
 

 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T 
O STANIE GMINY INOWŁÓDZ  

za rok 2020  

 

 

 

 

 

 

Inowłódz, dnia 26 maja 2021 r. 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

Raport o stanie Gminy Inowłódz 

 

SPIS TREŚCI: 

I. Wstęp 

II. Ogólna charakterystyka Gminy Inowłódz 

III. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne  

IV. Demografia, aktywność gospodarcza i społeczna 

V. Realizacja uchwał Rady Gminy Inowłódz 

VI. Budżet Gminy 

VII. Kluczowe Inwestycje 

VIII. Grunty gminne i mienie komunalne 

IX. Drogi, komunikacja, wodociągi i kanalizacja 

X. Realizacja, strategii i planów 

XI. Porządek publiczny 

XII. Opieka zdrowotna  

XIII. Pomoc społeczna 

XIV. Oświata 

XV. Kultura 

XVI. Kultura fizyczna i turystyka 

XVII. Promocja Gminy 

 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

2 

 

I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo 

Mam zaszczyt przekazać Państwu Raport o Stanie Gminy Inowłódz. To już następna 

tego typu publikacja, przygotowana zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją Ustawy 

o samorządzie gminnym. Raporty o Stanie Gminy, będące swoistym zapisem postępu prac 

i działalności naszego samorządu, będą sukcesywnie publikowane również w kolejnych latach 

i przedstawiane Mieszkańcom oraz Radzie Gminy Inowłódz. Coroczne publikowanie Raportu 

daje możliwość ukazania w jednym dokumencie pełnego spektrum działań podejmowanych na 

rzecz rozwoju naszej Gminy, zobrazowania ich skali oraz stopnia zaawansowania ich 

realizacji. 

Zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Raport 

obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu. Zawiera on dane i informacje 

o działalności Wójta Gminy Inowłódz oraz podległych jednostek organizacyjnych. Informacje 

podzielone są na obszary tematyczne szczególnie znaczące z punktu widzenia jakości życia 

mieszkańców, takie jak finanse gminy, inwestycje, sprawy społeczne, edukacja, ochrona 

środowiska, kultura, bezpieczeństwo oraz inne istotne kwestie. 

Podstawą opracowania Raportu są dokumenty sporządzone przez jednostki 

organizacyjne gminy, pracowników urzędu, a także inne instytucje prowadzące swoją 

działalność na terenie Gminy Inowłódz. 

Mam nadzieję, że przedstawiony Raport pozwoli Państwu uzyskać możliwie pełny obraz 

rozwoju naszej Gminy i stanie się podstawą do jeszcze większej konsolidacji naszych wspólnych 

działań i dążeń na rzecz budowy silnej, dostatniej i samorządnej przyszłości naszej 

społeczności. 

 

 

 

Wójt Gminy Inowłódz 

Bogdan Kącki 
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY INOWŁÓDZ 

Gmina Inowłódz jest gminą wiejską. Położona we wschodniej części województwa 

łódzkiego, w południowo-wschodniej części powiatu tomaszowskiego po obu stronach rzeki 

Pilicy. Graniczy:  

- od południowego wschodu z Gminą Opoczno,  

- od południa z Gminą Sławno,  

- od południowego zachodu z Gminą Tomaszów Mazowiecki,  

- od północnego zachodu i północy z Gminą Lubochnia,  

- od północy z Gminą Czerniewice i Gminą Rzeczyca  

- od wschodu z Gminą Poświętne. 

 

Położenie Gminy Inowłódz 

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 9 789 ha, co stanowi 9,6 % powierzchni ogólnej 

powiatu tomaszowskiego. W skład gminy wchodzi 10 sołectw, w tym 11 miejscowości: 

Brzustów, Dąbrowa, Inowłódz, Konewka, Królowa Wola, Liciążna, Poświętne, Spała, 

Teofilów, Zakościele oraz Żądłowice. Gminę zamieszkuje 3 817 mieszkańców (stan na 

31.12.2020 r.). W sąsiedztwie gminy zlokalizowane są trzy duże ośrodki miejskie 

i przemysłowe: Tomaszów Mazowiecki (odległość ok. 20 km), Opoczno (odległość ok. 

18 km) i Rawa Mazowiecka (odległość ok.30 km). 

Gmina ma charakter turystyczny oraz częściowo rolniczo-przemysłowy. 

W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy i grunty leśne zajmujące powierzchnię 

5 920,09 ha, stanowiące 59,2 % powierzchni ogólnej gminy.  
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III. WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

1. Rada Gminy Inowłódz (15 radnych) 

Przewodniczącym Rady Gminy Inowłódz, w kadencji 2018-2023, wybrany został 

Robert Pawłowski. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy pełnią Ewa 

Korzeniewska i Piotr Gawęda. 

W 2020 roku przy Radzie Gminy Inowłódz działało 6 stałych komisji. Komisje są 

organami pomocniczymi Rady Gminy Inowłódz. Mają istotny wpływ na politykę gminy 

i ostateczny kształt uchwał. Na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje 

w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Inowłódz, na podstawie prac poszczególnych 

komisji, podejmowała w 2020 r. strategiczne dla gminy decyzje. 

1) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 5 radnych: 

• Arkadiusz Łon - Przewodniczący, 

• Janusz Wilkowiecki - Wiceprzewodniczący, 

• Monika Drużdż, 

• Zbigniew Niemiec, 

• Sławomir Rozwadowski. 

2) Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej, w skład której wchodzi 

4 radnych: 

• Marek Leszczyński - Przewodniczący, 

• Piotr Gawęda  - Wiceprzewodniczący, 

• Piotr Kamiński, 

• Robert Pawłowski. 

3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, w skład której wchodzi 6 radnych: 

• Roman Rodakowski - Przewodniczący, 

• Janusz Wilkowiecki - Wiceprzewodniczący, 

• Jolanta Bilska, 

• Ewa Korzeniewska, 

• Piotr Krotosz, 

• Mirosława Olas. 

4) Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji 

i Ochrony Środowiska, w skład której wchodzi 4 radnych: 

• Piotr Kamiński  - Przewodniczący, 

• Ewa Korzeniewska  - Wiceprzewodniczący, 

• Marek Leszczyński, 

• Małgorzata Małek. 
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5) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych, w skład 

której wchodzi 5 radnych: 

• Zbigniew Niemiec - Przewodniczący, 

• Mirosława Olas  - Wiceprzewodniczący, 

• Monika Drużdż, 

• Piotr Gawęda, 

• Małgorzata Małek. 

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której wchodzi 5 radnych: 

• Piotr Krotosz   - Przewodniczący, 

• Roman Rodakowski - Wiceprzewodniczący, 

• Jolanta Bilska, 

• Arkadiusz Łon, 

• Sławomir Rozwadowski. 

 

2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Inowłódz w 2020 r. 

 
3. Gminne jednostki organizacyjne:  

1) Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz; 

2) Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu; 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu; 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie; 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu. 
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4. Sołectwa w Gminne Inowłódz: 

W skład Gminy Inowłódz wchodzi 10 sołectw: 

1) Dąbrowa; 

2) Brzustów; 

3) Inowłódz, 

4) Królowa Wola; 

5) Konewka; 

6) Liciążna; 

7) Poświętne; 

8) Spała; 

9) Zakościele; 

10) Żądłowice. 
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IV. DEMOGRAFIA, AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I SPOŁECZNA 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba stałych mieszkańców Gminy 

wynosiła 3 817, z czego około 52% stanowią kobiety i 48% mężczyźni.  

 

DEMOGRAFIA 2020 

Wykaz ludności w latach 2018 – 2020 

Nazwa miejscowości 
Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 31 grudnia 

2018 r. 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 31 grudnia 

2019 r. 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 31 grudnia 

2020 r. 

Brzustów 825 819 817 

Dąbrowa 68 71 72 

Inowłódz 771 762 760 

Konewka 273 267 268 

Królowa Wola 692 692 678 

Liciążna 247 249 243 

Poświętne 98 100 102 

Spała 428 433 437 

Teofilów 73 73 72 

Zakościele 203 209 209 

Żądłowice 153 153 155 

Razem 3836 3827 3813 
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Ogólna liczba mieszkanek w latach 2018 – 2020 

Przedział wiekowy 

kobiet 
Liczba kobiet ogółem 

w 2018 r. 
Liczba kobiet ogółem 

w 2019 r. 
Liczba kobiet ogółem 

w 2020 r. 

0-14 lat 260 261 259 

15-59 lat 1135 1109 1107 

60+ lat 612 630 628 

Razem 2007 2000 1994 

 

Ogólna liczba mieszkańców w latach 2018-2020 

Przedział wiekowy 

mężczyzn 

Liczba mężczyzn 

ogółem w 2018 r. 

Liczba mężczyzn 

ogółem w 2019 r. 

Liczba mężczyzn 

ogółem w 2020 r. 

0-14 lat 273 277 273 

15-59 lat 1294 1275 1262 

60+ lat 264 275 288 

Razem: 1831 1827 1823 
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Przyrost naturalny w latach 2018 - 2020 

Liczba urodzeń w 2018 r. Liczba urodzeń w 2019 r. Liczba urodzeń w 2020 r. 

28 27 30 

Liczba zgonów w 2018 r. Liczba zgonów w 2019 r. Liczba zgonów w 2020 r. 

43 44 62 

 

Zawarte małżeństwa w latach 2018 – 2020 

Zawarte małżeństwa 

w 2018 r. 

Zawarte małżeństwa 

w 2019 r. 

Zawarte małżeństwa 

w 2020 r. 

43 33 45 
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Zameldowania i wymeldowania w latach 2018 – 2020 

 Pobyt czasowy Pobyt trwały 

Zameldowania w 2018 r. 29 105 

Wymeldowania w 2018 r. 4 111 

Zameldowania w 2019 r. 49 91 

Wymeldowania w 2019 r. 4 103 

Zameldowania w 2020 r. 21 91 

Wymeldowania w 2020 r. 2 104 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy działało 227 zarejestrowanych oraz 

158 aktywnych podmiotów gospodarczych. W obydwu przypadkach obserwujemy niewielki 

spadek w stosunku do lat poprzednich. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2020 roku 

1. Uchwała Nr XIX/112/20 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi 

na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w dniu 15 stycznia 2020 r. Przewodniczący Rady Gminy 

Inowłódz w imieniu Rady Gminy przekazał skargę Prokuratora Rejonowego 

w Tomaszowie Mazowieckim (na uchwałę Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Inowłódz 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Inowłódz), wnosząc o oddalenie przedmiotowej skargi w całości. 

Termin rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi został 

wyznaczony na 8 października 2020 r. 

2. Uchwała Nr XX/113/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

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

wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Na podstawie 

powyższej dyspozycji ustawowej Rada Gminy Inowłódz uchwałą Nr VIII/101/2019 

z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę finansową Gminy 

Inowłódz na lata 2019-2035. W ciągu roku dokonano wiele zmian: 

• Uchwała Nr XX/113/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

• Uchwała Nr XXI/120/20 z dnia 27 lutego 2020 r. 

• Uchwała Nr XXII/128/20 z dnia 26 marca 2020 r. 

• Uchwała Nr XXIV/140/20 z dnia 28 maja 2020 r. 

• Uchwała Nr XXV/153/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. 

3. Uchwała Nr XX/114/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2020. 

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 VIII/101/2019  z dnia 30 grudnia 

2019 r. uchwaliła budżet Gminy Inowłódz na rok 2020. W toku wykonywania 

budżetu dokonano wiele zmian: 

• Uchwała Nr XX/114/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

• Uchwała Nr XXI/121/20 z dnia 27 lutego 2020 r. 

• Uchwała Nr XXII/129/20 z dnia 26 marca 2020 r. 

• Uchwała Nr XXIII/132/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

• Uchwała Nr XXIV/141/20 z dnia 28 maja 2020 r. 

• Uchwała Nr XXV/154/20  z dnia 26 czerwca 2020 r. 
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4. Uchwała Nr XX/115/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2019/2020.  

Podjęcie powyższej uchwały jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu 

rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice. Zgodnie z art. 39 a ustawy 

z 16 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 

który wszedł w życie w dniu 3 grudnia 2019 r. zwrot rodzicom kosztów przewozu 

dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników 

jest średnia cena paliwa w gminie. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada 

Gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2019/2020, przyjęto 

średnie ceny paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu z dnia 13 stycznia 

2020 r. z dwóch stacji paliw działających na terenie Gminy Inowłódz. 

5. Uchwała Nr XX/116/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania 

z nieruchomości.  

Uchwała została uchylona. 

6. Uchwała Nr XX/117/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Inowłódz. 

Uchwała została uchylona. 

7. Uchwała Nr XX/118/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

ramowego planu pracy Rady Gminy Inowłódz oraz rocznych planów pracy Komisji 

Stałych Rady Gminy Inowłódz na 2020 rok.  

Powyższa uchwała jest wypełnieniem dyspozycji zawartej w § 40 ust. 1 oraz § 50 

ust. 1 uchwały Nr XIV/88/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie Statutu Gminy Inowłódz. 

8. Uchwała Nr XX/119/20 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu.  

Po rozpatrzeniu skargi na działalność  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Juliana Tuwima w Inowłodzu  ponownie złożonej przez Pana Michała Porębę 

(w której skarżący negował sposób prowadzenia naboru na stanowisko 

nauczyciela jęz. angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu, 

ale nie wskazał nowych okoliczności i dowodów) i zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Inowłódz w sprawie zarzutów 
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postawionych w skardze, Rada Gminy podtrzymała rozstrzygnięcie wyrażone 

w uchwale Nr XIV/87/19 z dnia 26 września 2019 r. o uznaniu skargi za 

bezzasadną. 

9. Uchwała Nr XXI/120/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

- patrz punkt 2. 

10. Uchwała Nr XXI/121/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

- patrz punkt 3. 

11. Uchwała Nr XXI/122/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

Umowa pożyczki została podpisana w 2018 r., jednak pożyczka faktycznie 

wpłynęła w 2020 r. i w związku z tym konieczne było dostosowanie zapisów 

uchwały dotyczących pokrycia deficytu w 2020 r. 

12. Uchwała Nr XXI/123/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości (dz. nr 1369/1 w Inowłodzu). 

Uchwała w trakcie realizacji, działka przeznaczona do sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego. 

13. Uchwała Nr XXI/124/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 700 m2 z dz. nr 28/5 w Spale).  

Uchwała zrealizowana. Zwarto umowę dzierżawy gruntu na okres 3 lat. 

14. Uchwała Nr XXI/125/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Inowłódz”. 

Uchwała realizowana, zostały podpisane umowy na wyłapywanie i odbiór zwierząt 

bezdomnych z podmiotami do tego uprawnionymi. 

15. Uchwała Nr XXI/126/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Inowłódz do organu regulującego.  

Uchwała została zrealizowana poprzez ponowne przekazanie powyższego 

regulaminu celem zaopiniowania do Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego 

Wody Polskie. Postanowieniem z dnia 15 maja 2020 r. projekt regulaminu został 

pozytywnie zaopiniowany. 
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16. Uchwała Nr XXI/127/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Inowłódz w Gminie Inowłódz – rejon 

kopalni chalcedonitu”. 

25 marca 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

17. Uchwała Nr XXII/128/20 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

- patrz punkt 2. 

18. Uchwała Nr XXII/129/20 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

- patrz punkt 3. 

19. Uchwała Nr XXII/130/20 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Inowłódz na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  

Uchwała w trakcie realizacji, w dniu 15 kwietnia 2020 r. została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego. 

20. Uchwała Nr XXII/131/20 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele w Gminie 

Inowłódz – rejon Zakątek”.  

16 kwietnia 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

21. Uchwała Nr XXIII/132/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020. 

- patrz punkt 3. 

22. Uchwała Nr XXIII/133/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego. 

Na podstawie uchwały podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej 

w formie dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego na zakup środków ochrony 

osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi 

medycznemu z przeznaczeniem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w Tomaszowie Maz. w wysokości 10 000 zł. 

23. Uchwała Nr XXIII/134/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 (ulga 50%).  

Powyższa uchwała pozwoliła na zwolnienie z 50% podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców: 
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a) prowadzących działalność w zakresie przygotowania i podawania posiłków 

i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym 

własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu 

(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A); 

b) prowadzących działalność w zakresie prowadzenia usług hotelarskich 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich  oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238); 

c) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0). 

Zwolnienie dotyczyło miesięcy: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. i miało na celu 

ograniczenie ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

24. Uchwała Nr XXIII/135/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 1350 m2 z dz. nr 1339 i pow. 2530 m2 z dz. nr 

1412/6 w Inowłodzu „Sadzawka”).  

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy gruntu na okres 1 roku. 

25. Uchwała Nr XXIII/136/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 0,50 ha z dz. nr 476 w Inowłodzu). 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy gruntu na okres 3 lat. 

26. Uchwała Nr XXIII/137/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 50 m2 z dz. nr 24/13 w Spale). 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat. 

27. Uchwała Nr XXIII/138/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz”.  

Rozstrzygnięciem nadzorczym  Wojewody Łódzkiego z dn. 10.06.2020 r. została 

stwierdzona nieważność powyższej uchwały. 

28. Uchwała Nr XXIII/139/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Królowa Wola”.  

2 czerwca 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

29. Uchwała Nr XXIV/140/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

- patrz punkt 2. 

30. Uchwała Nr XXIV/141/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

- patrz punkt 3. 
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31. Uchwała Nr XXIV/142/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów 

oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.  

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji inkasenta opłaty targowej 

w Inowłodzu, konieczne było podjęcie nowej uchwały i wyznaczenie nowego 

inkasenta. 

32. Uchwała Nr XXIV/143/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 250 m2 z dz. nr 337/16 w Spale). 

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy gruntu na okres 1 roku. 

33. Uchwała Nr XXIV/144/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości (dz. nr 32 w Spale na dz. nr 313/2; 314/2; 315/15 w Spale).  

Uchwała w trakcie realizacji. Działka gminna jest przedmiotem wyceny. 

34. Uchwała Nr XXIV/145/20 z dnia 28.05.2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie 

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin 

wielodzietnych. 

22 czerwca 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej kosztów 

obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 r. ustalono, 

że koszty odbioru odpadów przewyższają kwotę zawartej umowy z firmą 

odbierającą odpady z terenu Gminy Inowłódz. Powyższe ustalenia spowodowały 

konieczność zmniejszenia ulgi wprowadzonej na kompostownik oraz częściowego 

zwolnienia z opłaty członków rodzin wielodzietnych. 

35. Uchwała Nr XXIV/146/20 z dnia 28.05.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/104/19 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.  

22 czerwca 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Patrz pkt. 34. 

36. Uchwała Nr XXIV/147/20 z dnia 28.05.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/117/20 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Inowłódz. 

23 czerwca 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Inowłódz (przyjętych uchwałami Nr XXIV/145/20 

i Nr XXIV/146/20) spowodowała konieczność zmiany wzorów deklaracji w tym 

zakresie. 
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37. Uchwała Nr XXIV/148/20 z dnia 28.05.2020 r. o zmianie uchwały Nr VIII/46/2015 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu 

Gminna Karta Dużej Rodziny wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe 

na terenie Gminy Inowłódz.  

Powyższą uchwałą  wprowadzono kolejną ulgę do programu Gminna Karta Dużej 

Rodziny dotyczącą obniżenia kosztów odbioru odpadów komunalnych dla rodzin 

wielodzietnych. Uchwała będzie realizowana w miesiącu grudniu 2020 roku, 

szczegółowe warunki częściowej refundacji kosztów za odpady będzie regulować 

zarządzenie Wójta Gminy. Oszacowano, że z ulgi może skorzystać 37 rodzin 

wielodzietnych. 

38. Uchwała Nr XXV/149/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Inowłódz wotum zaufania. 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 

mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, wójt gminy co roku, 

do 31 maja przedstawia raport o stanie gminy. Raport o stanie gminy obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada Gminy Inowłódz 

rozpatrzyła raport o stanie Gminy podczas sesji, na której była podejmowana 

uchwała absolutoryjna. Po rozpatrzeniu tego dokumentu i zakończeniu debaty 

nad raportem za 2019 r., Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy 

Inowłódz wotum zaufania. 

39. Uchwała Nr XXV/150/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2019 rok.  

Powyższą uchwałą 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. 

40. Uchwała Nr XXV/151/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Inowłódz za 2019 rok. 

- patrz punkt 39. 

41. Uchwała Nr XXV/152/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Inowłódz za 2019 rok.  

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 jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium za 2019 r. 
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42. Uchwała Nr XXV/153/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

- patrz punkt 2. 

43. Uchwała Nr XXV/154/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

- patrz punkt 3. 

44. Uchwała Nr XXV/155/20 z dnia 26.06.2020 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. 

45. Uchwała Nr XXV/156/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

w Inowłodzu.  

Uchwała w trakcie realizacji. Przesłano zgłoszenie wraz z uchwałą do Urzędu 

Statystycznego celem nadania nr TERYT. 

46. Uchwała Nr XXV/157/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 132 m2 z dz. nr 1424 w Inowłodzu).  

Uchwała zrealizowana. Zawarto umowę dzierżawy gruntu na okres 3 lat. 

47. Uchwała Nr XXV/158/20 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Inowłódz. 

16 lipca 2020 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

48. Uchwała Nr XXV/159/20 z dnia 26.06.2020 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/147/20 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XX/117/20 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz. 

W trakcie kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi powzięła wątpliwości, 

co do zapisów w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIV/147/20 Rady Gminy 

Inowłódz z dnia 28 maja 2020 r. (uwagi dotyczyły pkt. E.1, F i I). W związku z tym 

zaistniała konieczność usunięcia niezgodnych zapisów. 16 lipca 2020 r. uchwała 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2020 roku 

1. Uchwała Nr XXVI/160/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

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 XVIII/100/19 

z dnia 30 grudnia 2019 r uchwaliła Wieloletnią Prognozę finansową Gminy 

Inowłódz na lata 2020-2035. W ciągu roku dokonano wiele zmian: 

• Uchwała Nr XXVI/160/20  z dnia 4 sierpnia 2020 r., 

• Uchwała Nr XXVI /165/20  z dnia 27 sierpnia 2020 r., 

• Uchwała Nr XXVIII/170/20 z dnia 24 września 2020 r., 

• Uchwała Nr XXIX/173/20 z dnia 29 października 2020 r., 

• Uchwała Nr XXX/179/20 z dnia 26 listopada 2020 r., 

• Uchwała Nr XXXI/188/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

2. Uchwała Nr XXVI/161/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020. 

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 XVIII/101/19  z dnia 30 grudnia 

2019 r. uchwaliła budżet Gminy Inowłódz na rok 2020. W toku wykonywania 

budżetu dokonano wiele zmian, w tym w drugim półroczu 2020 r: 

• Uchwała Nr XXVI/161/20  z dnia 4 sierpnia 2020 r., 

• Uchwała Nr XXVI /166/20  z dnia 27 sierpnia 2020 r., 

• Uchwała Nr XXVIII/171/20 z dnia 24 września 2020 r., 

• Uchwała Nr XXIX/174/20 z dnia 29 października 2020 r., 

• Uchwała Nr XXX/180/20 z dnia 26 listopada 2020 r., 

• Uchwała Nr XXXI/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

3. Uchwała Nr XXVI/162/20 z dnia 4 sierpnia 2020 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 "Kompleksowa 

modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie 

Inowłódz". Łączna kwota dofinansowania wynosi 444 002 zł., z tego w formie 

dotacji 177 600 zł. i w formie pożyczki 266 402 zł.  
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4. Uchwała Nr XXVI/163/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXIV/144/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości. 

Uchwała w trakcie realizacji. W oparciu o przedmiotową uchwałę wyceniono 

zamieniane nieruchomości i wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Łodzi o wyrażenie stosownej zgody na zawarcie umowy zamiany 

(Spała, ul. Leśników). 

5. Uchwała Nr XXVI/164/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wzniesienia pomnika 

honorującego Prezydenta Ignacego Mościckiego. 

Powyższą uchwałą Rada Gminy Inowłódz wyraziła zgodę na wzniesienie Pomnika 

„Rzeźby Prezydenta Ignacego Mościckiego” w Spale i usytuowanie go na działce 

stanowiącej własność Gminy Inowłódz. 

6. Uchwała Nr XXVII/165/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

Patrz punkt 1. 

7. Uchwała Nr XXVII/166/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

Patrz punkt 2 

8. Uchwała Nr XXVII/167/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2020/2021.  

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Rada Gminy Inowłódz w drodze uchwały 

zobowiązana jest do określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz 

na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Uchwalenie średniej ceny jednostki paliwa umożliwia wyliczenie zwrotu kosztów 

dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę realizują rodzice do 

przedszkoli, szkół, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych.  

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 

2020/2021 przyjęto średnie ceny paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. z dwóch stacji paliw działających na terenie Gminy 

Inowłódz. 

9. Uchwała Nr XXVII/168/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz. 

Uchwała została uchylona. 
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10. Uchwała Nr XXVII/169/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 178/1 i dz. 179 w Konewce).  

Uchwała wykonana poprzez zawarcie stosownych umów dzierżawy w celu 

zorganizowania ogródków kwiatowo-warzywnych dla mieszkańców budynków nr 

20 i 21. 

11. Uchwała Nr XXVIII/170/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

Patrz punkt 1. 

12. Uchwała Nr XXVIII/171/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

Patrz punkt 2. 

13. Uchwała Nr XXVIII/172/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 582/1 

w obr. Brzustów, gm. Inowłódz.  

Uchwała została wykonana poprzez zawarcie stosownej umowy dzierżawy na 

okres 3 lat z firmą F.H.U. Paweł Nockoski. 

14. Uchwała Nr XXIX/173/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

Patrz punkt 1. 

15. Uchwała Nr XXIX/174/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu 

Gminy Inowłódz na rok 2020.  

Patrz punkt 2. 

16. Uchwała Nr XXIX/175/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Inowłódz. 

Uchwała jest realizowana, została opublikowana 10 listopada 2020 r. 

17. Uchwała Nr XXIX/176/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do 

zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 13/1 

i 13/2 w obrębie Dąbrowa, gm. Inowłódz.  

Na podstawie przedmiotowej uchwały zlecono i wykonano operaty szacunkowe 

z wyceny nieruchomości i przystąpiono do realizacji procedury przetargowej 

w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

18. Uchwała Nr XXIX/177/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.   

Uchwałą została ustalona wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych na terenie Gminy Inowłódz, wynosi 150 zł., jest to opłata jednorazowa, 

stanowi dochód gminy. 
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19. Uchwała Nr XXIX/178/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXX/187/20 z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/178/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

20. Uchwała Nr XXX/179/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

Patrz punkt 1. 

21. Uchwała Nr XXX/180/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020. 

Patrz punkt 2. 

22. Uchwała Nr XXX/181/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego. 

Powyższą Uchwałą Rada Gminy Inowłódz wyraziła zgodę na udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Tomaszowskiego, która miała zostać przeznaczona na 

„Zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich 

przepływów” dla tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie 

Mazowieckim w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na 

COVID-19 w okresie stanu epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2. 

W dniu 27 listopada 2020 r został wysłany mail do skarbnika powiatu Pani Beaty 

Zysiak z projektem umowy o udzielenie pomocy finansowej.  

W dniu 9 grudnia 2020 r odbyła się rozmowa z Panią Beatą Zysiak, która 

wyjaśniła, że środki nie zostaną wykorzystane do końca roku, w związku z tym nie 

może zostać podpisana umowa. 

23. Uchwała Nr XXX/182/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 734 w obrębie 

Inowłódz, gm. Inowłódz. 

Na podstawie przedmiotowej uchwały zlecono i wykonano operaty szacunkowe 

z wyceny nieruchomości i przystąpiono do realizacji procedury przetargowej 

w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (przetarg w II kwartale 

2021 r.). 

24. Uchwała Nr XXX/183/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia 

nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 41, 42, 54, 

55, 61 w obrębie Zakościele, gm. Inowłódz.  

Na podstawie przedmiotowej uchwały zlecono i wykonano operaty szacunkowe 

z wyceny nieruchomości. Procedura przetargowa zostanie wdrożona w II kwartale 

2021 r. 
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25. Uchwała Nr XXX/184/20 z dnia 26 listopada 2020 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 2021”.  

W dniu 4 lutego 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie 

zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2021 r. na kwotę 

35 000 zł., 5 marca 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania z Inowłodzkim 

Klubem Sportowym. 

W pierwszym kwartale 2021 roku zostanie również ogłoszony otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w obszarze kultury i sztuki, 

ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego na kwotę 10 000 zł. 

Zadanie będzie skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Inowłódz. 

26. Uchwała Nr XXX/185/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnej 

Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020 – 

2027. 

Zadania i cele zawarte w strategii są na bieżąco realizowane przez instytucje 

gminne i organizacje pozarządowe. Są to działania wynikające z zadań 

poszczególnych jednostek, które corocznie składają sprawozdania z zakresu swojej 

działalności. Zadania realizowane są w następujących obszarach: 

• Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy 

warunków do rozwoju.  

• Utrzymanie seniorów i osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania. 

• Wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju 

oraz zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej. 

• Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

• Rozwijanie sektora obywatelskiego oraz wzmacnianie lokalnych służb 

społecznych. 

27. Uchwała Nr XXX/186/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019-2021. 

Zadania wynikające z programu są na bieżąco realizowane przez poszczególne 

instytucje i organizacje wymienione w programie. Szczegółowa informacja na 

temat realizacji programu, osiągniętych celów i wskaźników za rok 2020 zostanie 

przedłożona Radzie Gminy w marcu br. przez koordynatora programu – 

kierownika GOPS. 

28. Uchwała Nr XXX/187/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIX/178/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Wypłata dodatków energetycznych jest realizowana na bieżąco, w chwili obecnej 

z tej formy wsparcia korzysta 3 mieszkańców gminy. 
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29. Uchwała Nr XXXI/188/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2020-2035.  

Patrz punkt 1. 

30. Uchwała Nr XXXI/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2020.  

Patrz punkt 2. 

31. Uchwała Nr XXXI/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

Rada Gminy Inowłódz 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. 

32. Uchwała Nr XXXI/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Inowłódz na rok 2021.  

Rada Gminy Inowłódz uchwałą wypełniła dyspozycję ustawową wynikająca z art. 

239 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że 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. 

33. Uchwała Nr XXXI/192/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb 

szypułkowy rosnącego na działce nr ewid. 110 obręb Spała, gm. Inowłódz. 

Na podstawie podjętej uchwały przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody, w wyniku którego wyłoniono 

wykonawcę zamówienia publicznego, z którym została zawarta stosowna umowa.  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 marca 2021 r. 

34. Uchwała Nr XXXI/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Inowłódz.  

Na podstawie art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2215) organ prowadzący będący jednostką samorządu 

terytorialnego posiada kompetencje do uchwalania regulaminu określającego 

m.in. wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 

warunki pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie. Organ prowadzący ustala 

również szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. 

Zgodnie z art. 91d pkt 1 ww. ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego 

w wyżej wymienionym zakresie wykonuje Rada Gminy Inowłódz. 

Niniejszy regulamin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 
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6a Karty Nauczyciela został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. 

W dniu 12 lutego 2021 r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały, czego 

powodem w styczniu 2021 r. było podjęcie w/w uchwały w nowym brzmieniu. 

35. Uchwała Nr XXX/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. o zmianie Uchwały Nr 

XXIX/179/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz 

oraz nadania jej statutu.  

Uchwała dostosowana została do zmian organizacyjnych jednostek oświatowych 

Gminy Inowłódz, wynikających z reformy oświatowej - likwidacja Publicznego 

Gimnazjum w Inowłodzu. W związku z powyższym należało dokonać zmian 

w statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz i uaktualnić listę jednostek 

obsługiwanych przez CUW. 

36. Uchwała Nr XXXI/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla 

Gminy Inowłódz. 

Uchwała stanowi podstawę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowanych zgodnie z programem 

min. przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych powołaną 

przez Wójta Gminy Inowłódz. 

37. Uchwała Nr XXXI/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok dla Gminy Inowłódz.  

Uchwała stanowi podstawę do prowadzenia działań związanych 

z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie Gminy Inowłódz. 

38. Uchwała Nr XXXI/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

i granic aglomeracji Gminy Inowłódz.  

Podjęta uchwała uprawnia min. do pozyskania dofinansowania w ramach 

konkursów RPO na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

39. Uchwała Nr XXXI/198/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości Brzustów na lat 2020 – 2027”.  

Uchwała została wykorzystana min. przy składaniu wniosku o dofinansowanie 

budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Brzustowie. 

40. Uchwała Nr XXXI/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości Żądłowice na lata 2020 – 2027”. 

Uchwała została wykorzystana min. przy składaniu wniosku o dofinansowanie 

budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej biegnącej wzdłuż rzeki Pilica 

w Żądłowicach. 
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VI. BUDŻET GMINY 

Uchwałą budżetową nr XVIII/101/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwalony został 

budżet Gminy Inowłódz na rok 2020, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po 

stronie dochodów wynosił 28 906 834,27 zł w tym dochody majątkowe 8 312 707,17 zł oraz 

dochody bieżące 20 594 127,10 zł, natomiast wydatki ustalono w wysokości 

30 243 256,77 zł, z tego wydatki majątkowe 10 423 436,00 zł oraz wydatki bieżące 

19 819 820,77 zł. Ustalono przychody budżetu Gminy w kwocie 2 436 422,50 zł oraz 

rozchody w wysokości 1 100 000,00 zł. Deficyt budżetowy ustalony został w wysokości 

1 336 422,50 zł. 

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowłódz za 2020 rok przedstawiało się 

w następujący sposób: 

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe 

Lp. Rodzaj dochodów 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie % 

1 Dochody bieżące 20 594 127,10 20 213 503,83 98,15 

2 Dochody majątkowe 8 312 707,17 8 706 994,92 104 74 

 Razem 28 906 834,27 28 920 498,75 100,05 

 

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 

7 601 605,20 7 352 733,62 96,73 

2 

Subwencje z tego: 4 018 503,00 4 018 503,00 

100 - subwencja ogólna 867 619,00 867 619,00 

- subwencja oświatowa 3 50 884,00 3 50 884,00 

3 

Dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

zlecone i własne z zakresu 

administracji rządowej 

5 618 760,90 5 584 649,62 

99,39 

- realizację zadań własnych 415 984,80 405 735,58 

- realizację zadań zleconych 5 202 776,10 5 178 914,04 
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4 

Udziału gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 

3 355 258,00 3 257 617,59 

97,09 - w podatku dochodowym od 

osób fizycznych 
3 335 258,00 3 240 187,00 

- w podatku dochodowym od 

osób prawnych 
20 000,00 17 430,59 

5 

Dochody majątkowe, z tego: 8 312 707,17 8 706 994,92 

104,74 - dochody ze sprzedaży majątku 400 000,00 393 805,00 

- dotacje oraz pozostałe 7 912 707,17 8 313 189,92 

 RAZEM 28 906 834,27 28 920 498,75  

 

Plan Budżetu Gminy Inowłódz po zmianach w 2020 r po stronie wydatków wynosił 

30 243 256,77 zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło 29 231 531,46 zł, co stanowi 

96,65%. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Inowłódz za 2020 r wynosi 

19 819 820,77 zł, natomiast wydatków majątkowych 10 423 436,00 zł. Wykonanie 

wydatków za 2020 r wynosiło odpowiednio wydatki bieżące 18 897 535,29 zł 

i 10 333 996,17 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,34%, 

natomiast wydatki majątkowe w 99,14 %. 

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w kwocie 

12 136 377,31 zł wydatkowano środki w kwocie 11 415 449,67 zł, tj. 94,05% z tego: 

zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 940 118,56 zł, natomiast na 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 196 258,75 zł, 

na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 1 923 958,21 zł, na świadczenia na 

rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5 369 505,25 zł, na wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 89 980,00 zł 

oraz na obsługę długu 300 000,00 zł. 

Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio na wynagrodzenia i pochodne 

6 711 399,74 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 704 049,93 zł. 

W 2020 roku udzielone dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 837 837,71 zł, a udzielone 

świadczenia dla osób fizycznych wyniosły 5 309 475,84 zł, na wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 

89 980,00 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 244 756,07 zł.  
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Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Inowłódz za 2020 roku 

Lp. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków Wykonanie 

1 40002 

Rozbudowa sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Inowłódz oraz 

rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Zakościele 

517 000,00 502 264,35 

2 40095 

Budowa instalacji fotowoltaicznych 

obsługujących obiekty użyteczności 

publicznej w Gminie Inowłódz 

25 000,00 24 568,00 

3 40095 

Instalacje odnawialnych źródeł 

energii dla mieszkańców Gminy 

Inowłódz 

118 000,00 117 669,52 

4 60016 
Przebudowa drogi gminnej ul. 

Legnicka w Inowłodzu 
5 000,00 5 000,00 

5 60016 

Przebudowa drogi gminnej w m. 

Spała, dz. Nr ewid.: 42/48, 42/261, 

34/18, 38 

189 000,00 188 201,11 

6 60016 
Przebudowa drogi gminnej w 

Konewce 
2 003 000,00 2 002 599,36 

7 60016 

Przebudowa drogi gminnej w m. 

Spała, dz. Nr ewid. 76, 83/1, 86 ,89, 

121 

631 000,00 630 462,33 

8 60016 

Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych nr 116209E w 

miejscowosci Żądłowice etap II 

403 000,00 402 479,07 

9 60095 
Kompleksowy remont zabytkowego 

mostu w Spale 
74 000,00 73 800,00 

10 70005 
Budowa parkingu przy cmentarzu 

parafialnym w Brzustowie 
30 000,00 30 000,00 

11 70005 

Kompleksowa termomodernizacja, 

w tym instalacja paneli 

fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną 

budynku Ośrodka Zdrowia 

w Inowłodzu 

887,00 676,50 

12 70005 
Zagospodarowanie otoczenia 

zbiornika na rzece Gać 
160 000,00 158 017,00 

13 75412 
Dotacja na zakup samochodu 

strażackiego 
142 549,00 142 549,00 
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14 90001 
Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz 
56 500,00 40 590,00 

15 90015 

Kompleksowa modernizacja 

i rozbudowa komunalnego 

oświetlenia publicznego w Gminie 

Inowłódz 

2 776 000,00 2 775 450,21 

16 90095 

Budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Gminie 

Inowłódz 

7 500,00 0,00 

17 90095 
Rewitalizacja parku zabytkowego 

w Spale 
1 348 000,00 1 347 514,20 

18 92109 
Modernizacja świetlicy wiejskiej 

i remizy OSP w Liciążnej 
45 000,00 23 370,00 

19 92109 
Budowa świetlicy wiejskiej 

"Sołtysówki" w miejscowości Spała 
153 000,00 152 520,84 

20 92695 

Podnoszenie jakości zasobów 

turystycznych Doliny Rzeki Pilicy 

poprzez rozwój infrastruktury 

rekreacyjno - wypoczynkowej 

w powiecie tomaszowskim 

1 719 000,00 1 706 424,68 

21 92695 
Zagospodarowanie terenu na błoniach 

nadpilicznych w Inowłodzu 
20 000,00 9 840,00 

 10 423 436,00 10 333 996,17 

 

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 

w 2020 r 

Lp Dział Rozdział Sołectwo Opis przedmiotu Plan Wykonanie 

1 900 90095 Spała Zakup koszy i ławek 28 393,00 28 010,79 

2 

900 90095 Konewka 

Uporządkowanie 

i doposażenie placu przy 

altance 

4 300,00 4 290,56 

921 92109 Konewka 
Remont i doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
16 972,00 16 966,00 

3 

600 60016 
Królowa 

Wola 

Utwardzenie drogi 

północnej w Królowej Woli 

nr dz. 771 

15 000,00 14 883,00 

921 92109 
Królowa 

Wola 

Modernizacja Domu 

Ludowego 
25 706,00 25 645,50 

4 600 60016 Brzustów 
Remont grogi gminnej 

w Brzustowie nr dz. 465 
45 944,00 45 879,00 
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5 900 90095 Poświętne 

Podział i wycena gruntu 

w celu poszerzenia drogi 

gminnej nr ew. dz. 45 obręb 

6 

13 691,00 13 678,92 

6 

900 90095 Liciążna 

Zakup urządzeń służących 

do pielęgnacji zieleni wokół 

świetlicy 

3 991,00 3 990,00 

921 92109 Liciążna 

Doposażenie budynku 

świetlicy w niezbędne 

sprzęty 

16 500,00 16 488,15 

7 600 60016 Żądłowice 

Naprawa dróg gminnych 

w Żądłowicach ozn. Nr 

ewidencyjnym 237,191, 206 

16 402,00 16 359,00 

8 600 60016 Dąbrowa 

Wykonanie parkingu przy 

cmentarzu parafialnym 

w Brzustowie (dz. Nr ewid. 

422) 

12 450,00 12 450,00 

9 921 92109 Zakościele 

Zakup wyposażenia oraz 

remont świetlicy wiejskiej 

i zagospodarowanie terenu 

przy świetlicy 

18 147,00 18 135,77 

10 

900 90095 Inowłódz 

Budowa zaplecza 

gospodarczego przy 

budynku Sołtysówki 

33 944,00 30 750,00 

900 90095 Inowłódz 

Zagospodarowanie działki 

nr 1011 o pow. 0,3955 ha 

tzw. "Księża tama" 

10 000,00 10 000,00 

750 75075 Inowłódz 

Zorganizowanie festynu 

rodzinnego dla 

mieszkańców sołectwa 

2 000,00 1 936,55 

     263 440,00 259 463,24 

 

Stan zadłużenia Gminy Inowłódz na 1 stycznia 2020 wynosił 15 209 116,60 zł. 

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 14 907 226,81 zł. 

Zobowiązania dotyczą kredytów w wysokości 13 554 810,00 zł i pożyczek 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

w wysokości 1 352 416,81 zł. 

 

 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

31 

 

VII. KLUCZOWE INWESTYCJE 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele  

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych (wodociągi w Zakościelu oraz 

Królowej Woli poza obszarem aglomeracji, kanalizacja w Zakościelu). Podpisano 

umowę na realizację zadania z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Wydatkowano: 486 397,35 zł 

W ramach zadania wykonano: 

• sieć wodociągową dł. 746,8 mb w Zakościelu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

32 

 

• sieć wodociągową dł. 1310,5 mb w Królowej Woli 

 
 

• sieć wodociągową dł. 234 mb w Inowłodzu ul. Brzustowska 
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• sieć wodociągową dł. 167 mb w Spale ul. Gabrysiewicza 

 
 

• sieć kanalizacji sanitarnej dł. 95 mb w Zakościelu 
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2. Budowa instalacji fotowoltaicznych obsługujących obiekty użyteczności publicznej 

w Gminie Inowłódz  

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową dla budowy mikroinstalacji 

fotowoltaicznych dla: hydrofornia w Królowej Woli, hydrofornia w Teofilowie, 

hydrofornia w Brzustowie, remiza OSP w Królowej Woli, remiza OSP w Brzustowie, 

Dom Ludowy w Królowej Woli, sołtysówka w Inowłodzu, Urząd Gminy Inowłódz 

Wydatkowano: 24 568,00 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Legnicka w Inowłodzu 

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową częściowego remontu 

nawierzchni asfaltowej, wykonania fragmentu nowej nawierzchni asfaltowej, budowy 

fragmentu chodnika 

Wydatkowano: 5 000,00 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. nr ewid.: 42/48, 42/261, 34/18, 38 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Wojewodą 

Łódzkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

W ramach zadania wybudowano 470 mb jezdni asfaltowej 

Wydatkowano: 188 201,11 zł. 
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5. Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Województwem 

Łódzkim w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego 

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową 

Wydatkowano: 73 800,00 zł. 

6. Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Brzustowie 

W ramach zadania wykonano 665 m2 utwardzenia z kruszywa łamanego pod parking 

Wydatkowano: 30 000,00 zł. 

7. Modernizacja świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Liciążnej 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową kompleksowej 

termomodernizacji świetlicy wiejskiej w ramach której planuje się przede wszystkim 

docieplenie przegród zewnętrznych, montaż pomp ciepła z zasilającymi je panelami 

fotowoltaicznymi 

Wydatkowano: 23 370,00 zł. 
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8. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Samorządem 

Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W ramach zadania zamontowano kotły na pellet w 3 lokalizacjach oraz instalacje 

kolektorów słonecznych w 5 lokalizacjach – zadanie stanowiło dokończenie inwestycji 

rozpoczętej w roku 2019. 

Wydatkowano: 117 669,52 zł.  
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9. Przebudowa drogi gminnej w Konewce 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Wojewodą 

Łódzkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania przebudowano 1325 mb jezdni asfaltowej wraz z ciągiem pieszo-

rowerowym. 

Wydatkowano: 2 002 599,36 zł. 
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10. Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. Nr ewid. 76, 83/1,  86 ,89, 121 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Wojewodą 

Łódzkim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

W ramach zadania wybudowano ponad 900 mb jezdni z kostki betonowej. 

Wydatkowano: 630 462,33 zł 
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11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116209E w miejscowości 

Żądłowice etap II 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Województwem 

Łódzkim w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów 

rolnych. 

W ramach zadania wybudowano 1485 mb jezdni asfaltowej. 

Wydatkowano: 402 479,07 zł. 
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12. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gać 

W ramach zadania wykonano remont kładki na wyspę w parku wodnym oraz utwardzenia 

w postaci ścieżek w obrębie kładki i wyspy, dokonano nasadzeń roślin. 

Wydatkowano: 158 017,00 zł. 
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13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz 

W ramach zadania wykonano studium wykonalności celem złożenia wniosku 

o dofinansowanie, zrealizowano 50% wartości umowy na wykonanie programu 

funkcjonalo-użytkowego. 

Wydatkowano: 56 457,00 zł. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

42 

 

14. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w 

Gminie Inowłódz 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Samorządem 

Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W ramach zadania wykonano 75% zakresu rzeczowego zadania. Wymieniono wszystkie 

nieefektywne oprawy w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego. Zrealizowano część 

inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetleniowej. 

Wydatkowano: 2 775 450,21 zł. 
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15. Rewitalizacja parku zabytkowego w Spale 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W ramach zadania wykonano 50% zakresu rzeczowego zadania kończąc tym samym całe 

zadanie. Wykonano utwardzenia, zamontowano obiekty małej architektury, wykonano 

prace ogrodnicze, przeprowadzono gospodarkę drzewostanem, wybudowano oświetlenie 

oraz monitoring. 

Wydatkowano: 1 347 514,20 zł. 
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16. Budowa świetlicy wiejskiej "Sołtysówki" w miejscowości Spała 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Samorządem 

Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W ramach zadania zamontowano ławostół z panelami fotowoltaicznymi, zakupiono 

wyposażenie elektroniczne oraz meble 

Wydatkowano: 152 520,84 zł. 
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17. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Samorządem 

Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W ramach zadania wykonano 75% zakresu rzeczowego zadania. Zadanie dotyczy 

budowy elementów infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej jako 

uzupełnienia przystano kajakowych w Spale i Inowłodzu. 

Wydatkowano: 1 706 424,68 zł. 
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18. Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu 

W ramach zadania wykonano studium wykonalności celem złożenia wniosku 

o dofinansowanie 

Wydatkowano: 9 840,00 zł. 

 

Inwestycje planowane w budżecie na 2021 rok oraz WPF 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz  

Planuje się wykonanie projektów budowlanych:  

• Budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli (rejon Siedzianna, Przedatki, Klin) 

• Budowa sieci wodociągowej w Konewce 

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej 

oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

3. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie dla budowy 112 kpl. mikroinstalacji.  

4. Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp 

ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP Brzustów 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały 

Planuje się wykonanie projektu budowlanego. 

6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 116184E w miejscowości Zakościele – etap II 

Złożono wniosek o dofinansowanie z środków zewnętrznych pochodzących z tytułu 

wyłączania z produkcji gruntów rolnych. 

8. Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spały 

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. 

9. Modernizacja remizy OSP w Liciążnej 

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. 
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10. Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP 

Inowłódz 

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego.  

11. Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy PSP 

w Inowłodzu. 

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę boiska. Złożono 

wniosek o dofinasowania zadania. 

12. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz 

Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Planuje się 

złożenie wniosku o dofinansowanie 

13. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu 

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Planuje się złożenie wniosku 

o dofinansowanie 

14. Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E 

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. 

15. Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp 

ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia 

w Inowłodzu 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

16. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

17. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego 

w Gminie Inowłódz 

Planuje się dokończenie inwestycji.  

18. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim 

Planuje się dokończenie inwestycji.  
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VIII. GRUNTY GMINNE I MIENIE KOMUNALNE 

Na dzień 31.12.2020 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości, który podlegał 

gospodarowaniu wchodziły grunty: 

OFU Rodzaj użytku Powierzchnia (ha) 

B Tereny mieszkaniowe 3,0622 

Bi Inne tereny zabudowane 3,9617 

Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane 6,6232 

Br Grunty rolne zabudowane 2,6258 

Bz Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2,4010 

dr Drogi 107,8546 

K Użytki kopalne 0,0378 

Ls Lasy 30,1202 

Lz Grunty zadrzewione i zakrzewione 4,3784 

Ł Łąki trwałe 11,7798 

Tk Tereny kolejowe 0,7581 

N Nieużytki 4,5516 

Ps Pastwiska trwałe 10,8178 

R Grunty orne 21,5873 

S Sady 0,5302 

W Grunty pod rowami 0,0499 

Wp 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi 
3,4460 

Wsr 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi 
0,0549 
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Na dzień 31.12.2020 r. w zasobie nieruchomości na terenie Gminy Inowłódz 

znajdowało się łącznie 214,6405 ha gruntów. 

W tym areale znajdują się: 

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, o pow. 0,0438 ha (pod stacje paliw w Spale). 

2. Grunty, na których ustanowiono na rzecz Gminy Inowłódz –użytkowanie wieczyste dz. 

nr 99/3 w obrębie Zakościelu o pow.0,0110 ha, (na poszerzenie drogi gminnej) 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. (grunty przejęte pod ścieżkę od firmy CRUSIL Spółka z o. o.)  

3. Grunty zabudowane budynkiem Szkoły Podstawowej w Królowej Woli o pow. zabudowy 

1,73 ha 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 samoistnym – 12,3150 ha stan na dzień 

31.12.2020 roku. 

5. Pozostałe mienie 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 w Inowłodzu (przychodnia, 

apteka, gabinet stomatologiczny), 

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

• budynek Szkoły Podstawowej w Inowłodzu przy ulicy Spalskiej 5, 

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

• budynek świetlicy w Zakościelu nr 59, 

• budynek świetlicy w Spale („Sołtysówka”) na dz. nr 6/8, 

• budynek Szkoły Podstawowej oraz budynek gospodarczy w Brzustowie nr 1, 

• budynek świetlicy wiejskiej w Liciążnej nr 57, 

• budynek OSP w Liciążnej nr 57, 

• budynek Szkoły Podstawowej oraz budynek gospodarczy w Królowej Woli Nr 77,  

• budynek oczyszczalni ścieków w Zakościelu nr 106 A, 

• budynek pompowni w Zakościelu na dz. nr 166,  

• budynek Domu Ludowego w Królowej Woli 89,  

• budynek Oczyszczalni ścieków i budynek 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 (najem)  

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

• 2 lokale użytkowe w budynku „Stara Kuchnia” w Spale ul. Mościckiego 15 

• przystanek autobusowy Inowłódz Plac Kazimierza Wielkiego, 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

50 

 

• przystanki: Fryszerka, Królowa Wola, Spała, Poświętne, 

• wiaty przystankowe: Dąbrowa, Poświętne, Żądłowice, Teofilów, Spała, Konewka.  

Zasoby i gospodarka mieszkaniowa – stan na 31.12.2020 rok  

Gminny zasób mieszkaniowy składa się z 10 budynków: 

Lp. Adres budynku 
Liczba 

lokali 

Lokale 

komunalne 

Lokale 

socjalne 

Lokale 

wykupione 
 

A 
Budynki stanowiące 

własność Gminy 
29 22 2 6  

Liczba budynków 11  

1. Spała ul. Piłsudskiego 4 1 1 0 0  

2. Spała ul. Mościckiego 15 5 2 1 2  

3. Spała ul. Hubala 10 4 1 0 3  

4. Konewka 6 B 3 2 0 1  

5. Konewka 7 3 3 0 0  

6. Królowa Wola 76 2 2 0 0  

7. Królowa Wola 78 2 2 0 0  

8. Inowłódz ul. Spalska 5 2 2 0 0  

9. Inowłódz ul. Tuwima 4 6 6 0 0 

10. Liciążna 57 1 1 0 0 

B 

Budynki, w których 

działają wspólnoty 

mieszkaniowe: 

23 2 0 21 

Liczba budynków 2 

12. Spała ul. Piłsudskiego 6 8 1 0 7 

13. Konewka nr 1 15 1 0 14 
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IX. 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: 

• o nawierzchni bitumicznej 39 km, 

• o nawierzchni z kostki 2 km, 

• o nawierzchni ulepszonej kruszywem lub żużlem 54 km, 

• o nawierzchni naturalnej (z gruntu rodzimego) 57 km. 

Funkcje komunikacyjne dla mieszkańców Gminy Inowłódz w 2020 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 Mazowiecki; 

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

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

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

7. Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Maz. Sp. z o. o., ul. Warszawska 

109/111, 97-200 Tomaszów Maz. 

Gmina Inowłódz posiada sieć wodociągową o długości 80,3 km, do której jest 

podłączonych 1876 budynków. Na tą sieć składają się 3 ujęcia wody pitnej wód 

podziemnych bez uzdatniania w Teofilowie, Brzustowie, Królowej Woli, którym 

towarzyszą 2 przepompownie dotyczące ujęcia w Teofilowie, usytuowane w Liciążnej 

i Żądłowicach.  

 

Nowe odcinki sieci wodociągowej to: 

1. Królowa Wola (poza aglomeracją) – 1310,5 m.b., 

2. Królowa Wola (aglomeracja)- 115 m.b. 

3. Zakościele – 740 m.b. 

4. Spała ul Gabrysiewicza – 167 m.b. 

5. Inowłódz ul. Brzustowska – 234 m.b. 

Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków znajduje się: 

• w Spale o długości 4,7 km, do której jest podłączonych 116 nieruchomości, 
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• w Zakościelu o długości 7,3 km, do  której podłączonych jest 156 

nieruchomości (w 2020 r. został dobudowany nowy odcinek o długości 

95 m). 

Oczyszczalnia w Zakościelu przyjmuje także ścieki dowożone taborem 

asenizacyjnym. 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. była zawarta umowa 

z prywatną firmą zewnętrzną HAK z Piotrkowa Tryb.  

Na dzień 31.12.2020 r. liczba nieruchomości zgłoszonych do gminnego systemu 

odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Inowłódz wynosiła 1535 posesji, w tym 1239 

posesji stanowią nieruchomości, na której zamieszkują stali mieszkańcy, a 296 nieruchomości 

na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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X. REALIZACJA STRATEGII I PLANÓW 

1. Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz 

Przedstawione w niniejszym raporcie wykonane oraz planowane zadania 

inwestycyjne, wykonanie budżetu Gminy w 2020 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. Sukcesywna rewitalizacja Spały, 

budowa 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 poprzez współpracę z Młodzieżową Radę Gminy. 

Wszystkie te działania Wójta Gminy w 2020 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. 
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Obowiązujące Miejscowe plany przestrzennego zagospodarowania Gminy 

Inowłódz: 

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

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowłódz 

2) Uchwała nr XXXII/260/2001 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2001 r. 

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 r. 

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 r. 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 r. 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 r. w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Inowłódz na obszarze miejscowości Spała.  

7) Uchwała nr IX/74/2003 Rady Gminy Inowłódz z dnia 14 października 2003 r. 

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 r. 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 r. 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 r. 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 r. 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. 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

55 

 

13) Uchwała Nr XIV/84/19 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podleśnej/ul. Janusza Kusocińskiego 

w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz”. 

14) Uchwała Nr XXI/127/20 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Inowłódz w gminie 

Inowłódz – rejon kopalni chalcedonitu”. 

15) Uchwała Nr XXII/131/20 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele w Gminie 

Inowłódz – rejon Zakątek”. 

16) Uchwała Nr XXIII/139/20 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Królowa Wola”. 

3. Zasoby materialne Gminy 

a) Uchwałą Nr XLII/261/2018 Rady Gminy Inowłódz dnia 28 lutego 2018 r. został 

uchwalony „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

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

2018 r. 

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 obowiązków wynikających z ustawy 

z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.). 

4. Środowisko 

a) Uchwałą Nr XXXIII/199/2017 Rady Gminy Inowłódz dnia 27 kwietnia 2017 r. 

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, 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 dofinansowanie ze środków zarówno unijnych, jaki krajowych.  

b) Do 2032 roku obowiązuje przyjęty Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Gminy 

Inowłódz z dnia 26 lutego 2015 r. „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Inowłódz wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. 

Azbest jest substancją obejmującą minerały włókniste z grupy serpentynów i amfiboli. 

Minerały zawierające azbest należą do substancji będących zagrożeniem dla ludzi 
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i z tego powodu podlegają sukcesywnej eliminacji. Wobec powyższego azbest został 

zakwalifikowany przez ustawę Prawo ochrony środowiska jako odpad niebezpieczny. 

Opracowany Program krajowy w 2002 roku nałożył obowiązek opracowania 

gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja 

wykonana na zlecenie Gminy Inowłódz wykazała na terenie Gminy około 226 901,6 

m 2 płyt azbestowo- cementowych. 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 - 103,41 Mg z 52 posesji, w 2016 

roku - 106,51 Mg z 56 posesji, w 2017 roku - 78,59 Mg z 44 posesji, w 2019 roku - 

73,77 Mg z 39 posesji, w 2020 roku – 113,348 Mg z 46 posesji, tj. ogółem 475,628 

Mg. W ramach programu gmina realizuje corocznie akcję usuwania azbestu 

z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

5. Polityka społeczna 

a) Uchwała Nr XVIII/111/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Inowłódz na lata 2019-2023. 

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) Uchwała Nr IX/61/19 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019-2021. 

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

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

c) Uchwała nr XXX/185/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Inowłódz na lata 2020 – 2027. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej 

w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi 

podstawę do realizacji trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń 

dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. 
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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. Poniesione środki finansowe w 2020 roku na realizację zadań z budżetu 

Gminy wyniosły 58 749,60 zł.   

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 2020 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 Inowłódz, 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. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w 2020 r. działała w następującym 

składzie: 

1. Ewa Godlewska   Przewodniczący 
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2. Ewa Korzeniewska członek 

3. Dominika Mizerska członek 

4. Tomasz Januszek  członek 

5. Ariel Wiśnik  członek 

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

• Zespół ds. Opiniowania i Kontroli Rynku:  

1. Ewa Korzeniewska Przewodniczący Zespołu 

2. Dominika Mizerska  

3. Tomasz Januszek 

• Zespół ds. Motywowania i Interwencji: 

1. Ewa Korzeniewska Przewodniczący Zespołu  

2. Ewa Godlewska  

3. Ariel Wiśnik 

• Zespół ds. Pomocy Rodzinie i Programowania Zadań: 

1. Dominika Mizerska Przewodniczący Zespołu 

2. Ewa Godlewska 

3. Tomasz Januszek. 

ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA I KONTROLI RYNKU odbył 3 posiedzenia 

połączone z oględzinami punktów sprzedaży napojów alkoholowych w terenie, wydał 

9 postanowień dot. pozytywnej opinii w sprawie zgodności lokalizacji punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Inowłódz z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

korzystało 18 punktów, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) korzystało 11 punktów. 

ZESPÓŁ DS. MOTYWOWANIA I INTERWENCJI odbył 12 posiedzeń, na 

które zaproszono łącznie 86 osób na rozmowę interwencyjno-motywacyjną, 8 osób 

skierowano na badanie do biegłych (psycholog, psychiatra) celem uzyskania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 6 spraw skierowano do Sądu Rejonowego 

w Tomaszowie Mazowieckim o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

ZESPÓŁ 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 2020 rok. 

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

alkoholowych udzielono następującego dofinansowania w 2020 roku: szkołom, 

stowarzyszeniom, fundacjom i innym grupom społecznym z terenu Gminy Inowłódz na 

łączną kwotę 22 810,00 zł. 
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Pomoc osobom uzależnionym z terenu naszej gminy oraz członkom ich rodzin 

świadczyły:  

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. na podstawie porozumienia ze 

Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Maz.; 

• Z usług świadczonych przez OIK mieszkańcy Gminy Inowłódz skorzystali 16 razy 

(6 u psychologa, 2 u terapeuty uzależnień, 8 u prawnika). 

• Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Inowłodzu prowadzony przez gminę:  

1) Terapeuta uzależnień świadczył usługę dwa razy w miesiącu w czwartki w godz. 

16.30 – 19.30, odbyły się 22 dyżury po 3 godziny. 

Z pomocy terapeuty uzależnień skorzystały 12 osób. Przeprowadzono z nimi 

24 indywidualnych konsultacji terapeutycznych. 

Wśród klientów można wyróżnić: 

• 12 osób uzależnionych od alkoholu. 

 

2) Psycholog świadczył usługę dwa razy w miesiącu w czwartki w godz. 16.00 -19.00, 

odbył 22 dyżury po 3 godziny. 

Z pomocy psychologa skorzystały 26 osoby i 8 rodzin (spotkania grupowe), część 

zgłaszających się osób konsultowano kilkakrotnie. 

Wśród zgłaszanych problemów dominowały trudności wychowawcze, złożone 

problemy rodzinne, w tym przemoc w rodzinie i objęcie rodziny procedurą 

„niebieskiej karty”, nieprawidłowości w relacjach rówieśniczych i społecznych, 

trudności w szkole, trudności z adaptacją w szkole, problemy z uzależnieniem od 

substancji psychoaktywnych, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości.  

Konsultowane osoby otrzymywały wsparcie psychologiczne, zalecenia do pracy 

w domu oraz wskazówki do ewentualnych dalszych konsultacji specjalistycznych 

poza Punktem Konsultacyjnym np. konieczność wizyt u psychiatry lub w poradni 

psychologiczno- pedagogicznej.  

3) Przewodniczący GKRPA – socjoterapeuta, pedagog szkolny pełnił dyżury w każdy 

wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00, z pomocy skorzystało 14 dzieci i 26 osoby 

dorosłe. 

Przeprowadzono z nimi 63 indywidualne spotkania oraz 131 rozmów telefonicznych. 
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XI. PORZĄDEK PUBLICZNY  

Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, 

mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenności państwa przed 

zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy jest 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej. 

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy 

władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane 

w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Do zabezpieczenia realizacji zadań 

wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, o zarządzaniu kryzysowym i o ochronie 

przeciwpożarowej, corocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe. 

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 

Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Posiada dwa samochody 

ratowniczo – gaśnicze: 

• GCBA marki MERCEDES ATEGO 1529AF 
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• JELCZ 004 

 

• (Nowy) GBA marki RENAULT/MDB3 D 

W dniu 29 grudnia 2020 r. strażacy z Inowłodza odebrali nowy samochód 

ratowniczo gaśniczy, który Gmina Inowłódz wygrała w tzw. „Bitwie o wozy”. 

W konkursie zorganizowanym przez MSWiA będącym zaproszeniem do udziału 

w wyborach. Ta gmina, w której frekwencja była największa, otrzymała promesę na 

wóz gaśniczy w wysokości 800 tysięcy złotych. Kwota 400 tys. zł. pochodziła 

z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 400 tys. zł. z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Gmina Inowłódz 

dofinansowała zakup w kwocie 142 549 zł. Łączna kwota zakupu 942 549 zł. Samochód 

jest z pełnym wyposażeniem, przygotowanym do prowadzenia akcji ratowniczo 

gaśniczej. 
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowie 

Posiada samochód ratowniczo – gaśniczy GBA marki STAR 266. Doskonale sprawdza się 

w akcji: ZIMA” i w akcjach lokalnych. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli  

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. 
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Złożony w dniu 20 października 2020 r. przez Gminę Inowłódz wniosek do 

Ministra Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa 

Sprawiedliwości, na podstawie wniosków strażaków z OSP Inowłódz i OSP Królowa 

Wola został rozpatrzony pozytywnie. Wnioskowana kwota, jaką udało się zdobyć wynosiła 

80 810 zł, z czego 1 250 zł to wkład własny Gminy Inowłódz. Strażacy otrzymali sprzęt na 

koniec roku, a oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w dniu 8 stycznia 2021 r. 

Podział pieniędzy i sprzętu dla OSP Inowłódz i Królowa Wola przedstawia się 

następująco: 

OSP Inowłódz – 58 170 zł: 

1. Ubrania strażackie specjalne 6 kpl., 

2. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków 1 szt., 

3. Hełmy strażackie 10 szt., 

4. Skafander lodowo-ratowniczy 1 szt., 

5. Trójnóg ratowniczy 1 szt., 

6. Butla tlenowa 5l z reduktorem 1 szt., 

7. Fantomy do nauki resuscytacji 2 szt., 

8. Węże ssawne W-110 2 szt., 

9. Węże tłoczne W-52 5 szt., 

10. Węże tłoczne W-75 5 szt. 

OSP Królowa Wola – 22 640zł: 

1. Ubrania strażackie specjalne 6 kpl., 

2. Buty strażackie gumowe 6 par, 

3. Zestaw klinów. 

W poszczególnych jednostkach liczba strażaków czynnych wyszkolonych, 

ubezpieczonych i posiadających ważne badania lekarskie przedstawia się następująco: 

• OSP Inowłódz  14, 

• OSP Brzustów 15, 

• OSP Królowa Wola 14, 

• OSP Liciążna  5.  
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Udział w akcjach przez poszczególne OSP 

Akcja Brzustów Inowłódz Królowa Wola Liciążna 

Gaszenie pożarów 2 4 3 - 

Likwidacja 

miejscowego 

zagrożenia 

- 46 44 - 

Alarmy fałszywe - 2 -  

Wyjazdy 

gospodarcze 
8 - 6 6 

 

ZESTAWIENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE 

GMINYINOWŁÓDZ W 2020 ROKU 

 

Liczba 

Wypadków 

Liczba 

Zabitych 

Liczba 

Rannych 

Liczba 

Kolizji 

201

9 

202

0 

201

9 

202

0 

201

9 

202

0 

201

9 

202

0 

INOWŁÓD

Z – obszar 

wiejski 

16 11 0 1 18 22 45 34 

W Gminie Inowłódz przeprowadzono postępowania przygotowawcze dotyczące 

54 przestępstw; 12 wypadków drogowych (1 ofiara śmiertelna) oraz 34 kolizji 

drogowych, 4 interwencji policji oraz wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty” 

w 12 przypadkach. Przeprowadzono 50 postępowań w sprawach o wykroczenia (dotyczy 

tych wykroczeń których sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi). 
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XII. OPIEKA ZDROWOTNA 

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

zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

W 2020 roku spełniały tą funkcję dwa działające na terenie Gminy Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej w Spale i Inowłodzu. 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpoczął działalność punkt apteczny w Inowłodzu 

FAMILYPHARM. 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie kraju zmienił się 

zakres działań gminy. 

Z inicjatywy Wójta Gminy Inowłódz zaopatrzono wszystkich mieszkańców 

w maseczki ochronne. Akcja prowadzona była dwukrotnie. Nieocenioną pomoc nieśli 

strażacy ochotnicy oraz pracownicy Urzędu Gminy. 
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XIII. POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu w 2020 r. realizował 

następujące zadania w obszarze pomocy społecznej poprzez:  

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (wypłacono 35 świadczeń dla 

11 osób) 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (wypłacono 43 świadczenia dla 26 osób) 

• praca socjalna (zarejestrowano 330 przypadki świadczenia pracy socjalnej)  

• dożywianie dzieci (opłacono 1397 świadczeń dla 54 osób) 

• kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca w tym domu (skierowano i opłacono pobyt w DPS dla 6 mieszkańców 

Gminy) 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (wypłacono 291 świadczeń dla 28 osób) 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (opłacono 

składki zdrowotne za 45 osób) 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej 

(realizowano wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023  

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, tym specjalistycznych 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w formie opieki wytchnieniowej (świadczono 

usługi dla 20 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 2020 r.: 

• zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. przyznawanie 

i wypłacanie zasiłków rodzinnych w (wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami dla 218 

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 13 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 7 osób) 

• zadania wynikające z ustawy o tj. przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych 

(wypłacono dodatek dla 5 osób) 

• zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy 

materialnej dla uczniów tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne (wypłacono stypendia dla 

11 uczniów) 
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• zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (wydano 109 kart tradycyjnych 

i 65 elektronicznych)  

• zadania wynikające z uchwały dotyczącej lokalnego programu Gminna KDR (z ulg 

w ramach programu skorzystało 54 dzieci) 

• zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(wsparciem asystenta objęto 6 rodzin, partycypowano w kosztach umieszczenia dzieci 

w 2 rodzinach zastępczych) 

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

świadczeń dla 584 dzieci)  

• zadania wynikające z ustawy „Dobry start” (wypłacono świadczeń dla 389 dzieci) 

Szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej 

(z uwzględnieniem sytuacji społecznej i demograficznej oraz obejmującą w szczególności 

infrastrukturę, kadrę, nakłady na pomoc społeczną) zawiera przygotowana na podstawie art. 

16 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1876 

z późn. zm.) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020. 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2020 

__________________________________________________________________________________ 

68 

 

XIV. OŚWIATA 

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/47/19 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół, Gmina Inowłódz w roku 2020 prowadziła 

dwie publiczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi: 

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

obejmował miejscowości: Brzustów, Dąbrowa 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.  

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 (3km 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: 101 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 15,20 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 4,5  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu 

1. Liczba uczniów: 110 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 16,71 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 4 
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Nazwa jednostki 

Wykonanie budżetu za 2020 rok 

Subwencja 

ogółem 
Wydatki ogółem 

z tego 
Wydatki zrealizowane 

z budżetu Gminy 

Inowłódz (%) 
Dotacje celowe 

Dochody 

z tyt. stołówki 

PSP Inowłódz  1 964 614,82 27 969,30 38 594,42  

PSP Brzustów  1 770 754,07 28 714,20 0,00  

Centrum Usług 

Wspólnych (zadania 

gminy dot. oświaty) 

 1 389 569,18 45 082,03 0,00  

RAZEM 3 021 239,00 5 124 938,07 101 765,53 38 594,42 1 963 339,12 (38%) 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli: 

1. Liczba uczniów: 84 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 12,75 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 3,75  

Niepubliczne Przedszkole TPD w Inowłodzu 

1. Liczba wychowanków: 27 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 2,61 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych:1. 
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XV. KULTURA 

W 2020 roku Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu realizowało zadania statutowe 

poprzez placówki wchodzące w skład struktury organizacyjnej GCK, a mianowicie: 

• Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu – Zamek w Inowłodzu 

• Biblioteka – Zamek w Inowłodzu 

• Świetlica Wiejska w Liciążnej 

• Świetlica Wiejska w Królowej Woli 

• Świetlica Wiejska w Konewce 

• Świetlica Wiejska w Brzustowie 

• Siłownia PSP w Inowłodzu 

• Dołączona została nowopowstała Świetlica Wiejska w Spale 

Do podstawowych zadań GCK należy w szczególności: 

• ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki 

ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego; 

• organizacja wydarzeń kulturalnych 

• wprowadzanie wspólnie ze szkołami młodzieży w aktywne życie kulturalne, 

• inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, 

• współpraca z organizacjami społeczno-kulturalnymi i udzielanie pomocy 

organizacyjnej dla inicjatyw społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy 

• promocja gminy 

• edukacja kulturalna mieszkańców gminy, 

GCK wykonuje również prace administracyjno–biurowe związane z bieżącą 

działalnością m.in. przygotowuje umowy, zarządzenia, regulaminy, zapytania ofertowe oraz 

sprawy związane z administrowaniem świetlic wiejskich oraz Zamku.  

GCK prowadząc działalność promocyjną zarówno działań własnych jak i promocji 

Gminy Inowłódz. Wykonuje opracowania graficzne materiałów tj. plakaty, zaproszenia, 

dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne i okolicznościowe. Prowadzi na bieżąco: stronę 

internetową GCK: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/, współpracuje przy prowadzeniu 

oficjalnego serwisu internetowego Gminy Inowłódz: www.inowlodz.pl. Prowadzi fanpage 

na Facebooku (Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, Gminne Centrum Kultury 

w Inowłodzu oraz Gmina Inowłódz). W siedzibie GCK prowadzona jest kronika wydarzeń 

kulturalnych. Ponadto GCK redaguje oraz przygotowuje opracowanie Gminnego Biuletynu 

Informacyjnego Gminy Inowłódz. 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu współpracuje 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 
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Alkoholowych, Stowarzyszenie Emdek, 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, Stowarzyszeniem Amatorów Plastyków 

w Tomaszowie Mazowieckim, Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu 

Łódzkiego, LGD „Dolina Pilicy”, Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

Wspólnie z biblioteką i świetlicami wiejskimi organizuje różnego rodzaju formy 

przedsięwzięć kulturalnych. Na dobór formy zajęć bezpośredni wpływ ma potrzeba twórczej 

aktywności. Warsztaty muzyczne, plastyczne, kulinarne, gry i zabawy pozwalają na rozwój 

osobowości i kreatywności, pomagają wyrazić własną artystyczną wizję uczestników. 

Działania z większym natężeniem prowadzone są w czasie wolnym od obowiązków 

szkolnych – ferii zimowych i wakacji. Organizowane i realizowane są projekty w czasie 

poprzedzającym święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, w ramach których 

organizowane są zajęcia tematyczne. 

W świetlicach Wiejskich oraz w Zamku oprócz zajęć związanych z podstawową 

działalnością kulturalną organizowane są szkolenia, zebrania wiejskie, spotkania 

stowarzyszeń, konsultacje, pokazy. GCK jest organizatorem wielu przedsięwzięć 

kulturalnych o charakterze cyklicznym oraz okazjonalnym. 

Gminne Centrum Kultury sprawuje mecenat nad zespołami ludowymi, są nimi: 

Zespół Ludowy „Królowianie” prowadzonym przez Panią Annę Kobalczyk, Zespół Ludowy 

„Brzustowianie” kierowany przez Mirosławę Olas, Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy 

„Cekinki” prowadzony przez Zbigniewa Kosylaka, Chór Gminny pod kierownictwem 

również Zbigniewa Kosylaka. GCK ściśle współpracuje z kołami gospodyń z terenu gminy: 

KGW Brzustów, KGW Królowa Wola i KGW Dąbrowa. Koła gospodyń biorą aktywny 

udział w życiu społecznym i kulturalnym swoich miejscowości. Kultywują tradycje 

i promują rodzimy folklor, potrawy regionalne, rękodzieło organizując i aranżując wystawy 

i stoiska promocyjne.  

GCK organizuje wyjazdy oraz czuwa nad przygotowaniem reprezentacji KGW czy 

też zespołów ludowych z Gminy Inowłódz w konkursach powiatowych, w 2020 roku 

25 lutego - w Gminie Rokiciny odbyły się XIII Powiatowe Ostatki. Gminę Inowłódz 

reprezentował Zespół Ludowy "Brzustowianie" zdobyli II miejsce za przygotowaną scenkę 

pt.: „Zabawy zapustne”. Zespoły ludowe wystąpiły również 3 października w Inowłódzu 

podczas „Pokaz rzemiosła i tradycji średniowiecznych u Św. Idziego” 

 

Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez GCK w 2020 roku. 

Rok 2020 dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, dla kultury jak i wielu 

innych dziedzin był rokiem trudnym. Pandemia korona wirusa i wprowadzone obostrzenia 

pokrzyżowały przyjęte na cały rok założenia. Przez kilka miesięcy GCK, Zamek jak 

i świetlice wiejskie były nieczynne. Podjęta została decyzja o zawieszeniu i odwołaniu 
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realizacji wydarzeń przyjętych w kalendarzu imprez. Jednakże, realizowane zostały 

wydarzenia, przedsięwzięcia oraz projekty, na które pozwoliły obowiązujące przepisy. 

1. 10 stycznia – zorganizowany został XVI Gminny Koncert Kolęd w Królowej Woli.  

2. 13 - 23 stycznia – Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu oraz Świetlice Wiejskie 

realizowało projekt „Ferie zimowe”. Działania projektowe otrzymały dofinansowanie 

ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zorganizowane zostały: teatrzyk „Lodowa Kraina” Ponadto zorganizowany został 

wyjazd do kina Helios w Tomaszowie Mazowieckim dla dzieci ze świetlic. Podczas 

podsumowania działań feryjnych Wręczone zostały nagrody w konkursie „Maska 

karnawałowa”, a Teatr Lalek BAJKA zaprezentował przedstawienie pt. „Cenne rady”. 

3. 8 marca – pomoc w organizacji Gminnego Dnia Kobiet. 

4. 1 czerwca – z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostało czytanie wierszy Juliana 

Tuwima, które zostało nagrane i udostępnione w sieci. 

5. 10 lipca – nagranie do Kolorów Polski – Impresje z Maciejem Łabeckim, 

koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej FŁ na Zamku w Inowłodzu 

6. 15 lipca –prezentacja filmu dokumentalnego „Diagnosis” w reżyserii Ewy Podgórskiej 

w Zamku. W Inowłodzu. Pokaz ten był elementem cyklu wydarzeń pod nazwą „Kino 

o(d)bjazdowe” realizowane go Muzeum Kinematografii w Łodzi. 

7. 15 lipca – pracownik GCK wziął udział w nagraniu spotu promującego atrakcje 

województwa łódzkiego „Łódzkie na wakacje”, realizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Zaprezentowane w nagraniu zostały atrakcje 

Gminy Inowłódz. 

8. 29 lipca – rozstrzygnięta została VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 

im. Juliana Tuwima, która otrzymała dofinansowanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 

Kwota dofinansowania: 5 000 zł. 

9. 8 - 30 sierpnia – realizowany był projekt pn. "Eko Pociągiem do Przyrody" 

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "edukacja ekologiczna mieszkańców 

województwa łódzkiego - edycja 2020.” W ramach projektu realizowane były 

wakacyjne wyjazdy do Spały - wycieczki przyrodnicze w każdą sobotę i niedzielę 

od 8 do 30 sierpnia. Wartość ogólna zadania: 76.953,88 zł. Kwota dofinansowania 

65.060 zł.  

10. 11 sierpnia – audycja Programu 1 Polskiego Radia „Lato z Radiem” z zamku 

w Inowłodzu. 

11. 12 sierpnia – nagrania do programu „Budzi się ludzi” TVP Łódż 

12. 16 sierpnia – pomoc w organizacji odsłonięcia w Spale pomnika Ignacego 

Mościckiego. 

13. 21 sierpnia – spektakl pt. „GO!" teatru alternatywnego „Terminus A Quo” z Nowej 

Soli na Zamku w Inowłodzu,  

14. 18, 19, 20 sierpnia – Zajęcia Wakacyjne na Zamku. 
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15. 5 września – czytanie „BALLADYNY”, w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowego 

Czytania” 

16. 12 września – odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy z Inowłodza do Konewki. 

Organizatorem wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, GCK 

w Inowłodzu przygotowywało wniosek o dofinansowanie oraz czuwało nad 

przygotowaniami i organizacją wydarzenia. 

17. 11 października – Niedziela dla zdrowia – Zamek w Inowłodzu 

18. 16 października - warsztaty rękodzieła pt. „Ozdoby ze sznurka”w Zamku w Inowłodzu 

19. 19 października – 12 listopada – realizacja projektu pn.: "Jan Paweł II oczami dzieci 

i młodzieży - w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, organizowanego przy 

dofinansowaniu Łódzkiego Domu Kultury (2 000 zł) oraz przy współpracy ze szkołami 

podstawowymi z terenu Gminy Inowłódz.  

20. 15 grudnia – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Stroik Bożonarodzeniowy”. 

21. Grudzień – pomoc GOPS przy realizacji projektu Gminna Wigilia – wykonanie kart 

świątecznych dla osób starszych i samotnych. 

22. Prowadzone były również zajęcia fitness oraz zajęcia języka angielskiego. 
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XVI. 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,  

• w Brzustowie przy Szkole Podstawowej w Brzustowie, 

• w Zakościelu, 

• w Królowej Woli. 

b) Boiska sportowe:  

• OSiR Inowłódz (do gry w siatkówkę plażową, do gry w piłkę ręczną i koszykówkę,  

• szkolne w Inowłodzu, w Liciążnej, w Brzustowie, w Konewce. 

Na terenie Gminy Inowłódz działa również Ludowy Klub Sportowy IKS 

(obecne gra w A klasie), który posiada 1 drużynę seniorów, składającą się 

z 25 zawodników. Ponadto klub posiada 2 drużyny młodzieżowe: 

• rocznik 2009  (23 zawodników), 

• rocznik 2012 – 2015 (15 zawodników). 

W 2020 roku rozpoczął swoją działalność Inowłodzki Klub Bokserski, którego 

Prezesem jest Pan Marcin Sobolewski. 

Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w kraju zaplanowane gminne 

imprezy sportowe nie odbyły się. 

2. Atrakcje turystyczne 

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, lesistość terenów nadbrzeżnych, czyste powietrze oraz dostępność 

brzegów zachęcająca do biwakowania. Korzystanie z uroków rzeki ułatwiają liczne 

wypożyczalnie kajaków. 
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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 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, 
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• 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. 
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• „Dolina Dolnej Pilicy” (SOOS). Obszar obejmuje 80-kilometrowy odcinek Pilicy 

i bierze 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, 

• Zabytkowy Park w Spale, 

• Zabytkowy Most im. gen. broni Tadeusza Buka w Spale, 

• Studnia w Inowłodzu. 

f) Infrastruktura Turystyczna 

• Miejsca noclegowe: 

Lp. Nazwa obiektu Adres obiektu 
Ilość miejsc 

noclegowych 

1 

COS OŚRODEK 

PRZYGOTOWAŃ 

OLIMPIJSKICH 

„CHAMPION”, „JUNIOR”, 

„OLIMPIJCZYK” 

Spała, ul. Mościckiego 6, 

97 - 215 Inowłódz 

tel. 44 / 724 23 46 

http://www.cosspala.com.pl 

407 

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 „ŻBIK”, 

„MIŚ”, „SAVOY” 

Spała, ul. Mościckiego 19 

tel. 44 / 710 14 18 

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

221 

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 
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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 

11 Willa „JELONEK” 
Spała ul. Mościckiego 9 

tel. 22 646 44 45 w.103 
8 

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 

240 

16 
Gospodarstwo Agroturystyczne 

Halina Sobolewska 

Zakościele 75 

tel. 514 420 242 
10 

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 

20 
Anna Bednarczyk 

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 
24 

RAZEM 1 586 

 

 

 

• Wykaz restauracji, jadłodajni, barów i kawiarni na terenie Gminy Inowłódz:  
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Spała 
ul. Nadpiliczna 1 

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 

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) 

Teofilów Teofilów 2 Grill Bar 

• Szlaki turystyczne: 
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- 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, 

- Szlak Wodny Pilicy. Piękny i urozmaicony nizinny szlak wodny. Najciekawszy 

krajobrazowo fragment to przełomowy odcinek rzeki, 

- Łódzki Szlak Konny liczy aktualnie ponad 2000 km. Jest najdłuższą trasą 

przeznaczoną do uprawiania turystyki konnej w Europie. Początkowo został 

zaprojektowany i wykonany jako trasa długości 1817 km, podzielona na dwie 

pętle: 

- zewnętrzną – 45 odcinków o łącznej długości 1461 km, 

- wewnętrzną – 12 odcinków o łącznej długości 356 km. 

Odcinek nr 12 wiedzie od ośrodka jazdy konnej w Psarach do Zakościela gdzie 

znajduje się gospodarstwo agroturystyczne i ośrodek jazdy konnej. 

Odcinek nr 13 – pętla zewnętrzna - Zakościele - Swolszewice Małe. 

 

• Ścieżki rowerowe:  
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- 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, 

- 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 Travel – Inowłódz „Tama”, (kajaki, rowery, paintball, pole 

namiotowe), Zakościele 22a, 97-215 Inowłódz, 602 321 035 

- Przystań Kajakowa Łukasz Jeleń, Zakościele 60a, 883 952 509 

- 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, 

- Teofilów Letnisko – Kajaki DK48 47, 97-215 Inowłódz, 668 949 606 

- Trafmax Spływy kajakowe DK48 19 97-215 Inowłódz 605 174 444 
- Przystań Indiańska – wypożyczalnia canoe Zakościele 60 c, 97-215 Inowłódz 
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XVII. 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,  

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 naszej 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. 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. 

10. Przygotowujemy wnioski i aplikujemy o pozyskanie środków zewnętrznych. 

11. Punkt Informacji Turystycznej prowadzi ponadto całoroczny rejestr turystów 

indywidualnych, wycieczek i grup zorganizowanych. 

Punkty Informacji Turystycznej 

a) Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu 

• ul. Zamkowa 7, tel. 44/726 01 34 

• e-mail: zamek.pit@interia.pl 

b) Punkt Informacji Turystycznej w Spale  

• ul. Piłsudskiego 2, tel. 514 206 859 

• e-mail: galeria@spala.info.pl 
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