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Szanowni Państwo 

 

 

Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy 

o Samorządzie gminnym oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Inowłódz za 

2018 rok”, który stanowi punkt odniesienia do strategicznego planowania rozwoju naszej 

Gminy. Raport to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy 

w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania w 2018 roku. Najważniejszym z jego 

założeń jest zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum życia Gminy w oparciu 

o udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje, pozyskane i przetworzone na 

potrzeby tego dokumentu. Podkreślić należy fakt, iż Raport jest nie tylko monografią, 

opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem informacji 

o aktualnym stanie, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzję o ścieżkach dalszego 

rozwoju naszej małej Ojczyzny. Skupienie wysiłków na najistotniejszych przedsięwzięciach 

stanowi obowiązek zarówno obecnych, jak i przyszłych jej włodarzy, a od organizacji, 

instytucji, przedsiębiorstw, a w szczególności mieszkańców wymaga aktywnego 

współdziałania w ich realizacji. Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania 

wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Przy opracowaniu 

„Raportu o stanie Gminy Inowłódz za 2018 rok” korzystaliśmy z materiałów, 

w szczególności dostępnych w Urzędzie Gminy Inowłódz i gminnych jednostek 

organizacyjnych. Dzięki temu publikacja zawiera informacje pozwalające ocenić stan 

i tempo rozwoju naszej Gminy w ostatniej kadencji samorządu, tj. latach 2014 - 2018 oraz 

przeanalizować na tej podstawie różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-

gospodarczym Gminy Inowłódz na przestrzeni kilku poprzedzających lat.  

Przedkładam ten Raport Radzie Gminy Inowłódz, wszystkim zainteresowanym, 

a w szczególności mieszkańcom Gminy, licząc na dalsze zaangażowanie i pomoc 

w realizacji wytyczonych celów na kolejne lata. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Inowłódz 

Bogdan Kącki 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY INOWŁÓDZ 

Gmina Inowłódz jest gminą wiejską zlokalizowaną we wschodniej części województwa łódzkiego, 

południowo -wschodniej części powiatu tomaszowskiego po obu stronach rzeki Pilicy. Od miasta 

Łódź oddalona jest o ok. 75 km, natomiast od Tomaszowa Mazowieckiego zaledwie o ok. 15 km. 

Inowłódz sąsiaduje z siedmioma innymi gminami, a mianowicie: Tomaszów Mazowiecki od 

zachodu, Lubochnia od północnego-zachodu, Czerniewice i Rzeczyca od północy, Poświętne od 

wschodu, Opoczno od południowego-wschodu oraz Sławno od południa. W skład Gminy Inowłódz 

wchodzi 10 sołectw, w tym 11 miejscowości: Brzustów, Dąbrowa, Inowłódz, Konewka, 

Królowa Wola, Liciążna, Poświętne, Spała, Zakościele, Żądłowice oraz Teofilów. Gmina 

Inowłódz obejmuje swym zasięgiem 98 km2, co stanowi 9,6% powierzchni ogólnej powiatu 

tomaszowskiego, oraz zaledwie 0,54% województwa łódzkiego. Według stanu na dzień 31.12 2018 

roku liczba ludności Gminy wynosiła 3 837.  

Powierzchnia gruntów leśnych zajmuje tu aż 5694,4 ha, co stanowi 58,2% jej całkowitej 

powierzchni. Dla porównania średnia lesistość dla obszaru Polski wynosi 29%, a woj. Łódzkiego 

14%. W kompleksach leśnych dominują bory sosnowe. Warto także wspomnieć, iż na terenie 

Gminy występują następujące formy ochrony przyrody: 4 rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, 

2 obszary Natura 2000, 153 pomniki przyrody, 3 użytki ekologiczne oraz 1 zespół przyrodniczo - 

krajobrazowy.  

II. WŁADZE GMINY 

1. W wyborach samorządowych poprzedzających kadencję 2014 – 2018 Wójtem Gminy 

wybrano Bogdana Kąckiego, te same wybory wyłoniły Radę Gminy Inowłódz w osobach: Jacek 

Baran, Mirosława Olas, Piotr Gawęda, Zbigniew  Niemiec, Piotr Krotosz, Arkadiusz Łon, Jolanta 

Bilska, Marek Leszczyński, Piotr Kamiński, Sławomir Rozwadowski, Wacław Chachuła, Robert 

Pawłowski, Janusz Wilkowiecki, Ewa Korzeniewska, Roman Rodakowski. Zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 01.12.2014 roku Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany 

Wacław Chachuła, zaś jego zastępcami zostali Ewa Korzeniewska i Robert Pawłowski. W 

wyborach uzupełniających 4 kwietnia 2016 roku w miejsce zmarłego Jacka Barana wybrana 

została Monika Dróżdż. 

Kolejne wybory samorządowe rozpoczynające kadencję 2018 - 2022, które odbyły się 21 

października 2018 roku, przyniosły zwycięstwo w I turze, dotychczasowemu Wójtowi Bogdanowi 

Kąckiemu. Nowy skład Rady Gminy Inowłódz przedstawia się następująco: Jolanta Bilska, 

Monika Drużdż, Piotr Gawęda, Piotr Kamiński, Ewa Korzeniewska, Piotr Krotosz, Marek 

Leszczyński, Arkadiusz Łon, Małgorzata Małek, Zbigniew  Niemiec, Mirosława Olas, Robert 

Pawłowski, Roman Rodakowski, Sławomir Rozwadowski, Janusz Wilkowiecki. Zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Inowłódz z dnia 20.11.2018 roku Przewodniczącym Rady Gminy został 

wybrany Robert Pawłowski, zaś jego zastępcami zostali Ewa Korzeniewska i Piotr Gawęda. 

III. DEMOGRAFIA, BEZROBOCIE, AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I SPOŁECZNA  

Według stanu na dzień 31.12 2018 roku liczba stałych mieszkańców Gminy wynosiła 3.837, z 

czego około 52% stanowią kobiety i 48% mężczyźni. Analiza ostatnich 5 lat dowodzi, że liczba 

mieszkańców nieznacznie spada. Od 2014 roku notujemy spadek w ilości 75 stałych mieszkańców. 

W roku 2014 liczba urodzeń wynosiła - 45, zaś w roku 2018 - 27. Istotną miarą poziomu życia 

mieszkańców jest stopa bezrobocia. Niezależnie od wniosków dotyczących potencjalnych przyczyn 

tego zjawiska w naszej Gminie, liczby przedstawiają pozytywną tendencję w tym zakresie, a 

mianowicie, bezrobotnych ogółem: rok 2014 – 214 osób, rok 2017 – 123 osoby i ta tendencja 
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utrzymuje się w roku 2018. Na uwagę zasługuje fakt, że w grupie bezrobotnych ogółem maleje 

odsetek kobiet, 2015 rok – 48%, 2018 rok – 45%. 

Na dzień 31.12.2018 roku na terenie Gminy Inowłódz działało 211 zarejestrowanych oraz 179 

aktywnych podmiotów gospodarczych. Trzeba zauważyć, że w obydwu przypadkach obserwujemy 

wzrost liczby podmiotów w stosunku do lat  poprzednich.    

IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2018 roku 

1. Uchwała Nr XLI/248/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Łódzkiemu na wykonanie prac przygotowawczych związanych z rozbudową 

drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 

116192 i nr 116197E wraz z budową chodnika oraz zatok autobusowych w miejscowości 

Liciążna. 

Uchwała została zrealizowana. Na podstawie powyższej uchwały została podpisana 

umowa z Województwem Łódzkim o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 116 235 

zł  na realizację w/w przedsięwzięcia. Środki zostały przekazane 8 czerwca 2018 r. 

2. Uchwała Nr XLI/249/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.                           

Uchwała została zrealizowana. Podjęcie powyższej uchwały pozwoliło na wyznaczenie 

nowo wybranego sołtysa Sołectwa Konewka na inkasenta podatków lokalnych. W 

związku ze zmianą sołtysa w Sołectwie Konewka niezbędne było dostosowanie uchwały. 

3. Uchwała Nr XLI/250/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie 

Gminy Inowłódz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji. 

Uchwała została zrealizowana. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o 

finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203),  

w związku z wprowadzonymi zmianami, organ stanowiący w drodze uchwały 

zobowiązany był do uchwalenia nowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy. Zdaniem Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zapisy w w/w uchwale dot. kontroli były 

nader szczegółowe dlatego zostały zmienione uchwałą Nr XLII/256/2018 z dnia 

28.02.2018 r. 

4. Uchwała Nr XLI/251/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości (dz. nr 432 w Żądłowicach).  Uchwała została zrealizowana.  Dnia 

25 lipca 2018 roku zgodnie z decyzją  Wojewody Łódzkiego  Gmina Inowłódz stała się 

właścicielem dz. nr 432 w Żądłowicach użytkowanej jako droga publiczna.  

5. Uchwała Nr XLI/252/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 0,0130 ha z dz. nr 3736  

w Inowłodzu).                

Uchwała została zrealizowana. Dnia 02.02.2018 roku została podpisana umowa 

dzierżawy gruntu Nr 6845/2/2018 na okres 2lat z dotychczasowym dzierżawcą.  

6. Uchwała Nr XLI/253/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum 

Kultury w Inowłodzu. 
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Uchwała została zrealizowana. Zmianie uległa treść § 13 ust. 2 otrzymując brzmienie 

„Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W 

przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego”. 

7. Uchwała Nr XLII/254/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033.  

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z art. 230 ust 6 ustawy  

o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie nie później niż uchwałę 

budżetową. Na podstawie powyższej dyspozycji ustawowej Rada Gminy Inowłódz 

uchwałą Nr XL/242/2016  z dnia 28 grudnia 2017 r uchwaliła Wieloletnią Prognozę 

finansową Gminy Inowłódz na lata 2017-2030. W ciągu roku dokonano wiele zmian: 

Uchwała Nr XLII/254/2018  z dnia 28 lutego 2018 r. 

Uchwała Nr XLIII/263/2018  z dnia 29 marca 2018 r. 

Uchwała Nr XLIV/274/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Uchwała Nr XLVI/281/2018  z dnia 30 maja 2018 r. 

Uchwała Nr XLVII/284/2018  z dnia 28 czerwca 2018 r. 

8. Uchwała Nr XLII/255/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018.  

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych 

uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 

przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 

nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Na podstawie powyższej 

dyspozycji ustawowej Rada Gminy Inowłódz uchwałą Nr XL/243/2016  z dnia 28 

grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Gminy Inowłódz na rok 2018. W toku wykonywania 

budżetu dokonano wiele zmian: 

Uchwała Nr XLII/255/2018  z dnia 28 lutego 2018 r. 

Uchwała Nr XLIII/264/2018  z dnia 29 marca 2018 r. 

Uchwała Nr XLIV/275/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Uchwała Nr XLV/277/2018  z dnia 11 maja 2018 r. 

Uchwała Nr XLVI/282/2018  z dnia 30 maja 2018 r. 

Uchwała Nr XLVII/284/2018  z dnia 28 czerwca 2018 r. 

9. Uchwała Nr XLII/256/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych 

na terenie Gminy Inowłódz, trybu przeprowadzenia kontroli, prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.  

Uchwała została zrealizowana.  Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, 

stanowi podstawę do prawidłowego udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego 

przedszkola i szkoły podstawowej działającej na terenie Gminy Inowłódz. 

10. Uchwała Nr XLII/257/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wojciechowskiego w miejscowości Spała w 

gminie Inowłódz”.  

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego w dniu 28 maja 2018 r. Uchwała dotyczy m.in. terenu po ZUK 

przeznaczonego do sprzedaży. Ustanowienie planu miało na celu m.in. określenie 

sposobu zagospodarowania działki po ZUK aby nie dopuścić do sytuacji budowy obiektu 

nie pasującego swym wyglądem do historycznego charakteru Spały.  
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11. Uchwała Nr XLII/258/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

Uchwała zrealizowana. Przedmiotem zamiany są grunty leśne - gminne na grunty lasów 

stanowiące drogi dojazdowe do osiedla Konewka i osiedla Ogród  w Spale. Gmina 

Inowłódz dnia22.05.2018 roku zgodnie z pismem Nadleśnictwa Spała uzyskała zgodę na 

dokonanie notarialnej zamiany nieruchomości gruntowych Skarbu   Państwa  w 

zarządzie Państwowego Gospodarstwa  Leśnego  Lasy Państwowe Nadleśnictwa Spała 

na oferowane przez Gminę Inowłódz nieruchomości. Dnia 27.08.2018 r. został podpisany 

Akt Notarialny Rep nr 5088/2018 zamienianych nieruchomości, natomiast dnia 

05.09.2018 r. dokonano protokólarnego przejęcia zamienianych gruntów. 

12. Uchwała Nr XLII/259/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowłódz.                                       

Uchwała jest realizowana. Wynajem lokali mieszkalnych odbywa się zgodnie z uchwałą. 

13. Uchwała Nr XLI/260/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Inowłódz.  

Uchwała jest realizowana. Sprzedaż lokali mieszkalnych będących w zasobach gminnych 

odbywa się zgodnie z Uchwałą. 

14. Uchwała Nr XLII/261/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowłódz na lata  2018-2022. 

Uchwała jest  realizowana. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Inowłódz  

odbywa się zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem.    

15. Uchwała Nr XLII/262/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Inowłódz na rok 2018”.  

Uchwała jest realizowana. W ramach programu gmina realizuje   następujące zadania: 

odławianie bezdomnych zwierząt, miejsce w schronisku, adopcje, sterylizacje, kastracje, 

usypianie ślepych miotów, dokarmianie. Prowadzi edukacje w zakresie traktowania 

zwierząt. 

16. Uchwała Nr XLIII/263/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy    

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033. -patrz punkt 7. 

17. Uchwała Nr XLIII/264/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018. - patrz punkt 8. 

18. Uchwała Nr XLIII/265/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości.  

Uchwała dotyczyła wydzierżawienia terenu przy ul. Zamkowej w Inowłodzu 

dotychczasowemu dzierżawcy. Nie została zrealizowana ponieważ dzierżawca 

zrezygnował z dzierżawy z dniem 09.04.2018 roku. 

19. Uchwała Nr XLIII/266/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości.  

Uchwała została zrealizowana. Dnia 05.04.2018 roku została podpisana umowa z 

dotychczasowym dzierżawcom na dzierżawę turbiny i terenu wokół w Spale z terminem 

do 31.12.2018 roku.  

20. Uchwała Nr XLIII/267/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie nabycia do zasobów mienia 

komunalnego gruntów stanowiących własność osoby fizycznej.                      
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Uchwała w trakcie realizacji. Dnia 05.06.2018 r. został sporządzony protokół  z rokowań 

nabycia działki 66/1 o pow.50 m
2 

na przedłużenie drogi gminnej w Liciążnej od osoby 

fizycznej.  

21. Uchwała Nr XLIII/268/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele i 

Inowłódz w Gminie Inowłódz – rejon kościółka św. Idziego.  

Uchwała w trakcie realizacji. Gmina oczekuje na uwolnienie środków finansowych celem 

rozpisania przetargu. 

22. Uchwała Nr XLIII/269/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Inowłódz w 

Gminie Inowłódz – rejon Fryszerka”.  

Uchwała w trakcie realizacji. Gmina oczekuje na uwolnienie środków finansowych celem 

rozpisania przetargu. 

23. Uchwała Nr XLIII/270/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Spała w 

Gminie Inowłódz – rejon ul. Nadpilicznej, ul. Piłsudskiego i ul. Hubala.  

Uchwała w trakcie realizacji. Gmina oczekuje na uwolnienie środków finansowych celem 

rozpisania przetargu. 

24. Uchwała Nr XLIII/271/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele w 

Gminie Inowłódz – rejon Zakątek.  

Uchwała w trakcie realizacji. Gmina oczekuje na uwolnienie środków finansowych celem 

rozpisania przetargu. 

25. Uchwała Nr XLIII/272/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Inowłódz na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym.  

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została podjęta z uwagi na zmiany w Kodeksie 

Wyborczym. Dopasowano okręgi do nowych przepisów, uchwała będzie miała 

zastosowanie w nadchodzących wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r. 

26. Uchwała Nr XLIII/273/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie podziału  miny na stałe obwody 

do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została podjęta z uwagi na zmiany w Kodeksie 

Wyborczym. Podział Gminy na obwody nie zmienił się, jedynie w Spale zmieniła się 

siedziba obwodowej komisji wyborczej.  

27. Uchwała Nr XLIV/274/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 - patrz punkt 7. 

28. Uchwała Nr XLIV/275/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018 - patrz punkt 8. 

29. Uchwała Nr XLIV/276/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej.  

Uchwała została zrealizowana. Przedmiotem działania komisji jest analiza 

obowiązującego statutu i przygotowanie projektu nowego Statutu Gminy Inowłódz. 

30. Uchwała Nr XLV/277/2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018 – patrz punkt 8. 

31. Uchwała Nr XLVI/278/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2017 rok.  
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Uchwała została zrealizowana.  Została wypełniona dyspozycja ustawowa art. 270 

ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym. 

32. Uchwała Nr XLVI/279/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Inowłódz za 2017 rok.  

Uchwała została zrealizowana.  Została wypełniona dyspozycja ustawowa  rt. 270 

ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym. 

33. Uchwała Nr XLVI/280/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Inowłódz za 2017 rok. 

Uchwała została zrealizowana. Powyższą uchwałą została wypełniona dyspozycja 

ustawowa art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

zgodnie z którą organ stanowiący samorządu terytorialnego do dnia 30 czerwca 

podejmuje decyzję w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium wójtowi za rok 

poprzedni. Rada Gminy Inowłódz udzieliła Wójtowi absolutorium za 2017 rok. 

34. Uchwała Nr XLVI/281/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 - patrz punkt 7. 

35. Uchwała Nr XLVI/282/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018 - patrz punkt 8. 

36. Uchwała Nr XLVI/283/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi.  

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie 

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym jest zadaniem własnym 

Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące 

osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. 

Na terenie Gminy Inowłódz powyższe zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej poprzez umieszczenie w schronisku dla bezdomnych i schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi, do którego osoby bezdomne, pozbawione 

schronienia kierowane są na podstawie pisemnego skierowania podpisanego przez 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydanej decyzji 

administracyjnej przez osobę upoważnioną. 

Zgodnie z  rt.97 ust.1 i ust.5 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą 

kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty kryterium dochodowego. Rada Gminy w drodze uchwały ustala zakres zadań 

własnych, szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych. W/w schroniska dla bezdomnych są jedną z form ośrodków 

wsparcia. Kierownik GOPS podpisał umowę o świadczenie w/w usług w tym zakresie ze 

Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Bełchatowie prowadzonym przez 

Stowarzyszenie MONAR. W okresie obowiązywania w/w uchwały nie było skierowań 

mieszkańców Gminy do schroniska. 
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37. Uchwała Nr XLVII/284/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018. – patrz punkt 8. 

38. Uchwała Nr XLVII/285/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy 

Inowłódz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została podjęta w związku ze zmianą ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiany nakładają na 

Gminy obowiązek podjęcia nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Uchwała weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2018 r. 

39. Uchwała Nr XLVII/286/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na 

terenie Gminy Inowłódz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została podjęta w związku ze zmianą ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiany nakładają na 

Gminy obowiązek podjęcia nowych uchwał określających ustalenie zasad usytuowania 

na terenie Gminy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała 

została unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Łódzkiego  

z dnia 8 sierpnia 2018 r. Powodem unieważnienia uchwały była zbyt mała odległość 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od tzw. Miejsc chronionych 

zawartych w uchwale. Wobec powyższego został opracowany nowy projekt uchwały.  

40. Uchwała Nr XLVII/287/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Inowłódz.  

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została podjęta w związku ze zmianą ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podjęta uchwała umożliwia 

spożywanie alkoholu w miejscach publicznych wskazanych w załączniku do uchwały. 

Uchwała weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2018 r.  

41. Uchwała Nr XLVII/288/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości.  

Uchwała  w trakcie realizacji. Wszczęto dnia 01.08.2018 roku postępowanie w zakresie 

wyceny działki nr 204/2 w Konewce. 

42. Uchwała Nr XLVII/289/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości.  

Uchwała w trakcie realizacji. Wszczęto dnia 01.08.2018 roku postępowanie w zakresie 

wyceny działki nr 4189 w Inowłodzu. 

43. Uchwała Nr XLVII/290/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości.  

Uchwała w trakcie realizacji. Wszczęto dnia 01.08.2018 roku postępowanie w zakresie 

wyceny działki nr  845/4 w Inowłodzu.  

44. Uchwała Nr XLVII/291/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości.  

Uchwała w trakcie realizacji. Wszczęto dnia 01.08.2018 roku postępowanie w zakresie 

wyceny działki nr 176, 177 w Inowłodzu.  

45. Uchwała Nr XLVII/292/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości.  

Uchwała w trakcie realizacji. Wszczęto postępowanie geodezyjne w zakresie podziału 

zamienianych działek  zgodnie z Umową  Nr 60/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku. 

46. Uchwała Nr XLVII/293/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości.  



10 

 

Uchwała w trakcie realizacji. Wszczęto postępowanie geodezyjne w zakresie podziału 

zamienianych działek zgodnie z Umową Nr 61/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku. 

47. Uchwała Nr XLVII/294/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz.            

Uchwała została zrealizowana. Czas realizacji jest długofalowy. Nowe studium 

uwzględnia zapotrzebowania lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców. Dokonane 

zmiany umożliwiają sporządzanie planów miejscowych, aktualizują również stan 

rzeczywisty zagospodarowania terenów Gminy Inowłódz. 

48. Uchwała Nr XLVII/295/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podleśnej/ ul. Władysława Komara/ ul. Janusza 

Kusocińskiego w miejscowości Spała w gminie Inowłódz”.                               

Uchwała została zrealizowana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego w dniu 19 lipca 2018 r. Uchwała dotyczy terenu należącego do 

hotelu Prezydent. Plan ma na celu umożliwienie rozbudowy hotelu.  

Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz za II półrocze 2018 roku 

1. Uchwała Nr XLVIII/296/2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033.  

Zgodnie z art. 230 ust 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie nie 

później niż uchwałę budżetową. Na podstawie powyższej dyspozycji ustawowej Rada 

Gminy Inowłódz uchwałą Nr XL/242/2017  z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwaliła 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Inowłódz na lata 2018-2033. W ciągu roku 

dokonano wiele zmian: 

Uchwała Nr XLVIII/296/2018  z dnia 26 lipca 2018 r. 

Uchwała Nr I/313/2018 z dnia 18 października 2018 r. 

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 

Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia2018 r. 

2. Uchwała Nr XLVIII/297/2018 z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018.  

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego. Na podstawie powyższej dyspozycji ustawowej Rada Gminy Inowłódz 

uchwałą Nr XL/243/2017  z dnia 29 grudnia 2017 r uchwaliła budżet Gminy Inowłódz na 

rok 2018. W toku wykonywania budżetu dokonano wiele zmian, w tym w drugim 

półroczu 2018 r: 

Uchwała Nr XLVIII/297/2018  z dnia 26 lipca 2018 r. 

Uchwała Nr XLIX/298/2018  z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

Uchwała Nr L/305/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

Uchwała Nr I/314/2018 z dnia 18 października 2018 r. 

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 

Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. 

Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

3. Uchwała Nr XLIX/298/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie  zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2018 - patrz punkt 2. 
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4. Uchwała Nr XLIX/299/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do podjęcia czynności związanych 

z zaciągnięciem kredytu. Na podstawie art. 91 ust 2 ustawy o finansach publicznych 

wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wydanie opinii o możliwości 

spłaty kredytu. 

5. Uchwała Nr XLIX/300/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na 

terenie Gminy Inowłódz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Rada Gminy ustaliła w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie Gminy Inowłódz 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dzięki zachowaniu odległości 50 

m. od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczych oraz 

kościołów została spełniona przesłanka o obowiązku ograniczania dostępności do 

alkoholu, w szczególności w stosunku do osób nieletnich na terenie Gminy Inowłódz. 

6. Uchwała Nr XLIX/301/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości.  

Uchwała zrealizowana, zostały podpisane umowy dzierżawy pod blaszaki w Spale z 

mieszkańcami na okres 7 lat. 

7. Uchwała Nr XLIX/302/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 

na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Spale spowodowana była 

likwidacją Świetlicy w Spale, w której to znajdował się dotychczasowy lokal wyborczy. 

Wybory przeprowadzono w innym lokalu w siedzibie Stacji terenowej Uniwersytetu 

Łódzkiego w Spale. 

8. Uchwała Nr L/303/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu 

Tomaszowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 4330W m. Inowłódz. 

Na podstawie Uchwały nr LII/417/2018 Rada Powiatu w Tomaszowie Maz. przekazała 

Gminie Inowłódz zadanie własne z zakresu dróg powiatowych. Na podstawie Uchwały nr 

L/303/2018 Rady Gminy Inowłódz w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego 

zadania zarządzania publiczną droga powiatową nr 4330E m. Inowłódz zostało 

podpisane porozumienie na podstawie którego Powiat przekazał a Gmina Inowłódz 

przejęła zadanie własne Powiatu w zakresie realizacji zadania obejmującego swym 

zakresem budowę utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej. Powiat zobowiązał 

się do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 51 000 zł 

na realizacje przedmiotowego zadania. Całkowity koszt tego zadania to 72 950 zł. 

Zadanie swym zakresem obejmowało budowę utwardzonego pobocza w ciągu drogi 

powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz: wykonano 220 mb pobocza z kostki betonowej o 

szerokości 1,5 m wraz z podbudową, okrawężnikowaniem oraz ustawieniem obrzeży.  

9. Uchwała Nr L/304/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Tomaszowskiego w postaci nakładów na „Budowę utwardzonego pobocza w ciągu 

drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz”.  

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tomaszowskim w sprawie 

przekazania Gminie Inowłódz zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych 

Gmina zobowiązała się wykonania budowy utwardzonego pobocza w ciągu drogi 

powiatowej nr 4330E na długości 220 m. Całkowity koszt zadania wyniósł 73 000 zł. 

Powiat przekazał Gminie środki w wysokości 51 000 zł na realizację przedmiotowego 



12 

 

zadania. Po zakończeniu zadania protokołem zdawczo odbiorczym naniesienia zostały 

przekazane do Powiatu.  

10. Uchwała Nr L/305/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 

rok 2018 - patrz punkt 2. 

11. Uchwała Nr L/306/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie nabycia do zasobów mienia 

komunalnego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.  

Uchwała nie zrealizowana, ponieważ osoba od której Gmina nabędzie  działkę 3326/2, o 

pow. 0,0101 ha położoną w obrębie Inowłódz, zamieszkuje w Kanadzie, potwierdziła 

telefonicznie przyjazd w miesiącu czerwcu 2019 roku i wtedy dojdzie do podpisania aktu 

notarialnego. 

12. Uchwała Nr L/307/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie nabycia do zasobów mienia 

komunalnego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.   

Uchwała zrealizowana. Dnia 27.12.2018 roku został podpisany Akt Not. Rep. A Nr 

7144/2018  nabycia przez  Gminę Inowłódz  nieruchomości w Inowłodzu od osoby 

fizycznej. 

13. Uchwała Nr L/308/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie nabycia do zasobów mienia 

komunalnego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.  

Uchwała zrealizowana. Dnia  19.11.2019 roku został  podpisany Akt Not. Rep. A Nr 

6436/2018 nabycia przez Gminę Inowłódz nieruchomości w Inowłodzu od osoby 

fizycznej.   

14. Uchwała Nr L/309/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała  w trakcie realizacji, nieruchomość jest przedmiotem wyceny przez biegłego, 

wycena odbywa poprzez zapytanie ofertowe w I kwartale roku budżetowego, uchwały z 

poprzedniego roku o zbyciu nieruchomości są przedmiotem realizacji w następnym roku 

budżetowym. 

15. Uchwała Nr L/310/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości.  

Uchwała w trakcie realizacji, nieruchomość jest przedmiotem wyceny przez biegłego, 

wycena odbywa poprzez zapytanie ofertowe w I kwartale roku budżetowego, uchwały z 

poprzedniego roku o zbyciu nieruchomości są przedmiotem realizacji w następnym roku 

budżetowym. 

16. Uchwała Nr L/311/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała w trakcie realizacji, wszczęte zostało postępowanie o sprzedaży działki w 

drodze rokowań. 

17. Uchwała Nr L/312/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 

Uchwała  zrealizowana.  Dnia 19.10.2019 roku został podpisany Akt Not. Rep. A Nr 

100089/2018 zamiany  Gminy Inowłódz  z firmą CRUSIL Sp. z .o. o. 

18. Uchwała Nr L/313/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 - patrz punkt 1. 

19. Uchwała Nr L/314/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 

rok 2018 - patrz punkt 2. 

20. Uchwała Nr L/315/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie nabycia do zasobów mienia 

komunalnego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.  
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Uchwała zrealizowana. Dnia 19.11.2019 roku został podpisany Akt Not. Rep. A  Nr  

6452/2018  nabycia od osoby fizycznej. 

21. Uchwała Nr L/316/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie nabycia do zasobów mienia 

komunalnego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.    

Uchwała zrealizowana. Dnia 19.11.2019 roku został podpisany Akt Not. Rep. A Nr 

6436/2018 nabycia nieruchomości od osoby fizycznej.  

22. Uchwała Nr L/317/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Inowłódz.                 

Podjęcie powyższej uchwały spowodowane było nowelizacją zapisów ustawy 

o samorządzie gminnym i koniecznością dostosowania zapisów statutu do tejże ustawy.   

23. Uchwała Nr I/1/2019 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz. 

Powyższą uchwałą przyjęto regulamin głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady 

Gminy Inowłódz, który był niezbędny do przeprowadzenia wyborów i wyłonienia 

Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz.  

24. Uchwała Nr I/2/2019 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Inowłódz. 

Powyższa uchwała stwierdziła wybór radnego Roberta Pawłowskiego 

na Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz VIII kadencji.  

25. Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Inowłódz.  

Powyższą uchwałą Rada Gminy ustaliła, że dokona wyboru 2 Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Inowłódz.   

26. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz.  

Powyższą uchwałą przyjęto regulamin głosowania w wyborach dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz, który był niezbędny do przeprowadzenia 

wyborów i wyłonienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz.  

27. Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz.  

Powyższa uchwała stwierdziła wybór radnych Ewy Korzeniewskiej i Piotra Gawędy 

na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Inowłódz VIII kadencji.  

28. Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy 

Inowłódz.  

Podjęcie powyższej uchwały było wypełnieniem dyspozycji zawartej w art. 21 ust 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 16 ust 1 Uchwały 

Nr LI/317/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu 

Gminy Inowłódz. 

29. Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji 

Stałych Rady Gminy Inowłódz. 

Podjęcie powyższej uchwały było wypełnieniem dyspozycji zawartej w art. 21 ust 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.   

30. Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania imiennych składów 

osobowych członków Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz. 

Podjęcie powyższej uchwały było wypełnieniem dyspozycji zawartej w art. 21 ust 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

31. Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 - patrz punkt 1. 
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32. Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 

2018 - patrz punkt 2. 

33. Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi.  

Uchwała została uchylona i ponownie podjęta. Patrz punkt 36. 

34. Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Inowłódz. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wójt 

jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru. Art. 8 ust. 2 

powołanej ustawy stanowi, że do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalenie 

wynagrodzenia wójta. Powyższą uchwałą Rada Gminy Inowłódz ustaliła wysokość 

wynagrodzenia Wójta Gminy Inowłódz.   

35. Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2019”.  

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Inowłódz zobowiązany jest do dnia 

30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu ogłosić 

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 z terenu Gminy Inowłódz roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Program na rok 2019 

powstał na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz programu współpracy na rok 2018. 

36. Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały było warunkiem niezbędnym do otrzymania 

dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie "Rewitalizacja zabytkowego 

parku w Spale". Łączna kwota dofinansowania wynosi 1 592 439 zł z tego w formie 

dotacji 1 194 329 zł i w formie pożyczki 398 110 zł. Zarówno kwota dotacji i pożyczki 

będą przekazane w terminie do końca 2019 roku. 

37.  Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 

rok 2018 - patrz punkt 2. 

38. Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018-2033 - patrz punkt 1. 

39. Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na 

rok 2018 - patrz punkt 2. 

40. Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2033.  

Rada Gminy tą uchwałą wypełniła dyspozycję ustawową wynikająca z art. 230 ustawy o 

finansach publicznych, który stanowi że uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później 

niż uchwałę budżetową.  

41. Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2019. 

Rada Gminy tą uchwałą wypełniła dyspozycję ustawową wynikająca z art. 239 ustawy o 

finansach publicznych, który stanowi że uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki 
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samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego. 

42. Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Gminy 

Inowłódz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 

43. Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 20219 rok dla Gminy Inowłódz.  

- patrz punkt 44. 

44. Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Inowłódz.  

Uchwały stanowią podstawę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na 

terenie Gminy Inowłódz. Zgodnie z art. 4
1 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy Inowłódz realizuje zadania 

zgodnie z przyjętymi programami w w/w uchwałach.  

Do podstawowych działań komisji należy:  

-  Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia; 

-  Wyrażanie opinii w sprawach finansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Inowłódz; 

-  Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania 

nowym problemom alkoholizmu; 

-  Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydawanie opinii w formie postanowienia; 

- Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie 

Gminy Inowłódz; 

- Współpraca z Urzędem Gminy Inowłódz, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Inowłodzu, Komisariatem Policji w Czerniewicach, Prokuraturą w Tomaszowie Maz., 

Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Tomaszowie Maz., Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Szkołami, Gminnym Centrum Kultury, Stowarzyszeniami,  

Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie 

Maz. 

- Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, narkomanii 

oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie 

postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii. 

45. Uchwała Nr IV/23/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023.  

W/w uchwała Rady Gminy weszła w życie w  styczniu 2019 r. 

46. Uchwała Nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
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W/w uchwała Rady Gminy weszła w życie w  styczniu 2019 r. 

47. Uchwała Nr IV/25/2018 z dnia 28.12.2018 r. o zmianie Statutu Gminy Inowłódz.                   

Powyższa uchwała została przygotowana jako wypełnienie zaleceń zgłoszonych przez 

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do Uchwały Nr 

LI/317/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Inowłódz.  

48. Uchwała Nr IV/26/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyborów organów sołectw 

w Gminie Inowłódz.  

Zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Inowłódz w trybie art. 35 ust 3  pkt. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, statutami sołectw, wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza 

rada Gminy w terminie 3 miesięcy po upływie kadencji rady.  

49. Uchwała Nr IV/27/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego ramowego 

planu pracy Rady Gminy Inowłódz oraz rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy 

Inowłódz na 2019 rok. 

Powyższa uchwała jest wypełnieniem dyspozycji zawartej w § 62 ust. 1 Uchwały 

Nr LI/317/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu 

Gminy Inowłódz. 

 

Informacja o realizacji uchwał za I i II półrocze 2018 roku była przedmiotem obrad Rady Gminy 

w dniach 27.09.2018 roku i 28.03.2019 roku. Rada Gminy Inowłódz nie wniosła żadnych uwag 

do ich wykonania.  

V. BUDŻET GMINY 

       Budżet Gminy Inowłódz na rok 2018 po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 po stronie 

dochodów wynosił 20 037 055,17 zł w tym dochody majątkowe 2 531 384,00 zł oraz dochody 

bieżące 17 505 671,17 zł, natomiast wydatki ustalono w wysokości 22 610 547,17 zł, z tego 

wydatki majątkowe 5 683 545,00 zł oraz wydatki bieżące 16 927 002,17 zł. Ustalono przychody 

budżetu Gminy w kwocie 3 123 492 zł oraz rozchody w wysokości 550 000 zł. Deficyt budżetowy 

zaplanowany został w wysokości 2 573 492 zł.  

 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowłódz za 2018 rok przedstawiało się w następujący 

sposób: dochody ogółem 20 242 419,39 zł., z tego dochody bieżące 17 591 972,83 zł., dochody 

majątkowe 2 650 446,56 zł. Wydatki wykonane ogółem wyniosły 21 565 664,19 zł., z tego wydatki 

bieżące 16 006 085,19 zł. natomiast wydatki majątkowe 5 559 579 zł. Przychody budżetu 

wykonano w wysokości 3 162 495,65 zł natomiast rozchody w wysokości 550 000 zł. Budżet 

zamknął się deficytem w wysokości 1 323 244,80 zł. 

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe 

Lp. Rodzaj dochodów Plan po 

zmianach  

Wykonanie % 

1 Dochody bieżące 17 505 671,17 17 591 972,83 100,49 

2 Dochody majątkowe 2 531 384,00 2 650 446,56 104,70 

 Razem 20 037 055,17 20 242 419,39 101,02 
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Dochody w podziale na: dochody własne z tytułu pobieranych podatków i opłat lokalnych, 

subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa oraz dochody majątkowe. 

Lp. Rodzaj dochodu Plan po 

zmianach 

Wykonanie % 

1 Dochody własne z tyt. pobieranych 

podatków i opłat lokalnych oraz 

innych wpływów   

7 751 472,00 6 736 888,41 86,91 

2 Subwencje z tego; 

- subwencja ogólna 740 230 

– subwencja oświatowa 2 946 396 

- subwencja równoważąca 2 565  

3 689 191,00 

 

 

3 689 191,00 100 

3 Dotacje celowe z budżetu państwa na 

zadania bieżące zlecone i własne z 

zakresu administracji rządowej 

- realizację zadań własnych      

- realizację zadań zleconych  

4 398 093,17 

 

416 291,12 

3 981 802,05 

4 319 245,13 

 

406 289,69 

3 912 955,44 

98,21 

4 Udziału gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa   

- w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

- w podatku dochodowym od osób 

prawnych 

2 666 915,00 

 

2 646 915,00 

 

20 000,00 

2 846 648,29 

 

2 815 124,00 

 

31 524,29 

106,74 

5 Dochody majątkowe, z tego: 

-dochody ze sprzedaży majątku  

- dotacje oraz pozostałe  

2 531 384,00 

945 663,00 

1 585 721,00 

2 650 446,56 

1 064 987,47 

1 585 459,09 

104,70 

 RAZEM 20 037 055,17 20 242 419,39  

 

       Plan Budżetu Gminy Inowłódz po zmianach w 2018 r po stronie wydatków wynosił  

22 610 547,17 zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło 21.565.664,19 zł, co stanowi 95,38%. 

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Inowłódz za 2018 r wynosi 16.927.002,17 zł, natomiast 

wydatków majątkowych 5 683 545 zł. Wykonanie wydatków za 2018 r wynosiło odpowiednio  

16.006.085,19 zł wydatki bieżące i 5.559.579 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały 

zrealizowane w 94,56%, natomiast wydatki majątkowe w 97,82 %. 
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     W budżecie zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.893.940,82 zł 

wydatkowano środki w kwocie 10.144.407,92 zł, tj. 93,12% z tego: zaplanowane środki na 

wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6. 569 791,15 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych jednostek budżetowych 4.324.149,67 zł, na dotacje na zadania bieżące 

zaplanowano w kwocie 1.577. 848,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 

kwotę 4.205.213,09 zł oraz na obsługę długu 250.000 zł.  

     Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio na wynagrodzenia i pochodne 6.245.183,9 zł, na 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.899.224,02 zł. W 2018 roku udzielone 

dotacje na zadania bieżące wyniosły  1.571.976,88 zł,  a  udzielone świadczenia dla osób 

fizycznych wyniosły 4.124.686,66 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 165.013,71 zł.  

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r 
 

Lp. Dział 0 Nazwa zadania inwestycyjnego 
Planowane 

wydatki 
Wykonanie 

1 400 40002 Zakup pomp głębinowych do hydroforni 45 000,00 42 854,18 

2 400 40095 
Instalacje odnawialnych źródeł energii dla 

mieszkańców Gminy Inowłódz 
878 952,00 878 947,74 

3 600 60013 

Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego 

na wykonanie prac przygotowawczych do 

budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z 

drogami gminnymi nr 116192 E i nr 116233 E 

116 235,00 116 235,00 

4 600 60014 
Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi 

powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz 
73 000,00 72 950,00 

5 600 60016 
Przebudowa drogi gminnej ul Polna w 

Inowłodzu 
250 000,00 243 143,98 

6 600 60016 Przebudowa  drogi gminnej nr 167 Liciążna 40 000,00 39 999,60 

7 600 60016 
Przebudowa  drogi gminnej ul. Zakątna w 

Inowłodzu 
40 000,00 40 000,00 

8 600 60016 Przebudowa  drogi gminnej w Zakościelu dz. 79 200 000,00 199 718,24 

9 600 60016 
Remont drogi gminnej na działce nr 266 w 

Zakościelu 
230 000,00 225 800,45 

10 600 60016 Remont drogi gminnej ul. Hubala w Spale 755 000,00 745 272,30 

11 600 60016 
Modernizacja drogi gminnej ul. Tulipanowa w 

Inowłodzu 
2 215,00 0,00 
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12 600 60016 
Modernizacja drogi gminnej nr 116 209 w 

Żądłowicach 
35 200,00 19 800,00 

13 600 60016 
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Inowłódz-  Poświętne 
575 000,00 573 794,13 

14 600 60095 
Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do 

Inowłodza 
1 293 749,00 1 293 545,47 

15 700 70005 
Zakup działek nr 3327/1; nr 3327/2; 3327/3 w 

Inowłodzu 
137 888,00 137 888,00 

16 700 70005 Zakup działki nr 1130 w Inowłodzu 8 100,00 8 100,00 

17 700 70005 Zakup działki nr 1314 w Inowłodzu 150 000,00 150 000,00 

18 700 70005 Zakup działki nr 1369 w Inowłodzu 62 090,00 62 090,00 

19 700 70005 
Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 

Inowłodzu 
15 000,00 14 760,00 

20 750 75023 Zakup samochodu typu kombivan 55 000,00 53 997,00 

21 750 75023 
Zakup traktora ogrodowego HUSQVARNA 

R214TC z podkaszarką akumulatorową 
14 850,00 14 849,00 

22 754 75404 
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na 

zakup samochodu 
8 500,00 8 500,00 

23 754 75412 Zakup agregatu prądotwórczego 10 kW  12 792,00 12 792,00 

24 754 75412 
Zakup agregatu prądotwórczego 35 kW wersja 

mobilna na przyczepie 
55 000,00 38 843,40 

25 754 75412 Zakup samochodu dla OSP Brzustów 50 000,00 47 000,00 

26 800 80001 

Kompleksowa termomodernizacja w tym 

instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

budynku PSP Brzustów 

7 000,00 6 905,22 

27 800 80101 Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz 5 000,00 5 000,00 

28 900 90001 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Inowłódz i Poświętne 
61 992,00 61 992,00 

29 900 90095 
Ochrona wartości przyrodniczo - kulturowych. 

Etap: otoczenie zbiornika na rzece Gać 
104 000,00 103 935,00 

30 900 90095 
Usprawnienie funkcjonowania odwodnienia na 

osiedlu PGR w Spale 
25 000,00 0,00 
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31 900 90095 Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale 48 893,00 41 820,00 

32 921 92195 
Zagospodarowanie terenu i wyposażenie 

strażnicy OSP w Królowej Woli 
32 000,00 21 826,29 

33 921 92195 
Utwardzenie terenu wokół budynku OSP i Domu 

Ludowego w Królowej Woli 
153 000,00 153 000,00 

34 926 92695 
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska w 

Brzustowie 
137 782,00 118 914,00 

35 926 92695 

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych 

Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w 

powiecie tomaszowskim 

5 307,00 5 306,00 

        5 683 545,00 5 559 579,00 

 

Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2018 r 

        Lp Dział Rozdział  Sołectwo Opis przedmiotu Plan Wykonanie 

 1 750 75075 Spała Zakup wyposażenia namiotu 

sołeckiego 

950 940,00 

   600 60016 Spała Projekty wykonania nawierzchni dróg 

gminnych w Spale 

8 550 8 550,00 

   900 90095 Spała Zakup koszy i ławek 16 671 16 669,58 

 2 600 60016 Konewka Projekt budowy drogi gminnej w 

miejscowości Konewka 

19 733 19 331,00 

 3 921 92195 Królowa 

Wola 

Zagospodarowanie i uporządkowanie 

terenu wokół budynku Domu 

Ludowego 

37 375 37 000,00 

 4 921 92195 Brzustów Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej 4 000 3 957,99 

   600 60016 Brzustów Modernizacja drogi gminnej nr 116234 

E w Brzustowie 

7 000 7 000,00 

   600 60016 Brzustów Utwardzenie odcinka drogi gminnej na 

Wzgórzu 

30 807 30 790,00 

 5 750 75075 Poświętne Organizacja pikniku sołeckiego dla 

mieszkańców 

500 443,65 
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  600 60016 Poświętne Remont drogi gminnej w miejscowości 

Poświętne biegnącej od drogi 

powiatowej Inowłódz - Królowa Wola 

do Państwa Zwolińskich 

12 000 11 992,50 

 6 900 90095 Liciążna Zagospodarowanie terenu gminnego 

przy strażnicy OSP w Liciążnej 

12 000 11 992,50 

   900 90095 Liciążna Remont kosiarki 400 390,00 

   921 92109 Liciążna Doposażenie kuchni w budynku 

świetlicy wiejskiej 

3 744 3 742,00 

   750 75075 Liciążna Zorganizowanie spotkania 

integracyjnego dla mieszkańców 

sołectwa 

2 000 1 989,55 

 7 600 60016 Żądłowice Naprawa drogi gminnej oznaczonej nr 

ewidencyjnym 334 (droga nad Pilicą) 

15 176 15 129,00 

 8 600 60016 Dąbrowa Zakup tłucznia do uzupełnienia 

pobocza drogi gminnej w miejscowości 

Dąbrowa 

3 000 2 997,81 

   801 80195 Dąbrowa Zakup sprzętu multimedialnego 8 037    8 037,00    

 9 900 90095 Zakościele Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy poprzez wybudowanie grila i 

altanki, wykonanie ogrodzenia placu 

wokół świetlicy oraz dokończenie 

remontu budynku świetlicy 

16 346    16 343,27    

 10 600 60016 Inowłódz Położenie nakładki bitumicznej na ul. 

Stefana Czarnieckiego 

17 000    16 974,00    

   600 60016 Inowłódz Położenie korytek odprowadzajacych 

wodę opadową na ul. Opoczyńskiej w 

Inowłodzu 

15 000    15 000,00    

   750 75075 Inowłódz Zorganizowanie festynu rodzinnego 

dla mieszkańców sołectwa 

2 500    2 489,03    

   600 60016 Inowłódz Utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej 7 307    7 307,00    

           240 096    239 065,88    
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Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki, stan na koniec 2018 roku. 

a/ Kredyt zaciągnięty w 2012 w kwocie 3 600 000 zł na pokrycie planowanego deficytu  pozostało 

do spłaty 1 962 696 zł 

b/ Kredyt zaciągnięty w 2013 w kwocie 1 400 000 zł na pokrycie planowanego deficytu pozostało 

do spłaty 1 400 000 zł  

c/ Kredyt zaciągnięty w 2016 w kwocie 1 500 000 zł na pokrycie planowanego deficytu pozostało 

do spłaty  1 500 000 zł  

d/ Kredyt zaciągnięty w 2017 w kwocie 500 000 zł na pokrycie planowanego deficytu pozostało 

do spłaty  500 000 zł  

e/ Kredyt zaciągnięty w 2018 w kwocie 2 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu pozostało 

do spłaty  2 000 000 zł  

f/ Pożyczka zaciągnięta  z WFOŚiGW w Łodzi w 2015 w kwocie 1 072 261 zł na  „Budowę 

gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu g. Inowłódz” pozostało do spłaty 395 460,60 zł  
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VI.  KLUCZOWE INWESTYCJE   

 

1. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz. 

Gmina wykonała na posesjach swoich mieszkańców 33 instalacje fotowoltaiczne do produkcji 

prądu w gospodarstwach domowych na własne potrzeby. Wydatki: 880.620,54 zł 
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2. Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie prac przygotowawczych do 

budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami 

z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116233E. Wysokość pomocy: 116.235,00 zł 
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3. Modernizacja drogi gminnej ul. Hubala w Spale 

 

Wykonano remont drogi na odcinku 390 mb (od skrzyżowania z ulicą Mościckiego do 

skrzyżowania z ulica Nadpiliczną) polegający na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej szer. 5,5 

m, wykonano również ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie uliczne. Zamontowano słupki 

drogowe ograniczające parkowanie wzdłuż ulicy. Wydatki: 746.349,55 zł 
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4. Modernizacja drogi gminnej nr 116209 w Żądłowicach 

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano zgodę starostwa powiatowego w Tomaszowie 

Maz. na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano: 19.800,00 zł 

 

5. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Inowłódz- Poświętne 

Wykonano 1,5 km nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m wraz z podbudową z kruszywa 

oraz poboczami. Wydatkowano: 573.240,63 zł 
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6. Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Inowłodzu 

Wykonano 349 mb nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0 m wraz z podbudową z kruszywa 

oraz poboczami oraz ciąg pieszo-rowerowy z nakładki asfaltowej dł. 51 m i szer. 2,5 m. 

Wydatkowano: 247.793,98 zł 
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7. Przebudowa drogi gminnej nr 167 Liciążna. Wydatkowano: 39.999,60 zł 

 

 

 

 

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Zakątna w Inowłodzu 

Wykonano 76,76 mb jezdni z kostki betonowej wraz z podbudową. Wydatkowano: 40.000,00 zł 
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9. Przebudowa drogi gminnej w Zakościelu dz. 79 

Wykonano 291 mb nawierzchni asfaltowej szerokości 4 m wraz z podbudową z kruszywa oraz 

poboczami. Wykonano również miejscowe naprawy. Wydatkowano: 195.918,24 zł 

 

 

 

10. Remont drogi gminnej na działce nr 266 w Zakościelu 

Wykonano 349 mb nawierzchni asfaltowej szerokości 4,0 m wraz z usunięciem korzeni. 

Wydatkowano: 225.800,45 zł 
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11. Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza ETAP II - od Teofilowa do 

Inowłodza. 

Wykonano 4415 mb ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 2,5 m o nawierzchni z mieszanek 

kruszyw naturalnych (miejscowo z kostki betonowej lub betonu asfaltowego). Na trasie 

ścieżki ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. Wykonano punkt widokowy w postaci altany 

oraz elementy towarzyszące jak stojak na rowery, ławki, stół, tablica informacyjna. 

Wydatkowano: 1.292.344,77 
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12. Ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych. Etap: otoczenie zbiornika na rzece Gać 

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano: 

103.935,00 zł 
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13. Budowa świetlicy wiejskiej w Żądłowicach 

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Wydatkowano: 20.421,00 zł 

 

 

 

 

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Spale 

W 2018 roku wykonaliśmy projekt budowlany oraz uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na 

budowę. Wydatkowano: 26.500,00 zł.  

10 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.002.450,00zł. 

Termin realizacji 29.11.2019 roku.   
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15. Zagospodarowanie terenu i wyposażenie strażnicy OSP w Królowej Woli 

Wykonano meble do kuchni, zakupiono krzesła i inne. Planowane wydatki: 32.000,00 zł 

16. Utwardzenie terenu wokół budynku OSP i Domu Ludowego w Królowej Woli  

Wykonano 1360 m2 nawierzchni z kostki betonowej. Wydatkowano: 153.000,00 zł 

 
 

 

17. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska w Brzustowie 

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano zgodę starostwa powiatowego w Tomaszowie Maz. 

na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. 

Wydatkowano: 118.761,00 zł 
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18. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Inowłodzu – wykonanie podjazdu 

Wydatkowano: 14.760,00 zł 

 

 

 

 

19. Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz 

Wydatkowano: 69.950,00 zł 
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W 2018 roku wykonano inwestycje na łączną kwotę 5.559.579zł, co stanowi 97,8% w 

stosunku do planu. Dla oceny poziomu zrealizowanych inwestycji dokonano porównania z 

wcześniejszymi okresami i wygląda to następująco: 2014 rok -  1.687.384,54zł, 2015 rok – 

7.146.938,66zł, 2016 rok – 2.742.864,69zł, 2017 rok – 3.679.240,31zł. Tak więc wykonanie 

inwestycji w 2018 roku w stosunku do okresów poprzednich stanowi widoczny progres. W 

stosunku do roku bazowego 2014 kończącego wcześniejszą kadencję, jest to 329,5%. Na 

wyjaśnienie zasługuje znaczny „skok” wykonania inwestycji w 2015 roku, który jest 

wynikiem przede wszystkim budowy Oczyszczalni ścieków w Zakościelu. 

Inwestycje planowane w budżecie na 2019 rok, oraz WPF na lata 2019 – 2033, 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz 

Planuje się wykonanie co najmniej 5 projektów budowlanych dla rozbudowy sieci 

wodociągowej w różnych lokalizacjach. 

2. Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu 

Planuje się wykonanie opracowania technicznego w formule koncepcji   

3. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu 

Planuje się wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksowej 

termomodernizacji budynku polegającej na dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie stolarki, 

wymianie kotła, montażu pomp ciepła powietrze-woda oraz paneli fotowoltaicznych.  

4. Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz 

Planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ogrodzenia, wykonaniu 

nowych utwardzeń z kostki betonowej, wykonanie obiektów małej architektury oraz 

wykonaniu prac ogrodniczych.  

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelu i Inowłodzu, 

Planuje się dokończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2018. 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakościele gm. Inowłódz i rozbudowa sieci 

wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do m. Spałą i Konewka gm. Inowłódz 

Planuje się dokończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2018. 

7. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w 

Gminie Inowłódz. 

Planuje się rozbudowę sieci oświetleniowej o dodatkowe 393 punkty świetlne oraz wymianę 

wszystkich istniejących opraw nie ledowych na ledowe.  

8. Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale. 

Zakres robót obejmuje: 

 Budowa i przebudowa ciągów i nawierzchni z kostki granitowej oraz gruntowej ulepszonej  

(plac z fontanną, ciągi piesze, plac wypoczynkowy, plac wielofunkcyjny, drogi dojazdowe, 

ciągi piesze, inne place). 

 Budowa, dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe w tym remont 

istniejących, kosze na śmieci w tym remont istniejących, stolików szachowych, pergoli 

i trejaży, hamaków, huśtawek, stojaków na rowery, drewnianych urządzeń zabawowych, 

tablic informacyjnych w tym remont istniejących, domków dla owadów i ptaków, 

ogrodzenia wraz z furtkami, siedzisk), remont fontanny. 

 Prace ogrodnicze: renowacja runa parkowego, wykonanie łąk kwietnych, sadzenie drzew 

liściastych i iglastych, sadzenie krzewów liściastych i iglastych, sadzenie roślin bylinowych, 
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wrzosowych, cebulowych, pnących, dosadzanie krzewów żywopłotowych liściastych, 

zakładanie trawnika, korowanie mis korzeniowych. 

 Gospodarka drzewostanem: karczowanie drzew, prace pielęgnacyjne, zabiegi specjalistyczne 

drzew i krzewów, przegląd powykonawczy drzewostanu.  

 Budowa elektrycznej sieci kablowej oświetlenia terenu (słupy i oprawy stylowe oświetlenia 

parkowego, podświetlenie fontanny oraz elementów małej architektury), skrzynek 

rozdzielczych dla zasilania oświetlenia i monitoringu, budowa monitoringu. 

9. Budowa świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w m. Spała 

Planuje się wykonanie robót polegających na kompleksowym wykonaniu budynku wraz z 

robotai wykończeniowymi. Planuje się również zakup wyposażenia budynku (meble, sprzęt 

RTV i AGD). 

10. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim.  

Planuje się rozpoczęcie robót polegających na zagospodarowaniu błoni nadpilicznych w Spale 

i Inowłodzu: 

a/ Inowłódz – przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajaków wraz z utwardzonym 

miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, altany z ławkami i stołami, strefy 

placu zabaw dla dzieci (urządzenia w konstrukcji stalowej), strefy siłowni zewnętrznej, 

elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady, tablicy 

informacyjnej), miejsce na ognisko z siedziskami, miejsce wypoczynkowego wraz 

z przebieralnią, pole biwakowego wraz z utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne 

i segregator na odpady, miejsce pod gastronomię, ciągi piesze łączące poszczególne elementy 

i urządzenia, kładki drewniane nad istniejącym rowem wodnym, zbiorniki bezodpływowe 

(przy polu biwakowym i miejscu pod gastronomie), przyłącza infrastruktury technicznej, 

oświetlenie terenu, sieć monitoringu oraz zieleń urządzona; 

b/ Spała – przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajaków wraz z utwardzonym 

miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, altan z ławkami i stołami, strefy 

placu zabaw dla dzieci (urządzenia w konstrukcji stalowej), siłowni zewnętrznej, boiska do 

piłki nożnej, boiska do piłki plażowej, placu do streetbasketu, placu do ćwiczeń – parkouru, 

toru rowerowego typu pumptrack, elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, 

kosze na odpady, tablicy informacyjnej), miejsca na ognisko z siedziskami, miejsca 

wypoczynkowego wraz z przebieralnią, miejsca widokowego, pola biwakowego wraz 

z utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, utwardzonego 

miejsca pod gastronomię, ciągów pieszych łączących poszczególne elementy i urządzenia, 

drogi dojazdowej oraz placu manewrowego dla pojazdów obsługujących turystów 

kajakowych, utwardzone miejsca pod kontenery sanitarne i segregatory na odpady, przyłączy 

infrastruktury technicznej, oświetlenia terenu, sieci monitoringu. 

11. Modernizacja drogi gminnej nr 116209E w Żądłowicach 

Planuje się wykonanie 1,5 km nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz poboczami. 

12. Budowa obiektów małej architektury służących aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu 

zabaw, strefy relaksu w miejscowościach Królowa Wola oraz Zakościele. 

13. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz. Planuje się 

dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pelet.  
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VII. GRUNTY GMINNE I MIENIE KOMUNALNE 

Na dzień 31.12.2018 r w skład gminnego zasobu nieruchomości, który podlegał 

gospodarowaniu wchodziły grunty: 

OFU Opis  użytku Powierzchnia (ha) 

B Tereny mieszkaniowe 3,3335 

Bi Inne tereny zabudowane 3,9506 

Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane  6,7110 

Br Grunty rolne zabudowane 3,1894 

Bz Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,0110 

dr Drogi 104,9394 

K Użytki kopalne 0,0378 

Ls Lasy 30,3530 

Lz Grunty zadrzewione i zakrzewione 4,5869 

Ł Łąki trwałe 12,9166 

Tk Tereny kolejowe 0,7581 

N Nieużytki 4,4578 

Ps Pastwiska trwałe 10,8244 

R Grunty orne 26,3247 

S Sady 1,04160 

W Grunty pod rowami 0,0499 

Wp Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 3,4460 

Wsr Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,0549 

 

Na dzień 31.12.2018 r. w zasobie nieruchomości na terenie Gminy Inowłódz znajdowało się 

łącznie  216,9866 ha gruntów.  

W tym areale znajdują się : 

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, o pow. 0,0438 ha,  

2. Grunty, na których ustanowiono na rzecz Gminy Inowłódz –użytkowanie wieczyste  dz. nr 99/3 w 

obrębie Zakościelu o pow.0,0110 ha, oraz  działki w obrębie  Inowłódz ozn.  nr  317/3, 319/3, 320/3, 

321/3, 322/3, 325/5, 362/1, 365/5, 366/5, 367/5, 368/3, 369/3, 370/3, 389/1, 390/1, 391/1, 392/6, 

4000/3, o łącznej powierzchni 0,4193 ha.  
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3. Grunty zabudowane budynkiem PSP  w Królowej Woli o pow. zabudowy 17 300 m
2
  usytuowanej 

na działce nr 236 - ustanowienie hipoteki  do kwoty łącznej 2 397 865,00 zł na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Łodzi  z tytułu pożyczki na budowę 

Oczyszczalni ścieków w Zakościelu. 

4. Nieruchomości gruntowe  w posiadaniu – 13,7372 ha stan na dzień 31.12.2018 roku. 

5. Pozostałe minie komunalne w tym, lokale, budynki użytkowe i obiekty: 

-  budynki  A, B, C  Urzędu Gminy Inowłódz zlokalizowane przy ulicy Spalska 2,  

-  3 lokale  użytkowe w budynku przy ulicy Tuwima 4,(najem), 

-  1 lokal użytkowy w budynku  przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7(najem), 

-  budynek Gimnazjum  wraz z  Szkołą Podstawową przy ulicy Spalska 5, 

-  budynek „Sołtysówka” w Inowłodzu  ul. Spalska 2, 

-  budynek  po sklepie GS  w Zakościelu nr 59 – do rozbiórki, 

-  budynek świetlicy  w Zakościelu nr 59, 

-  budynek Szkoły Podstawowej w Brzustowie 1 oraz budynek gospodarczy, 

-  lokal świetlicy wiejskiej w  budynku w Liciążnej nr 57, 

-  budynek OSP w Liciążnej nr 58a, 

- budynek Szkoły Podstawowej w Królowej Woli Nr 77 oraz budynek gospodarczy  (Umowa  

użyczenia Stowarzyszeniu), 

-   budynek Domu Ludowego w Królowej Woli 89, 

-   budynek Oczyszczalni ścieków i socjalny w Spale ul. Hubala 4, 

-   budynek wypożyczalni OSIR w Inowłodzu ul. Tamka 4 (najem), 

-    budynek hydroforni  Teofilów nr 27, 

-    budynek hydroforni Brzustów nr 123 B, 

-   budynek hydroforni Konewka na dz.189, 

-   budynek hydroforni Królowa Wola  na dz. 78, 

-   komórki przy „Sześcioraku w Spale” ul. Wojciechowskiego 8,  

-   budynek Turbina w Spale przy ulicy Piłsudskiego nr 1 ( najem), 

-   budynek szaletu  WC w Spale ul. Piłsudskiego nr 3(najem), 

-  2 lokale użytkowe w budynku „Stara Kuchnia” w Spale ul. Mościckiego 15 ( najem), 

-  przystanek  autobusowy Inowłódz Plac Kazimierza Wielkiego, 

-  przystanki: Fryszerka, Królowa Wola, Spała, Żądłowice.    

Zasoby i gospodarka mieszkaniowa – stan na 31.12.2018 rok  

Gminny zasób mieszkaniowy składa się z 13 budynków: 

L.p. Adres budynku Liczba lokali Lokale 

komunalne 

Lokale 

socjalne 

Lokale 

wykupione 

A Budynki stanowiące własność 

Gminy 

 

      36      29     2      5 

 Liczba budynków                                 13 

1. Spała  ul. Piłsudskiego 4        1         1     0     0 
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2. Spała  ul. Mościckiego 15        5         2     1     2 

3. Spała ul. Hubala 8        2          1     0     1 

4. Spała ul. Hubala 10        4         2     0                        2 

5.     Konewka 6 B        3         2      0     1 

6. Konewka 7         3                                   3     0     0 

7. Królowa Wola 76        2         2     0     0 

8. Królowa Wola 78        2         2     0     0 

9. Inowłódz ul. Spalska 5        2         2     0     0 

10. Inowłódz Plac Kazimierza 

Wielkiego 7 

       5         4     1     0 

11. Inowłódz ul. Tuwima 4        6         6     0     0 

12. Liciążna 57        1         1     0     0 

13. Brzustów 1         1         1     0     0 

B Budynki w których działają 

wspólnoty mieszkaniowe 

 

      51         3     0     48 

             Liczba budynków                                         4 

15. Spała ul. Wojciechowskiego 17      16         1      0    15 

16. Spała ul. Wojciechowskiego 13      12         0      0   12 

17 Spała ul. Piłsudskiego 6        8         1      0     7 

18 Konewka nr 1       15         1      0   14 

 

VIII.  DROGI, KOMUNIKACJA, WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Zasoby w tym zakresie przedstawiają się następująco: 

Długość ścieżek rowerowych w Gminie Inowłódz wynosi 8,5 km. 

Łączna długość dróg publicznych w Gminie Inowłódz wynosi 202 km w tym: 

1. drogi krajowe o długości 10 km, 

2. drogi wojewódzkie o długości 9 km, 

3. drogi powiatowe o łącznej długości 31 km, 

4. drogi gminne o łącznej długości 152 km w tym: 
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- o nawierzchni bitumicznej 35 km, 

- o nawierzchni z kostki 1,5 km, 

- o nawierzchni ulepszonej kruszywem lub żużlem 59 km, 

- o nawierzchni naturalnej (z gruntu rodzimego) 56,5 km. 

Funkcje komunikacyjne dla mieszkańców Gminy Inowłódz w 2018 roku realizowały następujące 

firmy transportu publicznego wykonując regularne przewozy osób: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka  z o. o.,  

ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Maz., 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Łodzi  Sp. z o.o.,  ul. Smutna 28, 91-729 

Łódź, 

3. Lubelskie Linie Autobusowe Sp. zo.o.,  ul. Hutnicza 1,  20-218 Lublin, 

4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółka zo.o., ul. Jana III 

Sobieskiego 79,  96-100 Skierniewice, 

5. „MARCIN-BUS Wojciech Turek, Brzostowiec 20, 05-640 Mogielnica, 

6. Usługi Transportowe  Jan Grzejszczyk, ul. Górna 10, 97-220 Rzeczyca, 

7. Tom-Bus Tomasz Rosiak, ul. Majowa 71, 97-200 Tomaszów Maz., 

8. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.,  ul. Warszawska 

109/111, 97-200 Tomaszów Maz. 

Gmina Inowłódz posiada sieć wodociągową o długości  74,8 km, do której  jest podłączonych 1607  

budynków. Na tą sieć składają się 4 ujęcia wody pitnej  wód podziemnych bez uzdatniania w 

Teofilowie, Brzustowie, Królowej Woli i Konewce, którym towarzyszą 2 przepompownie 

dotyczące ujęcia w Teofilowie,  usytuowane w Liciążnej i Żądłowicach. 

Sieć  kanalizacyjna  w gminie Inowłódz znajduje się w Spale  i  ma długość 4,7 km , do której jest 

podłączonych 116 budynków.  Ścieki te są oczyszczane w oczyszczalni w Spale. 

Oczyszczalnia w Zakościelu przyjmuje tylko ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. 

W zakresie gospodarki odpadami jest zawarta umowa na 2019 rok z prywatną firmą przewozową.   

Ilość zgłoszonych deklaracji na odbiór odpadów: 1642,  w tym sezonowych 337. 

IX. REALIZACJA STRATEGII I PLANÓW. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz 

       Przedstawione w niniejszym  raporcie wykonane oraz planowane zadania inwestycyjne, 

wykonanie budżetu Gminy w 2018 roku, jak również realizacja innych zadań własnych, mających 

na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności, wpisują się w strategię rozwoju Gminy 

Inowłódz na lata 2015 - 2020. 

Rozwój infrastruktury drogowej, budowa i modernizacja ciągów pieszo – rowerowych powoduje, 

że osoby odwiedzające Gminę coraz lepiej mogą poruszać się pomiędzy dostępnymi atrakcjami 

turystycznymi. Obserwujemy wzrost poziomu zaawansowania procesów planowania 

przestrzennego, mający wpływ na rozwój działalności gospodarczej. Budowa gminnej oczyszczalni 

ścieków oraz rozpoczęty proces skanalizowania Gminy, planowana przebudowa oraz modernizacja 

oświetlenia ulicznego, rozwój infrastruktury drogowej czy sukcesywna rozbudowa sieci energii 

fotowoltaicznej, podnoszą poziom życia mieszkańców. Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej – szkoły oraz OSP, skutkuje zmniejszeniem kosztów ich utrzymania. 

Sukcesywna rewitalizacja Spały i Placu Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, budowa 8,5 km. 
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odcinka ścieżki rowerowej, łączącej Inowłódz ze Spałą, rozpoczęty proces inwestycyjny budowy 

stanic wodnych w Inowłodzu i Spale, czy  sukcesywna modernizacja bazy rekreacyjno sportowej, 

są wypełnieniem domen strategicznego rozwoju Gminy.    

      Ponadto samorząd Gminy przywiązuje szczególną wagę do: rozwoju turystyki i gospodarki z 

poszanowaniem walorów naturalnych, wspierania działań proekologicznych – „sprzątanie Pilicy”, 

„Pociąg do przyrody”, cyklicznych konsultacji społecznych  - spotkania z mieszkańcami( zebrania 

sołeckie), wspierania i integracji środowisk twórczych oraz organizacji pozarządowych, wspierania 

inicjatyw oddolnych, dbałości o opinię mieszkańców i osób odwiedzających naszą Gminę, 

wsłuchiwania się w głos młodzieży – powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, 

        Wszystkie te działania Wójta Gminy w 2018 roku przy wsparciu i akceptacji Rady Gminy  

powodują, że Gmina Inowłódz jest miejscem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie, do którego 

chętnie przyjeżdżają turyści. Następuje sukcesywna poprawa życia mieszkańców poprzez rozwój 

usług komunalnych. W Gminie występuje dobry klimat dla prowadzenia i rozwoju działalności 

gospodarczej oraz innej aktywności społecznej.    

2. Ład przestrzenny 

Studium – przyjęte uchwałą nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 czerwca 2018 r., 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Inowłódz.  

Istniejące uwarunkowania, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, determinują rozwój i 

zagospodarowanie przestrzenne Gminy Inowłódz. Uwarunkowania zawarte w pierwszej 

części dokumentu pozwalają określić najbardziej pożądany i realny kierunek przemian 

przestrzennych, gospodarczych i społecznych, jak również zachodzących między nimi 

interakcji. Wynikiem tego są przedstawione w dalszej części kierunki rozwoju Gminy. 

Wymienione uwarunkowania poddano ocenie, dzieląc je na sprzyjające i zagrażające 

rozwojowi przestrzennemu Gminy, odgrywające wiodącą rolę w kształtowaniu jej polityki 

przestrzennej. 

 

Obowiązujące Miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania Gminy Inowłódz: 

1. Uchwała nr XXIV/161/97 Rady Gminy Inowłódz z dnia 13 marca 1997 roku w sprawie zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz 

2. Uchwała nr XXXII/260/2001 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz na 

terenie sołectw: Inowłódz, Spała, Liciążna i Zakościele. 

3. Uchwała nr XXXII/261/2001 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz na 

terenie sołectw: Inowłódz, Spała, Brzustów, Konewka, Królowa Wola, Liciążna, Poświętne, 

Teofilów, Zakościele i Żądłowice. 

4. Uchwała nr XXXII/262/01 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz na 

obszarze sołectwa Zakościele. 

5. Uchwała nr VII/55/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz na 

obszarze miejscowości Inowłódz.  

6. Uchwała nr VII/56/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz na 

obszarze miejscowości Spała.  
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7. Uchwała nr IX/74/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 14 października 2003 roku w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz na 

obszarze miejscowości Spała.  

8. Uchwała nr XLIV/233/2010 Rady Gminy Inowłódz z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Teofilów w Gminie 

Inowłódz.  

9. Uchwała nr XLV/261/2014 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zamiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Hubala 2 w miejscowości Spała w Gminie 

Inowłódz”.  

10. Uchwała nr XLV/262/2014 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zamiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadpilicznej 2 w miejscowości Spała w Gminie 

Inowłódz”.  

11. Uchwała nr XX/109/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mościckiego/ul. Piłsudskiego 

w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz”.  

12. Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wojciechowskiego w 

miejscowości Spała w Gminie Inowłódz 

13. Uchwała Nr XLVII/295/2018  Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podleśnej/ ul. Władysława 

Komara/ul. Janusza Kusocińskiego w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz”. 

3. Zasoby materialne Gminy 

a/ Uchwałą Nr XLII/261/2018  Rady Gminy Inowłódz  dnia 28 lutego 2018 roku  został 

uchwalony „Wieloletni program gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy 

Inowłódz na lata 2018 -2022 ‘’, program ten   wszedł w życie 21 marca 2018 roku. 

Program mieszkaniowy obejmuje: prognozę  dotyczącą  wielkości  oraz stanu technicznego 

zasobów mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, plan remontów o modernizacji, 

sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej, zarządzanie lokalami, źródło finansowania 

gospodarki mieszkaniowej. Program ten ma na celu prawidłowe  wypełnianie  przez Gminę  

Inowłódz roli  jako właściciela komunalnego zasobu. 

 b/ Zarządzeniem Nr 1/2017 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 02 stycznia 2017 r. został 

przyjęty „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Inowłódz na lata 

2017-2019”. 

Gospodarowanie zasobem  polega na zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, wydzierżawianiu, 

wynajmowaniu, użyczaniu, zabezpieczaniu  przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Gminny 

zasób jest wykorzystywany zgodnie z  wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami, które 

wynikają z uchwał budżetowych.   

4. Środowisko 

a/ Uchwałą Nr XXXIII/199/2017 Rady Gminy Inowłódz dnia 27 kwietnia 2017 roku  została 

przyjęta do realizacji „ Aktualizacja  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowłódz 

na lata 2015 -2020” 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowłódz  na lata 2015-2020 to dokument polegający 

na ochronie jakości środowiska nie tylko dla obecnych ale również dla przyszłych pokoleń.  W 

ramach  PGN są realizowane następujące zadania termomodernizacja  budynków, oświetlenie dróg, 
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placów, poprawa stanu technicznego nawierzchni  drogowych oraz wymiana starych kotłów  i 

pieców  na nowocześniejsze i sprawniejsze.  Na w/w zadania  osoby prywatne jak gmina mogą 

ubiegać się o środki unijne.  

b/ Do 2032 roku obowiązuje  przyjęty Uchwałą Nr VI/29/2015  Rady Gminy Inowłódz z dnia 

26 lutego 2015 roku „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Inowłódz wraz ze szczegółową  inwentaryzacją”. 

Azbest  jest nazwą obejmującą minerały włókniste z grupy serpentynów i amfiboli.  Minerały  

zawierające azbest  należą do substancji będących zagrożeniem dla ludzi i z tego powodu podlegają 

sukcesywnej eliminacji został zakwalifikowany przez ustawę  Prawo ochrony środowiska  jako 

odpad niebezpieczny. Opracowany Program krajowy w 2002 roku nałożył obowiązek opracowania  

gminnych planów. Wykonana inwentaryzacja  wykazała na terenie Gminy około 226 901,6 m 
2
  

płyt azbestowo- cementowych. Przyjmując wagę płyty 12 kg za 1m 
2
  stanowi to 2722,8 tony.   

Pozyskując środki z WFOŚ i GW w Łodzi  Gmina usunęła na wniosek osób prywatnych z 

budynków  mieszkalnych oraz gospodarczych następującą ilość płyt azbestowych;   w 2015 roku  

3540 m 
2
, w 2016 roku 6265,5 m 

2
 i w 2017 roku 5756 m2 , a tj.  ogółem 15 561,5 m 

2
  co stanowi  

186,74 ton. W ramach programu gmina realizuje usuwanie azbestu, co roku jest składany wniosek 

do WFOŚ i GW w Łodzi  w celu  pozyskania dotacji.  

5. Polityka społeczna  

a/ Uchwałą Nr VII /34/2015 Rady Gminy Inowłódz dnia 26 marca 2015 roku  został przyjęty 

do realizacji Gminny Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2015 – 2018” 

Celem programu jest: 

-  zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

-  zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 

pomocy, 

- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

b/ Uchwałą Nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27.10.2016 roku  został przyjęty 

do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w  Gminie Inowłódz na lata 2016-

2018 

Celem programu jest wsparcie rodzin z terenu Gminy, w szczególności dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

6. Corocznie jest przyjmowany w formie uchwały „Program  opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz”.    

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy 

oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim  oraz 

wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy. Dotyczy on 

również problematyki adopcji zwierząt domowych. Na realizacje zadań Gmina przeznacza z 

budżetu środki finansowe , które na rok  2019  wynoszą kwotę 68.000,00 zł.  
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7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

a/ Cele, zadania, dokonania i efekty profilaktyki 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań 

interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Celem działań profilaktycznych komisji było zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami 

alkoholowymi.  

Komisja zajmowała się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego 

stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. W 2018 roku prowadziła 

następujące działania:  

-  Motywowała i kierowała osoby uzależnione do podejmowania leczenia; 

 - Wyrażała opinię w sprawach dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Inowłódz; 

 - Współdziałała z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania nowym 

problemom alkoholizmu; 

 - Opiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawała 

opinie w formie postanowienia; 

 - Współpracowała z Urzędem Gminy Inowłódz, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Inowłodzu, Komisariatem Policji w Czerniewicach, Prokuraturą Rejonową w Tomaszowie Maz., 

Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Tomaszowie Maz., Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Inowłodzu, Szkołami z terenu Gminy, Gminnym Centrum Kultury 

w Inowłodzu,  Stowarzyszeniami,  Organizacjami Pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tomaszowie Maz. 

      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu składa się z osób 

przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4
1
 ust. 4 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi), w 2018 r. działała w następującym składzie: 

1. Ewa Godlewska – Przewodnicząca 

2. Renata Dąbrowicz – Sekretarz 

3. Ewa Korzeniewska – członek 

4. Barbara Lange - członek 

5. Małgorzata Mochola (do 07.06.2018 r.) – członek 

6. Marian Seliga - członek 

7. Ariel Wiśnik – członek. 

 

b/ W ramach Komisji działały stałe zespoły problemowe w składzie: 

- Zespół ds. Opiniowania i Kontroli Rynku:  

 1. Marian Seliga – Przewodniczący Zespołu 

 2. Barbara Lange 

 3. Małgorzata Mochola (do 07.06.2018 r.) 

4. Ariel Wiśnik 

- Zespół ds. Motywowania i Interwencji: 

 1. Ewa Korzeniewska – Przewodniczący Zespołu  
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2. Ewa Godlewska  

3. Ariel Wiśnik 

- Zespół ds. Pomocy Rodzinie i Programowania Zadań: 

 1. Barbara Lange – Przewodniczący Zespołu 

 2. Renata Dąbrowicz 

 3. Marian Seliga. 

 

      W 2018 roku Komisja odbyła 2 posiedzenia w pełnym składzie. Zespół ds. Opiniowania i 

Kontroli Rynku odbył 6 posiedzeń, wydał 12 postanowień dotyczących pozytywnej opinii 

w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2018 

r. na terenie Gminy Inowłódz z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) korzystały 22 punkty. Z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) korzystało 

11 punktów. Zespół ds. Motywowania i Interwencji odbył 13 posiedzeń, na które zaproszono 

łącznie 58 osób na rozmowę interwencyjno-motywacyjną.  3 osoby skierowano na badanie do 

biegłych (psycholog, psychiatra) celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

16 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. o wszczęcie postępowania 

w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zespól ds. Pomocy 

Rodzinie i Programowania Zadań odbył 7 posiedzeń, na których rozpatrywał i opiniował wnioski 

w sprawie dofinansowania zadań ujętych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

       Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych udzielono dofinansowania w 2018 roku: szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom i 

innym grupom społecznym z terenu Gminy Inowłódz, na łączną kwotę 68.262,48zł. 

       Pomoc osobom uzależnionym z terenu Gminy Inowłódz oraz członkom ich rodzin świadczył  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.- z usług świadczonych przez OIK 

mieszkańcy Gminy Inowłódz skorzystali 14 razy (4 u psychologa, 2 u pedagoga, 4 u prawnika, 4 u 

pracownika socjalnego), oraz Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Inowłodzu prowadzony przez 

Gminę. Ponadto Terapeuta uzależnień świadczył usługę dwa razy w miesiącu w czwartki w godz. 

16.30 – 19.30. Odbyły  się 24 dyżury po 3 godziny. Z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało 12 

osób. Przeprowadzono z nimi 28 indywidualnych konsultacji  terapeutycznych. Na tą liczbę 

złożyło się: 8 osób uzależnionych od alkoholu, 3 osoby uzależnione od dopalaczy, 1 osoba spośród 

osób korzystających z pomocy doświadczyła przemocy ze strony członka rodziny.  

       Do najczęstszych form pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacyjnym należały: 

- udzielanie wsparcia psychologicznego, 

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

- indywidualna terapia krótkoterminowa, 

- praca nad nawrotami picia, 

- porady dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego, 

- porady i wsparcie dla członków rodzin z problemem alkoholowym. 

        Psycholog świadczył usługę dwa razy w miesiącu w czwartki. Od stycznia do maja w godz. 

16.00-18.00, odbył 10 dyżurów po 2 godziny, od czerwca do grudnia w godz. 16.00-19.00, odbył 

14 dyżurów po 3 godz. Z pomocy psychologa skorzystało 19 osób i 3 rodziny (spotkania grupowe).  

Część zgłaszających się osób konsultowano kilkukrotnie. Ponadto psycholog prowadził prelekcje 

dla rodziców uczniów PSP w Inowłodzu i Brzustowie. Przeprowadził również zajęcia warsztatowe 

dla uczniów tych szkół - w sumie odbyło się sześć spotkań. 
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       Wśród zgłaszanych problemów dominowały trudności wychowawcze, złożone problemy 

rodzinne, nieprawidłowości w relacjach rówieśniczych i społecznych, trudności z adaptacją 

w szkole, problemy okresu dojrzewania, w tym również u dziecka z niepełnosprawnością, 

problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Konsultowanym osobom 

sześciokrotnie zalecono zgłoszenie się do dalszej specjalistycznej diagnostyki medycznej (neurolog 

i/lub psychiatra), u dwóch osób wystąpiło podejrzenie zaburzeń depresyjnych, u dwóch podejrzenie 

zaburzeń psychotycznych. Osoby korzystające z porad otrzymywały wskazówki do pracy własnej 

w domu, ponadto część podopiecznych otrzymała zalecenia do dalszych badań specjalistycznych 

dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Osoby umówione wcześniej na konsultacje 

otrzymywały materiały informacyjne, edukacyjne i terapeutyczne, w celu przeprowadzenia zajęć 

lub zademonstrowania rodzicom, np. gry edukacyjne, terapeutyczne, karty pracy, wydruki z 

propozycjami zabaw i zadań rozwijających sferę społeczną, emocjonalną i poznawczą 

podopiecznych. 

      Przewodniczący Gminnej Komisji – socjoterapeuta, pedagog szkolny pełnił dyżury  w każdy 

wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00 - z pomocy skorzystało 56 osób (dzieci i dorosłych). 

X. PORZĄDEK PUBLICZNY 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

Na terenie Gminy Inowłódz działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Inowłodzu, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzustowie, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Woli, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Liciążnej. 

     Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Inowłodzu jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego. Posiada dwa samochody ratowniczo – gaśnicze: 

- GCBA marki MERCEDES ATEGO 1529AF, 

- GCBA marki JELCZ 004. 

     Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowie posiada samochód ratowniczo – gaśniczy 

GBA marki STAR 266 zakupiony w grudniu 2018 r. z OSP Przesiadłów. 

    Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego. Posiada dwa samochody ratowniczo – gaśnicze: 

- GCBA marki MAN TGM 18/290, 

- GCBA marki STAR 266.  

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Liciążnej posiada samochód pożarniczy lekki 

VOLKSWAGEN Transporter. 

 Wszystkie samochody są wyposażone w niezbędny sprzęt pożarowy i ratowniczy. Ponadto 

samochody Mercedes z OSP Inowłódz i MAN z OSP Królowa Wola są wyposażone w sprzęt do 

ratownictwa technicznego marki LUKAS. 

      W poszczególnych jednostkach liczba strażaków czynnych wyszkolonych, ubezpieczonych 

i posiadających ważne badania lekarskie przedstawia się następująco: 

- OSP Inowłódz - 17, 

- OSP Brzustów - 17, 

- OSP Królowa Wola - 16, 

- OSP Liciążna - 10. 
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Na szkolenia oraz zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa pozyskaliśmy dla naszych jednostek  

środki zewnętrzne na łączną kwotę 55.026,00zł. Ponadto nasze jednostki otrzymały 

dofinansowanie z KSRG na łączną kwotę 30.000,00zł  

Szczegółowa informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu 

tomaszowskiego, w tym w Gminie Inowłódz w 2018 roku, była przedmiotem obrad Sesji Rady 

Gminy w dniu 25 kwietnia 2019 roku.  

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

    Sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy nie budzą zastrzeżeń w debacie 

publicznej. Warto podkreślić, że od 2017 roku w październiku organizowane są „Dni 

bezpieczeństwa Gminy Inowłódz”. Przedsięwzięcie to jest ukierunkowane na szeroko pojętą 

profilaktykę bezpieczeństwa, kierowaną do różnych grup społecznych: seniorów, dzieci i 

młodzieży. Spotyka się ono z coraz większym zainteresowaniem i staje narzędziem w działaniach 

dotyczących profilaktyki bezpieczeństwa.  

      W zakresie bezpieczeństwa publicznego podlegamy pod Komisariat w Czerniewicach i można 

przyjąć, że jest to rozwiązanie wystarczające.  

Szczegółowa informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie zaprezentowana 

przez przedstawiciela Policji na Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 roku. 

3. Ochrona przeciwpowodziowa  

Podstawą do ogłoszenia pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego jest przekroczenie stanu 

ostrzegawczego i alarmowego wody na wodowskazie. W wypadkach lokalnego zagrożenia 

powodziowego, wójt może ogłosić i odwołać pogotowie oraz alarm przeciwpowodziowy na swoim 

terenie. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy dla Gminy Inowłódz można ogłosić w każdej 

sytuacji, jeżeli uzna ją za groźną dla danego obszaru lub, gdy zagraża to życiu i mieniu ludności 

zamieszkującej teren zagrożony. O wprowadzonym pogotowiu lub alarmie przeciwpowodziowym 

na terenie Gminy wójt powiadamia sąsiednich wójtów, właściwego starostę oraz Wojewodę 

Łódzkiego. W celu przeciwdziałania zagrożeniu wykonywane są pomiary na posterunku 

wodowskazowym: 

a/. W okresie normalnym (bez zagrożenia powodziowego) nie wykonuje się codziennych 

pomiarów. Obserwacje na rzece Pilica prowadzone są w okresie wzmożonych opadów deszczy 

oraz w okresie wiosennych roztopów. 

b/ Po osiągnięciu stanu ostrzegawczego na wodowskazie, pomiary wykonywane są trzy razy na 

dobę, w godzinach: 7.00, 13.00, 19.00 według czasu zimowego, 8.00, 14.00, 20.00 według czasu 

letniego. 

c/ Po osiągnięciu stanu alarmowego na wodowskazie, pomiary dokonuje się, co trzy godziny 

przez całą dobę, w godzinach: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 1.00, 4.00 według czasu 

zimowego, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00 według czasu letniego. 

XI. OPIEKA ZDROWOTNA 

Do zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia publicznego, należy m.in. zabezpieczenie 

dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W 2018 roku spełniały tą 

funkcję dwa działające na terenie Gminy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Spale i 

Inowłodzu. Rok 2018 to również zmiana właściciela przychodni w Inowłodzu. Po rezygnacji 

dotychczasowego właściciela Przychodni „INMED” zaistniała groźba likwidacji tego ośrodka 
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zdrowia. Duże zaangażowanie Gminy spowodowało, że udało się reaktywować od 1 sierpnia 2018 

roku nową Przychodnię Medycyny Rodzinnej. Nowa placówka zapewnia wysokiej klasy opiekę 

medyczną. Dla utrzymania i podniesienia standardu tej placówki wybudowaliśmy w ramach 

modernizacji Ośrodka Zdrowia podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pomimo przeciwności 

wynikających z uwarunkowań rynkowych podejmujemy wszelkie działania mające na celu 

utrzymanie apteki. Czynione są też starania o uruchomienie gabinetu stomatologicznego, 

ginekologicznego i rehabilitacyjnego ( w ramach NFZ).  

XII. POMOC SPOŁECZNA 

a/ Obszar i zakres działania,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu w 2018 r. realizował swoje zadania                  

w obszarze pomocy społecznej poprzez:  

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (wypłacono 33 świadczenia dla 12 osób), 

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (wypłacono 45 świadczenia dla 23 osób), 

-  praca socjalna ( zarejestrowano 406 przypadków świadczenia pracy socjalnej),  

-  dożywianie dzieci (opłacono 47 świadczeń dla 4265 osób), 

-  kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym 

domu (skierowano i opłacono  pobyt w DPS  dla 5  mieszkańców Gminy), 

-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych  (wypłacono 317 świadczeń dla 32 osób), 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (opłacono 264 składki zdrowotne za 

22  osoby), 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych (wypłacono 2 świadczenia dla 2 

osób), 

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej (realizowano 

wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 oraz program „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2018 ” 

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, tym specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ( świadczono usługi dla 15 osób), 

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi ( świadczono usługi dla 3 osób),  

Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. to: 

- zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków rodzinnych w (wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami dla 268 osób) 

- zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. przyznawanie i 

wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec 

dłużników alimentacyjnych (wypłacono świadczenie dla 21 osób) 

- zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. przyznawanie i 

wypłacanie świadczeń (wypłacono 1 świadczenie), 

- zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych tj. przyznawanie i wypłata dodatków 

mieszkaniowych (wypłacono dodatek  dla 13 osób) 

- zadania wynikające z ustawy o tj. przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych(wypłacono 

dodatek  dla 11 osób) 
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- zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla 

uczniów tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne (wypłacono stypendia dla 22 uczniów) 

- zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (przyznano karty 4 rodzinom)  

- zadania wynikające z uchwały dotyczącej lokalnego programu Gminna KDR (z ulg w ramach 

programu skorzystało 62 dzieci) 

- zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wsparciem 

objęto 6 rodzin) 

- zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (wypłacono 

świadczeń  dla 391 dzieci)  

- zadania wynikające z ustawy „Dobry start” (wypłacono świadczeń  dla 390 dzieci) 

Szczegółową informację „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, dotyczącą realizacji 

zadań z obszaru pomocy społecznej, z uwzględnieniem sytuacji społecznej i demograficznej oraz 

obejmującą w szczególności  infrastrukturę, kadrę, nakłady na pomoc społeczną, przedstawiono na 

Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 roku.  

XIII. OŚWIATA 

 Zgodnie z ustaloną Uchwałą Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 marca 

2017 r. planem sieci publicznych szkół, Gmina Inowłódz w roku 2018 prowadziła dwie publiczne 

szkoły podstawowe  z oddziałami przedszkolnymi i jedno publiczne gimnazjum: 

- Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brzustowie, której obwód obejmował 

miejscowości: Brzustów, Dąbrowa z Gminie Inowłódz i Sługocice z terenu Gminy Tomaszów 

Mazowiecki,    

- Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, której obwód obejmował 

miejscowości: Inowłódz, Królowa Wola, Konewka, Liciążna Poświętne, Spała, Teofilów, 

Zakościele, Żądłowice.    

- Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu, którego obwód obejmował miejscowości Brzustów, 

Dąbrowa, Sługocice z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Królowa Wola, Konewka, 

Liciążna Poświętne, Spała, Teofilów, Zakościele, Żądłowice.    

 Ponadto na terenie Gminy Inowłódz funkcjonuje także jedna niepubliczna szkoła podstawowa 

tj. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli prowadzona przez 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Królowej Woli „Przyjazna Wieś” oraz Niepubliczne 

Przedszkole TPD w Inowłodzu prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny 

w Inowłodzu. W szkołach prowadzonych przez Gminę Inowłódz nauka odbywa się na jedną 

zmianę. Siedzibą każdej z wyżej wymienionych szkół są odrębne budynki, w których zapewnione 

są uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Szkoły posiadają salę gimnastyczną, boisko 

szkolne, świetlicę i odpowiednio wyposażone pracownie oraz umożliwiają uczniom korzystanie z 

gorących  posiłków.  Położenie szkół, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, uwzględnia 

odległość zamieszkania uczniów od szkoły, a w przypadku przekroczenia odległości (3 km i 4 km), 

gmina zapewnia uczniom bezpłatny dowóz do szkół i opiekę w czasie przewozu. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie: 

1. Liczba uczniów: 107 

2. Zatrudnienie w szkole: 

- ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 11,16 

- ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 4,5  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu 

1. Liczba uczniów: 103 
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2. Zatrudnienie w szkole: 

- ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 10,5 

- ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 5  

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu: 

1. Liczba uczniów: 28 

2. Zatrudnienie w szkole: 

- ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 11 

- ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 2  
 

 

Nazwa jednostki 

Wykonanie budżetu za 2018 rok 

 

Subwencja 

ogółem 

 

Wydatki ogółem 

Z tego Wydatki zrealizowane 

z budżetu Gminy Inowłódz 

(%)* Dotacje celowe Dochody 

z tyt. stołówki 

PSP Inowłódz  1 264 878,85 42 127,05 45 620,05  

PSP Brzustów  1 266 586,94 27 838,73 0,00  

Gimnazjum  1 229 127,91 699,08 0,00  

Centrum Usług 

Wspólnych (zadania 

gminy dot. oświaty) 

 1 329 362,18 7 332,84 0,00  

RAZEM 2 946 396,00 5 089 955,88 77 997,70 45 620,05 2 019 942,13 (40%) 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.  Ignacego Mościckiego w Królowej Woli: 

1. Liczba uczniów: 83 

2. Zatrudnienie w szkole: 

- ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 14,44 

- ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 4   

Niepubliczne Przedszkole TPD w Inowłodzu 

1. Liczba wychowanków: 28  

2. Zatrudnienie w szkole: 

- ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 2,61 

- ogółem etatów pracowników niepedagogicznych:1 

XIV.  KULTURA 

W 2018 roku Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu realizowało zadania statutowe poprzez placówki 

wchodzące w skład struktury organizacyjnej GCK, a mianowicie: 

1. Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu – Zamek w Inowłodzu, 

2. Biblioteka – Zamek w Inowłodzu, 

3. Świetlica Wiejska w Liciążnej, 

4. Świetlica Wiejska w Królowej Woli, 

5. Świetlica Wiejska w Konewce, 

6. Świetlica Wiejska w Brzustowie, 

7. Siłownia w Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu 
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Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu w 2018 roku ściśle współpracowało z samorządem Gminy 

Inowłódz, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi oraz z poza terenu gminy 

organizując i realizując różnego rodzaju wydarzenia i przedsięwzięcia. Należą do nich: szkoły z terenu 

Gminy, jednostki OSP, sołtysi i rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Ludowe, 

Kasztelania Inowłodzka, Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski – Centrum Kultury w Inowłodzu, 

Towarzystwo Fortyfikacyjne „Linia Pilicy”, Oddział Gminny TPD, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, ZHP – Hufiec Inowłódz, KERiI w Królowej Woli i Inowłodzu, Fundacja 

PROEM i PROEM ZAKO, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. Ponadto Gminne Centrum 

Kultury współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ośrodkami kultury z 

terenu powiatu tomaszowskiego, Łódzkim Domem Kultury, Filharmonią Łódzką, Domem Kultury w 

Aleksandrowie Łódzkim, Stowarzyszeniem Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim, 

Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego, Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”, 

Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim. 

W świetlicach Wiejskich oraz w Zamku oprócz zajęć związanych z podstawową działalnością 

kulturalną organizowane były szkolenia, zebrania wiejskie, spotkania stowarzyszeń, konsultacje, 

pokazy. GCK było organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych o charakterze cyklicznym oraz 

okazjonalnym. 

 

XV. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA  

1. Obiekty służące rozwojowi kultury fizycznej w Gminie Inowłódz: 

a/ Place zabaw: 

-  w Spale, 

-  w Konewce,  

-  w Inowłodzu: Zamoście, OSiR, przy Szkole Podstawowej w Inowłodzu,  przy Szkole 

Podstawowej w Brzustowie, 

b/ Boiska sportowe: OSiR Inowłódz, boisko szkolne w Inowłodzu, w Liciążnej, w Brzustowie, w 

Konewce. 

Na terenie Gminy Inowłódz działa również Ludowy Klub Sportowy IKS, który posiada 1 drużynę 

seniorów, składającą się z 30 zawodników. Ponadto klub posiada 3 drużyny młodzieżowe: 

- rocznik 2003-2005 (15 zawodników), 

- rocznik 2006-2008 i 2009-2011 (45 zawodników). 

Gmina Inowłódz posiada znaczny potencjał turystyczny wynikający ze znajdujących się na jej terenie 

zabytków, przestrzeni krajobrazowych, dostępu do wody, kompleksów zieleni, miejsc związanych z 

historią i kulturą tych ziem. Możemy poszczycić się intensywnie rozwijającą się bazą turystyczno –

wypoczynkową tworzoną przez hotele, pensjonaty oraz inne ośrodki o zróżnicowanym standardzie. 

Posiadają one bogate zaplecze sportowe i rekreacyjne. Większość obiektów przystosowana jest do 

obsługi szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych. Turyści indywidualni, szukający ciszy i spokoju 

wypoczną w gospodarstwach agroturystycznych i kwaterach prywatnych. 

Niepowtarzalność walorów przyrodniczych zachęca do wypoczynku, jak również 

do uprawiania aktywnych form turystyki. Teren Gminy Inowłódz przecinają liczne szlaki turystyczne, 

w tym piękny, nizinny szlak wodny Pilicy, o którego atrakcyjności decydują naturalne krajobrazy, 
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lesistość terenów nadbrzeżnych, czyste powietrze oraz dostępność brzegów zachęcająca do 

biwakowania. Korzystanie z uroków rzeki ułatwiają liczne wypożyczalnie kajaków. 

1. Atrakcje turystyczne 

a/ Obiekty sakralne 

Inowłódz i Spała: 

- Kościół św. Idziego w Inowłodzu  

- Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu  

- Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale  

- Kapliczka św. Jana Nepomucena w Spale  

- Cmentarz żydowski w Inowłodzu 

- Synagoga w Inowłodzu 

- Kapliczka na Przeprośnej Górce 

- Kapliczka w Giełzowie  

b) Obiekty historyczne 

Inowłódz: 

- Zrekonstruowane Ruiny XIV – wiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego,  

- Cmentarz Wojenny w Inowłodzu, 

- Mogiła z okresu II Wojny Światowej w Inowłodzu,  

- źródełko nad Pilicą 

Spała: 

- Wieża Ciśnień w Spale;  

- Grota św. Huberta w Spale; 

- Mogiła hrabiny M. Wielopolskiej w Spale;  

- Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich;  

- Posąg żubra, 

- Grzybek spalski ( przy ścieżce rowerowej). 

 

Konewka i Królowa Wola: 

- Schron kolejowy i bunkry w Konewce;  

- Dom Ludowy w Królowej Woli. 

c) Parki krajobrazowe 

Gmina Inowłódz charakteryzuje się szczególną malowniczością krajobrazu dzięki rzadko spotykanej 

w tej części kraju różnorodności form ukształtowania powierzchni. Ciekawa rzeźba terenu  

w połączeniu z bogatymi zasobami leśnymi decyduje o dużej atrakcyjności turystycznej Gminy.  

Lasy zajmują około 60 % obszaru Gminy, stanowiąc dominujący element krajobrazu. Lasy Spalskie 

wraz z pozostałością Puszczy Pilickiej są jednym z największych kompleksów leśnych w środkowej 

Polsce. Wysoka wartość walorów przyrodniczych i potrzeba ich zachowania była motywacją do 

utworzenia na tym terenie w 1995 roku Spalskiego Parku Krajobrazowego, który swoją ochroną 
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objął ponad połowę powierzchni Gminy Inowłódz. Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia 

tereny będące siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt chronione są w rezerwatach:  

 Rezerwat Gać Spalska 

 Rezerwat Konewka  

 Rezerwat Spała  

 Rezerwat Żądłowice 

d/ Osobliwości przyrodnicze 

Na terenie Gminy Inowłódz  można wyróżnić Obszary Natura 2000, które utworzono dla zachowania 

zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk 

przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy: 

„Lasy Spalskie” specjalny obszar ochrony siedlisk” (SOOS). Ostoja obejmuje fragment kompleksu 

leśnego leżącego po obu stronach Pilicy (od Spały do Teofilowa) oraz dolinę rzeki Gać. Ponad połowę 

obszaru zajmują bardzo cenne siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, m.in. grąd 

środkowoeuropejski, dąbrowa świetlista oraz dobrze zachowane lasy łęgowe. Ciekawostką jest tu 

schron kolejowy w Konewce, który stanowi jedno z 10 największych zimowisk nietoperzy w Polsce. 

„Dolina Dolnej Pilicy” (SOOS). Obszar obejmuje 80-kilometrowy odcinek Pilicy i bierz swój 

początek w Inowłodzu. Rzeka silnie meandruje, tworząc liczne starorzecza, wyspy, ławice i łachy 

piaskowe. Występuje tu 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz wiele ważnych 

dla Europy gatunków roślin i zwierząt, szczególnie ryb i ptaków. 

e) Inne atrakcje turystyczne: 

- Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale; 

- Park Linowy Adrenalina w Spale; 

- Zabytkowy Park w Spale 

- Zabytkowy Most im. gen. broni Tadeusza Buka w Spale; 

- Studnia w Inowłodzu. 

f/ Infrastruktura Turystyczna 

 Miejsca noclegowe:  

 

 Nazwa obiektu Adres obiektu 
Ilość miejsc 

noclegowych 

1 
COS OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 

Spała, ul. Mościckiego 6, 

97 - 215 Inowłódz 

tel. 44 / 724 23 46 

http://www.cosspala.com.pl 

367 

2 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 

"ZACISZE" 

Spała, ul. Piłsudskiego 20 

tel. 44 / 724 23 56 

http://www.naturatour.pl 

176 

3 
Zespół Domów Wczasowych Fundusz 

Wczasów Pracowniczych 

Spała, ul. Mościckiego 19 

tel. 44 / 710 14 18 

http://www.fwp.spala.com.pl 

223 
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4 REZYDENCJA SPALSKA 

Spała, ul. Wojciechowskiego 15 

tel. 44 / 710 15 75 

http://www.rezydencja.spala.pl 

54 

5 SPALSKIE POKOJE GOŚCINNE 

Spała, ul. Wojciechowskiego 15 

tel. 44 / 710 16 60 

http://www.republika.pl/spalskiepokoje 

16 

6 DWÓR CARSKI 
Spała ul. Nadpiliczna 3 

tel. 44 / 710 05 11 
22 

7 HOTEL "MOŚCICKI" **** 

Spała, ul. Nadpiliczna 2 

tel. 44 / 726 41 00 

http://www.hotelmoscicki.pl 

120 

8 HOTEL "PREZYDENT" *** 

Spała, ul. Hubala 15 

tel. 0 - 44 / 710 13 22 

http://prezydenthotel.pl 

76 

9 PENSJONAT KARCZMA SPALSKA 
Spała, ul. Hubala 2 

tel: 44 710 42 56 
70 

10 
Dom Formacyjno Rekolekcyjny 

,,OSTOJA" 

Spała, ul. Piłsudskiego 6 

tel. 44 / 710 13 95 
60 

12 Gospodarstwo Agroturystyczne  

„Końska Zagroda",Romana Adamczewska 

Królowa Wola 196 

tel. 44 / 723 04 03 
12 

13 
Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara i 

Bogusław Monik 

Zakościele 54 

tel. 44 / 710 18 51 
10 

14 Gospodarstwo Agroturystyczne  

„Nowy Dwór", Alicja Płoszyńska 

Zakościele 67 

tel. 44 / 710 11 92 
20 

15 

CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM 

MŁODZIEŻOWE FUNDACJA 

„PROEM” 

Zakościele 80 

tel. 44 / 710 11 40 

http://www.proem.pl 

180 

16 
Gospodarstwo Agroturystyczne Eugeniusz 

Sobolewski 

Zakościele 57 

tel. 515 420 242 
5 

17 
AGROTURYSTYKA – URSZULA 

STACHOWSKA 

Inowłódz, ul. Krokusowa 15 

507 743 143 
5 

18 
AGROTURYSTYKA „SEBA” 

SEBASTIAN SOSIŃSKI 

Królowa Wola 205 

692 260 485 
8 

19 
OŚRODEK JAZDY KONNEJ 

„KONICZYNKA” 

Poświętne 18B 

97-215 Inowłódz 796 177 207 
5 
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20 ZAKOŚCIELE 66 
Zakościele 66 

97-215 Inowłódz, 521 203 270 
10 

21 POKOJE GOŚCINNE 
Ul. Klasztorna 37 

97-215 Inowłódz 44 170 10 77 
12 

22 AMBER WILLA 
Zakościele 22 A 

tel: 44 724 26 21 
32 

 

 

 Wykaz restauracji, jadłodajni, barów i kawiarni na terenie Gminy Inowłódz:  

 

Spała 
ul. Mościckiego 5 

tel. 44 710 13 14 

Zajazd 

Spalski 

Spała 
ul. Wojciechowskiego 9 

tel. 44 710 13 25 

Restauracja 

„Pod Żubrem" 

Spała 
ul. Piłsudskiego 20 Kawiarnia „Zacisze” 

Spała 
ul. Mościckiego 17 

tel. 44 710 13 97 

Kawiarnia - Pizzeria 

Olimpijska 

Spała 
ul. Hubala 2 

tel. 044 710 05 33 

Karczma 

Spalska 

Spała 
ul. Nadpiliczna 2 

tel. 44 726 41 00 

Restauracja 

Hotelu Mościcki 

Spała 
ul. Hubala 15 

tel. 44 710 13 22 

Restauracja 

Hotelu Prezydent 

Spała 
ul. Wojciechowskiego 15 

tel. 44 710 15 75 

Restauracja Rezydencja 

Spalska 

Spała 
ul. Mościckiego 13 

tel. 503 410 983 

„Carska Wieża” 

Spała 
ul. Piłsudskiego 10 

44 710 13 40 
„Rezydencja Spalska” 

Spała ul. Mościckiego 19 Recepcja FWP 

Spała 
Al. Mościckiego 6  

44 724 23 46 
Kawiarnia „Olimp” - COS 
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Spała 
Al. Mościckiego 6 

601 816 867 
Kawiarnia „Feniks” - COS 

Spała 
ul. Piłsudskiego 1  

601 339 259 
Ogródek letni „Turbina” 

Konewka 
Składnica Drewna 

44 710 13 66 
Pijalnia Piwa 

Inowłódz ul. Legnicka 57, tel. 44 710 18 02 
Bar „Sandacz” 

Inowłódz 
Pl. K. Wielkiego 24 „Cafe Bona” 

Inowłódz 

Pl. K. Wielkiego 27 

600 594 430 
Ogródek Piwny(Synagoga) 

Inowłódz 
ul. Tamka 5 „Jerema” 

Zakościele 
Zakościele 66 Zakościele 66 

 

 Szlaki turystyczne: 

 

- Piastowski Szlak Romański – , obejmując swym zasięgiem najważniejsze miejsca i zabytki 

związane z czasami monarchii piastowskiej. Jego głównym obiektem na terenie Gminy Inowłódz jest 

kościół św. Idziego w Inowłodzu, 

- Szlak Czerwony (partyzancki) – Ciągnie się od Radomska do Szydłowca (268 km). W granicach 

Gminy jego trasa przebiega przez Spałę i prawym brzegiem Pilicy w kierunku Inowłodza, 

- Szlak Zielony (pieszy) rozpoczyna się w Tomaszowie Maz., a kończy w Luboczy (57 km).  

Na terenie gminy przebiega przez Spałę, Królową Wolę, Liciążnę, Rezerwat Żądłowice, 

- Szlak Niebieski im. Prezydenta Prof. Ignacego Mościckiego (21,5 km). Bierze swój początek  

w centrum Spały i biegnie przez teren dawnej Puszczy Spalskiej do Skansenu Rzeki Pilicy  

w Tomaszowie Maz., 

- Szlak Rowerowy Niebieski im. Juliana Tuwima (22 km). Szlak wytyczają miejsca, w których 

spędzał wakacje i tworzył Julian Tuwim. Swój początek bierze w Tomaszowie Maz. Na terenie Gminy 

biegnie przez Królową Wolę, Inowłódz i kończy się w miejscowości Zakościele, 

- Trakt przez Puszczę Pilicką (40 km) Zielony Rowerowy. Szlak z Czerniewic do Poświętnego 

biegnie przez unikalne ostępy dawnej Puszczy Pilickiej, krystaliczne strumienie i stare leśniczówki, 

- Szlak Cudownych Obrazów (35,5 km), Czarny. Trasa prowadzi dawnymi szlakami 

pielgrzymkowymi z sanktuarium w Studziannej – Poświętnem przez Inowłódz do klasztoru  

o.o. Franciszkanów w Smardzewicach, 

- Szlak Carskich Łowów (30 km). Szlak żółty rowerowy wiedzie ze Smardzewic do Rzeczycy przez 

miejsca związane z pobytem i polowaniami cara Aleksandra III.  

- Ciąg pieszo – rowerowy Tomaszów Maz. – Spała (10,8 km). Trasa bierze początek przy 

Rezerwacie „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Maz. Biegnie przez miasto, a następnie wzdłuż drogi 

krajowej nr 48, do centrum Spały, 
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- Szlak Wodny Pilicy. Piękny i urozmaicony nizinny szlak wodny. Najciekawszy krajobrazowo 

fragment to przełomowy odcinek rzeki w okolicach Inowłodza. Ciekawostką jest tu także wybijające  

z piaskowej skarpy źródełko szczelinowe, 

- Szlak Konny im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Przebiega przez najatrakcyjniejsze 

widokowo i turystycznie miejsca województwa łódzkiego. W ramach szlaku wyznaczono kilkadziesiąt 

miejsc postojowych, które wyposażone będą w infrastrukturę przeznaczoną dla koni oraz 

umożliwiającą wypoczynek turystów.  

 Ścieżki rowerowe:  

Ścieżka rowerowa na trasie Inowłódz – Spała 7,5 km. 

 Przystanie wodne: 

-  Miejsce wodowania dla kajaków, plaża – Tama w Inowłodzu, 

- Przystań kajakowa – w Teofilowie przy drodze krajowej nr 48, kierunek  

   Spała - Inowłódz 

-  Punkt widokowy, miejsce wodowania dla kajaków w Zakościelu k. Inowłodza, 

-  Miejsce wodowania dla kajaków, plaża w Spale obok mostu im. gen. broni Tadeusza  

   Buka, 

 Pomosty i miejsca dla wędkarzy:  

Starorzecze rzeki Pilicy w Inowłodzu 

W centrum Inowłodza, w pobliżu XIX – wiecznej Synagogi, nad brzegiem starorzecza Pilicy znajduje 

się miejsce, w którym mieszkańcy, jak również przybyli tu na wypoczynek letnicy łowią ryby. 

Na rzece Gać w centrum Spały w pobliżu stawu mieści się drugie miejsce połowu na terenie Gminy 

Inowłódz. 

 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego  (kajaki, barki, łódki, rowery) 

Inowłódz, Spała: 

- Amber – Inowłódz „Tama”, 

- Przystań Kajakowa Łukasz Jeleń, Zakościele 57, 

- SPORTSmedia Łukasz Siudak, ul. Legnicka 69, Inowłódz, 

- Anna Bednarczyk, Zakościele 66, 

- P.P.H.U. „BA-KO” Barbara Kowalska, ul. Łąkowa 10, 97-215 Inowłódz, 

- Spała Relax – Spała, ul. Hubala 12, tel. 698-341-057, 

- Karczma Spalska – Spała, ul. Hubala 2, tel. 503-079-078 

- Przystań Kajakowa Teofilów Letnisko – Teofilów 2,  tel. 668-949-606 

- OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ZACISZE" – Spała, ul.  Piłsudskiego 20, tel. 44 / 724 23 56,  

- SPALSKIE POKOJE GOŚCINNE – Spała, ul. Hubala 5,   tel. 44 / 710 16 60,  

XVI. PROMOCJA GMINY  

Promocja Gminy ma na celu wyeksponowanie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych 

Gminy Inowłódz. Robimy to przez cały rok, a mianowicie:  

1. Tworzymy relacje zdjęciowe i artykuły z imprez, wydarzeń i uroczystości kulturalnych 

organizowanych w naszej Gminie, 

2.Wydajemy Biuletyn informacyjny Gminy Inowłódz,  
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3. Prowadzimy strony internetowe i portale społecznościowe (facebook, twitter) Urzędu Gminy 

Inowłódz oraz Gminnego Centrum Kultury.  

4. Utrzymujemy kontakt z lokalnymi mediami, pisząc artykuły i przekazując do publikacji 

informacje oraz zdjęcia z wydarzeń. 

5. Przygotowujemy i promujemy  różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia na obszarze Gminy 

Inowłódz.  

6. Oprowadzamy wycieczki po miejscach historycznych nasze Gminy. 

7. Pozyskujemy materiały promocyjne w formie ulotek, folderów, mapek, informatorów  

z obszaru Powiatu Tomaszowskiego w celu dystrybucji i udostępniania informacji na temat 

zabytków i atrakcji turystycznych w PIT w Inowłodzu. 

8. Bierzemy udział w przygotowywaniu i obsługiwaniu stoiska promocyjnego Gminy Inowłódz 

podczas wydarzeń cyklicznych, w tym stoisko promujące naszą gminę podczas Dożynek 

Prezydenckich w Spale oraz podczas Hubertusa Spalskiego. 

8. Organizujemy kolejne edycje wakacyjnego, weekendowego  pociągu Łódź – Spała – Łódź. 

Grupom gości z Łodzi i województwa zapewniamy atrakcje turystyczne i poznawcze naszych 

walorów kulturowych i przyrodniczych.  

9. Współpracujemy z Powiatem Tomaszowskim i Województwem Łódzkim w sprawie 

przekazywania materiałów informacyjnych o gminie na stoisko promocyjne województwa 

łódzkiego podczas Targów Turystycznych w kraju. 

10. Przygotowujemy wnioski i aplikujemy o pozyskanie środków zewnętrznych. 

11. Bierzemy udział w corocznym wydarzeniu Mixer Regionalny w Łodzi, wystawiając stoisko 

promujące Gminę Inowłódz.  

Punkt Informacji Turystycznej prowadzi ponadto całoroczny rejestr turystów indywidualnych, 

wycieczek i grup zorganizowanych, co stanowi załącznik w postaci zestawienia. 

Punkty Informacji Turystycznej 

 

- Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu 

ul. Zamkowa 7, tel. 44/726 01 34 

e-mail: zamek.pit@interia.pl 

- Punkt Informacji Turystycznej w Spale  

ul. Piłsudskiego 2, tel. 514 206 859 

e-mail: galeria@spala.info.pl 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Sekretarz Gminy Inowłódz Jan Żerek 
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