INFORMACJA WÓJTA GMINY
O PRACY URZĘDU GMINY W PABIANICACH W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE
Ludność Gminy Pabianice stan na dzień 31.12.2012r.
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały: 6244 osób, w tym:
o mężczyzn - 3051
o kobiet - 3193
Dla porównania:
 2011r. liczba ludności wynosiła: 6129 osób,
 w 2010r. liczba ludności wynosiła: 6055 osób
Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy: 121 osób, w tym:
o mężczyzn - 61
o kobiet - 60











W roku 2012 urodziło się 75 dzieci.
Związek małżeński zawarło 54 osób
Zmarły 57 osoby
Udzielonych zostało 389 informacji adresowych
Zameldowało się na pobyt stały spoza gminy 151 osoby
Przemeldowań na pobyt stały w obrębie gminy dokonało 25 osób
Dokonano 37 wymeldowań z pobytu czasowego
Dokonano 70 wymeldowań z pobytu stałego
Nadano 75 nr PESEL w CBD / dla noworodków/





Wydano 3 decyzje dotyczące wymeldowań z pobytu stałego
Złożono 514 wniosków o wydanie dowodu osobistego
Wydano 525 dowodów osobistych
REFERAT FINANSOWY

Księgowość podatkowa
Uzgodnienie i sporządzenie bilansu obrotów zobowiązań podatkowych za 2012 r.
1. Całoroczne przyjmowanie interesantów - udzielanie im informacji, wyjaśnień, pomoc
w wypełnianiu druków itp.
2. Całoroczne przyjmowanie wpłat od indywidualnych podatników wraz
z ich księgowaniem.
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3. Współpraca z sołtysami, rozlicznie ich po upływie każdej raty ,
księgowanie wpłat na kontach indywidualnych oraz uzgadnianie wpływów.
4. Prowadzenie i obsługa opodatkowania osób prawnych, wymiar, księgowość i
windykacja.
5. Przyjęto deklaracje podatkowe dot. 3 rodzajów podatków z 76
jednostek -wprowadzono do komputera ,uzgodniono dane, zaksięgowano
wpłaty oraz przeprowadzono windykację.
6. W całym roku wystawiono i wysłano 1326 szt. upomnień na łączną
kwotę 348.511,52 zł.
7. Wystawiono ogółem w całym roku 141 tytułów wykonawczych na
łączną Kwotę 59.342,27 zł.
8. Wystawiono w całym roku 51 szt. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
10.Wystawiono decyzje rozliczające wpłacony na konto zaległy podatek - wraz z
zarachowaniem odsetek.
11.Kwartalnie sporządzano
sprawozdania: Rb- 2 7
12.Sporządzono sprawozdania roczne dot. zaległości podatkowych przedsiębiorców.
13.Comiesięczne sporządzano i uzgadniano obroty zobowiązania pieniężnego osób
fizycznych i prawnych.
14. Stała współpraca z Urzędem Skarbowym- Działem Egzekucyjnym dotycząca egzekucji
należności.
Środki trwałe


Przyjęcie na stan księgowy do ewidencji środków trwałych wartości:
drogi - 69.150,00zł i drogi - 345.700,00 zł.



Wyksięgowanie z ewidencji księgowej środków trwałych wartość: drogi - 522,50 zł





Całoroczne przyjmowanie środków trwałych do ewidencji księgowej.
Coroczne sporządzanie zestawień środków trwałych dla poszczególnych grup.
Coroczne odpisywanie amortyzacji środków trwałych.
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Podatki (wymiar) 2012 rok
1. Opracowano i udokumentowano 7 decyzje uznaniowe dotyczące umorzeń,
odroczeń, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2. Wydano 504 zaświadczeń o stanie majątkowym.
3. Wydano 4452 decyzji wymiarowych na rok 2012
4. Wystawiono 320 sztuk wezwań do złożenia korekt zeznań podatkowych.
5. Wydano 1376 decyzji zmieniających /kupno sprzedaż /.
6. Uzgodniono z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
około 1000 decyzji.
7. Wydano około 700 szt. kopii nakazów płatniczych do banków, zasiłków
rodzinnych.
8. Zebrano i zweryfikowano około 1000 szt zeznań podatkowych.
9. Przyjęto 352 wniosków o zwrot akcyzy
10. Wydano 352 decyzji o zwrot podatku akcyzowego.
Podatki ( środki transportowe )
1. Przyjęto 37 deklaracje /DT-1/ na podatek od środków transportowych.
2. Dokonano 29 korekt deklaracji/ sprzedaż lub zakup /.
3. Wprowadzono i naliczono podatek od środków transportowych / tj .od 180
pojazdów na kwotę 259.075,00 zł.
4. Wystawiono i wysłano 14 upomnień.
5. Wystawiono 2 tytułów wykonawczych
Kasa
l. W kasie Urzędu wystawiono 917 raportów kasowych w których dokonano 7240
zapisów.
2. Przyjęto 5091 wpłat gotówkowych.
3. Wypłacono z kasy 6805 pozycji / 401 listy płac ; stypendia dla uczniów, diety dla
radnych i sołtysów /.
Ponadto w referacie finansowym:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Sporządzono listy płac
Sporządzono miesięczne deklaracje rozliczeniowe
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
składające się z ok. 30 stron w zależności od
liczby osób zatrudnionych na umowy o pracę i
umowy zlecenia
Sporządzono rozliczenie roczne PIT 4 R i 8AR
Sporządzono miesięczne zestawienia list
wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów
zlecenia oraz rozliczenia składek ZUS
Sporządzono sprawozdania o zatrudnieniu i
wynagrodzeniach do GUS Z03, Z06
Wydano zaświadczenia o zatrudnieniu i
wynagrodzeniach pracowników (w tym Rp7)
Informacje o dochodach PIT 11 i PIT 40
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359 szt.
12 szt.

2 szt.
36 szt.

4 szt.
50 szt.
141 szt.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Informacje o wypłaconych dietach PIT R
Zadekretowano i zaksięgowano wyciągi bankowe,
raporty kasowe, PK
Zaewidencjonowano zaangażowanie wydatków
Zrealizowano umowy zlecenia zawarte z osobami
fizycznymi
Sporządzono sprawozdania z wydatków urzędu
RB-28S
Rejestracja umów
Ewidencja faktur
Prowadzenie księgowości syntetycznej i
analitycznej do rachunku budżetu Gminy na
podstawie wyciągów bankowych i poleceń
księgowania
Prowadzenie księgowości syntetycznej i
analitycznej do planu budżetu Gminy
Sporządzono bilans z wykonania budżetu
Sporządzono sprawozdania kwartalne do RIO –
Rb 27S, Rb 28S, Rb PDP, Rb N, Rb NDS, Rb Z,
Rb 33, Rb 50, Rb 27 ZZ oraz do dysponentów
głównych przekazujących dotacje (Łódzki Urząd
Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze) – Rb
27ZZ, Rb 50
Prowadzenie rozliczeń z jednostkami
budżetowymi na podstawie sprawozdań
miesięcznych
Sporządzono przelewy do zadekretowanych
faktur i rachunków, przelewy wynagrodzeń
pracowników oraz inne płatności
Dekretacja dokumentów i kontrola zgodności z
planem finansowym
Rozliczono inwentaryzację przeprowadzoną w
Gminie Pabianice
Wystawiono i zaewidencjonowano faktury za
zużycie wody
Wystawiono i zaewidencjonowano faktury za
sprzedaż i usługi świadczone przez gminę
(wynajem pomieszczeń, czynsz dzierżawny za
grunty, itp.)
Zewidencjonowano przypisy i wpłaty inkasenta
oraz faktury wystawione do zapłaty przelewem
Wystawiono i zaksięgowano kwity przychodowe
oraz przelewy dotyczące sprzedaży wody
Wystawiono wezwania do zapłaty faktur za wodę
Prowadzenie ewidencji VAT – zakupy
Prowadzenie ewidencji VAT – sprzedaż (woda)
oraz pozostałe usługi
Rozliczenie podatku VAT (należnego i
naliczonego) z Urzędem Skarbowym sporządzenie deklaracji VAT-7
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82 szt.
2.900 szt.
(bez pozycji załączonych)
198 szt.
12 szt.
458 szt.
1.734 pozycji

1.393 szt.
+ inkasent: 3.485 szt.
73 pozycje

ok. 3.200 pozycji
331 szt.
147 pozycji

12 szt.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Informacja z wykonanych zadań inwestycyjnych - drogowych na terenie Gminy
Pabianice
1.
Wykonano nakładkę asfaltową we wsi Hermanów na odcinku od skrzyżowania przy
budynku byłej OSP w lewo do granicy z sołectwem Bychlew - dł. 560 mb. Przetarg
nieograniczony wygrała firma „BUD TRANS" Roboty Budowlano - Drogowe, Maria
Karbowiak ul. Uniejowska 170 98 - 200 Sieradz.
Wartość wykonanych robót wyniosła 126 917,51 zł. brutto.

2.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potaźnia dł. 650 mb.. Przetarg nieograniczony wygrała firma „Włodan" Andrzej Włodarczyk
Porszewice31 95-200 Pabianice.
Wartość wykonanych robót wyniosła 190 095,39 zł.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w
kwocie 94 000,- zł.

3.
Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej drogi
gminnej Piątkowisko - Kudrowice - emulsja asfaltową i grysami bazaltowymi
długość ok. 900 mb.
Wykonawcą robót była firma P.D. „LAMBDAR" w Łodzi ul. Dostawcza 6.
Koszt zadania - 60 000,- zł.
4.
Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchnię drogi Wola Żytowska - Konin
dł. - 500 mb.
Wykonawcą robót była firma „Włodan" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
Porszewice31 95-200 Pabianice. Koszt zadania - 60 577,50 zł.
Część środków na ten cel pochodzi z funduszu sołeckiego - 11.613,88 zł.
5.
Wykonano modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach dł. ok. 300 mb
Wykonawcą była firma „Włodan" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31
95-200 Pabianice.
Koszt zadania - 47.950,- zł.
Część środków na ten cel pochodzi z funduszu sołeckiego - 23.528,99 zł.
6.
Wykonano nakładkę asfaltową na drodze dojazdowej we wsi Porszewice
usytuowanej na działce nr. 109/1 o powierzchni 400 m .
Wykonawcą robót była firma „Włodan" Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
Porszewice 31 95 - 200 Pabianice.
Koszt zadania - 19.089,60 zł.
7.
Wykonano dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa
drogi gminnej nr 108258E - II Etap odcinek Piątkowisko - Petrykozy.
Długość drogi - 1.400 mb
Koszt zadania - 26.856,- zł.
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Wykonane remonty związane z odwodnieniem dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa
dla ich użytkowników
1. Odmulono i udrożniono rów przydrożny na długości ok. 200 mb oraz udrożniono
przepust pod drogą w Rydzynach Potaźni - dz. nr 18. Koszt zadania - 1.998,98 zł.
Wykonawca robót - Zakład Budowy i Naprawy Urządzeń Melioracyjnych w Łodzi ul.
Rafowa 24.
2. Poszerzono jednostronnie istniejący przepust pod drogą gminna w Hermanowie oraz
ustawiono barierki ochronne po obu stronach przepustu. Wartość - 4.305 zł.
3. Naprawa przepustu oraz umocnienie przyczółka na drodze gminnej w Żyto wicach tzw.
„Pańskich" - wartość robót - 4.599,95 zł.
4. Wykonano rów przydrożny w obrębie posesji nr l,2,2a w miejscowości Rydzyny Dolne
- dł. 80 mb oraz wykonano przepust pod drogą długości 9 mb z rur PCV o średnicy 30
cm i odmulono istniejący rów przydrożny na długości ok. 40 mb. Koszt robót - 4.500 zł.
5. Wykonano barierki ochronne obustronne na dwóch mostach w Szynkielewie. Koszt
Usługi - 6.000,-zł.
6. Odtworzono rów przydrożny i wykonano pobocza wzdłuż drogi gminnej Górka
Pabianicka - Szynkielew - dł. ok. 1 km. Koszt usługi - 22.632,- zł.
7. Pomalowano linie brzegowe białe po obu stronach drogi Górka Pabianicka -Szynkielew.
Koszt usługi - 2.952,- zł.
8. Zakupiono i ustawiono nowe znaki drogowe przed przejazdami kolejowymi
w miejscowości Szynkielew znajdujących się w ciągu dróg gminnych. Łącznie
ustawiono 24 szt. znaków
Wydano 49 decyzji na zajęcie pasa drogowego
Wydano 27 decyzji na lokalizacje i urządzenie zjazdu do posesji z drogi publicznej
Uzgodniono 50 dokumentacji projektowych w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym.
Zadania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych
1. Zakończona i odebrano prace budowlane budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
- na terenie Jadwinina i Bychlewa.
- na terenie Piątkowiska ( ul. Cynkowa )
2. Wykonano projekty techniczne i wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w:
- Kudrowicach – dł. 0,288 km
- Piątkowisku – dł. 0,415 km
- Górce Pabianickiej – dł. 0,518 m
3. Wykonano i odebrano prace projektowe:
- Rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko.
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4. Wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej w ilości –
88 szt.
do sieci kanalizacji w ilości - 10 szt.
5. Odebrano 82 szt. przyłączy wodociągowych i 8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej.
6. Usunięto awarię i wymieniono pompy głębinowej w studni nr 1 i 2 w SUW Górka
Pabianicka oraz na SUW Rydzyny. ( wymiana pompy wraz z wymianą
elektronicznego systemy soft-startu pompy )
7. Wykonano remont istniejącego zestawu hydroforowego polegający na wymianie
pomp zestawu pompowego wraz z armaturą odcinającą w Stacji Uzdatniania Wody
w Rydzynach.
8. Wykonano analizy wody podawanej do sieci z wszystkich stacji wodociągowych,
jak również w wytypowanych punktach Gminy zgodnie z rozporządzeniem.
9. Stacje wodociągowe poddane były kontroli przeprowadzonej przez Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach oraz przez Łódzki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
10. Gmina posiada orzeczenie o zdatności wody podawanej do sieci z wszystkich stacji
wodociągowych.
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Ochrona środowiska











wydano 94 decyzji zezwalających na wycięcie drzew,
wydano 9 postanowień i decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
opracowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt .
odłapano i przekazano do schroniska 17 psów
powołano społecznego opiekuna (karmiciela) dziko żyjących kotów
przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone w ramach zamówień publicznych
powyżej 14 tys. euro i dwa postępowania na usługi do 14 tys. euro .
zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – zebrano 68 ton odpadów.
przeprowadzono 14 postępowań w sprawie udzielenia dotacji do transportu i
utylizacji
eternitu na kwotę 23 905 zł i w ramach tych środków zebrano 37 ton płyt
eternitowych falistych
wydano 5 decyzji środowiskowych na realizację inwestycji na terenie gminy

Ewidencja działalności gospodarczej/ rolnictwo
Przyjęto i wprowadzono do CEIDG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

59 wniosków o dokonanie wpisu ,
118 wniosków o dokonanie zmiany we wpisie,
32 wniosków o dokonanie wykreślenia,
60 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej
33 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
wydano 20 nowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w
tym:
15 zwykłych tj: dla sklepów i gastronomii i 5 jednorazowych na imprezy
organizowane na wolnym powietrzu,
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Gospodarka odpadami




zawarto 1404 umowy, w tym 418 na pełną selekcję,
odebrano ok.680 ton odpadów, w tym 180 ton do recyklingu,
odebrano 60 ton odpadów wielkogabarytowych,
Gospodarka nieruchomościami






wydano 52 decyzje o podziale nieruchomości,
wydano 45 decyzji o opłacie adiacenckiej na kwotę 168 000 zł,
wydano 5 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych,
złożono 24 wnioski hipoteczne do Sądu Rejonowego

Gospodarka Gruntami





Wydano 60 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości plus
nanoszenie podziałów na mapę dyżurną –szt. 52
Wydano 52 decyzje dot. podziałów nieruchomości
Prowadzenie rejestru aktów notarialnych- szt. 188
Udzielanie odpowiedzi w sprawie zwrotu nieruchomości z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej- szt. 15

SPRAWY WOJSKOWE I OBRONY CYWILNEJ
Sprawy ochrony przeciwpożarowej
1. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP odbyło 7 posiedzeń oraz
Zarząd Oddziału Gminnego również 7 posiedzeń.
2. W miesiącach styczeń, luty, marzec w 9 jednostkach OSP przeprowadzono zebrania
sprawozdawcze, na których przedstawiano projekty planów działalności na następny
rok i plany finansowe.
3. W miesiącu styczniu zrobiono również analizę stanu wyposażenia w środki ochrony
indywidualnej jednostek OSP włączonych do KSRG wg stanu na 31.12.2011 r. i
przesłano ją do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
4. W lutym Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pabianice przeprowadziła kontrolę w
zakresie wydatkowania środków z budżetu Gminy Pabianice OSP – Kontrola w
jednostce OSP Pawlikowice i OSP Kudrowice za rok 2011.
5. W marcu wpisano dane z raportów OSP Gminy Pabianice na platformę internetową
„System OSP” na stronach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zorganizowano i przeprowadzono w lutym i marcu turniej wiedzy pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu szkolnym i gminnym.
7. W miesiącu maju odbyła się wyjazdowa Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju
Rady Gminy Pabianice, która przeprowadziła kontrolę jednostek OSP z terenu
Gminy Pabianice.
8. W miesiącu październik przygotowano informację o stanie realizacji budżetu Gminy
Pabianice na utrzymanie i działalność Jednostek OSP z terenu Gminy – (stan na
dzień 31.08..2012 r.).
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9. W miesiącu listopad wypełniono formularze SOF-1p dla wszystkich jednostek OSP
Gminy Pabianice i wysłano je do Głównego Urzędu Statystycznego.
10. W miesiącu grudzień podpisano polisy ubezpieczeniowe na rok 2013 wszystkich
samochodów pożarniczych i wszystkich członków OSP z terenu Gminy Pabianice.
11. Również w grudniu przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie o udzieleniu
zamówienia o wartości do 14.000 euro pt. „zakup oleju napędowego (ON) w ilości
5.000 litrów i benzyny bezołowiowej (Pb 95) w ilości 600 litrów rocznie do 20
samochodów ratowniczo-gaśniczych z OSP, autobusu szkolnego, ciągnika
rolniczego oraz akcesoria samochodowe, oleje i płyny eksploatacyjne.
12. Na przełomie całego roku wydano i rozliczono 118 kart drogowych na samochody
pożarnicze i 107 kart na motopompy.
13. Udzielono i rozliczono dotacje przyznane przez Radę Gminy Pabianice dla
następujących jednostek OSP:
14. dotacja dla OSP Górka Pabianicka na kwotę 4.500 zł – zakup umundurowania
15. dotacja dla OSP Pawlikowice na kwotę 15.000 zł – prace remontowe w
pomieszczeniach magazynowych i garażowych
16. dotacja dla OSP Janowice na kwotę 7.000 zł – zakup umundurowania bojowego i
sprzętu pożarniczego
17. dotacja dla OSP Konin na kwotę 10.000 zł - zakup umundurowania bojowego i
sprzętu pożarniczego
W sprawach wojskowych i obrony cywilnej
1. W styczniu opracowano „Plan Świadczeń Rzeczowych”, „Plan Świadczeń
Osobistych” i „Plan Szkolenia Obronnego Gminy Pabianice Na Rok 2012” oraz
„Roczny Plan Działania w Zakresie Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i
Spraw Obronnych w Roku 2012”.
2. W miesiącu styczniu sporządzono i przesłano do Starostwa Powiatowego
„Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Gminy
Pabianice” oraz Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego za rok 2011.
3. Również w miesiącu styczniu rozliczono dotację celową z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań Obrony Cywilnej w 2011 roku.
4. W miesiącu lutym przygotowano dokumenty i wezwania dla poborowych na
Rejonową Komisję Lekarską i na Rejonową Komisję Poborową.
5. W marcu sporządzono i przesłano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
„Bilans personelu medycznego publicznych i niepublicznych jednostek
organizacyjnych służby zdrowia za rok 2011”.
6. W kwietniu sporządzono „Regulamin Funkcjonowania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego”.
7. W miesiącu czerwcu sporządzono i przesłano do Starostwa Powiatowego w
Pabianicach listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.
8. Również w miesiącu czerwcu napisany został „Gminny Plan Dystrybucji Tabletek
Jodku Potasu w Przypadku Wystąpienia Zdarzeń Radiacyjnych na terenie Gminy
Pabianice”, „Plan Przygotowań Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Gminy
Pabianice na Potrzeby Obronne Państwa” oraz „Plan Organizacji, Rozwinięcia i
Funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych Gminy Pabianice” –
plany te zostały zatwierdzone przez Wojewodę Łódzkiego.
9. W miesiącu lipcu opracowano „Instrukcję Funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta
Gminy Pabianice”.
10. W miesiącach październik - listopad przygotowano listy osób podlegających
9

wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.
11. W listopadzie opracowano również „Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych
Gminy Pabianice na Potrzeby Obronne Państwa”, który został zatwierdzony przez
Wojewodę Łódzkiego.
12. W miesiącu grudniu sporządzono i oddano do uzgodnienia do Starosty
Pabianickiego „Gminny Plan Ewakuacji (Przyjęcia) III Stopnia dla Gminy
Pabianice”.
13. Również w miesiącu grudniu sporządzono Narodowy Kwestionariusz
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i przekazano ww. dokument do
Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
w
Pabianicach.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
• Liczba osób korzystających z pomocy – 232 - świadczeń - 270 na kwotę 332.434 zł
• W tym zasiłki stałe - 28 osób - 270 świadczeń na kwotę 101.579 zł ( środki zlecone)
• Zasiłki okresowe - 49 rodzin - 198 świadczeń na kwotę 64.981 zł (w tym środki zlecone
49.072 zł oraz środki własne - 15.909 zł)
• Udzielenie schronienia - 1 osoba - 61 dni na kwotę 1.320 zł
• Posiłek gorący 88 osób, w tym 87 dzieci na kwotę 50.811 zł (w tym środki zlecone
24.307 zł)
• Zasiłki celowe 118 osób na kwotę 110.743 zł
• Dodatkowo: Za 4 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej zapłacono - 56.874
zł
• Liczba osób otrzymujących zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 361 - 5.543 świadczeń
na kwotę 575.853.00 zł
• Liczba osób otrzymujących zasiłki pielęgnacyjne - 105 - 1.111 świadczeń na kwotę
169.983.00 zł
• Liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne - 35 - 356 świadczeń na kwotę
184.323.00 zł
• Liczba osób, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 21 - 209 świadczeń na kwotę 29.435.00 zł
• Liczba osób otrzymujących jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 67
osób - 67 świadczeń na kwotę 67.000.00 zł
• Liczba osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 22 - 251
świadczeń na kwotę 84.570.00 zł
REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
1. Odbyło się 12 spotkań z dyrektorami szkół gminnych, na których omawiano
sprawy bieżące z zakresu oświaty
2. Zrefundowano 15 opiekunom wydatki związane z dowożeniem do szkół
uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.
3. W marcu w szkołach gminnych przeprowadzono próbne sprawdziany
i egzaminy.
4. Sprawdzono spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat
zameldowanej na terenie Gminy Pabianice. Na podstawie zebranych informacji na dzień 31
marca 2012 r. ustalono, że liczba młodzieży w Gminie w wieku 16-18 lat wynosiła 207 w
tym: liczba dzieci spełniającej obowiązek szkolny: 74, spełniającej obowiązek nauki w
szkołach ponadgimnazjalnych 128, w szkołach w innym kraju 2. Pozyskane dane
10

przekazano do Systemu Informacji Oświatowej do Kuratorium w Łodzi.
5. W kwietniu w klasach szóstych szkół podstawowych odbyły się końcowe sprawdziany
natomiast w gimnazjum egzaminy. We wszystkich gminnych szkołach podstawowych
średni wynik sprawdzianu był wyższy niż średni wynik dla województwa łódzkiego.
Najwyższy wynik o0siągnęła szkoła podstawowa w Bychlewie. Na kolejnych miejscach
usytuowały się: SP w Petrykozach, SP w Pawlikowicach, ZSP Piątkowisko. Uczniowie
Gimnazjum w Piątkowisku osiągnęli średni wynik przewyższający wynik Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi we wszystkich częściach egzaminu. Najlepszy wynik
osiągnęli z języka angielskiego, następnie z części humanistycznej oraz matematycznoprzyrodniczej.
6.Wspomagano uczniów poprzez przyznanie Nagrody Wójta na podstawie „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” (
48 uczniów ) w łącznej wysokości 18 850 zł.
7.W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym przyznano 191
stypendiów na łączną kwotę 21.140 zł.
8.W miesiącu wrześniu 2012 r. do szkół gminnych uczęszczało 971 uczniów, w tym:
-255 do gimnazjum
-463 do szkół podstawowych
-253 dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Łączna liczba oddziałów szkolnych i przedszkolnych wynosiła 46, w tym:
-12 oddziałów gimnazjum
-24 oddziały w szkole podstawowej
-4 klasy „0” przy szkołach podstawowych
-6 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkołach podstawowych
9. W ramach wsparcia zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci
i
młodzieży szkolnej w roku 2012 rozdysponowano kwotę 90.000 zł. dla czterech organizacji
pozarządowych. Łącznie 189 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pabianice
skorzystało z różnych form wypoczynku ( kolonie, obozy )
10. Na podstawie orzeczeń oraz opinii wydanych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną przyznano nauczanie indywidualne i zajęcia wyrównawczo - wspierające dla
8 uczniów.
11. W zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
przyznano pomoc materialną dla 59 uczniów ( w tym 42 uczniom w ramach kryterium
dochodowego, 14 uczniom poza kryterium dochodowym i 3 uczniom niepełnosprawnym ).
12. Rozpatrzono 2 wnioski i wydano 2 decyzje w zakresie wsparcia młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice zgodnie z dyspozycją art.70b
ustawy o systemie oświaty.
13. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę świadczącego usługi
przewozowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice za kwotę
316.073 zł netto.
14. W 2012 r. dowożono do szkół gminnych 411 uczniów. Dowozy realizowane były przez
przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu oraz autobusem szkolnym będącym
własnością Gminy Pabianice.
15. W związku z realizacją ustawy o systemie informacji oświatowej gromadzono dane
jednostkowe placówek oświatowych i przekazywano raporty zbiorcze do Kuratorium
Oświaty w Łodzi wg stanu na dzień 31 marca oraz 10 i 30 września 2012 r.
16. Wybrano w trybie przetargu nieograniczonego dostawcę ok. 73 500 l oleju opałowego
do szkół i świetlic na terenie Gminy Pabianice za kwotę 217.560 zł netto.
17. Gmina Pabianice była organizatorem lub współorganizatorem 18 imprez kulturalnych i
sportowych, we współpracy m.in. z Zarządem Powiatowym i Gminnym Związku OSP,
Gminną Radą Sportu, Gminną Radą Kobiet, PTTK Pabianice.
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FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE W ROKU 2012
Trwała realizacja projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL
„Jacek i Agatka - naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w
dodatkowych zajęciach specjalistyczno-terapeutycznych i rozwijających zainteresowana
dzieci w klasach I-III w Gminie Pabianice” Wartość projektu: 124921,81 zł. Zakończenie
projektu planowane jest na czerwiec 2013 r.
W ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”, zakończono realizację operacji
„Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.
Trwa realizacja operacji „budowa świetlicy wiejskiej w Koninie” oraz złożono wniosek o
pomoc w ramach LGD „Bud-Uj razem” na realizację operacji „Budowa świetlicy wiejskiej
w Hermanowie”
W ramach „małych projektów”, wnioskowane i realizowane były następujące operacje:
-Zakup strojów i realizacja warsztatów tanecznych ZPiT „Bychlewianka”
-Zakup strojów reprezentacyjnych dla Gminnej Orkiestry Dętej z Górki Pabianickiej.
- Organizacja Dożynek Powiatowych w 2014 r.
- Organizacja imprezy „Bieg po zdrowie” w Piątkowisku.
Ponadto w 2012 roku :
Komisja Przetargowa rozstrzygnęła 14 przetargów w
tym:
a/ na roboty budowlane – 7
b/ na dostawy – 2
c/ na usługi – 5
Wójt Gminy wydał 95 zarządzeń.
Urząd Gminy przygotował 125 projektów uchwał Rady Gminy oraz inne materiały na
sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady.
Wytworzone w Urzędzie Gminy dokumenty wysyłane są m.in. do Urzędów Skarbowych,
ZUS u, Narodowego Funduszu Zdrowia, PFRON u, WKU w Łodzi, , Urzędu
Statystycznego, Kuratorium Oświaty, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Krajowego Biura
Wyborczego.
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Załącznik Nr 1
INFORMACJA O STANIE ŚCIĄGALNOŚCI PODATKU W 2012r.
W roku 2012 wystawiono 4 452 szt. decyzji wymiarowych i 1376 szt. decyzji
zmieniających dla osób fizycznych.
W 2012r. osoby fizyczne wpłaciły podatek łącznie na kwotę 696.350,67 zł, w tym
zaległego na kwotę 67.900,48 zł, co stanowi 90,00% realizacji wpłat bieżących.
W sołectwie Terenin osiągnięto najwyższy poziom wykonania wpłat podatku, który
wynosił 98,11%, wysoki poziom wykazały również następujące sołectwa: Jadwinin
- 93,29%. Kudrowice - 95,27%. Pawlikowice - 94,98%. Petrykozy - 94,44%. Piątkowisko 96,57%. Porszewice - 96,53%. Rydzyny - 93,44%. Wola Żytowska - 91,36%, Żytowice 91,69%.
Najmniejszy % wykonania wpłat wykazało sołectwo Gorzew, gdzie wpłaty
kształtowały się na poziomie 77,85% i Konin - 79,46%.
Wysoki poziom ściągalności podatków wynika z tego, iż coraz więcej podatników
dokonuje płatności w najwygodniejszy dla nich sposób czyli za pośrednictwem przelewów
internetowych , przy jednoczesnym spadku poboru podatków przez niektórych sołtysów.
Na podatek niezrealizowany w obowiązujących terminach płatności wystawiono łącznie
1 326 szt. upomnień na ogólną kwotę 348.511,52 zł.
W 2012 r. osoby prawne złożyły 75 szt. deklaracji podatkowych na łączną kwotę 6
599.818,00 zł, natomiast w trakcie roku kwota ta uległa zmianie w wyniku korekt deklaracji
o odpisy i przypisy i wyniosła 6 513.467,71 zł., a wpłacono łącznie 6 544.194,24 zł., co
stanowi 99,00 % realizacji wpłat bieżących.
Na dzień 31-12-2012r. zaległości w podatkach ogółem wynosiły 113.053,41 zł

Sporządził:
Agnieszka
Niezgoda
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