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2015r., poz. 2517)
Uchwała Nr XXIV/253/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017r., poz. 285)
Uchwała Nr XXIX/331/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2017r., poz. 2347)
Uchwała Nr XXXII/358/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 18 lipca 2017r., poz. 3295)
Uchwała Nr XLII/448/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców
(Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 maja 2018r., poz. 2652)
Uchwała Nr XLII/449/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ewid. 835/3 położonej w
miejscowości Szczerców w gminie Szczerców (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 maja 2018r.,
poz. 2653)
Uchwała Nr XLIII/456/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 maja 2018r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Szczerców (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2018r., poz. 3185)
Uchwała Nr XLVII/498/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 września 2018r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Chabielice i Chabielice Kolonia (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 października 2018r., poz. 5314)
Uchwała Nr XI/114/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 września 2019r. w sprawie uchwalenia
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16.

17.

18.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego
,,Wyspa” w Szczercowie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 października 2019r., poz. 5646)
Uchwała Nr XXIII/266/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w
Szczercowie (Dz.U. Woj. Łódzkiego za dnia 9 marca 2021r., poz. 1070)
Uchwała Nr XXXI/341/21 Rady Gminy Szczerców dnia 29 października 2021 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Szczerców (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2021r., poz. 6399)
Uchwała Nr XXX/336/21 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców,
Grudna, Podklucze, Załuże (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2021 r., poz. 5953)

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców
Na terenie Gminy Szczerców obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców uchwalone w 2014 roku. Dokument został
przyjęty Uchwałą Nr XLV/405/14 z dnia 04.11.2014r.
W studium wskazane zostały działania mające wpływ na rozwój Gminy Szczerców, do których
w szczególności należy zaliczyć:
1)
wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej,
2)
wyznaczanie terenów przemysłowych, które stwarzają możliwość lokalizacji nowych firm
i zakładów, tworzących miejsca pracy i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego
gminy:
3)
wyznaczanie nowych terenów funkcji zabudowy letniskowej terenów sportu i rekreacji oraz
usług turystyki;
4)
ważniejsze szlaki i trasy turystyczne (piesze, rowerowe, konne) oraz ścieżki dydaktyczne;
5)
wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowousługowej;
6)
wyznaczenie terenów o dominującej funkcji zabudowy usługowej oraz zieleni urządzonej;
7)
wyznaczenie terenów, użytkowanych rolniczo.
3. Strategia Rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016 – 2025 wraz z Planem Rozwoju
Lokalnego na lata 2016 – 2022 przyjęta została Uchwałą Nr XVIII/184/16 Rady Gminy
Szczerców z dnia 21 kwietnia 2016 roku.
Powyższy dokument strategiczny określa cele strategiczne i źródła ich finansowania, ogólne
zasady doboru środków finansowych, rozmiary i uwarunkowania źródeł finansowania,
harmonogram realizacji zadań strategicznych.
4. ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczerców na lata 2018 – 2021
uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” przyjęty Uchwałą Nr XLVI/490/18 Rady
Gminy Szczerców z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
Program określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe,
które odnoszą się do aspektów środowiskowych. Dokument obejmuje omówienie kierunków
ochrony środowiska w gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony
przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.
W opracowaniu znajduje się m.in. identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska,
w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.
5. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczerców na lata 2016 – 2020 przyjęty
Uchwałą Nr XIX/192/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 maja 2016 roku.
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Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji
emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2.W ramach
prac nad niniejszym dokumentem wykonano inwentaryzację źródeł niskiej emisji dla Gminy
Szczerców.
6. ,,Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szczerców”
przyjęty Uchwałą Nr XXV/224/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2012 roku.
7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017–2020 przyjęty Uchwałą Nr
XXVIII/312/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017 roku.
Na terenie Gminy Szczerców ochronie kulturowej na podstawie przepisów odrębnych
podlegają:
• obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków;
• obiekty i obszary zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
• stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków;
• stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Gmina Szczerców posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020
przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/312/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017 roku. Do
najcenniejszych zabytkowych obiektów budowlanych w gminie należy przede wszystkim
drewniana kaplica cmentarna pw. św. Barbary z I połowy XVIII wieku.
Bardzo cenny jest również ceglany dwór klasycystyczny wraz z parkiem podworskim z lat 30tych XIX wieku. Dwór zlokalizowany jest na sztucznej wyspie otoczonej fosą w miejscowości
Lubiec.
Wysoką wartość przedstawiają także: murowana kaplica p.w. św. Trójcy z II połowy XVII wieku
zlokalizowana w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Szczercowie, drewniana figurka
św. Floriana z połowy XVIII wieku zlokalizowana w Szczercowie na Placu św. Floriana, ceglana
kapliczka murowana z II połowy XVIII wieku zlokalizowana w Szczercowie przy ul. Cmentarnej
oraz drewniana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z połowy XVIII wieku zlokalizowana
w Szczercowie przy ul. Kącik.
Ogółem gminna ewidencja zabytków obejmuje 26 obiektów i 1 obszar (układ urbanistyczny
Szczercowa). Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami
ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
Na terenie gminy znajduje się 265 stanowisk archeologicznych.

11.2 Dokumenty planistyczne uchwalone w 2021 roku
11.2.1 Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców
1.

2.

3.

Uchwała Nr XXIII/266/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w
Szczercowie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego za dnia 9 marca 2021r., poz. 1070)
Uchwała Nr XXXI/341/21 Rady Gminy Szczerców dnia 29 października 2021 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy
Szczerców (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2021r. poz. 6399)
Uchwała Nr XXX/336/21 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Szczerców dla części obrębów: Szczerców,
Grudna, Podklucze, Załuże (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2021r., poz. 5953)

W/w plany dotyczą obrębu Szczercowa oraz obrębów: Grudna Załuże, Podklucze.
W zmienianych planach, zwłaszcza dotyczących obszaru Szczercowa, uwzględniono zapisy
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umożliwiające realizację planowanych inwestycji gminnych jak trybuny, budowę osiedla przy ul.
Mokrej oraz rozbudowę zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej.
Decyzje wydane w roku 2021 w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustalające warunki zabudowy:
1) 12 decyzji celu publicznego,
2) 109 decyzji o warunkach zabudowy.
Decyzje te dotyczyły głównie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
oraz inwestycji związanych z fotowoltaiką. Decyzje celu publicznego dotyczyły rozbudowy
infrastruktury.
11.2.2 Programy
W 2021 roku opracowano „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2021 roku przyjęty
Uchwałą Nr XXV/288/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 marca 2021r., zmieniony
Uchwałą Nr XXXOO/354/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 listopada 2021r.
W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2021 roku przyjęto do schroniska i zapewniono opiekę
29 bezdomnym psom; psy przekazano do adopcji.
W 2021 roku realizując ,,Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Szczerców” przyjęty Uchwałą Nr XXV/224/12 Rady Gminy Szczerców z dnia
28 grudnia 2012r. od mieszkańców z terenu Gminy Szczerców odebrano i przekazano do
unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych 109,465 Mg płyt eternitowych,
które pochodziły z pokryć budynków mieszkalnych i gospodarczych. Koszty jakie poniosła gmina
na ten cel wyniosły 45.751,99 zł. Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 30.996,00 zł.

11.3 Gospodarka odpadami
W 2021 roku odebrano i zebrano od właścicieli nieruchomości 2.569,532 Mg odpadów
komunalnych. Odpadów zmieszanych odebrano łącznie 1.133,30 Mg. Chociaż jest to wzrost
w stosunku do lat wcześniejszych, to udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy w 2021 r. wyniósł 37,1 %.
Udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej masie odbieranych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Szczerców systematycznie maleje, co jest korzystną sytuacją
świadczącą o wzroście efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.
Ilość odpadów komunalnych odbieranych z obszaru Gminy Szczerców systematycznie
rośnie. W 2021 r. z obszaru gminy odebrano o 9,4 % (262,3 Mg) odpadów komunalnych więcej
niż w 2020 r. oraz o 46,7 % (973,3 Mg) więcej niż w roku 2016.
W 2021 r. z obszaru Gminy Szczerców odebrano 438,660 Mg bioodpadów stanowiących
odpady komunalne. Udział odebranych odpadów zielonych w łącznej masie odebranych odpadów
komunalnych z obszaru gminy w 2021 r. wyniósł 14,4 %.
W 2021 r. w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych
z obszaru gminy powstało 464,850 Mg pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
i z mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały
zeskładowane.
W 2021 r. zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Szczerców przetwarzane
były w instalacji komunalnej w Dylowie A prowadzonej przez przedsiębiorstwo EKO-Region Sp.
z o.o. Efektywność przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 2021r. w wymienionej
powyżej instalacji wyniosła 64,5 %. Z przetworzenia 1 133,3 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych powstało 402,6 Mg pozostałości przekazanych do składowania.
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W 2021 r. z obszaru Gminy Szczerców do termicznego przekształcenia przekazano 19,720
Mg odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony). Odpady przetworzono termicznie w instalacji
Cementownia Warta S.A.
Na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zlokalizowany w miejscowości Kolonia Szczercowska. W 2021 r. w w/w punkcie zebrano 486,
410 Mg odpadów komunalnych. Udział odpadów zebranych w PSZOK w łącznej masie
odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy wyniósł 15,9%.
Gmina corocznie przeprowadza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Po przeprowadzeniu analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Szczerców za 2021 r. należy stwierdzić, iż system
gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje dobrze. Najważniejszym zadaniem Gminy
Szczerców jest intensyfikacja prowadzenia działań edukacyjnych oraz organizacyjnych
wpływających na zmniejszenie masy wytwarzanych i odbieranych z terenu gminy zmieszanych
odpadów komunalnych.

11.4 Gospodarka ściekami
W 2021 roku firmy prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odebrały z obszaru gminy od właścicieli
nieruchomości łącznie ok. 779 m3 ścieków bytowych, które trafiły do stacji zlewnych (dane ze
sprawozdań podmiotów odbierających).

11.5 Wodociągi i kanalizacja
Dane Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców o wodociągach i kanalizacji
Stan na 31.12.2021 r.
Ilość ujęć wody: 1
Ilość oczyszczalni ścieków: 6
Sieć wodociągowa: 163,29 km przybyło 0,89 km
Ilość przyłączy 3296 – przybyło 52
Sprzedaż wody:
HURT – 124 tys. m3
Gospodarstwo Domowe – 316 tys. m3
Użyteczność publiczna – 13 tys. m3
PHU + cele produkcyjne – 94 tys. m3
Zakup wody 3000 m3 (Kluki)
Ilość awarii sieci – 17
Sieć kanalizacyjna: 73,1 km – przybyło 0,17 km
Ilość przyłączy – 2066 – przybyło 34
Ścieki odprowadzone:
−
Gospodarstwo Domowe – 181 tys. m3
−
Użyteczność publiczna – 7,6 tys. m3
−
PHU + cele produkcyjne – 13 tys. m3
−
Ścieki dowożone – 1033 m3

11.6 Program „Czyste powietrze”
W listopadzie 2019 r. Gmina Szczerców podpisała porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie wspólnego
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realizowania programu "Czyste powietrze". Porozumienie zostało aneksowane w 2020 roku,
celem dostosowania jego treści do zmieniającego się od maja 2020 r. Regulaminu Programu,
uwzględniającego dwie grupy Beneficjentów – w zależności od wysokości deklarowanych przez
nich dochodów. W roku 2021 podpisano kolejny aneks do umowy o współpracy, zakładający
partycypowanie WFOŚiGW w Łodzi w kosztach funkcjonowania gminnego Punktu
Konsultacyjnego oraz wprowadzającego trzecią grupę Beneficjentów.
Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.
Uruchamiając Punkt Konsultacyjny w Szczercowie władze gminy chciały ułatwić
mieszkańcom skorzystanie z programu prowadzonego przez wojewódzkie oddziały Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uznano, że łatwiejszy dostęp do wsparcia
finansowego pozwoli szybciej wyeliminować z użycia stare, węglowe piece, a mieszkańcom
łatwiej będzie przygotować wniosek o dotację przy udziale wykwalifikowanego wsparcia
pracownika urzędu gminy.
Punkt działa w godzinach pracy Urzędu, a pracownik na bieżąco obsługuje petentów, udzielając
informacji, pomagając w wypełnieniu dokumentów i zapewniając komunikację z Funduszem.
W 2021 roku z pomocy oferowanej przez gminny punkt konsultacyjny korzystali nie tylko
mieszkańcy Gminy Szczerców, ale i zainteresowane osoby z ościennych miejscowości.
Kilkanaście wniosków przygotowano tu dla mieszkańców Ruśca, Kluk, Gminy Bełchatów czy
samego Bełchatowa. Być może złożonych wniosków byłoby więcej, gdyby nie pandemia
COVID-19, która mocno ograniczyła funkcjonowanie urzędów, jak i aktywność potencjalnych
beneficjentów. Finalnie bilans roczny wykazał 55 złożonych wniosków o dotację na łączną kwotę
ok. 750 tysięcy zł.

