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SŁOWO WÓJTA GMINY INOWŁÓDZ 

 

Szanowni Państwo! 

Ubiegły rok był zdominowany przez pandemię koronawirusa, która postawiła naszą 

społeczność w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Był to czas próby i mierzenia się z nowymi 

wyzwaniami, a przede wszystkim z różnego rodzaju ograniczeniami, zakazami i nakazami. 

Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. Całkowicie lub częściowo zamknięte zostały 

placówki oświatowe, instytucje kultury, urzędy, musieliśmy pozostawać w domach. Żyliśmy 

„zdalnie” i na dystans. Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów społecznych, przez 

co w 2021r. tylko w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować zaplanowane 

spotkania w szerokim gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Najbardziej odczuwalne 

obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania 

oświaty, administracji i kultury. Sytuacja uległa poprawie w momencie rozpoczęcia szczepień 

przeciwko COVID-19 i pod koniec2021 roku większość obszarów naszego życia wróciła do 

wcześniejszej aktywności. Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące 

mieszkańcom były zrealizowane. Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe, 

przygotowywaliśmy dokumentację z myślą o kolejnych latach. Sukcesów było sporo, ale kolejne 

wyzwania przed nami. Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają drogi, rozbudowa 

kanalizacji i sieci wodociągowej, remont mostu w Spale, modernizacja remiz OSP w Liciążnej 

i w Inowłodzu. W pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają gotową 

dokumentację projektową oraz szansę na otrzymanie dofinansowania. Wspólnym 

mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Inowłódz jest podnoszenie 

poziomu życia mieszkańców. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności 

mieszkańców Gminy Inowłódz do lektury niniejszego dokumentu. Jestem przekonany, że 

znajdziecie w nim Państwo aktualne ciekawe informacje na temat naszej gminy.  

 

Wójt Gminy Inowłódz 

Bogdan Kącki 
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I. WSTĘP 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 

nałożyła na gminy obowiązek corocznego złożenia w terminie do 31 maja raportu o stanie 

samorządu.  

Opracowanie zawiera istotne informacje w zakresie: 

• ochrony środowiska naturalnego, 

• oświaty i wychowania, 

• kultury, 

• bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

• pomocy społecznej, 

• rolnictwa, 

• funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, 

• mienia komunalnego, 

• gospodarki komunalnej, 

• informacje finansowe, 

• inne. 

Zgromadzone dane w zakresie funkcjonowania Gminy Inowłódz stanowią spojrzenie 

na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Gminy w 2021 roku. 
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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 3 766 mieszkańców (stan na 

31.12.2021 r.). W sąsiedztwie gminy zlokalizowane są trzy duże ośrodki miejskie 
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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 2021 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 członkowie komisji – radni 

prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Inowłódz, na 

podstawie prac poszczególnych komisji, podejmowała w 2021 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, 

• Teresa Kupis, 

• Marek Leszczyński; 
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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, 

• Teresa Kupis; 

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 2021 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 2021 roku liczba stałych mieszkańców Gminy 

wynosiła 3 766, z czego około 52% stanowią kobiety i 48% mężczyźni.  

DEMOGRAFIA 2021 

Wykaz ludności w latach 2018 – 2021 

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. 

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

31 grudnia 2021 r. 

Brzustów 825 819 817 806 

Dąbrowa 68 71 72 70 

Inowłódz 771 762 760 752 

Konewka 273 267 268 265 

Królowa Wola 692 692 678 673 

Liciążna 247 249 243 237 

Poświętne 98 100 102 100 

Spała 428 433 437 435 

Teofilów 73 73 72 68 

Zakościele 203 209 209 207 

Żądłowice 153 153 155 153 

Razem 3836 3827 3813 3766 
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Ogólna liczba mieszkanek w latach 2018 – 2021 

Przedział 

wiekowy kobiet 
Liczba kobiet 

w 2018 r. 
Liczba kobiet 

w 2019 r. 
Liczba kobiet 

w 2020 r. 

Liczba kobiet 

w 2021 r. 

0-14 lat 260 261 259 246 

15-59 lat 1135 1109 1107 1093 

60+ lat 612 630 628 625 

Razem 2007 2000 1994 1964 

 

Ogólna liczba mieszkańców w latach 2018-2021 

Przedział 

wiekowy 

mężczyzn 

Liczba mężczyzn 

w 2018 r. 

Liczba mężczyzn 

w 2019 r. 

Liczba mężczyzn 

w 2020 r. 

Liczba mężczyzn 

w 2021 r. 

0-15 lat 273 277 273 281 

16-60 lat 1294 1275 1262 1101 

60+ lat 264 275 288 420 

Razem: 1831 1827 1823 1802 
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Przyrost naturalny w latach 2018 – 2021 

Liczba urodzeń 

w 2018 r. 

Liczba urodzeń 

w 2019 r. 

Liczba urodzeń 

w 2020 r. 

Liczba urodzeń 

w 2021 r. 

28 27 30 29 

Liczba zgonów 

w 2018 r. 

Liczba zgonów 

w 2019 r. 

Liczba zgonów 

w 2020 r. 

Liczba zgonów 

w 2021 r. 

43 44 62 70 

 

Zawarte małżeństwa w latach 2018 – 2021 

Zawarte małżeństwa 

w 2018 r. 

Zawarte małżeństwa 

w 2019 r. 

Zawarte małżeństwa 

w 2020 r. 

Zawarte małżeństwa 

w 2021 r. 

43 33 45 45 
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Zameldowania i wymeldowania w latach 2018 – 2021 

 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 

Zameldowania w 2021 r. 45 102 

Wymeldowania w 2021 r. 9 121 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Gminy działało 229 zarejestrowanych oraz 

167 aktywnych podmiotów gospodarczych. W przypadku aktywnych podmiotów 

gospodarczych możemy zaobserwować niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2021 roku 

1. Uchwała Nr XXXII/200/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021. 

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 XXXI/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 r uchwaliła 

budżet Gminy Inowłódz na rok 2021. W toku wykonywania budżetu dokonano wiele 

zmian: 

Uchwała Nr XXXII/200/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., 

Uchwała Nr XXXIII/203/21 z dnia 25 lutego 2021 r., 

Uchwała Nr XXXIV/209/21 z dnia 25 marca 2021 r., 

Uchwała Nr XXXV/213/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., 

Uchwała Nr XXXVI/218/21 z dnia 27 maja 2021 r., 

Uchwała Nr XXXVII/225/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. 

2. Uchwała Nr XXXII/201/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Uchwała weszła w życie w dniu 19 lutego 2021 r. i nadal obowiązuje. 

3. Uchwała Nr XXXII/202/21 z dnia 29.01.2021 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 weszła w życie w dniu 19 lutego 2021 r. i nadal obowiązuje. 

4. Uchwała Nr XXXIII/203/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021. 

- patrz punkt 1. 

5. Uchwała Nr XXXIII/204/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości.  

W dniu 5 maja br. został podpisany Protokół uzgodnień w sprawie zamiany 

nieruchomości, jednak z uwagi na brak ujawnienia nabycia spadku przez jednego 

ze spadkobierców, termin zawarcia aktu notarialnego został zaplanowany 

na II połowę września po zgromadzeniu kompletu dokumentów. Działki będące 

przedmiotem niniejszej uchwały, położone w obrębie Inowłódz, wydzielone zostały 

z gruntów stanowiących własność Gminy Inowłódz w sposób uwzględniający 

granice użytkowania nieruchomości przyległych, to fragmenty nieruchomości 
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położone wzdłuż ogrodzenia trwałego przy budynku Ośrodka Zdrowia. W wyniku 

podziału i zamiany uregulowane zostaną granice prawne pomiędzy 

nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności (Gminy Inowłódz 

i podmiotów prywatnych). W wyniku zamiany za wyżej wymienione nieruchomości, 

Gmina Inowłódz pozyska do gminnego zasobu nieruchomości działkę oznaczoną 

numerem ewidencyjnym 1412/7 o powierzchni 0,0056 ha, której przeznaczeniem 

jest zapewnienie drogi dojazdowej pomiędzy obiektem Ośrodka Zdrowia i terenami 

publicznymi o charakterze rekreacyjnym, położonymi wzdłuż rzeki Pilicy (dawniej 

OSIR w Inowłodzu). 

6. Uchwała Nr XXXIII/205/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

ramowego planu pracy Rady Gminy Inowłódz oraz rocznych planów pracy Komisji 

Stałych Rady Gminy Inowłódz na 2021 rok. 

Powyższa uchwała jest wypełnieniem dyspozycji zawartych 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, zgodnie z którymi przewodniczący stałych 

komisji przedstawiają Radzie Gminy do zatwierdzenia, w I kwartale ramowy plan 

pracy na dany rok kalendarzowy. 

7. Uchwała Nr XXXIII/206/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zwrotu części opłaty pobranej 

od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Inowłódz za rok 

2021.  

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 na terenie kraju wprowadzone 

zostały długotrwałe ograniczenia funkcjonowania placówek gastronomicznych, 

uniemożliwiające korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Miało to negatywne skutki 

finansowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. 

Powyższą uchwałą Rada Gminy Inowłódz przyznała zwrot opłaty I raty pobranej 

od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do 

dnia 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy 

Inowłódz. Z przyznanego zwolnienia skorzystało 8 podmiotów, łączna kwota zwrotu 

wyniosła 8060,60 zł. 

8. Uchwała Nr XXXIII/207/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Inowłódz.  

Uchwała weszła w życie 6 kwietnia 2021 r. i nadal obowiązuje. 

9. Uchwała Nr XXXIV/208/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

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

wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu 
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terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Na podstawie 

powyższej dyspozycji ustawowej Rada Gminy Inowłódz uchwałą Nr XXXI/190/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę finansową Gminy 

Inowłódz na lata 2021-2037. W ciągu roku dokonano wiele zmian: 

Uchwała Nr XXXIV/208/21z dnia 25 marca 2021 r. 

Uchwała Nr XXXV/212/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Uchwała Nr XXXVI/217/21 z dnia 27 maja 2021 r. 

10. Uchwała Nr XXXIV/209/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021.  

- patrz punkt 1. 

11. Uchwała Nr XXXIV/210/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Inowłódz”.  

Uchwała weszła w życie 30 kwietnia 2021 r. i nadal obowiązuje. 

12. Uchwała Nr XXXIV/211/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 

Uchwała weszła w życie 30 kwietnia 2021 r. i nadal obowiązuje. 

13. Uchwała Nr XXXV/212/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

- patrz punkt 9. 

14. Uchwała Nr XXXV/213/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021. 

- patrz punkt 1. 

15. Uchwała Nr XXXV/214/21 z dnia 29.04.2021 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 (wirusa SARS-CoV-2).  

Zgodnie z art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Gminy wprowadziła, 

w drodze uchwały, za część roku 2021, zwolnienie z podatku od nieruchomości: 

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedmiotową uchwałą Rada Gminy 

Inowłódz zwolniła z obowiązku zapłaty 50% podatku od nieruchomości za miesiące: 

kwiecień, maj, czerwiec 2021 r., grunty, budynki i budowle związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców wykonujących 
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działalność gospodarczą w okresie objętym zwolnieniem, w zakresie usług 

hotelarskich.  

16. Uchwała Nr XXXV/215/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr. 1105/2 o pow. 0,2164 ha w Inowłodzu).  

W dniu 13.05.2021 r. została zawarta umowa nr 6845/4/2021 dzierżawy gruntu 

na czas od 01.05.2021 r. do 30.04.2026 r., roczny czynsz za dzierżawę terenu w celu 

prowadzenia działalności rolniczej (wypas kóz) został ustalony na 150,00 zł netto. 

17. Uchwała Nr XXXV/216/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie pomnika przyrody 

„Przy Marii Wielkopolskiej”.  

Na podstawie przedmiotowej uchwały Gmina Inowłódz przeprowadziła stosowne 

postępowanie, w wyniku którego zostało wydane zezwolenie na usunięcie 

pomnikowego drzewa, które znajdowało się w złym stanie zdrowotnym, zagrażając 

bezpieczeństwu przebywającym w jego otoczeniu ludziom. Ponadto zaktualizowano 

opis drzew objętych ochroną pomnikową oraz ich współrzędne i nazwę miejsca 

lokalizacji. 

18. Uchwała Nr XXXVI/217/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

- patrz punkt 9. 

19. Uchwała Nr XXXVI/218/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021. 

- patrz punkt 1. 

20. Uchwała Nr XXXVI/219/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miejscowości Zakościele w Gminie Inowłódz – rejon Zakątek, przyjętego 

Uchwałą Nr XXII/131/20 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 marca 2020 r. 

W zakresie realizacji przedmiotowej uchwały przygotowano zestawienie wniosków 

do zmiany miejscowego planu, celem sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie zamówienia publicznego w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

21. Uchwała Nr XXXVI/220/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie ustalenia służebności 

przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Inowłodzu, stanowiącej własność 

Gminy Inowłódz.  

Uchwała w trakcie realizacji. Zapis dot. służebności przejazdu i przechodu będzie 

uwzględniony przy zawieraniu aktu notarialnego zamiany nieruchomości położonej 

w Inowłodzu. 

22. Uchwała Nr XXXVII/221/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Inowłódz wotum zaufania.  
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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, do 31 maja 

przedstawił raport o stanie gminy. Rada Gminy Inowłódz rozpatrzyła raport 

o stanie Gminy podczas sesji, na której była podejmowana uchwała absolutoryjna. 

Po zakończeniu debaty nad raportem za 2020 r., Rada Gminy jednogłośnie udzieliła 

Wójtowi Gminy Inowłódz wotum zaufania.  

23. Uchwała Nr XXXVII/222/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za 2020 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. 

24. Uchwała Nr XXXVII/223/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Inowłódz za 2020 rok.  

- patrz punkt 23. 

25. Uchwała Nr XXXVII/224/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Inowłódz za 2020 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 2020 r. 

26. Uchwała Nr XXXVII/225/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021.  

- patrz punkt 1. 

27. Uchwała Nr XXXVII/226/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 

2021-2030. 

Trwa proces realizacji uchwały. Aktualnie przygotowywana jest diagnoza sytuacji 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

28. Uchwała Nr XXXVII/227/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie określenia wzorów wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

Od momentu wejścia w życie uchwały złożono 2 wnioski. Średnio w roku z w/w 

świadczenia korzysta 7 rodzin. 
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Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2021 roku 

1. Uchwała Nr XXXVIII//228/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

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 XXXI/190/20 

z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Inowłódz na lata 2021-2037. W ciągu roku dokonano wiele zmian, w tym w drugim 

półroczu 2021 r.: 

Uchwała Nr XXXVIII/228/21 z dnia 27 lipca 2021 r. 

Uchwała Nr XXXIX /234/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

Uchwała Nr XLI/243/21 z dnia 28 października 2021 r. 

Uchwała Nr XLII/250/21 z dnia 25 listopada 2021 r. 

Uchwała Nr XLIII/266/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. 

Uchwała Nr XLIV/270/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. 

2. Uchwała Nr XXXVIII/229/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021. 

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 XXXI/191/20  z dnia 30 grudnia 2020 r. 

uchwaliła budżet Gminy Inowłódz na rok 2021. W toku wykonywania budżetu 

dokonano wiele zmian, w tym w drugim półroczu 2021 r: 

Uchwała Nr XXXVIII/229/21 z dnia 27 lipca 2021 r. 

Uchwała Nr XXXIX /235/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

Uchwała Nr XL/237/21 z dnia 30 września 2021 r. 

Uchwała Nr XLI/244/21 z dnia 28 października 2021 r. 

Uchwała Nr XLII/251/21 z dnia 25 listopada 2021 r. 

Uchwała Nr XLIII/267/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. 

Uchwała Nr XLIV/271/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. 

3. Uchwała Nr XXXVIII/230/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9c ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy zaciąganie długoterminowych zobowiązań 

zaliczanych do tytułu dłużnego. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Inowłódz 

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. 
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4. Uchwała Nr XXXVIII/231/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Inowłódz na rok szkolny 2021/2022.  

Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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 rodzicom 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 

2021/2022, przyjęto średnie ceny paliw: oleju napędowego, benzyny i autogazu 

z dnia 7 lipca 2021 r. z dwóch stacji paliw działających na terenie Gminy Inowłódz. 

5. Uchwała Nr XXXVIII/232/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów 

uzupełniających sołtysa sołectwa Spała. 

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Agnieszkę Jóźwik z funkcji sołtysa 

sołectwa Spała, Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki zwołał zebranie wiejskie 

w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zebranie wyborcze odbyło się 

w dniu 23 września 2021 r., sołtysem został Pan Bartosz Tomkowski. 

6. Uchwała Nr XXXVIII/233/21 z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz 

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XL/242/21 z dnia 30 września 2021 r. 

w związku z negatywną opinią projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

7. Uchwała Nr XXXIX/234/21 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037. 

- patrz punkt 1. 

8. Uchwała Nr XXXIX/235/21 z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021.  

- patrz punkt 2. 

9. Uchwała Nr XXXIX/236/21 z dnia 26.08.2021 r. o zmianie Statutu Gminy Inowłódz.  

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Łódzki Urząd Wojewódzki po kontroli 

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Inowłódz w dniu 29 stycznia 2021 r., której 

przedmiotem było przyjmowanie i załatwienia skarg i wniosków przez Radę Gminy 

Inowłódz i Wójta Gminy Inowłódz, został zmieniony termin zwoływania posiedzenia 

z 10 dni na 7 dni od wpływu skargi, wniosku lub petycji. 

10. Uchwała Nr XL/23721 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2021. 
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- patrz punkt 2. 

11. Uchwała Nr XL/238/21 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości. 

Umowa dzierżawy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie - 

dotychczasowym dzierżawcą - została zawarta w dniu 25 października 2021 r. na 

czas oznaczony 3 lat. 

12. Uchwała Nr XL/239/21 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości.  

Umowy dzierżawy nieruchomości, przeznaczonej pod lokalizację gospodarczych 

kontenerów stalowych zostały zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami 

w  październiku 2021 r. na czas oznaczony 5 lat. 

13. Uchwała Nr XL/240/21 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów 

uzupełniających sołtysa sołectwa Królowa Wola. 

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Radosława Kośkę z funkcji sołtysa 

sołectwa Królowa Wola, Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki zwołał zebranie 

wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zebranie odbyło się 

w dniu 15 października 2021 r., sołtysem została Pani Teresa Kupis. 

14. Uchwała Nr XL/241/21 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

Gminy Inowłódz do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – 

Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Uchwała w trakcie realizacji. W dniu 26 stycznia 2022 r. Gmina podpisała 

porozumienie w sprawie wspólnego opracowania i finansowania dokumentu 

strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – 

Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Planowany termin opracowania dokumentu to 30 listopada 2022 r. 

15. Uchwała Nr XL/242/21 z dnia 30.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Inowłódz i przekazani go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

Uchwała i projekt regulaminu została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2022 r. 

16. Uchwała Nr XLI/243/21 z dnia 28.102021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

- patrz punkt 1. 

17. Uchwała Nr XLI/244/21 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2021. 

- patrz punkt 2. 
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18. Uchwała Nr XLI/245/21 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVI/162/20 Rady Gminy Inowłódz 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. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9c ustawy 

o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy zaciąganie 

długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Pożyczka 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

zaplanowana była w 2020 roku ze spłatą w latach 2021-2035. W związku 

z przedłużającą się realizacją zadania „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa 

komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz” zasadne było 

dostosowanie zapisów uchwały do stanu faktycznego. Pożyczka została zaciągnięta 

w 2021 roku ze spłatą w latach 2022-2036. 

19. Uchwała Nr XLI/246/21 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.  

Podjęcie przedmiotowej uchwały było warunkiem niezbędnym do wyznaczenia 

inkasentów. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów 

i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. W związku z rezygnacją z funkcji 

sołtysa w miejscowościach Spała i Królowa Wola należało dostosować zapisy 

uchwały. Sołtysem w Królowej Woli została Pani Teresa Kupis a w sołectwie Spała 

Pan Bartosz Tomkowski. 

20. Uchwała Nr XLI/247/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę 

Inowłódz zadania publicznego w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej 

nr 4330E Sługocice-Zakościele na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do granicy 

Gminy.  

W treści uchwały zawarto zapis, że zasady przyjęcia zadania określi porozumienie 

zawarte pomiędzy Powiatem Tomaszowskim i Gminą Inowłódz. Porozumienie nie 

zostało zawarte, gdyż warunkiem zawarcia porozumienia było uzyskanie przez 

Gminę Inowłódz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

21. Uchwała Nr XLI/248/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2021 

__________________________________________________________________________________ 

22 

 

Powyższa uchwała została uchylona uchwałą Rady Gminy Inowłódz Nr XLII/255/21 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

22. Uchwała Nr XLI/249/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie nieruchomości. 

Umowy dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Inowłódz, na których 

posadowione są budynki gospodarcze – stodoły, zostały zawarte z dotychczasowymi 

dzierżawcami z dniem 2 listopada ub. roku na czas oznaczony 2 lat. 

23. Uchwała Nr XLII/250/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

- patrz punkt 1. 

24. Uchwała Nr XLII/251/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz 

na rok 2021. 

- patrz punkt 2. 

25. Uchwała Nr XLII/252/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9c ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy zaciąganie długoterminowych zobowiązań 

zaliczanych do tytułu dłużnego. Podjęcie przedmiotowej uchwały było warunkiem 

niezbędnym do otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na 

zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”. Łączna 

kwota dofinansowania wynosi 389 920 zł z tego w formie dotacji 233 947 zł i w formie 

pożyczki 155 973 zł. 

26. Uchwała Nr XLII/253/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.  

Art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym stanowi, 

że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Stawki podatku 

od nieruchomości, które obowiązywały wynikają z uchwały Nr XXVIII/161/2016 

Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 listopada 2016 r. Jak wynika z powyższego stawki 

podatku od nieruchomości nie były zmieniane przez 5 lat pomimo, że maksymalne 

stawki rosły. W związku z powyższym należało dostosować stawki podatku od 

nieruchomości.  

27. Uchwała Nr XLII/254/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 

Art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym stanowi, 

że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Opłata targowa, 

która obowiązywała, została ustalona uchwałą Nr XVI/80/2015 Rady Gminy 
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Inowłódz z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Stawki opłaty 

targowej pozostały bez zmian jednak zwolniono z opłaty targowej  sprzedaż 

produktów rolno – spożywczych (pozyskanych z własnej uprawy roślin lub chowu 

zwierząt). 

28. Uchwała Nr XLII/255/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się 

niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w roku 2021, aby pokryć część kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy należało podjąć powyższą 

uchwałę. 

29. Uchwała Nr XLII/256/21 z dnia 25 listopada2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz”. 

Uchwała została uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

30. Uchwała Nr XLII/257/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK” w Spale. 

Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynikał z zasad dofinansowania 

przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 

wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" w ramach PROW 

na lata 2014 – 2020 r. Uchwała weszła w życie z dniem 16 grudnia 2021 r. 

31. Uchwała Nr XLII/258/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Inowłódz na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2028”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Program obejmuje lata 2021- 2024 

z perspektywą do 2028 r.  

32. Uchwała Nr XLII/259/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miejscowości Spała w gminie Inowłódz. 

Uchwała zainicjowała procedurę planistyczną, która realizowana jest w trybie 

przepisów art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

33. Uchwała Nr XLII/260/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miejscowości Spała w gminie Inowłódz.  
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Uchwala zainicjowała procedurę planistyczną, która realizowana jest w trybie 

przepisów art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

34. Uchwała Nr XLII/261/21 z dnia 25.11.2021 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 2022”. 

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

publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Inowłódz zobowiązany jest do dnia 

30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu ogłosić 

po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 z terenu Gminy Inowłódz roczny program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Program na rok 2022 powstał na bazie doświadczeń z lat poprzednich oraz 

programu współpracy na rok 2021. Uwagi do programu złożyły 3 organizacje 

pozarządowe.  

35. Uchwała Nr XLII/262/21 z dnia 25 listopada 2021 r.  w sprawie utworzenia na terenie 

Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia pod nazwą klub SENIOR+. 

Od 1 stycznia 2022 r. w strukturze GOPS funkcjonuje Klub SENIOR+ w Królowej 

Woli w wymiarze 20 godzin tygodniowo. W Ośrodku wsparcia zatrudniony jest 

kierownik ośrodka ¼ etatu oraz opiekun ¼ etatu. Działalność klubu reguluje 

regulamin organizacyjny placówki, działa on zgodnie z miesięcznym 

harmonogramem, odbywają się cyklicznie zajęcia kulinarne, ruchowo-rekreacyjne 

z fizjoterapeutą, nordic walking oraz zajęcia z rękodzieła. Deklaracje członkostwa 

w klubie złożyło 28 seniorów. 

36. Uchwała Nr XLII/263/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Inowłódz.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz. 1974) wzrosła maksymalna wysokość 

diety przysługującej radnemu, w związku z powyższym podwyższone zostały diety 

przysługujące Radnym Rady Gminy Inowłódz. 

37. Uchwała Nr XLII/264/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Inowłódz.   

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
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samorządowych (Dz.U. poz. 1960) wzrosło minimalne i maksymalne wynagrodzenie 

wójta, w związku z powyższym podwyższone zostało wynagrodzenie wójta. 

38. Uchwała Nr XLII/265/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.  

Zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą z 2008 r. sołtysom za udział w sesji 

i zebraniu zwołanym przez Wójta przysługiwała dieta w wysokości 150,00 zł. 

Powyższą uchwałą podwyższono kwotę diety do 300,00 zł. 

39. Uchwała Nr XLIII/266/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037.  

- patrz punkt 1. 

40. Uchwała Nr XLIII/267/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021.  

- patrz punkt 2. 

41. Uchwała Nr XLIII/268/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku 

o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.  

Wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

został przesłany do Prezesa Rady Ministrów w dniu 7 listopada 2021 r. 

Wnioskowane środki w wysokości 3 000 000,00 zł zostały Gminie Inowłódz 

przyznane, po czym w dniu 7 stycznia 2022 r. zostały zaksięgowane na wydzielonym 

rachunku bankowym Gminy. 

42. Uchwała Nr XLIII/268/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

spółki SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zgoda Rady Gminy Inowłódz, wyrażona w drodze przedmiotowej uchwały, stanowi 

podstawę do podjęcia działań administracyjnych i organizacyjnych mających na 

celu utworzenie spółki celowej wraz z ośmioma samorządami i Krajowym Zasobem 

Nieruchomości. Spółka odpowiedzialna będzie za realizację zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie mieszkań na wynajem z opcją wykupu na terenie Gminy 

Inowłódz. 

43. Uchwała Nr XLIV/270/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037. 

- patrz punkt 1. 

44. Uchwała Nr XLIV/271/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Inowłódz na rok 2021.  

- patrz punkt 2. 
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45. Uchwała Nr XLIV/272/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038.  

Powyższą uchwałą Rada Gminy wypełniła dyspozycję ustawową wynikającą 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. 

46. Uchwała Nr XLIV/273/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Inowłódz na rok 2022.  

Powyższą uchwałą Rada Gminy wypełniła dyspozycję ustawową wynikającą 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. 

47. Uchwała Nr XLIV/274/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym 

lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę i określa, że wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 

wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Poprzednia 

uchwała w sprawie ustaleniu ekwiwalentu była z roku 2011. Biorąc jako bazową 

kwotę 5 657,30 zł, tj. przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2021 r. z dnia 10 

listopada 2021 r., ekwiwalent pieniężny został ustalony w wysokości 30,00 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w akcji ratowniczej oraz w wysokości 

15,00 zł za każdą godzinę szkolenia. 

48. Uchwała Nr XLIV/275/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 

dla Gminy Inowłódz. 

Uchwały Nr XLIV/275/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz Uchwała Nr XLIV/276/21 

z dnia grudnia 2021 r. stanowią podstawę do prowadzenia działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem 

narkomanii na terenie Gminy Inowłódz. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta 

realizuje zadania zgodnie z przyjętymi programami w w/w uchwałach. 

49. Uchwała Nr XLIV/276/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Inowłódz.  

- patrz punkt 48. 
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VI. BUDŻET GMINY 

Uchwałą budżetową nr XXXI/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalony został 

budżet Gminy Inowłódz na rok 2021, który po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 po stronie 

dochodów wynosił 28 067 231,65 zł w tym dochody majątkowe 4 246 650,56 zł oraz 

dochody bieżące 23 820 581,09 zł, natomiast wydatki ustalono w wysokości 

30 555 015,79 zł, z tego wydatki majątkowe 9 336 743,70 zł oraz wydatki bieżące 

21 218 272,09 zł. Ustalono przychody budżetu Gminy w kwocie 4 087 784,14 zł oraz 

rozchody w wysokości 1 600 000 zł. Deficyt budżetowy ustalony został w wysokości 

2 487 784,14 zł. 

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowłódz za 2021 rok przedstawiało się 

w następujący sposób: 

Dochody w podziale na: bieżące i majątkowe 

Lp. Rodzaj dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 

1. Dochody bieżące 23 820 581,09 25 067 771,86 105,23 

2. Dochody majątkowe 4 246 650,56 4 103 885,15 96,64 

 Razem 28 067 231,65 29 171 657,01 103,93 

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 

10 661 302,00 11 658 099,46 109,35 

2. 

Subwencje z tego: 

4 277 623,00 4 277 623,00 100 - subwencja ogólna 930 108 

– subwencja oświatowa 3 347 515 

3. 

Dotacje celowe z budżetu państwa 

na zadania bieżące zlecone 

i własne z zakresu administracji 

rządowej 

5 695 281,09 5 681 820,74 

99,76 

- realizację zadań własnych 488 660,75 483 001,46 

- realizację zadań zleconych 5 206 620,34 5 198 819,28 
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4. 

Udziału gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 

państwa 

3 186 375,00 3 450 228,66 

108,28 - w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 
3 166 375,00 3 427 386,00 

- w podatku dochodowym od osób 

prawnych 
20 000,00 22 842,66 

5. 

Dochody majątkowe, z tego: 4 246 650,56 4 103 885,15 

96,64 - dochody ze sprzedaży majątku 180 000,00 206 296,50 

- dotacje oraz pozostałe 4 066 650,56 3 897 588,65 

 RAZEM 28 067 231,65 29 171 657,01  

Plan Budżetu Gminy Inowłódz po zmianach w 2021 r po stronie wydatków wynosił 

30 555 015,79 zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło 27 683 105,52 zł, co stanowi 

90,60%. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Inowłódz za 2021 r wynosi 

21 218 272,09 zł, natomiast wydatków majątkowych 9 336 743,70 zł. Wykonanie 

wydatków za 2021 r. wynosiło odpowiednio wydatki bieżące 20 495 474,97 zł 

i 7 187 630,55 zł wydatki majątkowe. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,59%, 

natomiast wydatki majątkowe w 76,98 %. 

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w kwocie 

13 572 622,45 zł wydatkowano środki w kwocie 12 916 899,76 zł, tj. 95,17% z tego: 

zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 444 785,00 zł, natomiast na 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 127 837,45 zł, 

na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 2 130 513,76 zł, na świadczenia na 

rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5 315 135,88 zł. oraz na obsługę długu 

200 000 zł.  

Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio na wynagrodzenia i pochodne 

7 275 771,04 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 641 128,72 zł. 

W 2021 roku udzielone dotacje na zadania bieżące wyniosły 2 124 359,72 zł, a udzielone 

świadczenia dla osób fizycznych wyniosły 5 280 204,43 zł. Na obsługę długu wydatkowano 

kwotę 174 011,06 zł. 

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Inowłódz za 2021 rok 

Lp.   Plan Wykonanie 

1. 40002 
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Inowłódz 
65 000,00  

2. 40002 
Przejęcie wybudowanego wodociągu 

w miejscowości Królowa Wola rejon Stegny 
53 200,00 53 200,00 
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3. 40002 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Żądłowice oraz budowa biologicznej 

oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów 

400 000,00 391 632,00 

4. 40002 
Przejęcie wodociągu wybudowanego w drodze 

gminnej nr 116604E w miejscowości Brzustów 
36 200,00 0,00 

5. 40095 
Instalacje odnawialnych źródeł energii dla 

mieszkańców Gminy Inowłódz 
40 000,00 39 457,00 

6. 60016 
Przebudowa dróg gminnych na odcinku 

Inowłódz - Zakościele - Liciążna - Żądłowice 
100 000,00  

7. 60016 
Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana 

w Inowłodzu wraz z budową parkingu 
13 000,00  

8. 60016 
Przebudowa dróg gminnych nr 116161E 

i 116171E 
28 000,00  

9. 60016 
Przebudowa drogi gminnej nr 116184E 

w miejscowości Zakościele - etap II 
346 000,00 345 185,00 

10. 60016 
Przebudowa dróg gminnych na terenie 

prawobrzeżnej Spały 
24 000,00  

11. 70005 
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 

w Liciążnej 
67 000,00 64 083,00 

12. 70005 
Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece 

Gaci - budowa targowiska 
1 500 000,00 1 450 399,67 

13. 70005 

Kompleksowa termomodernizacja, w tym 

instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu 

1 900 000,00 1 600 664,99 

14. 75404 
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji 

na zakup samochodu 
12 500,00 12 500,00 

15. 75412 
Kompleksowa termomodernizacja oraz 

modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz 
45 000,00 44 895,00 

16. 75412 Modernizacja remizy OSP w Liciążnej 20 000,00 19 065,00 

17. 80101 

Kompleksowa termomodernizacja, w tym 

instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

budynku PSP w Brzustowie 

2 342 657,00 1 475 076,60 

18. 80148 Posiłek w szkole i w domu 15 001,00 15 001,00 

19. 80195 
Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza 

szatniowo - sanitarnego przy PSP w Inowłodzu 
311 000,00 286 366,83 

20. 85295 
Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+” 

w Domu Ludowym w Królowej Woli 
225 885,70 225 397,50 

21. 90001 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Inowłódz 
5 000,00 5 000,00 
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22. 90015 

Kompleksowa modernizacja i rozbudowa 

komunalnego oświetlenia publicznego 

w Gminie Inowłódz 

945 000,00 534 791,27 

23. 90095 
Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka 

Zdrowia w Inowłódzu 
15 000,00 10 701,00 

24. 90095 
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Gminie Inowłódz 
22 000,00 21 894,00 

25. 92109 
Modernizacja budynku Domu Ludowego 

w Królowej Woli 
60 000,00  

26. 92695 
Zagospodarowanie terenu na błoniach 

nadpilicznych w Inowłodzu 
10 000,00  

27. 92695 

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych 

Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej 

w powiecie tomaszowskim 

735 300,00 592 320,69 

RAZEM 9 336 743,70 7 187 630,55 

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w 2021 r 

Lp. Dział Rozdział Sołectwo Opis przedmiotu 

Plan - 

wydatki 

bieżące 

Wykonanie 

1. 900 90095 Spała 
Oświetlenie mostku - grobla 

(staw na Gaci) i monitoring 
31 119,00 31 119,00 

2. 

750 75075 Konewka Piknik rodzinny 1 500,00 1 500,00 

900 90095 Konewka 
Remont i doposażenie boiska 

i placu zabaw 
14 529,00 14 520,00 

900 90095 Konewka 

Zakup ławek z przeznaczeniem 

do umieszczenia przy ścieżce 

pieszo - rowerowej 

1 700,00 1 692,39 

921 92109 Konewka 
Remont i doposażenie 

świetlicy wiejskiej 
5 300,00 5 298,00 

3. 

750 75075 
Królowa 

Wola 

Zakup strojów z logo gminy 

dla Koła Gospodyń Wiejskich 
3 000,00 2 999,79 

750 75075 
Królowa 

Wola 

Organizacja pikniku sołeckiego 

dla mieszkańców 
3 444,00 3 443,95 

900 90095 
Królowa 

Wola 

Zakup stojaka na rowery przy 

Domu Ludowym 
1 000,00 959,99 

921 92109 
Królowa 

Wola 

Modernizacja Domu 

Ludowego 
36 083,00 35 901,71 
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4. 

600 60016 Brzustów 

Zakup i montaż wiaty na 

rowery oraz utwardzenie 

dojścia i terenu pod wiatą 

20 000,00 19 999,80 

600 60016 Brzustów 

Dokończenie parkingu przy 

drodze gminnej koło cmentarza 

parafialnego 

10 000,00 10 000,00 

801 80195 Brzustów 

Doposażenie placu zabaw przy 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w Brzustowie 

19 632,00 19 372,50 

5. 

600 60016 Poświętne 
Remont drogi gminnej na dz. 

ew. 45 i 46 
11 889,00 11 889,00 

750 75075 Poświętne 
Organizacja pikniku sołeckiego 

pn. "Grzybobranie" 
3 000,00 2 997,36 

6. 

750 75075 Liciążna 
Spotkanie integracyjne dla 

mieszkańców 
4 000,00 4 000,00 

900 90095 Liciążna 
Zagospodarowanie terenu 

wokół budynku świetlicy 
18 086,00 18 047,71 

7. 600 60016 Żądłowice 

Remont dróg gminnych 

w Żądłowicach oznaczonych 

nr działek 135 i 380 

17 520,00 17 502,90 

8. 600 60016 Dąbrowa Wybudowanie wiaty na rowery 13 400,00 13 394,70 

9. 921 92109 Zakościele 

Zakup, wyposażenie oraz 

remont świetlicy wiejskiej 

i zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy 

19 853,00 19 841,36 

10. 

900 90095 Inowłódz 
Dobudowa zaplecza budynku 

Sołtysówki 
30 000,00 30 000,00 

900 90095 Inowłódz 

Zagospodarowanie działki 

nr 1011 o pow. 0,3955 ha 

tzw. "Księża tama" 

15 000,00 14 983,00 

750 75075 Inowłódz 

Zorganizowanie festynów 

integracyjnych dla 

mieszkańców sołectwa 

4 632,00 4 631,78 

Stan zadłużenia Gminy Inowłódz na 1 stycznia 2021 wynosił 14 907 226,81 zł. 

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 15 307 864,69 zł. 

Zobowiązania dotyczą kredytów w wysokości 14 097 810 zł i pożyczek z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1 210 054,69 zł. 
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VII. KLUCZOWE INWESTYCJE 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz  

Zlecono projekty budowlane na wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Konewka 

oraz na rozbudowę sieci w miejscowości Królowa Wola (rejon Przedatki, Siedzianna, 

Klin) 

2. Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Królowa Wola rejon Stegny 

Dokonano wykupu od osoby prywatnej sieci wodociągowej z PCV o średnicy 110 mm 

i długości 532 m.b. 

Wydatkowano: 53 200,00 zł. 

3. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz  

Wykonano projekt budowlany dla 112 szt. mikroinstalacji oraz studium wykonalności 

celem złożenia wniosku o dofinansowanie 

Wydatkowano: 39 457,00 zł 

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

Wybudowano jezdnię z kostki betonowej szerokości 4 m i długości 504,6 m.b. 

Zadanie dofinansowane z środków zewnętrznych. Podpisano umowę z Województwem 

Łódzkim w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów 

rolnych 

Wydatkowano: 345 185,00 zł  
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5. Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spały  

Zlecono wykonanie projektu budowlanego dla ulicy Olimpijskiej w celu zalegalizowania 

istniejących dróg gminnych wybudowanych systemem gospodarczym w okresie pomiędzy 

2004 r. a 2009 r. 

6. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Liciążnej  

Zamontowano 320 m.b. ogrodzenia panelowego wraz bramami oraz furtkami. 

Wydatkowano: 64 083,00 zł 

7. Modernizacja remizy OSP w Liciążnej  

Wykonano projekt budowlany oraz pozyskano pozwolenie na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku remizy. 

Wydatkowano: 19 065,00 zł 

8. Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP 

Inowłódz  

Wykonano projekt budowlany oraz pozyskano pozwolenie na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku remizy. 

Wydatkowano: 44 895,00 zł 
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9. Przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu  

Zlecono wykonanie projektu budowlanego przebudowy boiska. 

Wykonano remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych.  

Wydatkowano: 286 366,83 zł.  
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10. Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+” w Domu Ludowym w Królowej Woli  

Wykonano remont pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie  

Zadanie dofinansowane w ramach wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 

2021. Moduł 1 – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w kwocie 199.438,00 zł. 

Wydatkowano: 225 397,50 zł. 

 
11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz 

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności celem złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Wydatkowano: 21 894,00 zł. 
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12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej 

oczyszczalni ścieków przy PSP w m. Brzustów 

Wybudowano 1440 m.b. sieci wodociągowej z PCV o średnicy 110 mm i długości 1440 

m.b. 

Inwestycja dofinansowana projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Wydatkowano: 391 632,00 zł. 

 

13. Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz – Zakościele – Liciążna - 

Żądłowice  

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I. 
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14. Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp 

ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia 

w Inowłodzu  

Zrealizowano roboty budowlane polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych, 

wymianie wyeksploatowanej stolarki zewnętrznej, wymianie instalacji CO wraz 

z wykonaniem posadzek z płytek, montażu pompy ciepła, mikroinstalacji 

fotowoltaicznej, kotła gazowego, wykonaniu innych robót towarzyszących. Ponadto 

wymieniono drzwi wewnętrzne, wyremontowano łazienki w przychodni oraz wykonano 

projekt przyłącza gazowego. 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków 

Wydatkowano: 1 600 664,99 zł. 
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15. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece Gaci – budowa targowiska  

W ramach zadania wykonano: rozbiórkę starej toalety i budowę nowej, nawierzchnię 

z kostki brukowej, oświetlenie terenu, montaż obiektów małej architektury (pergoli, 

trejażów, stolików szachowych, stoisk handlowych, pawilonów piknikowo-handlowych). 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu Inwestycje w targowiska lub 

obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach 

poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich. 

Wydatkowano: 1 450 399,67 zł. 
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16. Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp 

ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Brzustowie 

W ramach projektu realizowano roboty termomodernizacyjne takie jak: docieplenie ścian 

zewnętrznych, docieplenie stropodachu, częściowa wymiana stolarki zewnętrznej, 

wymiana instalacji CO, montaż pompy ciepła i kotła na pellet, instalacji fotowoltaicznej 

oraz wymiana istniejących opraw oświetleniowych.  

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 

Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków 

Wydatkowano: 1 457 076,60 zł 
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17. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz 

Podpisano umowę na realizację zadania w systemie projektuj-buduj. 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. 

 

18. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia ulicznego 

w Gminie Inowłódz  

Zrealizowano kolejny etap robót budowlanych i prac projektowych. 

Wydatkowano: 534 791,27 zł. 
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19. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu  

Wykonano projekt budowlany i pozyskano zgodę na realizację robót budowlanych ze 

Starostwa Powiatowego. 

Pozyskano dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Wydatkowano: 10 701,00 zł. 

20. Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu 

Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego na lokalizację obiektów sportowo-

rekreacyjno-turystycznych.  

21. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim 

Zakończono wszelkie roboty budowlane oraz prace projektowe.  

Wydatkowano: 592 320,69 zł 
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Inwestycje planowane w budżecie na 2022 rok oraz WPF 

1. Zagospodarowanie historycznego centrum Inowłodza  

Planuje się wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz 

Planuje się pozyskać pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosków o dofinansowanie. 

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej 

oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Brzustów 

Planuje się wykonać projekt budowlany oraz roboty budowlane związane z budową 

oczyszczalni ścieków. 

4. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz 

W przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania planuje się realizację 

zadania. 

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. 

6. Modernizacja drogi Inowłódz - Poświętne -etap II 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizacje robót budowlanych. 

7. Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. 

8. Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowłódz - wykonanie koncepcji 

Planuje się zakończenie procesu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. 

9. Modernizacja remizy OSP w Liciążnej 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. 

10. Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP 

Inowłódz 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. 

11. Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Inowłódz poprzez zakup samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

Planuje się zakup samochodu. 

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały 

Planuje się zlecenie wykonania projektu budowlanego. 

13. Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciążna – 

Żądłowice 

Planuje się pozyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych. 
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14. Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp 

ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia 

w Inowłodzu 

Planuje się zakończenie inwestycji. 

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

ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP w Brzustowie 

Planuje się zakończenie inwestycji. 

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

w Inowłodzu 

Planuje się pozyskanie pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację robót budowlanych. 

17. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz 

Planuje się pozyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych. 

18. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego 

w Gminie Inowłódz 

Planuje się zakończenie inwestycji. 

19. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu 

Planuje się realizacje robót budowlanych. 

20. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz 

Planuje się pozyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych. 

21. Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie. 
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VIII. GRUNTY GMINNE I MIENIE KOMUNALNE 

Na dzień 31.12.2021 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości, który podlegał 

gospodarowaniu wchodziły grunty: 

OFU Opis użytku Powierzchnia (ha) 

B Tereny mieszkaniowe 3,0622 

Bi Inne tereny zabudowane 3,9561 

Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane 5,6391 

Br Grunty rolne zabudowane 2,6956 

Bz Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2,4010 

dr Drogi 107,8466 

K Użytki kopalne 0,0378 

Ls Lasy 29,0484 

Lz Grunty zadrzewione i zakrzewione 4,3784 

Ł Łąki trwałe 11,7798 

Tk Tereny kolejowe 0,7581 

N Nieużytki 4,5516 

Ps Pastwiska trwałe 8,6999 

R Grunty orne 20,2041 

S Sady 0,5502 

W Grunty pod rowami 0,0499 

Wp 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi 
3,4460 

Wsr 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi 
0,0549 

Zestawienie sporządzono na podstawie stanu ujawnionego w Rejestrze gruntów i budynków, 

udostępnionego Gminie Inowłódz przez Starostę Tomaszowskiego w formie zbiorów 

danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego drogą elektroniczną – stan na 

dzień 31 grudnia 2021 r. 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 
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Miejscowość Lokalizacja Powierzchnia (ha) 

Spała dz. 1/20 0,0438 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w zasobie nieruchomości na terenie Gminy 

Inowłódz znajdowało się łącznie 210,109 ha gruntów. 

W tym areale znajdują się: 

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, o pow. 0,0438 ha (część nieruchomości pod 

parkingiem przy stacji 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. (prawo użytkowania wieczystego przekazane pod ścieżkę 

rowerową 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 

31.12.2021 roku. 

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

• budynki A, B, C Urzędu Gminy Inowłódz zlokalizowane przy ulicy Spalskiej 2 

w Inowłodzu,  

• 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 Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu przy ulicy Spalskiej 5, 

• budynek „Sołtysówka” w Inowłodzu ul. Spalska 4A, 

• budynek świetlicy w Zakościelu nr 59, 

• budynek świetlicy w Spale („Sołtysówka”) ul. Piłsudskiego 9, 

• 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 ścieków w Zakościelu na dz. nr 166,  

• budynek Domu Ludowego w Królowej Woli 89,  



Raport o stanie Gminy Inowłódz za rok 2021 

__________________________________________________________________________________ 

46 

 

• 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 dawnej hydroforni Konewka na dz.189, 

• budynek pompowni 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, 

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

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

Zasoby i gospodarka mieszkaniowa – stan na 31.12.2021 rok  

Gminny zasób mieszkaniowy składa się z następujących lokali mieszkalnych: 

Lp. Adres budynku 
Liczba 

lokali 

Lokale 

komunalne 

Lokale 

socjalne 

Lokale 

wykupione 
 

A 
Budynki stanowiące 

własność Gminy 
29 21 2 7  

Liczba budynków 11  

1. Spała ul. Piłsudskiego 4 1 1 0 0  

2. Spała ul. Mościckiego 15 5 1 1 3  

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 
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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 3 km, 

• o nawierzchni ulepszonej kruszywem lub żużlem 53 km, 

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

Funkcje komunikacyjne dla mieszkańców Gminy Inowłódz w 2022 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. z o.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 Mazowiecki. 

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

Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

Gmina Inowłódz posiada sieć wodociągową o długości 81,74 km, do której jest 

podłączonych 1909 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: Żądłowice –1440 m.b. 

Gmina przejęła również sieć wodociągową wybudowaną przez osobę prywatną 

w miejscowości Królowa Wola rejon Stegny – 532 m.b. 

Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków znajduje się:  

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

• w Zakościelu o długości 7,3 km, do której podłączonych jest 156 nieruchomości. 

Oczyszczalnia w Zakościelu przyjmuje także ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. 
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Od stycznia 2021r. odbiór opadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie od 

mieszkańców gminy Inowłódz zostało powierzone firmie „EKOM” Maciejczyk Spółka 

Jawna z siedzibą w miejscowości Nowiny, ul. Zakładowa 29, na podstawie umowy Nr 

12/2021 zawartej w dniu 11 stycznia 2021 roku. Umowa została zawarta na podstawie 

dokonanego przez Gminę wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego (Znak: RI.271.11.2020) w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba nieruchomości zgłoszonych do gminnego systemu 

odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Inowłódz wynosiła 1558 posesji, w tym 

1200 posesji stanowią nieruchomości, na której zamieszkują stali mieszkańcy, a 358 

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 2021 roku, jak również realizacja innych 

zadań własnych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności, wpisują 

się w opracowywaną strategię rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2021 - 2030. 

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, 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.  

Wszystkie te działania Wójta w 2021 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 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 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 zagospodarowania przestrzennego 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 

zmiany 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 

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

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wojciechowskiego 

w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz. 

13. Uchwała Nr XIV/84/19 z dnia 26 września2019 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 lutego 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 marca 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 kwietnia 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”, który 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.). 

4. Środowisko 

a) Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 26 lutego 2015 r. przyjęto 

„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 

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 m2 płyt azbestowo- cementowych. Pozyskując środki z WFOŚiGW 

w Łodzi Gmina usunęła na wniosek osób prywatnych z budynków mieszkalnych oraz 
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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.  

b) Uchwałą Nr XLII/258/21 Rady Gminy Inowłódz z dnia 25 listopada 2021 r. 

przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Inowłódz na lata 2021-2024 

z perspektywą do roku 2028” 

W Programie uwzględnione zostały wymagania dokumentów strategicznych 

wyższego szczebla (powiatowych, wojewódzkich i krajowych, ponadto określono 

rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia 

celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i źródła finansowania zadań. 

Program ochrony środowiska stanowi opracowanie, które ma za zadanie umożliwienie 

kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Jego rolą jest 

zapewnienie niezbędnej koordynacji działań proekologicznych w gminie, 

przyczynienie się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, a także 

ukierunkowanie podejmowanych działań, zapobiegających mogącym pojawić się 

w przyszłości zagrożeniom. W Programie uwzględniono zagadnienia z zakresu 

ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, celem właściwego 

ukierunkowania działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju Gminy. 

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. 
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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. 

d) Uchwała Nr XXXVII/227/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie określenia wzorów 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

e) Uchwała Nr XLII/262/21 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy 

Inowłódz ośrodka wsparcia pod nazwą klub SENIOR+. 

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 2021 roku na realizację zadań z budżetu 

Gminy wyniosły 56 879,76 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 2021 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, 
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• Współpracowała z Urzędem Gminy Inowłódz, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Inowłodzu, Komisariatem Policji w Czerniewicach, Prokuraturą 

Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim, Sądem Rejonowym III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich w Tomaszowie Mazowieckim, Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Inowłodzu, Szkołami z terenu Gminy Inowłódz, Gminnym 

Centrum Kultury w Inowłodzu, Stowarzyszeniami, Organizacjami 

Pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

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 2021 r. działała w następującym 

składzie: 

1. Ewa Godlewska   Przewodniczący 

2. Ewa Korzeniewska członek 

3. Dominika Mizerska członek 

4. Tomasz Januszek  członek 

5. Ariel Wiśnik  członek 

a) 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 7 posiedzeń, wydał 

9 postanowień dot. pozytywnej opinii w sprawie zgodności lokalizacji punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych.   

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Inowłódz z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

korzystało 19 punktów, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) korzystało 11 punktów.  
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Zespół ds. Motywowania i Interwencji odbył 15 posiedzeń, na które zaproszono 

łącznie 99 osób na rozmowę interwencyjno-motywacyjną, 5 osób skierowano na badanie do 

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

alkoholu, 13 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. o 

wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

Pomoc osobom uzależnionym z terenu naszej gminy oraz członkom ich rodzin 

świadczyły: 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie 

porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim; 

Z usług świadczonych przez OIK mieszkańcy Gminy Inowłódz skorzystali 13 razy 

(5 u psychologa, 8 u prawnika). 

• Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Inowłodzu prowadzony przez gminę. 

• Terapeuta uzależnień świadczył usługę dwa razy w miesiącu w czwartki w godz. 16.30 

– 19.30, odbyły się 21 dyżury po 3 godziny. 

Z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało 11 osób. Przeprowadzono z nimi 31 

indywidualnych konsultacji terapeutycznych. 

Wśród klientów można wyróżnić: 

• 9 osób uzależnionych od alkoholu. 

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

odbył 21 dyżury po 3 godziny. 

Z pomocy psychologa skorzystało 26 osób i 10 rodzin, część zgłaszających się osób 

konsultowano kilkakrotnie. 

Wśród zgłoszonych 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. 

Przewodniczący GKRPA – socjoterapeuta, pedagog szkolny pełnił dyżury 

w każdy wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00, z pomocy skorzystało 11 dzieci i 38 osób 

dorosłych.  
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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. 

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życia nowa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych. 

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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• (Nowy) GBA marki RENAULT/MDB3 D 

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzustowie 

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

w akcji: ZIMA” i w akcjach lokalnych. 
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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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W dniu 8 stycznia 2021 r. nastąpiło przekazanie sprzętu, na który w dniu 20 

października 2020 r. został złożony wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Departament 

Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Kwota jaką udało się zdobyć 

wynosiła 80 810 zł, z czego 1 250 zł to wkład własny Gminy Inowłódz. 

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 – 22 640 zł: 

1. Ubrania strażackie specjalne 6 kpl., 

2. Buty strażackie gumowe 6 par, 

3. Zestaw klinów. 

W kwietniu 2021 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały złożone wnioski o dofinansowanie sprzętu przez OSP 

Inowłódz oraz OSP Królowa Wola. Kwotę jako udało się zdobyć wynosiła 25 000 zł dla 

OSP Inowłódz oraz OSP Królowa Wola. 

W poszczególnych jednostkach liczba strażaków czynnych wyszkolonych, 

ubezpieczonych i posiadających ważne badania lekarskie przedstawia się następująco: 

• OSP Inowłódz  20, 

• OSP Brzustów 15, 

• OSP Królowa Wola 14, 

• OSP Liciążna  5.  

W 2021 roku wypłacono ekwiwalent w wysokości: 

• dla OSP Inowłodzu  14 909,00 zł, 

• dla OSP Brzustów  8 476,25 zł, 

• dla OSP Królowa Wola 3 359,00 zł. 
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Udział w akcjach przez poszczególne OSP według danych gminnych 

Akcja Brzustów Inowłódz Królowa Wola Liciążna 

Gaszenie pożarów 3 14 7 - 

Likwidacja miejscowego 

zagrożenia 
6 36 60 - 

Alarmy fałszywe - 5 2  

Wyjazdy gospodarcze 9 6 7 11 

Odśnieżanie 11 - 11 - 

ZESTAWIENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE 

GMINY INOWŁÓDZ W 2021 ROKU 

 Liczba wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych Liczba Kolizji 

2019 16 0 18 45 

2020 11 1 22 34 

2021 9 0 10 47 

W Gminie Inowłódz przeprowadzono postępowania przygotowawcze dotyczące 

46 przestępstw, 9 wypadków drogowych (bez ofiar śmiertelnych) oraz 47 kolizji 

drogowych, 1 kradzież z włamaniem, 5 kradzieży mienia, 1 uszkodzenie mienia, 

0 uszkodzenie ciała, 2 przestępstwa narkotykowe. Przeprowadzono 417 interwencji 

policji oraz wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty” w 4 przypadkach. Przeprowadzono 

107 postępowań w sprawach o wykroczenia (dotyczy tych wykroczeń, których sprawcy 

nie 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 2021 roku spełniały tą 

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

i Inowłodzu. 

Każdego roku mieszkanki Gminy Inowłódz mogą dokonać badania mammograficzne 

w mammobusie na terenie Urzędu Gminy Inowłódz. 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie kraju zmienił się zakres 

działań gminy. 

W 2021 roku ruszył Narodowym Program Szczepień. Punktem szczepień na terenie 

Gminy Inowłódz był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KAMED w Spale ul. 

Piłsudskiego 12. Podczas Dni Gminy Inowłódz, w dniu 25 lipca 2021 r. na terenie byłego OSiR 

ul. Tamka w Inowłodzu, mieszkańcy Gminy Inowłódz oraz pozostali uczestnicy imprezy mogli 

zaszczepić się przeciwko COVID-19 w Mobilnym Punkcie Szczepień zorganizowanym przez 

Tomaszowskie Centrum Zdrowia. W dniu 2 września 2021 r. na terenie Urzędu Gminy 

Inowłódz oraz w dniu 4 września 2021 r. podczas Pikniku Rodzinnego w Królowej Woli zostały 

zorganizowane kolejne mobilny punkt szczepień. Liczba mieszkańców Gminy Inowłódz 

w pełni zaszczepionych wynosi 2 104, co stanowi 53,9% wszystkich mieszkańców Gminy 

Inowłódz. 
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XIII. POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu w 2021 r. realizował 

następujące zadania w obszarze pomocy społecznej poprzez:  

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (wypłacono 23 świadczenia dla 

7 osób), 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (wypłacono 28 świadczenia dla 

23 osób), 

• praca socjalna (zarejestrowano 246 przypadki świadczenia pracy socjalnej), 

• dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019–2023 (opłacono 2096 świadczeń dla 57 osób), 

• kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca w tym domu (skierowano i opłacono pobyt w DPS dla 2 mieszkańców 

Gminy), 

• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (wypłacono 210 świadczeń dla 22 osób), 

• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (opłacono 

składki zdrowotne za 27 osób), 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (świadczono usługi dla 13 osób) oraz w formie 

opieki wytchnieniowej (świadczono usługi dla 3 osób), 

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (świadczono usługi dla 2 osób). 

Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r.: 

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

i wypłacanie zasiłków rodzinnych z dodatkami (dla 164 osób), zasiłki pielęgnacyjne 

(dla 102 osób), świadczenia pielęgnacyjne (dla 31 osób), zasiłek dla opiekuna 

(dla 3 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (dla 2 osób), jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka (dla 21 osób), świadczenia rodzicielskie (dla 13 osób), składki na 

ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (dla 23 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 

10 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 5 osób), 
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• zadania wynikające z ustawy o tj. przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych 

(wypłacono dodatek dla 3 osób), 

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

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

14 uczniów), 

• zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (wydano 37 kart tradycyjnych 

i 29 elektronicznych), 

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

w ramach programu skorzystało 52 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 - 500 + 

(wypłacono świadczeń dla 590 dzieci), 

• koordynowanie i realizowanie projektów i programów profilaktycznych: Gminny 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2019 -2023, Program Wspierania Rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019 – 

2021”, projekt „Przystanek – bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 

• obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego. 

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 2021 r. poz. 2268 

z późn. zm.) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 
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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 2021 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: 95 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 15,28 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 3,83  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu 

1. Liczba uczniów: 118 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych: 16,37 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych: 5,33 
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Nazwa 

jednostki 

Wykonanie budżetu za 2021 rok 

Subwencja 

ogółem 

Wydatki 

ogółem 

z tego Wydatki 

zrealizowane 

z budżetu 

Gminy 

Inowłódz (%) 

Dotacje 

celowe 

Dochody 

z tyt. 

stołówki 

PSP Inowłódz - 2 291 518,56 166 153,17 53 395,38 - 

PSP Brzustów - 2 010 484,97 63 581,33 0,00 - 

Centrum Usług 

Wspólnych 

(zadania 

gminy dot. 

oświaty) 

- 1 550 432,57 70 778,93 0,00 - 

RAZEM 3 347 515,00 5 852 436,10 300 513,43 53 395,38 
2 151 012,29 

(37%) 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli: 

1. Liczba uczniów: 84 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych - 11,5, 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych - 4,25. 

Niepubliczne Przedszkole TPD w Inowłodzu 

1. Liczba wychowanków: 28 

2. Zatrudnienie w szkole: 

a. ogółem etatów pracowników pedagogicznych - 3 

b. ogółem etatów pracowników niepedagogicznych - 2. 
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XV. KULTURA 

W 2021 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, 

• Świetlica Wiejska „Sołtysówka” 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 prowadzi 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: 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 Biuletynu 

Informacyjnego Gminy Inowłódz. 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu współpracuje z samorządem Gminy 

Inowłódz, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi oraz spoza 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, ZHP – Hufiec Doliny Pilicy, 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, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, 

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. GCK ściśle współpracuje z kołami 

gospodyń z terenu gminy: KGW Brzustów, KGW Królowa Wola, KGW Dąbrowa i KGW 

„Liciążnianki” 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 2021 roku 

17 października w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej odbył się V Regionalny 

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Gminę Inowłódz reprezentowało KGW 

„Liciążnianki” zdobyło II miejsce. Przedmiotem rywalizacji kulinarnych były weselne dania 

na bazie kapusty i mięsa. 

Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez GCK w 2021 roku. 

Rok 2021 dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, dla kultury jak i wielu 

innych dziedzin był rokiem trudnym. Pandemia korona wirusa i obowiązujące 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 

realizacji wydarzeń przyjętych w kalendarzu imprez. Jednakże, realizowane zostały 

wydarzenia, przedsięwzięcia oraz projekty, na które pozwoliły obowiązujące przepisy. 
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1. 9 lutego – udział w obchodach 77 rocznicy rozstrzelania w „Molkowym Rowie” przez 

hitlerowców 30 mężczyzn – mieszkańców Inowłodza i okolic. 

2. 8 marca – organizacja Gminnego Dnia Kobiet. 

3. 18 marca – rozstrzygnięcie Wielkanocnego Konkursu Plastycznego. 

4. 3 maja – organizacja Gminnych Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.  

5. 28 maja – organizacja spotkania z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury. 

6. 30 maja – udział w organizacji imprezy sportowej pt. „Runda Żubra” 

7. 1 czerwca – udział w organizacji Gminnego Dnia Dziecka.  

8. 19 czerwca – 8 sierpnia - Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu otrzymało 

dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

„EtnoPolska 2021” na zadanie pn. „Warsztaty rękodzieła- Powrót do tradycji 

ludowych”. Wartość ogólna zadania: 11.590,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury: 10.000,00 zł. 

W ramach programu pn. „Warsztaty rękodzieła- Powrót do tradycji ludowych” odbyły 

się warsztaty rękodzielnicze, mające na celu stworzenia warunków dla wzmocnienia 

lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym oraz 

ukazania tradycyjnej spuścizny naszego regionu. W ramach zadanie odbyło się 

8 spotkań warsztatowych, prowadzonych w czterech dziedzinach: 2 dniowych 

warsztatów z garncarstwa, 2 dniowych warsztatów z wycinanki ludowej, 2 dniowych 

warsztatów z szydełkowania i 2 dniowych warsztatów z wikliny. 

9. 26 czerwca – organizacja imprezy „Inowłodzka Sobótka”. 

10. 13 lipca – organizacja na Zamku w Inowłodzu przedstawienia teatralnego dla dzieci pt.: 

„Baśń o Sobotniej Górze”.  

11. 10-11 lipca – udział w organizacji premierowego przedstawienia pt.” Uśmiać się 

zdrowo, czyli bigos (potpourri) z Moliera przygotowanego przez grupę teatralną Teatr 

na Zamku.  

12. 7 sierpnia – udział w organizacji „Kramów Inowłodzkich”. 

13. 14 sierpnia – organizacja na Zamku w Inowłodzu wydarzenia pt.: „Autorskie Lato 

z Bluesem”. 

14. 15 sierpnia – udział w organizacji biegu „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” 

15. 21 sierpnia – udział w organizacji gali podsumowującej IX Ogólnopolski Konkurs 

Poezji im. Juliana Tuwima.  

16. 21 sierpnia – udział w XI Pikniku Rodzinnym w Liciążnej. 

17. 25 sierpnia - organizacja na Zamku w Inowłodzu przedstawienia teatralnego dla dzieci 

pt.: "Za siedmioma morzami."  

18. 1 września – udział w uroczystym rozpoczęciu przez uczniów roku szkolnego oraz 

obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

19. 4 września – czytanie „Moralności pani Dulskiej”, w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Narodowego Czytania”. 

20. 4 września – udział w Pikniku Rodzinnym w Królowej Woli.  
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21. 7 września – 12 października - udział w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie 

piotrkowskim” realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 

22. 8 września - otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Archeologicznego 

i Etnograficznego w Łodzi „Szachy z zamku w Inowłodzu”. 

23. 11 września – udział w Pikniku Sołeckim w Poświętnym – Grzybobranie.  

24. 2 października – współorganizacja „XV Powiatowego Święta Ziemniaka 

w Brzustowie” 

25. 16 października – udział w organizacji imprezy pt.: „XXII Hubertus Spalski”. 

26. 17 października – udział w organizacji imprezy pt.: „Ogólnopolski Spalski Hubertus 

Jeździecki”. 

27. 29 października – organizacja na Zamku w Inowłodzu wernisażu z okazji 50 – lecia 

Pracy Twórczej Pana Aleksandra Dutkiewicza Twórcy Ludowego.  

28. 11 listopada – organizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.  

29. 3 grudnia – organizacja wydarzenia pt.: „Inowłodzki Orszak Świętego Mikołaja”. 

30. 5 grudnia – udział w organizacji imprezy pt.: „Spalskie Mikołajki – Szukamy Świętego 

Mikołaja” 
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XVI. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

1. Obiekty służące rozwojowi kultury fizycznej w Gminie Inowłódz: 

a) Place zabaw: 

• w Spale: w centrum oraz na błoniach Nadpilicznych, 

• Pumptrack w Spale na błoniach Nadpilicznych, 

• w Konewce,  

• w Inowłodzu: Zamoście, OSiR, Księża TAMA, przy Szkole Podstawowej,  

• w Brzustowie przy Szkole Podstawowej, 

• w Królowej Woli.  

• w Liciążnej 

• w Zakościelu, 

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 30 zawodników. 

Ponadto klub posiada 2 drużyny młodzieżowe: 

• rocznik 2009  (20 zawodników), 

• rocznik 2012 – 2015 (15 zawodników). 

W 2021 roku działał Inowłodzki Klub Bokserski, którego Prezesem był 

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 
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brzegów zachęcająca do biwakowania. Korzystanie z uroków rzeki ułatwiają liczne 

wypożyczalnie kajaków. 

a) Obiekty sakralne 

Inowłódz, Spała i Brzustów: 

• Kościół św. Idziego w Inowłodzu,  

• Kościół św. Michała Archanioła w Inowłodzu, 

• Kościół Matki Bożej Królowej Korony Polski w Spale, 

• Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Brzustowie, 

• Kapliczka św. Jana Nepomucena w Spale, 

• Cmentarz żydowski w Inowłodzu, 

• Synagoga w Inowłodzu, 

• Kapliczka na „Przeprośnej Górce”, 

• Kapliczka w Giełzowie, 

• Kapliczka domkowa wchodzącą w skład „Pustelni Inowłodzkiej”. 

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 
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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, 

• 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 
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Teofilowa) oraz dolinę rzeki Gać. Ponad połowę obszaru zajmują bardzo cenne 

siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, m.in. grąd środkowoeuropejski, 

dąbrowa świetlista oraz dobrze zachowane lasy łęgowe. Ciekawostką jest tu schron 

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

w Polsce. 

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

i 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, 

• Pomnik Prezydenta Mościckiego, 

• Galeria Sztuki Czarna Kura, 

• Galeria Sztuki Simcinów. 

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 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 / 724 23 56 

http://www.naturatour.pl 

176 

3. 

Zespół Domów Wczasowych 

Fundusz Wczasów 

Pracowniczych „ŻBIK”, 

„MIŚ”, „SAVOY” 

Spała, ul. Mościckiego 19 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 / 710 14 18 

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

221 

4. REZYDENCJA SPALSKA 

Spała, ul. Wojciechowskiego 15 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 / 710 15 75 

http://www.rezydencja.spala.pl 

54 
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5. Willa „JELONEK” 

Spała ul. Mościckiego 9 

97-215 Inowłódz 

tel. 22 646 44 45 w.103 

8 

6. 
Gospodarstwo Agroturystyczne 

Barbara i Bogusław Monik 

Zakościele 54 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 710 18 51 

10 

7. 
OFFHORZ PAULINA 

SOBOLEWSKA 

Zakościele 75 

97-215 Inowłódz 

tel. 605 461 956 

10 

8. 
Pole namiotowe Wojciech 

Skorupa 

Żądłowice 19 

97-215 Inowłódz 

tel. 723 203 831 

8 

9. 
Agroturystyka Wojciech 

Skorupa 

Żądłowice 19 

97-215 Inowłódz 

tel. 723 203 831 

2 

10. Pokoje Gościnne 

ul. Klasztorna 37 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 710 10 77 

12 

11. 
Agroturystyka "Za lasami" 

Edyta Wawrzyniak 

Zakościele 56C 

97-215 Inowłódz 
5 

12. Willa Amber Zakościele 
Zakościele 22A 

tel. 44 724 26 21 
24 

13. Pensjonat Piwnica Rycerska 
ul. Tuwima 17 

97-215 Inowłódz 
6 

14. Letnisko Tumówka 
ul. Legnicka 59 

97-215 Inowłódz 
22 

15. Pensjonat Karczma Spalska 

Spała, ul. Hubala 2 

97-215 Inowłódz 

tel: 44 710 42 56 

70 

16. Willa Kwiaty Polskie 

Zakościele 68A 

97-215 Inowłódz 

tel. 660-990-536 

10 

17. Apartament Ryś 

Spała, ul. Wojciechowskiego 6 

97-215 Inowłódz 

tel. 694-348-071, 601-212-313 

5 

18. Dwór Carski 
Spała ul. Nadpiliczna 3 

tel. 44 / 710 05 11 
22 
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19. Hotel „Mościcki” 

Spała, ul. Nadpiliczna 2 

tel. 44 / 726 41 00 

http://www.hotelmoscicki.pl 

120 

20. Hotel „Prezydent” 

Spała, ul. Hubala 15 

tel. 0 - 44 / 710 13 22 

http://prezydenthotel.pl 

76 

21. 

Dom Formacyjno-

Rekolekcyjny Diecezji 

Łowickiej w Spale OSTOJA 

Spała, ul. Piłsudskiego 6/10 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 710 13 95, 512 268 354 

60 

22. PROEM 

Zakościele 80 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 710 11 40 

240 

23. Hotel Sport Rooms 

Spała, ul. Piłsudskiego 13A 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 738 00 32 

25 

24. Gospoda Anna Urbańska 

ul. Tuwima 16 

97-215 Inowłódz 

tel. 668 380 186 

16 

25. Apartamenty Rycerskie 

ul. Tuwima 17 

97-215 Inowłódz 

tel. 531 030 055 

14 

26. 
AGROTURYSTYKA „SEBA” 

SEBASTIAN SOSIŃSKI 

Królowa Wola 205 

tel. 692 260 485 
8 

27. Końska Zagroda 
Królowa Wola 196 

tel. 44 / 723 04 03 
12 

28. Spalskie Pokoje Gościnne 

Spała, ul. Wojciechowskiego 15 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 710 16 60 

16 

29. 

Gospodarstwo Agroturystyczne  

„Nowy Dwór", Alicja 

Płoszyńska 

Zakościele 67 

tel. 44 710 11 92, 501 367 999 
20 

30. Ośrodek Wypoczynkowy 

Teofilów 58 

97-215 Inowłódz 

tel. 44 710 14 16 

32 

31. 
OŚRODEK JAZDY KONNEJ 

„KONICZYNKA” 

Poświętne 18B 

97-215 Inowłódz 796 177 207 
5 

32. 
Domki, Pole namiotowe, 

Kajaki, Anna Bednarczyk 

ZAKOŚCIELE 66 

Zakościele 66 

97-215 Inowłódz, 521 203 270 
10 

RAZEM 1 726 
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• Wykaz restauracji, jadłodajni, barów i kawiarni na terenie Gminy Inowłódz:  

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 

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 
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• Szlaki turystyczne: 

- Piastowski Szlak Romański – , obejmując swym zasięgiem najważniejsze 

miejsca i zabytki związane z czasami monarchii piastowskiej. Jego głównym 

obiektem na terenie Gminy Inowłódz jest kościół św. Idziego w Inowłodzu, 

- Szlak Czerwony (partyzancki) – Ciągnie się od Radomska do Szydłowca 

(268 km). W granicach Gminy jego trasa przebiega przez Spałę i prawym 

brzegiem Pilicy w kierunku Inowłodza, 

- Szlak Zielony (pieszy) rozpoczyna się w Tomaszowie Mazowieckim 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 Mazowieckim, 

- Szlak Rowerowy Niebieski im. Juliana Tuwima (22 km). Szlak wytyczają 

miejsca, w których spędzał wakacje i tworzył Julian Tuwim. Swój początek 

bierze w Tomaszowie Mazowieckim. 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 Mazowiecki – Spała (10,8 km). Trasa 

bierze początek przy Rezerwacie „Niebieskie Źródła” w Tomaszowie 

Mazowieckim. 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. 
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• Ścieżki rowerowe:  

- Ścieżka rowerowa na trasie Inowłódz – Spała 7,5 km. 

• Przystanie wodne: 

- Miejsce wodowania dla kajaków, plaża – TAMKA 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 „TAMKA” (kajaki, rowery, paintball, pole 

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

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

- SPORTSmedia Łukasz Siudak, ul. Legnicka 69, Inowłódz, 

- Anna Bednarczyk, Zakościele 66, 

- 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, tel. 668 949 606, 

- Trafmax Spływy kajakowe DK48 19 97-215 Inowłódz, tel. 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 wydarzeń i uroczystości kulturalnych 

organizowanych w naszej Gminie. Uczestniczymy w wydarzeniach o charakterze 

kulturalnym oraz sportowym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 

2. Wydajemy Biuletyn Informacyjny Gminy Inowłódz, za pośrednictwem którego 

przekazywane są najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy 

i pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, a także 

przedstawione są realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.  

3. Prowadzimy strony internetowe i portale społecznościowe (Facebook, Twitter) Urzędu 

Gminy Inowłódz oraz Gminnego Centrum Kultury. Strona internetowa Gminy jest 

przestrzenią Inowłódz, w której zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak lokalni 

działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. Na stronie internetowej 

w 2021 roku zamieszczono aktualności, komunikaty oraz liczne zaproszenia na 

wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa oraz organizacje pozarządowe. 

Równocześnie zamieszczane były posty, filmy, wydarzenia na gminnym Facebooku.  

4. Utrzymujemy kontakt z lokalnymi mediami, pisząc artykuły i przekazując do publikacji 

informacje oraz zdjęcia z wydarzeń. 

5. Współpracujemy z Organizacjami Pozarządowymi. Głównym celem współpracy jest 

wzmocnienie partnerstwa lokalnego, które ma służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnej. 

6. Przygotowujemy i promujemy różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia na obszarze 

Gminy Inowłódz.  

7. Oprowadzamy turystów po miejscach historycznych naszej Gminy. 

8. 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. 

9. Współpracujemy z Powiatem Tomaszowskim i Województwem Łódzkim w sprawie 

przekazywania materiałów informacyjnych o gminie. 

10. Przygotowujemy wnioski i aplikujemy o pozyskanie środków zewnętrznych.  

W 2021 roku zostały złożone wnioski o dofinansowanie do: 

• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

• Narodowego Centrum Kultury, 
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• Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

• Biura Programu „Niepodległa”, 

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

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 

mailto:zamek.pit@interia.pl

