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I. WSTĘP 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             

o samorządzie gminnym, Burmistrz Łasku zobowiązany jest co roku do 31 maja, przedstawiać  
Radzie Miejskiej w Łasku raport o stanie gminy.  
Zgodnie z brzmieniem art. 28aa wymienionej ustawy zakres przedmiotowy raportu to: 

podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, 
programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.   

Nie do końca ustawodawca przemyślał powyższy zapis, uznając iż jest to 

podsumowanie działalności burmistrza. W ten sposób pomijana zostaje rola Rady Miejskiej – 

organu stanowiącego, a zatem najważniejszego organu gminy, ograniczonego w działalności 
uchwałodawczej tylko przepisami prawa.  

W celu wypełnienia powyższego obowiązku sporządzony został niniejszy dokument – 

Raport o stanie Gminy Łask za 2018 rok.  

Muszę przyznać, że o ile początkowo dość sceptycznie oceniałem wartość takiego 
raportu, o tyle w miarę postępu prac nad nim dostrzegałem korzyści płynące z jego 
przedstawienia przecież nie tylko radnym, ale całej społeczności gminy.  

Każdy, w tym przede wszystkim mieszkańcy Gminy Łask, mogą poznać tę wielką 
różnorodność spraw prowadzonych, czy załatwianych przez gminę.  
Informacje zawarte w niniejszym raporcie dają ogólny obraz funkcjonowania Gminy Łask, jej 
zasobów, problemów i posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania 
samorządu gminnego.  

Z racji tego, że raport opisuje m.in. zadania wpisane w wieloletnie dokumenty strategiczne, 

przedstawiamy Państwu działania Gminy Łask nie tylko w roku 2018, ale także wcześniejsze, 
wynikające z przyjętych przez Radę Miejską w Łasku strategii, programów itp.   
 

Naszym dążeniem jest systematyczny, równomierny rozwój Gminy Łask, tworzenie 
sprzyjających warunków do zamieszkiwania tutaj, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym 

czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Dużą wagę przywiązujemy do ochrony przyrody, 

edukacji, oferty kulturalnej, wspierania przedsiębiorczości i wszelkich innych aspektów, 
warunkujących harmonijny rozwój Gminy Łask. 

 

W tym celu: 

-   zrealizowaliśmy, realizujemy i będziemy kontynuować działania opisane na kartach tego 
dokumentu,  

- w najbliższym czasie chcemy zrealizować, bez uszczerbku dla przyrody, miejsce dla 

wypoczynku i rekreacji naszych mieszkańców, jak i gości – długo wyczekiwany zbiornik wodny 

w Łasku.  Aby ten akwen wodny spełnił swoją rolę i był jednocześnie impulsem do rozwoju 
turystyki na naszym  terenie, trzeba dokładnie przemyśleć  i zaplanować wszystkie elementy 
projektu.   

Działania, które przedstawia raport, będziemy konsekwentnie kontynuować.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym 
dokumencie.  
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II. INFORMACJE  OGÓLNE  O GMINIE 

 
Gmina Łask o powierzchni 145 km² leży w zachodniej części województwa łódzkiego -                             

na Wysoczyźnie Łaskiej. Równinny teren wyróżnia dolina rzeki Grabi, dzieląca gminę na część 
południową i północną. Miasto Łask swoje powstanie zawdzięcza korzystnej lokalizacji - 

położone jest na skrzyżowaniu kilku ważnych dróg, które umożliwiają komunikację praktycznie 
w każdym kierunku.  

Dumą miasta są zabytki sakralne. Najważniejszym z nich jest kościół kolegiacki                      
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku 
wzniesiony w latach 1517-1523 w stylu późnego gotyku, a jego fundatorem był Jan Łaski 
Prymas Polski. Najcenniejszy w kościele zabytek sztuki to alabastrowa płaskorzeźba 
przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem wykonana we Florencji na początku XVI w.  
Kolegiata to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w archidiecezji łódzkiej, a dzięki 
przeprowadzonej niedawno rewitalizacji odzyskała dawny blask. Warto również zobaczyć 
kościół pw. św. Ducha w Łasku, który powstał w 1666 r. Jego ołtarz, ambona i chrzcielnica 

ozdobione są muszelkami.  
Odwiedzając Łask nie wolno zapomnieć o Kolumnie. Dawniej była samodzielną miejscowością 
utworzoną w oparciu o popularną w XX w. koncepcję miast ogrodów. Dziś to wypoczynkowa 
dzielnica Łasku. Wyróżniają ją będące pomnikami dziedzictwa kulturowego drewniane wille 

letniskowe i sosnowe lasy.  

 

Gmina Łask to czyste środowisko naturalne, które zawdzięczamy licznym terenom 
zielonym. Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną jest dolina rzeki Grabi. Rzeka 

przepływa przez gminę zataczając łuk, który dzieli ją na część południową i północną.  Cały 
odcinek Grabi i jej dopływów: rzeki Końskiej i Pałusznicy oraz okoliczne lasy znajdują się w 

Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym oraz częściowo w Obszarze Chronionego Krajobrazu. 
Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Pod względem zoologicznym jest najlepiej 

poznaną rzeką w Polsce. W wyniku tych badań stwierdzono występowanie tu aż 800 gatunków 
zwierząt, w tym 80 odkrytych po raz pierwszy w Polsce, 2 gatunki okazały się nowymi dla nauki. 
W jej wodach żyje blisko 30 gatunków ryb, m.in. szczupaki, węgorze, płoć, okoń, leszcz.                          
Na okalających rzekę łąkach i polach, w okresie od wiosny do jesieni, można podziwiać liczne 
ptaki zarówno lęgowe jak i te będące tylko na przelotach.  
  

Obecnie Łask wyróżnia 32. Baza Lotnictwa Taktycznego będąca w strukturach Paktu 
Północnoatlantyckiego i posiadająca w swoim wyposażeniu samoloty F-16.  

Na naszym terenie z powodzeniem prosperują przedsiębiorcy branży budowlanej, 
szczególnie w zakresie produkcji okien, systemów kominowych, produkcji kompletnych linii 

transportujących i przenośników (tzw. systemów transportu wewnętrznego), odzieżowej,                      
jak i przetwórstwa rolno-spożywczego. Z zadowoleniem obserwujemy rozwój branży 

hotelarsko-rehabilitacyjnej. Cieszymy się, że z naszym terenem wiążą swoje plany gospodarcze 
kolejni przedsiębiorcy.   

Gospodarczą stronę Gminy Łask, ale także i jej tradycje podkreślamy podczas 
corocznego Jarmarku Łaskiego. Jesteśmy dumni z naszych hodowców róż, którzy czynią                           

z Gminy Łask zagłębie różane i za pomocą „królowej kwiatów” promujemy także Łask, m.in.  

poprzez Festiwal Róż. 
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2.1 Struktura gminy  

Gmina Łask jest gminą miejsko- wiejską. Siedziba organów gminy – Rady Miejskiej w Łasku                       

i  Burmistrza Łasku znajduje się w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14.  
W gminie występują następujące jednostki pomocnicze: Dzielnica Kolumna, w której działa 
Rada Dzielnicy  oraz 31 sołectw obejmujących następujące wsie: 
1. Aleksandrówek - Aleksandrówek                                                                                                             
2. Anielin - Anielin                                                                                                                                              

3. Bałucz - Bałucz, Ulejów, Kolonia Bałucz, Młynisko, Wincentów                                                                     
4. Borszewice - Borszewice Kościelne, Borszewice Kolejowe, Borszewice Cmentarne                                

5. Budy Stryjewskie - Budy Stryjewskie                                                                                                                           

6. Gorczyn - Gorczyn                                                                                                                                            

7. Karszew - Karszew                                                                                                                                              

8. Kopyść - Kopyść, Mikołajówek                                                                                                                        
9. Krzucz - Krzucz                                                                                                                                               

10. Łopatki - Łopatki, Łopatki Cegielnia, Podłaszcze                                                                                 
11. Mauryca - Mauryca                                                                                                                                

12. Okup Mały - Okup Mały                                                                                                                              
13. Okup Wielki - Okup Wielki, Grabina, Kolonia Bilew                                                                                   

14. Orchów - Orchów, Orchów – Wesółka                                                                                                          
15. Ostrów - Ostrów, Ostrów – Osiedle                                                                                                             

16. Rembów - Rembów                                                                                                                                      
17. Remiszew - Remiszew                                                                                                                               

18. Rokitnica - Rokitnica                                                                                                                                  

19. Sięganów - Sięganów                                                                                                                                    
20. Stryje Księże - Stryje Księże, Jabłonki                                                                                                               
21. Stryje Paskowe - Stryje Paskowe                                                                                                                 

22. Teodory - Teodory, Teodory-Osiedle                                                                                                        

23. Wiewiórczyn - Wiewiórczyn                                                                                                                                
24. Wola Bałucka - Wola Bałucka                                                                                                                     
25. Wola Łaska - Wola Łaska                                                                                                                              

26. Wola Stryjewska - Wola Stryjewska                                                                                                                 

27. Wronowice - Wronowice                                                                                                                                

28. Wrzeszczewice - Wrzeszczewice, Wrzeszczewice - Skrejnia, Wrzeszczewice - Tomaszew                             

29. Wrzeszczewice Nowe - Wrzeszczewice Nowe                                                                                                  

30. Wydrzyn - Wydrzyn                                                                                                                           

31. Zielęcice - Zielęcice 

 

W Gminie Łask działają następujące jednostki organizacyjne utworzone w celu realizacji jej 
zadań:   
 

I. Jednostki budżetowe 

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku 

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku  

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie  

    składający się ze szkół :  
    Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi i Liceum Ogólnokształcącego  
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4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 

5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku  

6. Szkoła Podstawowa w Bałuczu  
7. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie 

8. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie 

9. Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku 

10. Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek w Łasku 

11. Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku 

12. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku  

13. Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku 

14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku  
15. Żłobek Gminny – utworzony w XII.2018 działa od 31.01.2019r. 

16. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 

17. Środowiskowy Dom Samopomocy 

18. Urząd Miejski w Łasku  
 

II. Zakłady budżetowe:  
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku 

2. Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku  
 

III. Samorządowe osoby prawne:  
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łasku Spółka z o.o.  
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku Spółka z o.o.  
3. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku  
4. Łaski Dom Kultury 

5. Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku 
 

 

            

  Tabela Nr 1  

Wybrane podmioty gospodarki narodowej na terenie Gminy Łask 

Wyszczególnienie Miasto Obszar wiejski Razem 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. 1578 787 2365 

Spółki cywilne 143 45 188 

Spółki z o.o. 69 35 104 

Spółki jawne 12 1 13 

Spółki handlowe 90 41 131 

Spółki komandytowe, akcyjne i partnerskie 9 5 14 

Spółdzielnie 4 0 4 

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 
budżetowe 

48 7 55 

*wg danych GUS na 31.12.2018 r.  
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2.2  Sytuacja demograficzna  
Tabela Nr 2  

Mieszkańcy Gminy Łask     (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy) 
Stan na  dzień 01.01.2018 r. 

 

Stan na dzień 31.12.2018 r. + / - 

 

Ogółem                                                 27.929 

  

Ogółem                                         27.793 - 136 

Mężczyźni                                             13.360 

Kobiety                                                  14.569 

Mężczyźni                                     13.291 

Kobiety                                          14.502 

- 69 

- 67 

Pobyt stały                                            27 364 

Pobyt czasowy                                           565 

Pobyt stały                                    27.205     

Pobyt czasowy                                   588 

- 159 

 + 23 

Miasto                                                   17.479 

Wieś                                                       10.450 

Miasto                                           17.332 

Wieś                                               10.461 

- 147 

+ 11 

 

 

Tabela Nr 3 

Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Łask (osoby zameldowane na pobyt stały) 
Stan na  dzień 01.01.2018 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. + / - 

 

Ogółem                                                  27.364    Ogółem                                                 27.205 - 159 

W wieku przedprodukcyjnym (0-17)  4.430 

Mężczyźni                                                2.285 

Kobiety                                                     2.145 

W wieku przedprodukcyjnym (0-17)   4.655 

Mężczyźni                                                 2.403                                            
Kobiety                                                      2.252 

+225 

+118 

+107 

W wieku produkcyjnym                       16.513    

Mężczyźni   (18-64)                                 8.738 

Kobiety        (18-59)                                 7.775 

W wieku produkcyjnym                       16.388    

Mężczyźni  (18-64)                                  8.658 

Kobiety       (18-59)                                  7.730 

- 125 

- 80 

- 45 

W wieku poprodukcyjnym                    6.421 

Mężczyźni  (pow.65)                              2.044         

Kobiety      (pow. 60)                              4.377 

W wieku poprodukcyjnym                    6.162 

Mężczyźni  (pow.65)                               1.937                                 
Kobiety      (pow. 60)                               4.225 

- 259 

- 107 

- 152 

 

W trakcie 2018 r. Gminę Łask opuściło 136 osób. Część z nich wyjechała do dużych miast w 
Polsce w celu kontynuacji nauki na wyższych uczelniach i do pracy, a część wyjechała za granicę 
w celach zarobkowych.   

W 2018 r. zameldowanych na pobyt stały zostało 240 dzieci urodzonych w 2018 r., w tym 110 

dziewczynek i 130 chłopców, a zmarło 325 mieszkańców, w tym 153 kobiety i 172 mężczyzn.  
Najczęstsze przyczyny zgonów to miażdżyca uogólniona i nowotwory.  
Odnotowano niż demograficzny - 85 osób mniej. 

Tabela Nr 4 

Cudzoziemcy zamieszkali na terenie Gminy Łask 

Stan na  dzień 01.01.2018 r.           Stan na dzień 31.12.2018 r. + / - 

 

Ogółem                                 54 Ogółem                                         68  +  14  

Pobyt stały                           17 

Pobyt czasowy                    37 

Pobyt stały                                   19 

Pobyt czasowy                             49 

    +  2 

+  12 

 

Największą liczbę wśród cudzoziemców zamieszkujących nasz teren stanowią obywatele 
Ukrainy - na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych było 40 osób.  
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III. INFORMACJE  FINANSOWE I INWESTYCYJNE  

3.1 Dochody i wydatki  

 
Dochody gminy uległy zmianie z kwoty zakładanej w pierwotnej uchwale budżetowej                             
z 102.999.056,84 zł do kwoty planowanej na dzień 31.12.2018 roku - 107.357.815,88 zł.  
Wzrost o kwotę 4.358.759,04 zł nastąpił w ciągu roku z tytułu większych wpływów niż 
pierwotnie zakładano, poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek.  

Tabela Nr 5 

Dochody Gminy Łask w roku 2018 

 

Zestawienie wg. poszczególnych grup dochodów 

                                                                  Plan          Wykonanie % 

Dochody gminy ogółem:  107.357.815,88 108.693.967,46 101,24 

w tym w szczególności:  
Dochody podatkowe 14.876.200,00 15.806.048,58 106,25 

Udziały w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa (PIT i CIT) 

22.592.362,00 24.053.349,14 106,47 

Subwencje 21.911.874,00 21.911.874,00 100 

Dotacje i środki przeznaczone na cele 
bieżące 

30.371.147,74 29.498.207,87 97,13 

Dochody majątkowe 8.826.372,57 8.188.048,68 92,77 

w tym:    

ze sprzedaży majątku  500.000,00 560.727,72 112,15 

dotacje i środki przeznaczone na cele 

majątkowe 

8.150.272,57 7.462.381,61 91,56 

 

 

15806048,58 zł; 16%

24053349,14; 24%

21911874; 22%

29498207,87; 30%

8188048,68 zł; 8%

Dochody zrealizowane: 108.693.967,46 zł

Dochody podatkowe

Udział w PIT i CIT

Subwencje

Dotacje i inne środki na cele bieżące

Dochody majątkowe

15.806.048,58 (16%)

8.188.048,68; (8%) 

29.498.207,87 (30%) 

21.911.874,00 (22%) 

24.053.349,14 (24%) 
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Dochody wykonane w stosunku do planu zostały zrealizowane w 101,24 %. Na taki wynik ma 

przede wszystkim wpływ wysokość dochodów bieżących, które wykonano w 102 %, a w tym 
w szczególności dochody podatkowe. Dochody majątkowe w stosunku do planu wykonano w 
wysokości 92,77 %.  
 

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 109.843.632,53 zł, co stanowi 95,19 % planu po 

zmianach.  

Tabela Nr 6 

Wydatki Gminy Łask w roku 2018 

 

Zestawienie wg. poszczególnych grup wydatków 

                                                                  Plan          Wykonanie % 

Wydatki bieżące  89 541 032,53  86 430 524,92  96,53 

w tym:  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  35 419 236,38  35 202 169,13  99,39 

Zadania statutowe  19 609 334,39  17 634 783,07  89,93 

Dotacje na zadania bieżące  6 219 686,02  6 196 833,67  99,63 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  26 796 463,46  26 071 860,64  97,30 

Środki unijne 1 116 312,28  1 088 189,44  97,48 

Obsługa długu  380 000,00  236 688,97  62,29 

Wydatki majątkowe  25 854 308,02  23 413 107,61  90,56 

w tym:  

Środki unijne 7 541 240,67  6 166 898,75  81,78 

WYDATKI OGÓŁEM:  115 395 340,55  109 843 632,53  95,19 

 

 

 
 

35202169,13 zł; 32%

17634783,07 zł; 16%

6196833,67 zł; 6%

26071860,64 zł; 24%

1088189,44 zł; 1%

236688,97 zł; 0%

17246208,86 zł; 16%

6166898,75; 5%

Wydatki wykonane: 109.843.632,53 zł

Wynagrodzenia

i skłądki
Zadania

statutowe
Dotacje na

zadania bieżące
Świadczenia

236 688,97 (0%)

1 088 189,44 (1%)

6 196 833,67 (6%)

35 202 169,13 (32%) 

26 071 860,64 (24%) 
17 634 783,07 (16%) 

17 246 208,86 (16%) 

6 166 898,75 (5%) 
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Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy                   

o poziomie samodzielności finansowej samorządu.  Im niższy jest wskaźnik, tym większe 
uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy 

poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 % budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to 

samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te gminy, 
które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 %, mają lepszą sytuację w 
realizacji zadań. 
Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn 
oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne,                         

np. opłata skarbowa, targowa, miejscowa. W strukturze dochodów gmin najbardziej 
efektywnym i najważniejszym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości. Zgodnie z 
przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych 
gmin, zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu 
państwa. Ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na szczebel jednostki, do której mają one 
trafić. 

Z dokonanej analizy samodzielności dochodowej gminy, na podstawie wskaźnika 
udziału dochodów własnych samorządu terytorialnego w jego dochodach ogółem oraz 
wskaźnika udziału dochodów własnych w węższym ujęciu (tj. bez udziału w PIT i CIT), wynika, 
że wskaźniki te dla Gminy Łask na dzień 31.12.2018 r. wynoszą odpowiednio 67% i 45%. 

 

Wskaźniki dot. dochodów i wydatków: 
• Udział dochodów ogółem na jednego mieszkańca  –   3.995,36 zł 
• Udział dochodów własnych na jednego mieszkańca – 2.704,42 zł 
• Wydatki ogółem na jednego mieszkańca – 4.037,62 zł 
• Wydatki bieżące na jednego mieszkańca – 3.177,00 zł 
• Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca – 860,62 zł 
• Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 21,31 %                                                

 

3.2 Zadłużenie  
 

Zadłużenie Gminy Łask z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 
• zadłużenie na dzień 01.01.2018 r. – 10.702.293,24 zł 
• spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.642.696,20 zł 
• kwota nowo zaciągniętych pożyczek – 5.000.000,00 zł 
• zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – 13.059.597,04 zł 

Zadłużenie Gminy Łask na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
stanowiło 12,02 % wykonanych dochodów gminy na rok 2018 i składa się z:  

• kredytu długoterminowego w LBS w Zd.Woli - 5.000.000,00 zł 
• pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi – 932 897,17 zł 
• pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w W-wie – 326 699,87 zł 
• obligacji w Banku PKO BP - 6.800.000,00 zł 

 

Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca Gminy Łask (przyjęto ilość osób zameldowanych na 

pobyt stały) wynosi na dzień 31.12.2018 r.– 480,04 zł . 
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Tabela Nr 7 

Zadłużenie Gminy Łask w latach 2006 – 2018 

 

  
Lata Kwota zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

Kwota spłaconych kredytów i pożyczek Kwota zadłużenia Kwota wzrostu 

zadłużenia 

Dochody % zadłużenia 

stan na 31.12. ogółem umorzenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 7 368 051,00 1 671 134,00 117 020,00 19 245 327,00 5 696 917,00 45 380 361,10 42,41 

2007 3 237 104,78 3 096 981,00 82 600,00 19 385 450,78 140 123,78 51 902 682,38 37,35 

2008 4 556 540,00 3 892 657,46 188 265,58 20 049 333,32 663 882,54 58 626 735,73 34,20 

2009 5 000 000,00 2 555 073,18 27 807,23 22 494 260,14 2 444 926,82 62 053 219,20 36,25 

2010 11 353 572,79 2 967 413,96 91 791,98 30 788 626,99 8 294 366,85 69 498 156,76 44,30 

2011 3 019 144,95 3 839 378,96 43 275,00 29 925 117,98 -863 509,01 68 094 221,84 43,95 

2012 3 000 000,00 6 878 323,96 0,00 26 046 794,02 -3 878 323,96 66 116 801,00 39,40 

2013 4 800 000,00 9 655 856,26 0,00 21 190 937,76 -4 855 856,26 73 149 400,61 28,97 

2014 1 000 000,00 2 631 356,75 620 586,59 18 938 994,42 -2 251 943,34 73 530 276,30 25,76 

2015 820 216,00 3 578 148,22 160 846,20 16 020 216,00 -2 918 778,42 80 147 681,71 19,99 

2016 0,00 3 795 216,00 0,00 12 225 000,00 -3 795 216,00 92 996 153,65 13,15 

2017 1 617 185,49 3 139 892,25 0,00 10 702 293,24 -1 522 706,76 95 499 616,74 11,21 

2018 5 000 000,00 2 642 696,20 0,00 13 059 597,04 2 357 303,80 108 693 967,46 12,02 
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3.3 Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 

 
W roku 2018 z budżetu Gminy Łask na zadania inwestycyjne wydatkowano 23 413 107,61 zł, 
tj. 21,31 % łącznych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono na: 

 

 

• 9.523.544,80 zł inwestycje drogowe – budowa, przebudowa dróg gminnych  
i wewnętrznych 

Środków skierowano głównie na budowę dróg w Orchowie, Kopyści, Zielęcicach, przebudowę 
ulic: Łąkowej, Kopernika, Przemysłowej i Dębowej w Łasku oraz ul. Paderewskiego                             

w Wiewiórczynie, a także na prace projektowe pod przyszłe realizacje.   
 

  

  
                        Droga w Zielęcicach                                                 Ulica Kopernika 

 

 

• 5.404.883,46 zł inwestycje w obiekty kubaturowe 
Środki wydatkowano na rozbudowę Przedszkola Nr 3 w Łasku pod potrzeby 
nowoutworzonego Żłobka Gminnego , na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej                             

w Bałuczu oraz budowę nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku,                         

a także przebudowy i modernizacje świetlic wiejskich.  
 

  
                              SP w Bałuczu                                                           Żłobek Gminny 
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• 4.995.188,25 zł inwestycje w transport publiczny  
W ramach środków zakupiono 6 szt. autobusów niskoemisyjnych dla ZKM w Łasku oraz 
wykonano węzeł przesiadkowy „b&r”, „p&r”  przy rondzie przy dworcu PKP w  Łasku - 

Kolumnie oraz wykonano ścieżkę rowerową przy ulicy Lutomierskiej  w Łasku.  
Ponadto wybudowano sieć stacji rowerowych. Do dyspozycji w naszym mieście jest                             
48 jednośladów na stacjach przy ul.: Jana Pawła II (przy Witamince), Zielonej, Inki-Danuty-

Siedzikówny, Lipowej  i Szarych Szeregów. 

 

   
                          Nowe autobusy ZKM                                               Rower Miejski 

 

 

• 2.689.686,70 zł  inwestycje w ochronę środowiska 
Środki w kwocie 1.933.236,36 zł skierowano głównie na rozwój i odnowę terenów zieleni 
miejskiej – zrealizowano 8 zadań na powierzchni 83.990 m² w ramach projektu „Poprawa 
jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”. W ramach 

ww. projektu zrealizowano m.in. Ogród Różany na os. Przylesie w Łasku.  
Za kwotę 219.120,76 zł zmieniono zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w 

Łasku, wykonując w nim m.in. fontannę.   
Ponadto w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji udzielono 67 dotacji na wymianę 
źródeł ciepła w  gospodarstwach domowych, a w ramach programu  „Usunięcie  i 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” unieszkodliwiono 65,792 Mg  płyt 
azbestowo - cementowych z 34 posesji. Finansowano także budowę urządzeń 
podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej oraz 509.637,39 zł skierowano na 

zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej m.in. w Gorczynie, Woli Łaskiej                             
i Wronowicach. 

 

  
                      Ogródek Jordanowski                                                 Ogród Różany 
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• 231.094,60 zł inwestycje w tereny rekreacyjne 

W ramach środków wybudowano plac zabaw w Parku Miejskim w Łasku oraz 6 siłowni 
zewnętrznych (przy ZSO w Kolumnie, przy Orliku na os. Przylesie, przy Łaskim Domu Kultury, 
przy ul. Mickiewicza , na Skateparku oraz przy SP w Okupie Małym). 

 

  
                      Siłownia Zewnętrzna                                       Plac Zabaw w Parku Miejskim  
 

 

• 215.567,38 zł inwestycje w bezpieczeństwo publiczne 
Środki skierowano na budowę oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej, Łopatkach i Wronowicach. 

Kwotą 40.590,00 zł wsparto Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczając środki na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 482 w Łasku (budowa chodnika przy ul. Warszawskiej od 

szpitala do ul. Jodłowej), rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Łask – Gorczyn                  

(budowa ciągu  pieszo – rowerowego).  

Ponadto 35.569,00 zł przeznaczono na dofinansowanie samochodu osobowego w wersji 

nieoznakowanej  dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku i lekkiego  samochodu operacyjnego 

dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. 
 

  
                     Nowy samochód strażaków                                 Nowoczesne oświetlenie  
 

• 353.142,42 zł - pozostałe wydatki inwestycyjne  

W ramach tych środków zrealizowano m.in.: projekt informatyczny „Budowa systemu 
informacyjno – komunikacyjnego w Gminie Łask”, przebudowano sanitariat w Urzędzie 
Miejskim w Łasku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,  zakupiono odkurzacz podwody dla 

Pływalni Krytej w Łasku,  zamontowano klimatyzację w sali ŁDK.   
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Dodatkowo należy podkreślić, że w roku 2018, poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łasku, realizowano największy projekt inwestycyjny 
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji  
na terenie Gminy Łask” o łącznej wartości 67 545 429,50 zł.  

Zadanie opisane szczegółowo w Tabeli Nr 1 - Zadania realizujące cele Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask – pkt 8 , str.22. 

 

 
Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków 

 

3.4 Fundusz sołecki  
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego i został wprowadzony Ustawą o 
funduszu sołeckim, jako zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, 

umożliwiający realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa.  
Są to środki finansowe, które mogą zostać wyodrębnione w budżecie gminy i być 
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków 
życia ich mieszkańców. Decyzja o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii rad gmin.  
Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy, liczby mieszkańców                            
w sołectwie i jest obliczana za pomocą specjalnego algorytmu.  

O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy 
głosując w trakcie zebrania wiejskiego. 
Rada Miejska w Łasku podjęła stosowną uchwałę, na mocy której w każdorocznym budżecie 
Gminy Łask wyodrębnia się środki do dyspozycji mieszkańców.  
 

W 2018 roku Gmina Łask w ramach budżetu funduszu sołeckiego zrealizowała wydatki                     
w wysokości 482.229,77 zł,  w tym wydatki bieżące – 229.325,60 zł oraz wydatki majątkowe 

– 252.904,17 zł.  
W przeważającej części są to wydatki przeznaczone na bieżącą infrastrukturę drogową, 
utrzymanie świetlic, placówek oświatowych na terenach wiejskich.  
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3.5 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

1. Stan gruntów Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2018 r. – 465,34 ha, w tym:  

• Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym: 

- na terenie miasta - 523 nieruchomości o łącznej pow. 20,0974 ha; 
- na terenie wsi – 34 nieruchomości o łącznej pow. 9,0220 ha; 

• Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom  prawnym: 
- na terenie miasta  - 69 nieruchomości o łącznej pow. 11,8761ha; 

- na terenie wsi – 32 nieruchomości o łącznej pow. 9,7040ha; 
• Nieruchomości oddane w użytkowanie: 

- na terenie miasta – 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,6001ha; 
- na terenie wsi –  1 nieruchomość o łącznej pow. 1,2208ha; 

• Nieruchomości oddane w trwały zarząd: 
- na terenie miasta - 36 nieruchomości o łącznej pow. 22,8877ha; 
- na terenie wsi – 4 nieruchomości o łącznej pow. 11,6325ha; 

2.Nieruchomości sprzedane - 16 nieruchomości o łącznej pow. 5094m2,  

-  w tym 7 lokali mieszkalnych; 

3.Nieruchomości przekształcone z użytkowania wieczystego w prawo własności 
 – 1 nieruchomość o powierzchni 20 m2; 

4.Nieruchomości  nabyte  z mocy prawa na rzecz Gminy Łask za odszkodowaniem  
- 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 5782m2  

5.Nieruchomości skomunalizowane na rzecz Gminy Łask  

- 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 3025 m2 

6.Nieruchomości nabyte w drodze darowizny 

- 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 6307 m2 

7.Nieruchomości Skarbu Państwa  będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Łask 

- 1 nieruchomość o powierzchni 45 m2 

8.Grunty Gminy Łask przekazane w dzierżawę o łącznej powierzchni 37,3359 ha, w tym: 

             - na terenie wsi  - 7,3253ha; 

             - na terenie miasta - 30,0106ha; 

9.Lokale będące własnością Gminy Łask oddane w najem lub użyczenie o łącznej 
   powierzchni użytkowej 1578,08 m2 , w tym:      

             - w najem na terenie wsi - 797,78 m2 

             - w najem na terenie miasta - 609,80 m2                                                                                  

             - w użyczenie – 2 lokale  o pow. użytkowej 170,50 m²    

10.Grunty przekazane w użyczenie o łącznej powierzchni 4,1957 ha, w tym:  
  - na cele parkingowe, podjazdowe  1,0460 ha  

             - na cele oświaty wraz z budynkami 1,8363 ha 

             -  inne 1,3134 ha  

11.Użyczenie/ użytkowanie/dzierżawa gruntów od innych podmiotów :  
            - podpisano 8 umów na grunty o łącznej pow. około  19 ha  z przeznaczeniem m.in.  

 na cele wypoczynku  ludności, siłowni zewnętrznej, na cele inwestycyjne i inne. 

 

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Łask za rok 2018 wraz z informacją                        
o stanie mienia komunalnego znajdują się w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia                             
Nr 85/2019 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania                      

z wykonania budżetu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask. 
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IV. INFORMACJE O DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH 

Strategicznym dokumentem planistycznym obowiązującym dla terenu Gminy Łask jest 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.  

W roku 2018 r. obowiązywało Studium uchwalone przez Radę Miejską w Łasku Uchwałą                             

Nr  XXXIV/368/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., a następnie Uchwałą Nr LIII/594/2018 z dnia                 

30 października 2018 r. 
Dla potrzeb oceny kierunków zagospodarowania gminy opracowywana jest analiza zmian                             

w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łask. Ostatnia ocena została przeprowadzona             
w 2016 r. i przyjęta Uchwałą Nr XVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016r, 

tym samym została stwierdzona aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łask. Kolejna ocena aktualności Studium zgodnie               

z obowiązującymi przepisami zostanie przeprowadzona w tej kadencji Rady. 

 

Na koniec roku 2018 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 
663 ha, tj. 4,5% powierzchni gminy.  

Obowiązywało łącznie 31 planów, w tym na terenie miasta Łask 21, co stanowi  18,5%  
powierzchni miasta Łask. 
W ramach obowiązujących planów miejscowych: 

• zabudowa mieszkaniowa zajmuje 19%,  

• zabudowa usługowa 4,3%,  
• zabudowa produkcyjna lub przemysłowa 13%,   
• tereny rolnicze, w tym zabudowa zagrodowa 48,4%, 

• pozostała zabudowa 15,5 %, 

W trakcie opracowywania pozostaje 17 planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

W 2018 r. wydano: 

26 -  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczących: 

1 - budowy wodociągu i kanalizacji 
9 - budowy gazociągu 

12 -budowy linii elektroenergetycznych 

2 – budowy ciepłociągów 

2 – budowy dróg 

327 -  decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących:  
275 - zabudowy mieszkaniowej 

45 -  zabudowy usługowej lub produkcyjnej 
7-   infrastruktury technicznej (np. budowa farm fotowoltaiki) 

 

Dla potrzeb mieszkańców w r.  2018 na stronie www.lask.pl udostępniono portal internetowy 

System Informacji Przestrzennej.  

Poprzez to narzędzie każdy może zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz aktualnym Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Łask (SUIKZP). Na mapie Gminy Łask przedstawione są   
również tereny, dla których wydana została decyzja o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, a także wszystkie nadane punkty adresowe.  

Mieszkańcy mogą składać w formie elektronicznej wnioski  o wydanie wypisów i wyrysów oraz 
zaświadczeń z MPZP i SUIKZP poprzez zakładkę Wypis/Wyrys.    

http://www.lask.pl/
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V. INFORMACJE O REALIZACJI  POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
Działania Gminy Łask prowadzone w roku 2018 nakierowane były na realizację celów przyjętych                           
w obowiązujących następujących strategicznych dokumentach długofalowych:  

 

5.1 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020, 
       przyjęta uchwałą Nr XIX/201/2016,  
 
Celem głównym rozwoju Gminy Łask jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia 
poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie 
unikalnych walorów środowiska naturalnego. 

 

Cel główny przekłada się na poniższe cele strategiczne: 

1. Wsparcie rozwoju gospodarczego w Gminie Łask 

2. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej   

    i technicznej 

3. Zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego 

 

Oczekiwane rezultaty realizacji Strategii to min.: 

- zwiększenie ilości gospodarstw domowych podłączonych i korzystających z sieci kanalizacji 

  Sanitarnej, 

- duża liczba uczestników wydarzeń promocyjnych. 

 

Zadania realizujące cele strategii oraz stan ich realizacji na dzień 31.12.2018 r. przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela Nr 8  

Zadania realizujące cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask  
 

Lp. Nazwa zadania   Opis 

 

Planowany 

okres  

realizacji 

Rezultaty/efekty 

1 Przebudowa i 

termomodernizacja 

budynku biurowo- 

warsztatowego ZKM  

w Łasku. 

Dostosowanie bazy ZKM do 

obecnych wymogów ochrony 
środowiska 

2015-2016 Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016 z udziałem środków 
WFOŚiGW w Łodzi.  
Wykonano: modernizację systemu grzewczego, modernizację systemu 
wentylacji, instalację gazową zewnętrzną, rozbiórkę i odtworzenia 
nawierzchni, docieplenie przegrody - podłoga na gruncie, docieplenie 
przegrody - ściany zewnętrzne, opaskę i wjazdy  z kostki betonowej, 
docieplenie ścian fundamentowych, instalację odgromową              

i uziemiającą, wymianę stolarki drzwiowej wraz z wrotami, docieplenie 
przegrody – stropodach, zakup i montaż tablicy pamiątkowej. 

2 Przebudowa 

kompleksu boisk 

poprzez modernizację 
zaplecza szatniowo- 

sanitarnego w Łasku 
przy ul. Armii Krajowej 

5a 

Dostosowanie bazy sportowej do 

obecnych potrzeb mieszkańców.  
2015-2016 Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016 z udziałem środków 

WFOŚiGW w Łodzi  oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Wykonano: docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

docieplenie posadzek, modernizację systemu grzewczego w tym wymianę 
kotła co., instalacji co., wykonano system wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej, instalację solarną z solarami próżniowymi rurowymi, posadzkę w 
części istniejącej, warstwy wykończeniowe po dociepleniu, instalację 
odgromową i uziemiającą, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych           

i ościeży, instalację ciepłej wody użytkowej. 
3 Uporządkowanie 

gospodarki 

wodościekowej                   
w Gminie Łask 

Inwestycja w aglomeracji  

pow. 15 tys. RLM. W skład projektu 
wchodziły 4 zadania: 

Zadanie 1.  Budowa kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej           

i wodociągu w ul. Kilińskiego                 
i ul. Tylnej w Łasku. 
 

 

 

2015 Zadanie zrealizowane w 2015 r., współfinansowane z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.  

Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej     

i wodociągu w ul. Kilińskiego i ul. Tylnej w Łasku  
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200                
w ul. Kilińskiego o długości 116,59 m – odcinek S11-S26, studnie  kanalizacyjne 

Ø 1200 mm żelbetowe w ilości 4 szt., studzienki kanalizacyjne PVC Ø 425 mm 

w ilości 11szt., odejścia boczne z rur PVC Ø 160 w ilości 19 szt. o długości 
104,89 m; kanał deszczowy PVC Ø 250 w ulicy Kilińskiego o długości 61,06 m 
– odcinek SD19-SD21; kanał deszczowy PVC Ø 315 w ulicy Kilińskiego             
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Zadanie 2. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w ul. Szpitalnej w Łasku 

 

 

 

 

 

Zadanie 3.Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej gminy Łask: zadania 

Wola Łaska i Kolumna.  
 

Zadanie 4. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Kolumnie w ul. 

Brzoskwiniowej. 

o długości 67,79 m  – odcinek SD19-SDI; studzienki deszczowe  Ø 500 w ilości 
11 szt.;  połączenie studzienek deszczowych z kolektorem deszczowym z rur 

PVC Ø 200 – 41,12 m; studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm żelbetowe w ilości 5 
szt.; sieć wodociągową w ul. Kilińskiego, Wąskiej i Tylnej średnicy 
Ø 110 mm   o długości 327,86 m; przyłącza do posesji w ilości 25 szt. 
Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Łasku  
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC w ul. 
Szpitalnej o długości 368,98 m: w tym przebudowano odcinek istniejącej sieci 
ks. 250 o dł. 9,35 m oraz wybudowano odejścia boczne dn 160 m PVC w 

obrębie pasa drogowego zakończone korkiem na granicy posesji - 11 szt.             

o długości 55,05 m . Na sieci zainstalowano studzienki betonowe Ø 1000 mm 
- 5 szt. oraz studzienki PVC/PP Ø 425 mm 5 szt.  
Zadanie nr 3 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask, zadania: 
Wola Łaska i Kolumna 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to 132,60 m     

oraz przykanalików do granic posesji 20,1 m.  

Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolumnie w ul. 

Brzoskwiniowej 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to 170,52 m oraz 
przykanalików do granic posesji o długości 84,87m.  

4 Przebudowa dróg 
gminnych  

Poprawa układu komunikacyjnego w 
gminie Łask: 
1.Budowa drogi gminnej  

   Mauryca -Teodory, 

 

2. Budowa drogi w Orchowie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 1.Zadanie zrealizowane w 2017 r.  

W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej  nr 103209E 

Mauryca –Teodory od km 0+000 do 1+627, wykonano nawierzchnię 
bitumiczną.  
 

2. Zadanie zrealizowano w latach 2014-2018.                                                 

W I etapie (2014) wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni na odcinku     
o dł. ok. 1.063,20 m z obustronnym krawężnikiem i jednostronnym 

chodnikiem z kostki betonowej wraz z wjazdami, drenaż francuski, zbudowano 
zbiornik retencyjno-odparowujący z ogrodzeniem. W 2016 roku wykonano     
II etap - przebudowano odcinek drogi o długości 1273 m, nawierzchnia z 
asfaltobetonu, wykonano wjazdy 59 szt., chodnik z kostki betonowej o 

długości 793m.  W III etapie w roku 2018 wybudowano odcinek drogi     

o długości 877,67 m o nawierzchni z asfaltobetonu, zjazdy na posesje z tłucznia 
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3. Budowa ulic wraz z 

odwodnieniem na osiedlu Ostrów           
w Łasku, 
 

 

4. Przebudowa drogi gminnej   

103212E we wsi Rokitnica, 

 

5. Przebudowa drogi gminnej   

Nr 103362E Łask- Wola Łaska,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Budowa drogi w Kolonii Bilew,  

 

 

 

7. Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej 

w Łasku. 

- 19 szt o pow. 719,80 m2, wykonano pobocza z kruszyw łamanych - 1462,50 

m2, przepusty PEHD Ø 400 mm pod zjazdami - 123,00 m.  

 

3. Zadanie zakończone w 2017 roku 

W ramach zadania przebudowano drogi o dł. 2821 mb  (356 mb nawierzchnia 
z kostki, 2 465 mb nawierzchnia bitumiczna) wykonano chodniki i zjazdy na 

posesję z kostki betonowej. Wykonano także kanalizację deszczową o dł. 
792,80.  

 

4. Zadanie zrealizowane w 2016 r.  

Wykonano drogę o długości 3451,85mb, nawierzchnia z asfaltobetonu.  
 

5. Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.  

Przebudowano drogę na odcinku od km 0+164,10 do km 1+071,71. 
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Wykonano jednostronny chodnik 

o szerokości 2 m na całej długości drogi – nawierzchnia chodnika z kostki 

betonowej o gr. 6 cm, wjazdy do granic posesji  o nawierzchni z kostki 

betonowej o gr. 8 cm.  

Wykonano jednostronne pobocze o szer. 0,5 m z kruszywa łamanego 
dolomitowego. Umocniono rowy płytami ażurowymi o grubości 10 cm. 
Zamocowano dwa progi zwalniające wraz z towarzyszącym oznakowaniem 
pionowym. Usunięto kolizję z liniami kablowymi i z siecią teletechniczną. 
 

6. Zadanie zrealizowane w 2017 r.  

Wybudowano drogę o długości 2141 m o nawierzchni asfaltobetonowej, rowy 
przydrożne 938 m. Zadanie dofinansowane z Programu rozwoju gminnej               

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 258.393 zł 
i dotacją z Powiatu Łaskiego kwotą 131.780,43 zł. 
7. Zadanie zrealizowane w 2016 roku. 

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o dł. 170 mb i szerokości 5,5 m                                   
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Zjazdy i dojścia do posesji                    
z kostki betonowej, wymieniono przepust drogowy o dł. 20 m oraz                         
2 wpusty uliczne, odmulono rów przydrożny w obrębie przepustu.  
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5 Budowa ścieżek 
rowerowych  

Rozwój układu komunikacyjnego w 
gminie Łask, budowa ok. 10 km 
ścieżek.  

2017-2020 W trakcie realizacji  

W 2018 r. w ramach przebudowy ul. Przemysłowej w Łasku wykonano ścieżkę 
rowerową o dł. 186 m oraz ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej - przy 

ulicy Lutomierskiej  o dł. 520 mb i przekazano zarządcy drogi.   
 

6 Modernizacja 

transportu 

publicznego 

 

W ramach zadania planuje się m.in. 
zakup autobusów  (na biopaliwa)-14 

szt., utwardzenie terenu bazy ZKM 

(w tym parking dla rowerów 
„Bike&Ride”), budowę węzła 

przesiadkowego     (teren przy PKP w 

Kolumnie), budowę zatok 
przystankowych , zakup i montaż 
wiat przystankowych, przebudowę 
ul. Sikorowej i Orlej we 

Wronowicach, przebudowę ul. 
Szkolnej i ul. Lutomierskiej w Łasku. 
Nowy tabor będzie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dzięki nowym autobusom nastąpi 
ograniczenie szkodliwości emisji 
spalin na środowisko naturalne.   
 

2016-2019 Realizacja w latach 2018-2020.  

W 2018 r. wykonano ścieżkę rowerową przy ulicy Lutomierskiej  o dł. 520 mb  

oraz dokonano odbioru 6 szt. autobusów niskoemisyjnych oraz wykonano 
węzeł przesiadkowy „B&R”, „P&R”  przy rondzie przy dworcu PKP w 

miejscowości Łask-Kolumna. 

Cały projekt obejmuje budowę węzła przesiadkowego „B&R”, „P&R”  przy 

rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask-Kolumna, przebudowę          
ul. Szkolnej w Łasku, przebudowę ul. Sikorkowej i ul. Orlej we Wronowicach, 

zagospodarowanie działki, na której zlokalizowana jest siedziba Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz budowę węzła przesiadkowego               

„B&R”, „P&R” na terenie bazy ZKM w Łasku, przebudowę ul. Lutomierskiej w 
zakresie budowy ścieżki rowerowej, zakup i montaż 26 wiat przystankowych 

na terenie miasta i gminy Łask, zakup i montaż 36 znaków pionowych D-15, 

budowę 3 zatok autobusowych przy drogach utwardzonych, montaż 4 tablic 

dynamicznych informacji pasażerskiej, zakup 14 szt. nowych niskoemisyjnych 

autobusów. Projekt jest realizowany z udziałem środków RPO WŁ na lata 

2014-2020 w partnerstwie w Powiatem Łaskim. 
Na dzień sporządzania Raportu wszystkie 14 szt. autobusów zostało  
zakupionych. 

7 Budowa zbiornika 

wodnego w Łasku  
Budowa zbiornika małej retencji   
(zbiornik jest w Wojewódzkim planie 
małej retencji).  

2016-2019 Zadanie w trakcie realizacji  

Wykonano inwentaryzację przyrodniczą zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk 
przyrodniczych wraz z analizą wyników i propozycją rozwiązań chroniących 
środowisko na obszarze położonym w Łasku, pomiędzy rzeką Grabią, drogą 
wojewódzką, a bocznicą kolejową oraz badania i ekspertyzy w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy udziale środków (dotacji) 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Ponadto w listopadzie 2018 roku podpisano umowę na opracowanie koncepcji 

programowo-przestrzennej zbiornika wodnego Łask z terminem realizacji do 
31 lipca 2019 r.  
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8 Modernizacja 

oczyszczalni ścieków 
oraz rozbudowa i 

modernizacja 

kanalizacji na terenie 

Gminy Łask 

Przedmiotowy projekt obejmuje 

Zadanie 1:Rozbudowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Łasku- zwiększenie przepustowości 
obiektu do Qśrd – 8 000 m 3/d                

oraz kompleksowe rozwiązania dla 
gospodarki osadowej z instalacją            

do pozyskiwania biogazu i układem 
skojarzonej produkcji energii 

cieplnej oraz elektrycznej na 

potrzeby oczyszczalni ścieków.  
Zadanie  2. Rozbudowa systemu 

kanalizacji sanitarnej w południowej 
części dzielnicy Kolumna oraz 
budowa kanalizacji tłocznej z 
pompowni przy ul. Modrzewiowej 

do Placu Szarych Szeregów z 
wyłączeniem z eksploatacji 
oczyszczalni ścieków z dzielnicy 
Kolumna - kanalizacja sanitarna o 

długości 4773 m, kanalizacja tłoczna 

o długości 1 490 m wraz                            

z pompownią ścieków oraz 223 

przykanaliki o długości 1519 m.  

 Projekt obejmuje m. in. ulice: 

Wojska Polskiego, Krakowską , 
Katowicką, Śląską, Wakacyjną, 
Toruńską, Sosnową, Świerkową, 
Sandomierską, Armii Ludowej, 
Światowida, Swojską, Spokojną.  
Zadanie 3: Modernizacja kolektorów 
głównych istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w Łasku metodą 

2016-2020 Zadanie w trakcie realizacji                                                                         

W dniu 13 września 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie 

nr POIS.02.03.00-00-00-42/16-00 w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz  w dniu 3 stycznia 2017 

roku umowę nr 3/2017/Wn05/OW-KI-YS/P o dofinansowanie w 

formie pożyczki inwestycyjnej na zabezpieczenie udziału własnego ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.                                                               

Obecnie na dzień 31.03.2019r. 

Zadanie nr 1: Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 
robót – 10.10.2019r. Wartość robót budowlanych 44 290 000 PLN  

Zadanie nr 2: Zadanie zrealizowane zakończone w kwietniu 2019r. – 

wartość robót budowlanych: 7 723 181,07 PLN 

Zadanie nr 3: Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 
robót 16.05.2020r. Wartość robót budowlanych – 7 726 000 PLN 

 Zadanie 4: Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót 
24.07.2019r. Wartość robót budowlanych – 2 019 137,25 PLN 

Zadanie nr 5: Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 
robót 15.10.2019r. Wartość robót budowlanych – 3 208 947 PLN 

Zakończenie i rozliczenie całości projektu: grudzień 2020r. 

Wartość całkowita (roboty budowlane + nadzór) zadania zgodnie z 
umową o dofinansowanie: 67 545 429,50 zł. 
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bezwykopową- remont 7 110 m  

istniejących kolektorów głównych 
kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Łask.  

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250 w 
Ostrowie obejmującej 1965 m 

kanalizacji sanitarnej oraz 65 

przykanalików o łącznej długości             
278 m.  

Zadanie 5 : Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV Ø200 w Łasku w 
ulicy Widawskiej i Zachodniej z 

odejściem do ulicy Prusa obejmujący 
1120 m  kanalizacji sanitarnej oraz 

446 m kanalizacji tłocznej z 
pompownią ścieków.  

9 Modernizacja Ujęć 
wody dla miasta Łask 
oraz Stacji Uzdatniania 

wody w Ostrowie 

Poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez poprawę 
jakości wody pitnej i zapewnienie 

ciągłości w dostawie wody poprzez 
zmniejszenie awaryjności 
modernizowanych urządzeń.   

2015-2020 Planowane jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego                 

na przeprowadzenie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie.  

10 Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w 

granicach aglomeracji 

Łask 

Poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w Kolumnie, 

Woli Łaskiej i Ostrowie ( ok. 7 km 

sieci) 

 

2016-2020 W trakcie realizacji – zakończenie w 2019 r. 
W 2018 roku w ramach zadania wykonano: odcinek kanalizacji sanitarnej (od 

studni S5 do studni S5.3) z rur PVC Ø 200 mm o długości 124 m oraz odejścia 
boczne w granicach pasa drogowego Ø 160 - 3 szt. o długości 21 m. 
Kontynuacja robót budowlanych w 2019 r. Przewiduje się wykonać odcinek 
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2532,35 m wraz z odejściami bocznymi do 
granicy posesji o długości ok. 737,55 m oraz odtworzeniem nawierzchni dróg.  

11 Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

na terenach wiejskich: 

Wronowice, Gorczyn.  

Poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Gorczynie i 

we Wronowicach.  

2014-2020 Gorczyn - w 2018 r. zrealizowano I etap inwestycji 

W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną z rur  PVC-U  o łącznej 
długości 1161,65 m, w tym: Ø 250 mm - 1149,55 m i Ø 200 mm - 12,10 m oraz 
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przyłącza do posesji w granicy pasa drogowego - 30 szt. o łącznej długości 
166,01 m.  

Wronowice - w r. 2015 zrealizowano I etap  

Wykonano kanalizację sanitarną  110 PE  - 1725,81 mb, ks 200 PVC - 1806,84 

mb, ks 160PVC - 173,78 mb.  

Na II etap opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, planowana 

realizacja w latach 2019/2020.  

 

12 Siłownie na powietrzu  Budowa 5 siłowni na terenach 
sportowo- rekreacyjnych.  

 

2017-2020 Zadanie zrealizowane w 2018 r.  

W ramach zadania powstało 5 nowych siłowni zewnętrznych: na terenie 
skateparku, przy ul. Mickiewicza, za Łaskim Domem Kultury,  przy Orliku na 
osiedlu Przylesie, na terenie ZSO w Kolumnie. Zadanie zrealizowane przy 

udziale środków z PROW na lata 2014-2020.  

 

13 Rewaloryzacja 

obszarów miejskich 

Zadanie 1: Rewaloryzacja 

Zabytkowego Parku Miejskiego w 

Łasku. 
 

 

 

 

 

 

Zadanie 2: Zagospodarowanie 

terenu Ogródka Jordanowskiego 

 

2015-2020 1.Zadanie zrealizowane w latach 2015-2017  

Z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego 
Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji 

zabytkowych parków – II edycja wykonano odbudowę i odnowę urządzeń 
wodnych, roboty, remont istniejących alejek, budowę nawierzchni alejki 
żwirowo-gliniasto-piaskowej po starym śladzie, budowę nawierzchni alejki 
żwirowo-gliniasto-piaskowej – nowa, budowę nawierzchni alejki żwirowo-

gliniasto piaskowej w systemie grobli, budowę pomostu drewnianego, 
budowę schodów na skarpie, urządzenie zieleni i nasadzenia, cięcia 
pielęgnacyjne, montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci). 
2.Zadanie zrealizowane w 2018 r.  

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, nowe alejki 
z niesortu granitowego oraz odnowiono istniejące alejki, wykonano chodnik 
z kostki betonowej, alejkę z kostki granitowej, zamontowano i uruchomiono 

fontannę. Zamontowano 23 ławki stalowe z oparciem, 8 koszy na śmieci oraz 
2 kosze na psie odchody z dystrybutorem. 

 

14 Rewitalizacja dzielnicy 

Kolumna  

Zachowanie charakterystycznej 

architektury, rewitalizacja budynków 
dzielnicy. 

2016-2020 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności.  
W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie 

środków i oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu. 
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Zaproponowana przez Urząd Marszałkowski kwota, niższa niż przewidywały 
pierwotne reguły konkursu, nie została zaakceptowana przez organy Gminy 
Łask.  

15 Program „ Łask 
Miastem Róż „ 

Tworzenie regionalnego produktu 

turystycznego celem promocji gminy 

wśród mieszkańców regionu.  
 

2016-2020 Coroczna organizacja Festiwalu Róż. 
Założono 14 szt. rabat różanych.  

W roku 2018  wykonano ogród tematyczny – „Ogród Różany” na os. Przylesie  

16 Rewitalizacja budynku 

kamienicy przy pl. 11 

Listopada 1 w Łasku 
wraz z 

zagospodarowaniem 

przyległego terenu. 

Rewitalizacja kamienicy przy Placu 

11 Listopada 1, Przebudowa ul. 

Kościelnej i Placu Dąbrowskiego w 
Łasku.  

2016-2020 Zadanie w trakcie realizacji  

Wykonano: badania geotechniczne gruntu dla przebudowy budynku przy 

Placu 11 Listopada 1; opracowanie naukowo-historyczne wraz z  oceną 
wartości kulturowych kamienicy przy placu 11 Listopada 1 w Łasku, program 
funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności. 
W roku 2017 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na pozyskanie 
środków i oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu.  

Zaproponowana przez Urząd Marszałkowski kwota, niższa niż przewidywały 
pierwotne reguły konkursu, nie została zaakceptowana przez organy Gminy 

Łask.  
W związku z powyższym roku 2019 gmina ogłosiła przetarg na 

zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji budynku przy Pl. 11 Listopada 1 

wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. 

Warszawskiej 2 w Łasku oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy 
budynkami przyległymi. Ponadto złożony został wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa 
łódzkiego czyli dla kamienicy przy Placu 11 Listopada 1.  

17 Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 

gminy Łask. 

Wykorzystanie alternatywności 
źródeł energii dla oświetlenia dróg 
gminnych  ze szczególnym 
uwzględnieniem skrzyżowań i 
przejść dla pieszych.   
 

2017-2020 W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę 
hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych przy drogach gminnych w 

miejscowości Wydrzyn. Realizacja zadnia w r.2019. 
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023  
przyjęty uchwałą Nr XXVIII/298/2017  

 

Podstawowym celem programu rewitalizacji jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 
prowadzącym do degradacji wewnętrznych obszarów gminy, zapobieganie zjawiskom 
kryzysowym, aktywizacja społeczna i gospodarcza, ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości. Kluczowym elementem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla gminy Łask jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie 
obszaru rewitalizacji. Wyznaczając obszar zdegradowany skupiliśmy się na terenach,                            

na których występuje największa ilość zjawisk negatywnych  ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów społecznych. Obszar zdegradowany obejmuje min. Łask, Kolumnę,  sołectwa 
Ostrów, Wiewiórczyn oraz Borszewice. Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 
213,4 ha co stanowi 1,5% powierzchni gminy. Na obszarze tym zamieszkuje ok. 9,5 % populacji 

gminy. 

 

Obszar rewitalizacji składa się z 6 podobszarów:  
• Podobszar 1 – Łask Centrum  
• Podobszar 2 – Wiewiórczyn 

• Podobszar 3 – Łask Rzeka Grabia 

• Podobszar 4 – Kolumna 

• Podobszar 5 – Borszewice 

• Podobszar 6 – Ostrów 

Prognozowane rezultaty działań to: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu poprzez wzmocnienie aktywności 
społecznej mieszkańców, wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej oraz funkcjonalności 
budynków, prowadzenie działań podnoszących efektywność energetyczną budynków oraz 
promocja postaw niskoemisyjnych. 

 

Zadania ujęte w LPR przewidziane są do realizacji nie tylko przez Gminę Łask, ale także inne 
podmioty jak: Powiat Łaski, wspólnoty mieszkaniowe, Parafię Rzymskokatolicką, właścicieli 
kamienic, prywatnych przedsiębiorców oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy.  
Finansowanie projektów przewidziane jest ze środków publicznych (budżet gminy, fundusze 
zewnętrzne – krajowe i europejskie) jak i prywatnych.  

 

Dla realizacji celów Strategii Gmina Łask w 2017 roku złożyła wniosek o pozyskanie 
dofinansowania dla projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Łask                      

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W zakres projektu wchodziły nw. zadania: 
• Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Łasku  
• Rewitalizacja budynku przy ul. Sejmowej 7 w Łasku  
• Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku  
• „Modernizacja budynku po byłej „ Organistówce” w Borszewicach na  cele świetlicy 

wiejskiej”. 
• Rewitalizacja budynku przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku   
• Rewitalizacja budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku  
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Wniosek przeszedł pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym i znajdował 
się na liście rezerwowej do dofinansowania.  W roku 2018 oczekiwaliśmy na przyznanie 
środków zgodnie z wnioskiem. 
W styczniu 2019 br. Urząd Marszałkowski w Łodzi zaproponował obniżenie poziomu 

dofinansowania z wnioskowanej kwoty 12 976 652,14 PLN do kwoty 5 579 471,13 PLN przy 

zachowaniu niezmiennego zakresu rzeczowo - finansowego. 

Rada Miejska w Łasku, na wniosek Burmistrza, nie wyraziła zgody na realizację projektu  
na obniżonym poziome dofinansowania, tj. z 85 %  do 36,54 % wydatków kwalifikowanych 
projektu.     

Obecnie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji budynku                             

przy Pl. 11 Listopada 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budynku przy                             

ul. Warszawskiej 2 w Łasku oraz modernizacji podwórka zawartego pomiędzy budynkami 
przyległymi.  
Ponadto złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków 
Województwa Łódzkiego, dla kamienicy przy Placu 11 Listopada 1. Jako alternatywę  

do dofinansowania z RPO planuję się uzyskanie dotacji /refundacji ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Zabytków oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.    
 

 

5.2  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                          
i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 r. przyjęty Uchwałą Nr XXVII/291/2016 

 
Cele, których realizacji sprzyjać ma powyższy dokument to: 

• wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy 

• ułatwienie procesów decyzyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji energetycznych 

na terenie gminy, w szczególności odnawialnych źródeł energii 
• ułatwienie procesów decyzyjnych w zakresie wyboru źródeł  energii w obiektach 

prywatnych i publicznych 

 

Sektor ciepłownictwa  

Źródłem zaopatrzenia w energię cieplną dla gminy Łask są indywidualne systemy grzewcze 

zaspokajające potrzeby własne domu lub mieszkania oraz ciepło sieciowe dostarczane przez 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o . w Łasku 

Działalność PEC Sp. z o. o w Łasku  w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła 
regulowana jest przepisami prawa energetycznego i ze względu na wielkość potencjału 
produkcyjnego podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Uzyskanie 
koncesji pociąga za sobą obowiązek przygotowania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, a następnie do stosowania „Taryfy dla ciepła”. 
Wyprodukowana energia cieplna pochodzi z własnych obiektów kotłowych. 

 

PEC Sp. z o.o. w Łasku eksploatuje 4 kotłownie zasilane węglem kamiennym i 5 zasilanych 
gazem ziemnym na osiedlach: 

Osiedle Sobieskiego: 

- kotłownia nr 2 ul. Polna 1 – zasilana gazem ziemnym i olejem opałowym, 
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Osiedle Batorego: 

- kotłownia nr 3 ul. Batorego 11 – zasilana gazem ziemnym i olejem opałowym, 
- kotłownia nr 4 ul. 9 Maja 69 – pełniąca funkcje grupowego węzła cieplnego, 
- kotłownia nr 11 ul. 9 Maja 71 – zasilana węglem kamiennym, 

Osiedle Mickiewicza: 

- kotłownia nr 12 ul. 1 Maja 2 – zasilana gazem ziemnym i olejem opałowym, 
Osiedle MON: 

- kotłownia nr 9 (szczytowa) ul. Wróblewskiego 5– zasilana węglem kamiennym, 

- kotłownia nr 10 ul. Pułaskiego 1– zasilana węglem kamiennym, 

Osiedle Przylesie: 

- kotłownia nr 5 ul.Jarzębinowa 2–pełniąca funkcję grupowego węzła cieplnego, 
- kotłownia nr 8 ul. Jodłowa 2 – zasilana węglem kamiennym, 
- kotłownia nr 14 ul. Orzechowa 2 – zasilana gazem ziemnym i olejem 

  opałowym, uruchamiana na okres letni lub w sezonie przy silnych mrozach, 

- kotłownia nr 15 ul. Szkolna 1 – zasilana gazem ziemnym i olejem opałowym. 
Spółka jest właścicielem budynków kotłowni (oprócz K-15), kominów, maszyn, urządzeń 
stanowiących część technologiczną, a także sieci przesyłowych.  
 

Wielkość sprzedaży ciepła na potrzeby CO i CWU w latach 2016-2018 (GJ) 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

C.O. 74.140,28 76.727,80 72.400,31 

CWU 31.011,81 31.128,18 30.452,56 

Razem 105.152,09 107.855,98 102.852,87 

 

Moc zamówiona przez odbiorców: 
na 31.12.2016 r. wynosiła 17,08146 MW,  
na 31.12.2017 r. wynosiła 17,133622 MW, 

na 31.12.2018 r. wynosiła 16,275437 MW. 
 

Długość sieci ciepłowniczej - 12.410  km. 

Liczba obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej - 168 szt. 

 

W 2018r. zostały przyłączone nowe obiekty: Żłobek Gminny w Łasku oraz dwa nowo 
wybudowane bloki Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Batorego. 

 

Spółka opracowała w 2018 roku koncepcję modernizacji sieci ciepłowniczej i kotłowni                             

K-9 i K-10 węglowych na kotłownie gazową na Osiedlu MON. Modernizacja będzie polegać  
na likwidacji kotłowni K-10 i przebudowie K-9 przy zmianie źródła zasilania z paliwa stałego 
(węgla) na gazowe. 
 

Sektor elektroenergetyczny  

Plan rozwoju PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź- Teren w latach 2017-2022 w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energie elektryczną, przewiduje  

na terenie Gminy Łask przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców IV i V 

grupy przyłączeniowej o łącznej mocy 9000 kW.  
W celu przyłączenia tych odbiorców planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej 

obejmująca: 
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-budowę czterech stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

-budowę 1 km linii średniego napięcia 15kV 

-budowę 14 km linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV 

-budowę 700 przyłączy o długości łącznej około 18 km 

-modernizację napowietrznych linii 
-modernizację sieci elektroenergetycznej SN i NN 

 

Sektor paliw gazowych  

Z danych pozyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa SP. z o. o  Oddział w Warszawie Zakład 
w Łodzi wynika, że w najbliższym czasie będą realizowane nowe sieci gazowe, nie przewiduje 
się natomiast modernizacji sieci. 

 

5.3  Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego                      

dla Gminy Łask na lata 2016 – 2021 z perspektywą do 2025 r.,  
przyjęty Uchwałą Nr XXIII/259/2016.  

 

Funkcję operatora publicznego transportu zbiorowego w Gminie Łask pełni                             
Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.   

ZKM w Łasku świadczy także usługi przewozowe na terenie gmin sąsiednich, z którymi Gmina  
Łask posiada zawarte porozumienia międzygminne w sprawie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego - Gminą Zelów, Gminą Dobroń, Gminą Buczek oraz Miastem Pabianice.  

Działanie to umożliwia komunikację międzygminną oraz zaspokajanie potrzeb przewozowych 

mieszkańców. 
 

Dane z Zakładu Komunikacji Miejskiej za rok 2018 : 
- liczba obsługiwanych linii komunikacyjnych - 7 

- liczba kilometrów wykonana na wszystkich liniach komunikacyjnych  - 601.226,30  

- liczba przewiezionych pasażerów - 641.585  

- wpływy ze sprzedaży biletów - 1.069.905,00 zł 
 

Na terenie Gminy Łask znajdują się 102 przystanki komunikacyjne, z tego: 

43 przystanki Gminy Łask 

29 przystanków Powiatu Łaskiego 

30 przystanków Województwa Łódzkiego 

 

W 2018 roku Gmina Łask rozpoczęła realizację projektu modernizacji transportu publicznego, 

który zostanie całkowicie wykonany do 2020 roku. Projekt obejmuje m.in.: 

• zakup 14 szt. niskoemisyjnych autobusów – wszystkie autobusy zasiliły już tabor ZKM  
• budowę trzech zatok autobusowych – realizacja planowana w r. 2019 

• zakup i montaż 26 wiat przystankowych oraz 36 znaków D-15 – realizacja planowana 

w r. 2020 

• przebudowę dróg na terenie gminy ( ul. Sikorowej i Orlej we Wronowicach  

oraz ul. Szkolnej i Lutomierskiej w Łasku - realizacja w r. 2018/2020 ) 

Powyższe działania wpłyną na poprawę jakości transportu zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Nowe autobusy przyczyniają się również do spełniania potrzeb przewozowych 
osób niepełnosprawnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko 
naturalne i warunki życia mieszkańców.  
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5.4  Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask 

na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Nr XXV/272/2016  

 

Świadczenie usług w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz świadczenie usług                 
w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Łask wykonuje Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej.  

Zakład odpłatnie wykonuje zadania statutowe, pokrywając koszty swojej działalności                                         
z przychodów własnych, które stanowią przede wszystkim czynsze z tytułu najmu lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask. 
Zakład w celu jak najlepszego wykonywania swoich zadań statutowych oraz racjonalnego 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym, Gminy Łask realizuje je zgodnie z Wieloletnim 
programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask. 
Program określa wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Łask, jego stan techniczny                            

oraz dostosowanie do niego remontów i modernizacji zasobów. 
Program przewiduje, że w celu realizacji zadań własnych Gmina Łask będzie podejmować 
wszelkie działania w celu utrzymania posiadanego zasobu mieszkaniowego na takim poziomie, 

aby umożliwiał on tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej.   
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy dla realizacji nowego budownictwa 
mieszkaniowego, a także wzrastającą liczbę osób oczekujących pomocy gminy w zakresie 
zapewnienia lokalu mieszkalnego, w dalszym ciągu realizowana będzie zasada, iż w pierwszej 
kolejności wykonywane będą zadania wynikające dla gminy wprost z ustawy o ochronie praw 
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczące 
zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz tymczasowych pomieszczeń. 

Program wskazuje kierunki, jakie powinny być realizowane w celu poprawy racjonalnego 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask.  

Wobec powyższego w 2018 r. podejmowano następujące działania: 
• likwidacja dysproporcji między powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez 

lokatorów zasobów komunalnych, liczbą osób w nich zamieszkałych, a dochodami  
ich gospodarstw domowych i możliwościami regulowania opłat związanych z najmem  
lokalu, 

• dokonywano napraw i remontów lokali zdanych przez dotychczasowych najemców                 

w ramach własnych środków finansowych i oddawano je w najem, 
• wypowiadano umowy najmu lokali mieszkalnych osobom, które nie stosują się  

do regulaminu porządku domowego, nie zamieszkują w lokalu przez okres dłuższy niż 
12 m-cy, nie uiszczają opłat przez co najmniej 3 pełne okresy rozliczeniowe,  

• przeznaczono teren gminny pod budownictwo mieszkaniowe  

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Łask na dzień 31.12.2018 r. to 657 lokale mieszkalne o łącznej 
powierzchni 25.667,94 m2 : 

• 492  lokale (w tym 32 socjalne) w 69 budynkach administrowanych przez ZGM, 

• 3  lokale znajdujące się w budynkach nie będących w administrowaniu ZGM, 

• 162 lokale o łącznej powierzchni 6.893,94 m2 w 25 budynków będących wspólnotami 
mieszkaniowymi z udziałem Gminy Łask (zarządzane przez ŁSM, EKO-WIATR).  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania - 39  m2  
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Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Łask w 2018 r. uległa zmniejszeniu o 37 lokali 

mieszkalnych, poprzez: 

• wykup lokali przez ich dotychczasowych najemców ( 7 lokali ), 
• wyłączenie z użytkowania lokali ze względu na zły stan techniczny (24 lokale), 

planowaną zmianę funkcji przeznaczenia budynku dotyczy budynku przy  
Pl. 11 Listopada 1 ( 6 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe).  

 

Przydział lokali mieszkalnych w roku 2018 : 

W roku 2018 Komisja Mieszkaniowa rozpatrywała 64 wnioski złożone w roku 2017. Na liście 
do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny znajdowało się 27 rodzin, a na liście osób  
na lokal socjalny umieszczono 3 osoby.  

Na dzień 31.12.2018 r. przydzielono 7 lokali komunalnych oraz 3 lokale socjalne z aktualnych 

list oraz 13 lokali dla osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny 
z lat ubiegłych tj. ogółem przydzielono 23 lokale.  
W 2018 r. odzyskano od dotychczasowych najemców 23 lokale.  
W 2018 r. dokonano również 6 zamian między lokatorami.  
Przydział lokalu socjalnego dla osób z wyrokami sądu następuje poza kolejnością listy i jest 
realizowany na bieżąco, aby nie narażać Gminy Łask na płacenie odszkodowania z tytułu 
niedostarczenia takiego lokalu. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku utrzymuje w rezerwie średnio 10 lokali 
mieszkalnych, w tym 5 lokali socjalnych niezasiedlonych, na sytuacje, gdy jest potrzeba pilnego 

przydziału lokalu w przypadku eksmisji, oraz w przypadku zdarzeń losowych (np. pożar, 
wyłączenie budynku/lokalu z użytkowania przez nadzór budowlany ze względu na zły stan 
techniczny). 

 

Stawki bazowe czynszu, obowiązujące od 01.04.2018 r.: 

• 3,80 zł/m2 od czynszu lokali mieszkalnych, gdzie umowy są zawierane na czas 

nieokreślony (stawka ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w zależności  
od standardu zajmowanego lokalu), 

• 1,40 zł/m2 od czynszu lokali socjalnych, 

• 1,20 zł/m2 od czynszu za pomieszczenie tymczasowe. 

  

Należności wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na dzień 01.01.2018 r. z tytułu 
opłat czynszowych (tj. czynsz, woda, śmieci, należności z tyt. wyroków sądowych) wyniosły 
ogółem 739.874,42 zł, a na dzień 31.12.2018 r. - 710.342,99 zł. 
Największe zadłużenie z tytułu opłat czynszowych posiada dziesięć rodzin, których łączna 
kwota stanowi 204.030,45 zł. 
Należności sądowe tj. uzyskane wyroki sądowe na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 406.748,85 zł. 
w tym: należność główna 299.733,13 zł., odsetki 107.015,72 zł. Należności te spłacane                             

są w znacznym stopniu przy udziale komornika. 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w 2018 r. w celu zmniejszenia zaległości z tytułu 
opłat czynszowych podejmował następujące działania: 

• wezwania do zapłaty - 68,  

• wypowiedzenie umowy najmu - 27,  

• zamiany mieszkań między lokatorami - 6,  

• pozwy do sądu nakazy zapłaty - 11,  
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• pozwy do sądu eksmisje - 6,  

• podpisane porozumienia dotyczące rozłożenia zaległości na raty - 5,  

• odpracowywanie zaległości - 1 osoba,  

• brak wymiany stolarki okiennej i wykonywania napraw w lokalach zadłużonych. 
 

Należności wobec ZGM w Łasku w 2018 r., pomimo wzrostu przypisu czynszu i wzrostu cen 
mediów w niewielkim procencie spadły, w stosunku do lat ubiegłych. Najskuteczniejsze 
metody windykacji należności, działające w 2018 r. na ich zmniejszenie, to wypowiedzenia 

umów najmu, zamiany mieszkań, porozumienia dotyczące rozłożenia zaległości na raty. 
 

Formą pomocy dla lokatorów mieszkających w zasobach gminnych, jest system dodatku 
mieszkaniowego, który przyznawany jest przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łasku. W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 336.682,62 zł. 
   

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku otrzymuje z budżetu gminy dotację przedmiotową 
w formie dopłaty do 1 m² powierzchni mieszkalnej lokali stanowiących zasób mieszkaniowy 
Gminy Łask, z przeznaczeniem jedynie na remonty, materiały budowlane, przeglądy 
techniczne dotyczące powyższych lokali.  
W roku 2018 przyznana kwota dotacji wynosiła 332.000,00 zł. Udział dotacji przedmiotowej 

w stosunku do przychodów ogółem stanowił 13,9 %. 
 

W 2018 r. z powyższej dotacji przedmiotowej wykonano następujące prace: 
• wymiana stolarki okiennej  - 61 szt., 

• docieplenie budynków - ul. Wojska Polskiego 27 (ściany szczytowe), ul. Szkolna 11 

             w Wiewiórczynie, ul. Lubelska 12 (ściana frontowa), 
• postawienie nowych komórek lokatorskich - ul. Wojska Polskiego 16 (6 szt.),  

             Plac Szarych Szeregów 5 (1 szt.), 
• modernizacja instalacji elektrycznej i wyniesienie układów pomiarowych energii  

             elektrycznej na zewnątrz budynku - ul. Tuwima 24, ul. Jagiełły 10, ul. Szkolna 11 

             w Wiewiórczynie,           
• prace dekarskie, konserwacja i usuwanie awarii na dachach – ul. Lutomierska 9,  

             ul. Lubelska 10 i 12, ul. Sosnowa 1, ul. Toruńska 23, ul. Wileńska 1, ul. Wileńska 25, 
             ul. Katowicka 1, ul. Wczasowa2, ul. Torowa 14, 

• kompleksowy remont dachu - ul. Piotrkowska 25, ul. Piękna 6, ul. Torowa14, 

ul. Kilińskiego 69C,              
• malowanie klatki schodowej  - ul. Jagiełły 10, 
• przeglądy okresowe budynków (5 - letnie budowlane). 

 

Ponadto z dotacji przedmiotowej: 

• zakupiono materiały do prac hydraulicznych (podłączenia pionów kanalizacyjnych), 

elektrycznych (wymiany instalacji elektrycznej w lokalach), stolarskich (wymiana 

podłóg w lokalach), murarskich (naprawy schodów), materiały do prac dekarskich 
(papa termozgrzewalna), materiały do dociepleń budynków (styropian, wełna 
mineralna), 

• regulowano zwiększony fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych                             

z udziałem Gminy Łask, gdzie wykonane były termomodernizacje budynków - kwota  

ta wyniosła ogółem 19.794,51 zł. 
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Część prac dotyczących różnego rodzaju napraw, konserwacji bieżącej, usuwanie awarii   
na budynkach i lokalach będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Łask, zakup materiałów 
do prac budowlanych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku finansuje z przychodów 
własnych. 
Potrzeby remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy Łask obejmują                             
w większości budynki wykonane w starych technologiach, o nienajlepszym stanie technicznym 
i długim okresie użytkowania. Celem remontów i modernizacji zasobu Gminy Łask jest 

utrzymanie stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi 
i mienia, ochrona zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach, zapewnienie użytkowania  
budynków, pomieszczeń i urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, utrzymanie właściwego stanu 

estetycznego budynków. 
  

Mając na uwadze powyższe, Gmina Łask w 2018 r. podjęła działania mające na celu 
rozważenie możliwości budowy budynku komunalnego, dlatego też wpisano działkę w obrębie 
ul. 9 Maja i ul. Żytniej do Krajowego Zasobu Nieruchomości, aby skorzystać z rządowego 
programu „Mieszkanie +”. 
 

 

 

5.5  Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 

 2022-2025 dla gminy Łask, przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 

 

Program wytycza najważniejsze kwestie dotyczące działań programowych dla Gminy Łask 
wynikających z analizy stanu i zagrożeń środowiska.  
W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu środowiska i infrastruktury gminy, wskazano 10 
obszarów interwencji, w ramach których wyznaczono cele do realizacji: 

• Poprawa jakości powietrza na terenie gminy do wymaganych standardów. 
• Minimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 

akustycznego środowiska. 
• Utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola 

elektromagnetycznego. 

• Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 
• Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem bieżących potrzeb 

modernizacyjnych i inwestycyjnych. 

• Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

• Ochrona gleb. 

• Dalszy rozwój gospodarki odpadami. 
• Ochrona różnorodności biologicznej. 
• Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii. 

 

Celom odpowiadają kierunki i określone zadania przewidziane do realizacji.  

 

Wykaz zadań wskazanych w powyższym dokumencie, które zrealizowano w roku 2018  
lub  podjęto ich realizację przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela Nr 9  

Wykaz zadań wynikających z POŚ realizowanych w 2018 r. 

 Zadania Stopień realizacji w 2018 r. 
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku Przyznano 67 dotacji w łącznej kwocie 496.236,98 zł. 
Montaż OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej 
w Łasku 

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we 
Wrzeszczewicach 

Zlecono aktualizację kosztorysów 

Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach Opracowano audyt energetyczny 

Optymalizacja zakupu energii elektrycznej Realizowane na bieżąco 

Modernizacja transportu publicznego 

Projekt wieloletni do realizacji 2018-2020. W ramach projektu w 2018 r. wykonano 

ścieżkę rowerową przy ulicy Lutomierskiej o długości 520 mb oraz dokonano odbioru                 
6 szt. autobusów niskoemisyjnych oraz wykonano węzeł przesiadkowy „b&r”, „p&r”  
przy rondzie przy dworcu PKP w miejscowości Łask-Kolumna. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Bałuczu 

Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonano prace 

związane z termomodernizacją ścian osłonowych, wymieniono okna i drzwi 
zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe i wykonano izolację dachu. 
Wyremontowano część klas i łazienek w obiekcie, wymieniono oświetlenie tradycyjne 
na LED. Przeprowadzony został remont kotłowni, instalacji c.w.u. oraz c.o. 

Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy 

Stryjewskiej 

Opracowano projekt techniczny 

Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach Opracowano projekt techniczny, realizacja zaplanowana na 2020 r. 

Budowa drogi w Orchowie 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano następujące prace: roboty 
pomiarowe, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, zjazdy na posesje z 
tłucznia - 19 szt. o pow. 719,80 m2, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego - 3981,50 

m2, pobocza z kruszyw łamanych - 1462,50 m2, przepusty PEHD Ø 400 mm pod 
zjazdami - 123,00 m, przepust pod koroną drogi - 19,50 m, przestawiono ogrodzenie o 

dł. 15,0 m oraz wykonano regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej 
(studzienki kanalizacyjne i zasuwy wodociągowe) - 38 szt. Łączna długość 
wybudowanej drogi wynosi 877,67 m. 

Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym Opracowano projekt techniczny 

Przebudowa ul. Przemysłowej w Łasku 

Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę ulicy Przemysłowej na odcinku 592m. 
Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, chodniki o powierzchni 676 m², ścieżkę 
rowerową o długości 186 mb, miejsca postojowe o powierzchni 188 m² i utwardzenie 
terenu o powierzchni 250 m². Ponadto w ramach przebudowy ulicy wybudowano 

infrastrukturę podziemną, w tym: kanalizację sanitarną Ø200 mm o długości 127 m, 
kanalizację deszczową o łącznej długości 858,86 m oraz wpusty uliczne i odcinek 
wodociągu o długości 340,21 m. 

Przebudowa ul. Łącznej i Dolnej w Łasku Rozpoczęto prace projektowe. 

Przebudowa ul. Dębowej (od Jodłowej do Cisowej) w Łasku 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano drogę techniczną z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o powierzchni 330 m2, miejsca postojowe z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, chodnik z kostki brukowej betonowej, zjazdy z kostki 

brukowej betonowej, kanalizację deszczową. 

Przebudowa ul. Paderewskiego w Wiewiórczynie 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, warstwy 

konstrukcyjne pod nawierzchnię jezdni i wjazdów, nawierzchnię jezdni z kostki 
brukowej betonowej, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożono 
ściek betonowy. Łączna długość - 234 m. 

Przebudowa ul. Kopernika w Łasku 

Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania 
wykonano drogę o długości 402,45m z jezdnią o szerokości 5,0 m, chodnik o szer. 2,00 
m na całej długości przebudowywanego odcinka drogi z kostki betonowej, drenaż 
francuski na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, 8 studni chłonnych,                 
13 zjazdów do działek (w tym 1 podwójny) z kostki betonowej i próg zwalniający. 

Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku 

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2018-2019. Opracowano 

dokumentację projektową. W ramach zadania w 2018 r. wykonano: odcinek kanalizacji 

sanitarnej z rur żelbetowych WIPRO Ø 800 mm o długości 71,40 m oraz tymczasową 
drogę montażową z płyt betonowych. 
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 Zadania Stopień realizacji w 2018 r. 
Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Anielinie Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi w Zielęcicach 

Opracowano dokumentację projektową (droga nr 103195E i nr103198E).  W ramach 

zadania wykonano drogę nr103198E o długości 773,0 m z jezdnią o szerokości 5,0 m, 
przepusty: pod zjazdami i pod koroną drogi, 19 zjazdów do działek, 2 progi zwalniające. 

Przebudowa drogi w m. Rembów Rozpoczęto prace projektowe 

Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz Rozpoczęto prace projektowe 

Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi gminnej nr 103193E w Kopyści 

Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonano roboty 

rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, jezdnię z mieszanek mineralno-

bitumicznych o pow. 8121,00 m2, przepusty pod drogą i zjazdami, zjazdy z kostki 
betonowej, chodnik z kostki betonowej, pobocze z kruszyw łamanych. 

Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w Anielinie Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w 

Karszewie 

Opracowano dokumentację projektową 

Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - 

Kiki 

Opracowano dokumentację projektową 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zagadnień związanych z lokalizacją 
określonych rodzajów zabudowy na obszarze 
ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask 

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask został przyjęty 
Uchwałą Nr XXIX/379/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25.10.2016 r.  

Przepisy odrębne nie ustalają obowiązku opracowywania planów miejscowych dla 
terenów położonych w obszarze ograniczonego użytkowania. 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego aspektów związanych z promieniowaniem 
niejonizującym w postaci zapewnienia odpowiedniej 
odległości od zabudowań 

Tematyka uchwalonych planów miejscowych w 2018r nie  obejmowała aspektów 
związanych z promieniowaniem niejonizującym w postaci zapewnienia odpowiedniej 

odległości od zabudowań. 

Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach 
kanalizacji deszczowej W4, W9, W10 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: 

- wylot kanalizacji deszczowej W-4: roboty ziemne,  

- wylot kanalizacji deszczowej W-10: roboty ziemne,  

- wylot kanalizacji deszczowej W-9 uzyskano pozwolenie wodnoprawne na 

wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z obszaru zabudowy jednorodzinnej, 

dróg osiedlowych i dróg lokalnych położonych w rejonie ulic Sienkiewicza, Prusa, 

Słonecznej i Broniewskiego w Łasku, do ziemi. 
Kontrola stanu funkcjonowania i obsługi zbiorników na 
ścieki bytowe oraz oczyszczalni przydomowych 

Zadanie realizowane na bieżąco 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Wronowice 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 

DN 200 PVC o długości 423,40m, wraz z przyłączami DN 160 PVC o długości 84,95m, 
zamontowano studnie betonowe DN 1000mm – 7 sztuk, wykonano studzienki 

rewizyjne DN425 – 4 sztuki. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Woli 
Łaskiej i Ostrowie 

Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W 2018 roku w ramach zadania wykonano: 

odcinek kanalizacji sanitarnej (od studni S5 do studni S5.3) z rur PVC Ø 200 mm                       
o długości 124 m oraz odejścia boczne w granicach pasa drogowego Ø 160 - 3 szt.                      

o długości 21 m. 
Podejmowanie działań przeciwdziałających skażeniu gleb 
oraz ich właściwa ochrona w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Tematyka uchwalonych planów miejscowych w 2018r nie  obejmowała problematyki z 
działaniami przeciwdziałającymi skażeniu gleb oraz ich właściwą ochroną w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów 
komunalnych, w tym rozwój selektywnej zbiórki 

Realizowane na bieżąco, usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów na 
terenie całej gminy Łask w roku 2018 świadczyła firma „EKO- REGION” spółka z o.o.            
z/s w Bełchatowie. 
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 Zadania Stopień realizacji w 2018 r. 

Podejmowanie działań związanych z unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest 

W 2018 r. Gmina Łask zrealizowała projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Łask w 2018 r.”. Zadanie obejmowało demontaż, 
przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-

cementowych z 34 posesji o łącznej masie 65,792 Mg. Prace obejmowały zarówno 
demontaż azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych, jak i odbiór z posesji 
wcześniej zdemontowanego azbestu. Koszt całkowity zadania wyniósł 27 692,19 zł, w 
tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 24 922,97 zł.   

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę 
terenów zieleni miejskiej w Łasku” 

Zadanie zrealizowane. Projekt obejmował 8 zadań : 
1 – zagospodarowanie terenu działki nr 497 (bocznica torów kolejowych), 
2 – zagospodarowanie terenu działki nr 49/6 (fragment przy Witamince),  
3 – zagospodarowanie terenu – działka nr 498/1 (fragment) wraz z działką 499 

(fragment) przy kapliczce – zbieg ulic Karpińskiego, Widawskiego i Kwirama), 

4 – zagospodarowanie terenu – działka nr 134/3 (fr. przy SP nr 5), 

5 – zagospodarowanie terenu działki nr 134/8 ogród tematyczny – kolekcja róż 
krajowych i kultywarów; (w ramach zadania wykonano również ścieżki o nawierzchni 
mineralnej przepuszczalnej o łącznej powierzchni 1152 m2oraz zamontowano obiekty 
małej  architektury tj. ławki, kosze na śmieci i trejaże dla krzewów pnących w ogrodzie 
różanym przy ul. Podleśnej, a także wykonano przyłącze wodociągowe oraz hybrydowe 
instalacje solarno-wiatrowe do zasilenia oświetlenia parkowego  – 19 szt.), 

6 - zagospodarowanie terenu nr 179/1, 

7 - zagospodarowanie terenu fr. dz. nr 79/2 i 166 – działki ze stawem, 
8 - zagospodarowanie terenu działki nr 78/1 (fragment), działka 78/2, działka nr 78/3                
– działki na terenie Parku. 

Bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta i 

gminy Łask 

- zakup krzewów róż do nasadzeń uzupełniających (68 szt.) i na działkę nr 43/1 obręb 
nr 20 tzw. ”pasaż przy Policji” (780 szt.) oraz zakup drzew (59 szt.), które zostały 
posadzone na terenie miasta i gminy, 

- koszenie trawników na terenach zieleni oraz pasów zieleni towarzyszącej ulicom (433 
939 m2), 

- cięcia sanitarno-formujące (164 szt.), 
- wycinkę drzew (190 szt.), 
- wycinkę krzewów (352 m2), 
- usunięcie złomów i wywrotów (13 szt.), 
- frezowanie pni (1 szt.), 

- karczowanie pni (25 szt.), 

- formowanie żywopłotów (1196 mb), 
- wykonanie oprysku rabat różanych przeciw chorobom grzybowym preparatem 
Amistar i przeciw szkodnikom preparatem Mospilan, 

- zdemontowanie i wymianę uszkodzonych i połamanych desek na pomostach w Parku 

Miejskim w Łasku, 
- dwukrotne koszenie Parku (pow. 77 190 m2) oraz wykonano prace porządkowe, 
- zakup taśmy mierniczej w ilości 2 szt., sprayu do oznaczania drzew, worków i rękawic 
przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych, nawozu do róż, podłoża pod róże, środków 
ochrony roślin do oprysków: przeciw chorobom grzybowym – Amistar, przeciw 

szkodnikom – Mospilan, 

- wykonanie nasadzenia zakupionych drzew i krzewów, prace porządkowe  
i pielęgnacyjne, opryski i nawożenie rabat różanych, usuwano odrosty, zakrzaczenia  

i samosiewy, wygrabiano teren, przesadzano rośliny, podlewano rośliny oraz 
wywieziono zanieczyszczenia, 

- zrealizowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę 

Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego 

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe  
i demontażowe, nowe alejki z niesortu granitowego oraz odnowiono istniejące alejki, 
wykonano chodnik z kostki betonowej, alejkę z kostki granitowej, zamontowano  

i uruchomiono fontannę. Na terenie ogródka zamontowano 23 ławki stalowe  
z oparciem, 8 koszy na śmieci oraz 2 kosze na psie odchody z dystrybutorem. 
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 Zadania Stopień realizacji w 2018 r. 

Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku 

Zadanie jest częścią projektu pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie 
Łask,  na który Gmina Łask w 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie  z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym i 

znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.  
W styczniu br. Urząd Marszałkowski w Łodzi zaproponował obniżenie poziomu 
dofinansowania z wnioskowanej kwoty 12 976 652,14 PLN do kwoty 5 579 471,13 PLN 

przy zachowaniu niezmiennego zakresu rzeczowo - finansowego.                                                    

Rada Miejska w Łasku nie wyraziła zgody na realizację projektu na obniżonym poziome 
dofinansowania.  

 

Bieżące wydatki na utrzymanie jednostek 
odpowiedzialnych za przeciwdziałania np. klęskom 
żywiołowym 

Realizowane na bieżąco 

Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu 

ratownictwa technicznego dla KP PSP w Łasku 

25.000,00 zł. zostało wpłacone na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Łodzi jako pomoc finansowa na pokrycie kosztów zadania  
pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego” dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.  
Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup pojazdu marki VOLKSWAGEN model 
Golf Comfortline 1,5 TSI Blue Motion 96 KW / 130 KM. 

 

Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w ramach 
projektu „Integracja różnych systemów transportu 
zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w 
województwie łódzkim” 

Na terenie Gminy Łask powstało 6 stacji rowerowych 12 stanowiskowych: 

1. ul. Jana Pawła II, dz. 50/6 obręb 20 – przy targowisku 

2. ul. Zielona, dz. 25/1 obręb 14 – niedaleko Dworca PKS 

3. ul. Szkolna, dz. 116 obręb 15 – przy Orliku 

4. ul. Danuty Inki Siedzikówny, dz. 25/1 obręb 15 – przy targowisku 

5. ul. Lipowa dz. 314 obręb 1 – przy Orliku 

6. Pl. Szarych Szeregów; dz. 181 obręb 4 

 

Rozwój sieci gazowej na terenie gminy Zadanie realizuje na bieżąco Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 
modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask – Zadanie 1 

– Modernizacja oczyszczalni ścieków 

Zadanie realizowane 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask – Zadanie 2 

– Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części 

dzielnicy Kolumna z wyłączeniem oczyszczalni ścieków przy 
ul. Modrzewiowej 

Zadanie realizowane 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 

modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask – Zadanie 4 

– Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowie 

Zadanie realizowane 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i 
modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask – Zadanie 5 

– Budowa kanalizacji w ul. Widawskiej, Zachodniej  

Zadanie realizowane 

 

Podjęcie już tak wielu zadań wskazanych w POŚ pozwala przypuszczać, że stan jakości 
środowiska może ulec poprawie, choć na wiele wskaźników oceny monitorujących wpływ 
mają również źródła zewnętrzne. Gmina Łask zobowiązana jest do sporządzania raportów                           
z realizacji POŚ co dwa lata.  Raport za lata 2018 – 2019 przedstawiony zostanie Radzie 

Miejskiej w Łasku w 2020 r.  
 

Ponadto w 2018 r. rozpoczęto realizację zadania o zakresie i celu wpisującym się  
w POŚ, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie, które nie było ujęte w w/w Programie. 
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5.6  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z Elementami Planu Mobilności Miejskiej 
dla Gminy Łask na lata 2016-2020, przyjęty uchwałą Nr XVIII/187/2016 

 

Celem Planu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku  
z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy, a co za 

tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 oraz usatysfakcjonowaniem 

potrzeb mobilności ludzi i gospodarki w mieście, jak i otoczeniu.  
 

Osiągnięcie w/w celu głównego, który bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców, Gmina zamierza osiągnąć przez realizację następujących celów szczegółowych: 
 

• promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Łask, 
• efektywne gospodarowanie energią w gminie Łask, 
• promocja energii ze źródeł odnawialnych, 
• redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, 

• edukacja i podniesienie świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności                             
i bezpieczeństwa, 

• zapewnienia wszystkim mieszkańcom takich opcji transportowych, które pozwolą na 
dostęp do kluczowych celów podróży i usług, 

• propagowanie udziału pojazdów niskoemisyjnych, 

• rozwój nowych usług w zakresie mobilności, 
• promocja zdrowego stylu życia, 

• współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu integracji systemu transportowego  

w gminie Łask. 
 

Przeprowadzona analiza emisji CO2 na terenie Gminy Łask w ujęciu sektorowym pozwoliła 
zaobserwować, że w łącznej emisji CO2 dominuje udział gospodarstw domowych.  
Drugie miejsce stanowi sektor transportowy. 

Gmina Łask od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii, poprawę warunków 
transportowych mieszkańcom i przedsiębiorcom. Większość z tych działań to zadania 
inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacji 
kolektorów słonecznych, wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, modernizacji  
i rozbudowie dróg.  
 

Wykaz zadań realizowanych w roku 2018 w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 

przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela Nr 10  

Wykaz działań realizowanych w 2018 roku w ramach PGN 

 

 

Sektor 

 

Nazwa działania 

 

Stopień realizacji działania w 2018 r. 

Użyteczność 
publiczna 

Program 

termomodernizacji 

obiektów użyteczności 

publicznej na terenie 

gminy Łask 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bałuczu: w 2017-2018 

wykonano  termomodernizację ścian osłonowych, wymieniono okna i drzwi 
zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe i wykonano izolację dachu. 
Wyremontowano część klas i łazienek w obiekcie, wymieniono oświetlenie tradycyjne 
na LED. Przeprowadzony został remont kotłowni, instalacji c.w.u. oraz c.o. 

Użyteczność 
publiczna 

Budowa instalacji do 

pozyskiwania biogazu na 

terenie oczyszczalni 

ścieków w Łasku, ul. 
Kilińskiego 102a 

Działanie zaplanowano do realizacji w ramach podjętego zadania nr 1 w projekcie pn. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na 
terenie Gminy Łask– Modernizacja oczyszczalni ścieków. 

Transport 
Modernizacja transportu 

publicznego 

Projekt wieloletni 2018-2020.  W ramach projektu w 2018 r. wykonano ścieżkę 
rowerową przy ulicy Lutomierskiej o długości 520 mb oraz dokonano odbioru 6 szt. 
autobusów niskoemisyjnych oraz wykonano węzeł przesiadkowy  „b&r”, „p&r” przy 
dworcu PKP w miejscowości Łask-Kolumna. 

Transport 
Budowa i rozbudowa sieci 

dróg rowerowych 

W 2018 r. w ramach przebudowy ul. Przemysłowej w Łasku wykonano ścieżkę 
rowerową o dł. 186 mb. 
 

Gospodarstwa 

domowe 

Ograniczanie niskiej emisji 

z budynków mieszkalnych - 

wymiana źródeł ciepła 
Przyznano 67 dotacji w łącznej kwocie 496.236,98 zł. 

Oświetlenie 
Budowa i modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

W 2018 roku wykonano hybrydowe instalacje solarno-wiatrowe do zasilenia 

oświetlenia parkowego w ogrodzie różanym - 19 szt., linię kablową oświetlenia 
ulicznego w Woli Łaskie o dł. 0,365 km, zamontowano 17 słupów oświetleniowych z 
oprawami typu LED, odcinek linii kablowej oświetlenia ulicznego w Łopatkach o dł. 
0,148 km, zamontowano 3 słupy z oprawami typu LED oraz linię kablową oświetlenia 
ulicznego we Wronowicach o dł. 0,525 km, zamontowano 12 słupów oświetleniowych  
z oprawami typu LED. dowe)   

Użyteczność 
publiczna/ 

Gospodarstwa 

domowe 

Modernizacja oświetlenia 
wewnętrznego w 

obiektach użyteczności 
publicznej oraz w 

budynkach mieszkalnych 

W wyniku termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  w Bałuczu  wymieniono 
oświetlenie tradycyjne na LED. 

 

W 2019 r. planowane jest przeprowadzenie analizy stopnia aktualności wskazanych kierunków 
i działań objętych dokumentem. Wynikiem jej może być konieczność opracowania aktualizacji 
dokumentu.  

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany zgodnie ze szczegółowymi 
zaleceniami dotyczącymi struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowanymi przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej nie wynika z przepisów prawa, a wymogów instytucji 

przyznających środki na dofinansowanie zadań z zakresu Ochrony środowiska, w szczególności 
ochrony powietrza. Tym samym częstotliwość opracowywania raportu z realizacji dokumentu 
nie jest unormowana.   
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5.7  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask  
na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku,                                                    

przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2018 

 
Do końca 2018 r. Gmina Łask prowadziła działania w powyższym obszarze w oparciu                             

o wcześniejszy Program Usuwania azbestu wraz z prognozą oddziaływania programu 
usuwania azbestu na środowisko dla Gminy Łask, przyjęty Uchwałą NR XXXVII/401/09.  

 

W ramach tego programu w 2018 r. Gmina Łask zrealizowała projekt „Usunięcie                             

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask w 2018 r.”, 
współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski 
Wodnej w Łodzi.  
Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 
płyt azbestowo-cementowych z 34 posesji o łącznej masie 65,792 Mg.  
Prace obejmowały zarówno demontaż azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych,                     

jak i odbiór z posesji wcześniej zdemontowanego azbestu.  
Koszt całkowity zadania wyniósł 27 692,19 zł., w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi                       
w kwocie 24 922,97 zł.   
 

Aktualnie obowiązuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminu 
Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku, przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2018                             

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Termin zakończenia realizacji Programu wyznaczony został zgodnie z Programem Oczyszczania 
Kraju  z Azbestu i przypada na rok 2032. Data ta wydaje się odległa, jednak z uwagi na ilość 
materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Łask oraz koszty związane z ich 
usunięciem, należy systematycznie realizować założenia niniejszego Programu. 
 

Na terenie Gminy Łask przeprowadzona została inwentaryzacja materiałów azbestowych 
metodą spisu z natury, mająca na celu określenie lokalizacji, stanu oraz ilości wyrobów 
zawierających azbest. Na podstawie uzyskanych informacji opracowane zostało zestawienie 
obiektów, na których występuje azbest.  
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w celu 
ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik 
przeliczeniowy, który wynosi 11 kg na każdy m² eternitu. Przelicznik ten dotyczy pokryć 
dachowych i elewacyjnych (użytkowanych i zdeponowanych), które zawierają azbest. 
 

Z przedstawionych danych wynika, że wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Łask  
to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe                             
w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. 

 

Na terenie Gminy Łask zidentyfikowano 1782,321 Mg wyrobów zawierających azbest,                  

które zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do roku 2032 

należy usunąć i zutylizować.  
Koszt usunięcia i utylizacji 1 Mg wyrobów azbestowych oszacowano na poziomie 700 zł. netto,                             

w związku z tym całkowity koszt usunięcia i utylizacji zinwentaryzowanej ilości wyrobów 

(1782,321 Mg) na terenie Gminy Łask wynosi 1 247 624,70 zł. netto. 
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5.8  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2018 roku,                          
przyjęty Uchwałą Nr XLII/461/2018 

 
W celu ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy i w racjonalny sposób 
ograniczenia wydatków budżetowych na ochronę zwierząt, Gmina Łask realizuje ustalenia  

w/w Programu obejmujące m. in. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku  
dla zwierząt, odławianie zwierząt bezdomnych, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 
 

W ramach realizacji Programu w roku 2018: 

• zaczipowano 105 psów posiadających właściciela, 
• zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów (444 kg pokarmu suchego,1230 szt. puszek 

mięsnych) i przekazano 44 opiekunom społecznym, a dokarmianiem objęto 174 koty, 
• przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na wolno żyjących kotach (sterylizacja 14 

kotek, kastracja 12 kotów), 
• przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na zwierzętach posiadających właściciela: 

sterylizacja 56 suk, kastracja 8 psów, sterylizacja117 kotek, kastracja 13 kotów, 
• wykonano 500 szt. ulotek – Zwierzęta do adopcji z Gminy Łask. 

 

Ponadto odłowiono 37 psów i 4 koty. Na utrzymaniu Gminy Łask według stanu na dzień 
31.12.2018 r. było: 128 psów i 2 koty. 
 

W ramach działań adopcyjnych gmina rozpropagowała 500 szt. ulotek – Zwierzęta do adopcji 
z Gminy Łask, na Jarmarku Łaskim i Festiwalu Róż. Ponadto we współpracy z Fundacją 
„ZWIERZOLUBY” Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie, w Łasku prowadzone były działania w celu 

poszukiwania właścicieli zagubionych zwierząt, jak również działania w zakresie 
skuteczniejszej adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Wojtyszkach. 
W 2018 roku zostało oddanych do adopcji 35 psów. 
 

5.9  Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/426/2017 

 

Opierając się o informacje wynikające  z  KRS oraz rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez 

Starostwo Powiatowe w Łasku można przyjąć, iż w  roku 2018 na terenie Gminy Łask  było 
zarejestrowanych około 100 organizacji społecznych (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby 

sportowe).   Z prowadzonej przez gminę współpracy z organizacjami i uzyskiwanych  informacji 

wynika,  iż w roku 2018 ze wskazanej grupy blisko 70  organizacji prowadziło aktywnie swą 
działalność.   
Bliższe dane o organizacjach prezentujemy w „Mapie aktywności Organizacji Pozarządowych” 
na www.lask.pl.   

 

 

 

 

http://www.lask.pl/node/241
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Organizacje te ze względu na zakres prowadzonej działalności  można podzielić na: 

organizacje sportowe,  organizacje kulturalno – edukacyjne, organizacje prowadzące 
działalność w zakresie ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom,  pozostałe 
organizacje oraz  ochotnicze straże pożarne.  

 

W 2018 roku 6 organizacji z terenu gminy Łask  posiadało status organizacji pożytku 
publicznego (OPP) uprawniający do otrzymania 1 % z podatku. Ponadto  1 % podatku można 
było przekazać  na rzecz  2 jednostek terenowych  OPP prowadzących działalność na terenie 
Gminy Łask.   
Celem głównym  przyjętego programu współpracy na rok 2018 było budowanie i umacnianie 
partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami oraz objecie współpracą możliwie 
najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej  w społeczności lokalnej.  
 

Do priorytetowy obszarów współpracy na rok  2018 zaliczono zadania w zakresie:  
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

• ochrony i promocji zdrowia,  

• kultury, sztuki.  

 

Podstawową formą współpracy w roku 2018 było zlecanie zadań do realizacji z udzieleniem 

dotacji z budżetu gminy.  
Zlecanie realizacji zadań odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie 
uproszczonym, tj. na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego                             
i o wolontariacie.  

Na realizację zadań publicznych Gmina Łask w roku 2018  we wskazanych obszarach 
priorytetowych ogłosiła 5 otwartych konkursów ofert, na które wpłynęły 24 oferty złożone 

przez  19 organizacji, na zadania w zakresie:  

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania na rzecz 
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych – niesienie pomocy 

osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie klubu 
abstynenckiego - 1 oferta, 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Integracja osób niepełnosprawnych, 
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin poprzez 

prowadzenie świetlicy dla osób  niepełnosprawnych  – 1 oferta, 

• wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej – łącznie  16 ofert na zadania: 
-organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w rożnych 

  dyscyplinach sportu i w różnych grupach wiekowych – 9 ofert,  

-organizacja imprez sportowych na terenie gminy Łask – 7 ofert,  

• ochrony i promocji zdrowia– prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej osób  
po i w trakcie leczenia raka piersi – 1 oferta, 

• kultura, sztuka – łącznie 5 ofert na zadania:  
-działania kulturalne na terenie gminy Łask-  organizacja imprez kulturalnych,   

  w szczególności w formie wystaw, konkursów, działalność wydawnicza – 3 oferty,  

-działania kulturalne na terenie gminy Łask-organizacja koncertów muzycznych-1 of., 

-działania kulturalne na terenie gminy Łask w tym: zajęcia manualne z rękodzielnictwa  

   – 1 oferta. 
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W ramach otwartych konkursów ofert w roku 2018  przyznano i przekazano organizacjom 
sektora pozarządowego środki finansowe w łącznej wysokości 241.000 zł., zawierając                             
23 umowy na realizację zadań gminy,  w tym 5 umów na powierzenie realizacji zadań oraz                    
18 umów na wsparcie realizacji zadań.   
Wszystkie zadania objęte umowami zostały zrealizowane.  

 

W trybie uproszczonym (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) zostało  
złożonych 9 ofert realizacji zadań publicznych w 2018r. Złożone ofert dotyczyły realizacji zadań 
w zakresie: przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym,  wypoczynku  dzieci  

i młodzieży, kultury, edukacji, nauki - wszystkie zostały przyjęte do realizacji.    
 

Na zadania te przekazano środki w wysokości 38.387,20 zł.: 
• Prowadzenie dyżurów w Centrum Terapeutyczno – Konsultacyjnym  

• VIII Festiwal Modeli Redukcyjnych Łask 2018  
• III Ogólnopolski Plener Malarski Kolumna Sztuki  
• „Żyjmy zgodnie z naturą – zajęcia przyrodniczo – doświadczalne dla dzieci i młodzieży” 

• Warsztaty rekreacyjno – turystyczne z elementami promowania zdrowego stylu życia  
 – Piękna nasza Polska cała” 

• „Zajęcia opiekuńcze – wypoczynek letni dla dzieci z elementami profilaktyki zdrowia 

i uzależnień”  

• „Letni wyjazd dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki poświęconej  
współczesnym zagrożeniom” 

• „Program profilaktyki selektywnej i wskazującej Fred goes net”  
• „Wystawa róż podczas VI Festiwalu Róż w Łasku”  

Łącznie w 2018 roku na realizację zadań publicznych Gmina Łask zawarła 32 umowy,                                 
w ramach których przekazano organizacjom środki w łącznej wysokości 279.387,20 zł.   
  

 

6.0 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 

       2018 – 2022, przyjęta Uchwałą Nr XLIV/489/2018  

        

Strategia obejmuje fundamentalne dziedziny polityki społecznej i tym samym jest 
dokumentem planistycznym w zakresie lokalnej polityki społecznej. Wskazuje, że celem 
generalnym, po przeprowadzonych analizach i konsultacjach, polityki społecznej na terenie 
Gminy Łask na lata 2018 – 2022 jest: organizowanie warunków sprzyjających ograniczaniu 
obszarów wykluczenia społecznego. 

 

Cel generalny będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne: 
• zintegrowany system pomocy społecznej, 
• zapobieganie bezrobociu i łagodzenie jego skutków, 

• zintegrowany system wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

• tworzenie godnych warunków zamieszkiwania dla wszystkich mieszkańców, 

• tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturowego i edukacyjnego, 

• tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, 

• tworzenie sprzyjających warunków rozwoju dla rodzin z dziećmi. 
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Realizacja działań przewidzianych w celach Strategii prowadzona jest w ramach kompetencji 

poszczególnych komórek organizacyjnych gminy.  

W celu oceny poziomu wdrażania celów i kierunków działań zawartych w Strategii  
prowadzony jest monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych przez Zespół  
ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, powołany 
przez Burmistrza Łasku.  

  

Wyniki  monitoringu przedstawia Raport z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2018 rok, stanowiący Załącznik Nr 1                             
do niniejszego dokumentu.  

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Łask na rok 2018, przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/445/2017 oraz  Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, przyjęty uchwałą Nr XXXIX/446/2017 

 

Powyższe programy zawierają działania mające wychodzić naprzeciw najistotniejszym 
problemom społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży Gminy Łask, w obszarze 

uzależnień i dysfunkcji związanych z alkoholem, środkami odurzającymi i innymi 
uzależnieniami. Źródłem finansowania zadań objętych tymi dokumentami były dochody 
własne gminy, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

wnoszonych przez podmioty prowadzące sprzedaż tych artykułów. 

Na powyższe cele w roku 2018 wydatkowano 434.586,87 zł. 
 

Działania podejmowane przez Gminę Łask w roku 2018 w tym obszarze zostały już częściowo 
opisane w Dziale V.5.9 – dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Szczegółowy opis działań podejmowanych w celu zniwelowania problemów uzależnień oraz  

wydatki na ten cel zawierają: 
 

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

Alkoholowych za rok 2018, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Raportu, 

 

- Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku,    

stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Raportu.  
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VI. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GMINY W POSZCZEGÓLNYCH  OBSZARACH   

 

6.1  Oświata 
 

Szkoły 

Gmina Łask w 2018 r. była organem prowadzącym dla: 
• 5 publicznych szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w składzie ZSO),  

• 2 gimnazjów,  

• 1 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSO.  

Ponadto funkcjonowały 3 niepubliczne szkoły podstawowe.  

W Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku funkcjonowały 2 oddziały integracyjne liczące 39 uczniów.  
5 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego.  
 

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 
• w publicznych szkołach podstawowych: 1976 uczniów, 
• w publicznych gimnazjach: 254 uczniów, 
• w liceum ogólnokształcącym: 66 uczniów, 
• w niepublicznych szkołach podstawowych: 151 uczniów. 
 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, którego uczą się wszyscy 
uczniowie, a dodatkowego języka obcego: hiszpańskiego uczy się 130 uczniów, języka 
niemieckiego uczy się 585 uczniów.  
 

W szkołach prowadzonych przez gminę zatrudnionych jest 269 nauczycieli, co stanowi                     

247,95 etatów przeliczeniowych, w tym: 

• 7,76 etatu nauczyciela stażysty,  

• 18,00 etatu nauczyciela kontraktowego,  

• 30,74 etatu nauczyciela mianowanego,  

• 215,43 etatu nauczyciela dyplomowanego. 

 

Przedszkola 

W 2018r. funkcjonowało 5 publicznych przedszkoli, w tym 1 przedszkole z 2 oddziałami 
integracyjnymi dla 40 dzieci (Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku). 
We wrześniu 2018 r. do przedszkoli i punktów przedszkolnych uczęszczało dzieci: 

• do publicznych przedszkoli: 721 dzieci, 

• do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych: 111 dzieci. 
 

W gminie Łask w 2018r. funkcjonowały dwie grupy żłobkowe w Publicznym Przedszkolu Nr 1 

dla 46 dzieci, które od 31 stycznia 2019 r. znalazły opiekę w nowej jednostce gminnej - Żłobku 
Gminnym przygotowanym dla 75 dzieci. Ponadto na terenie gminy funkcjonował klub 

dziecięcy, prowadzony przez osobę prywatną , do którego uczęszczało 25 dzieci. 
Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach przedstawia się następująco:  

• 2,36 etatu nauczyciela stażysty,  
• 15,22 etatu nauczyciela kontraktowego,  

• 18,60 etatu nauczyciela mianowanego,  

• 29,81 etatu nauczyciela dyplomowanego. 
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           Tabela Nr 11 

Budżet placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask w 2018 r. 

Placówka  oświatowa Budżet jednostki Subwencja 

Dzieci 6-letnie               

roczne przygotowanie 

przedszkolne 

Szkoła Podstawowa Nr 1  w Łasku 4 346 541,04 3 178 497,20 --- 

Szkoła Podstawowa Nr 5  w Łasku 4 972 749,36 3 469 833,26 23 

Szkoła Podstawowa   w Bałuczu 1 422 113,61 842 984,33 7 

Szkoła Podstawowa   w Okupie 1 341 617,53 1 032 792,15 7 

Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 1 554 033,59 1 251 258,17 14 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łasku  1 805 849,57 1 307 459,30 --- 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku 1 884 512,47 1 056 417,46 --- 

Klasy gimnazjalne w SP 4  w ZSO w Kolumnie 631 628,59 523 881,87 
--- 

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Kolumnie 652 172,85 648 085,09 --- 

Szkoła Podstawowa Nr 4   w ZSO w Kolumnie 3 091 846,34 2 114 220,47 --- 

Przedszkole Publiczne Nr 1 1 880 524,00 157 259,44 37 

Przedszkole Publiczne Nr 3 1 113 576,00 127 507,66 40 

Przedszkole Publiczne Nr 4 2 054 400,00 
187 011,23 46 

405 190,99 
na 11 dzieci niepełnospr. 

 

Przedszkole Publiczne Nr 5 1 154 400,00 157 259,44 37 

Przedszkole Publiczne Nr 6 1 582 000,00 216 763,01 51 

Ogółem 

 

29 487 964,95  16 676 421,07 

 

262 
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W roku 2018 Gmina Łask udzieliła także dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,  w oparciu 

o przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie przedkładanej gminie 
miesięcznej informacji o liczbie uczestników w danej placówce i z zastosowaniem 
odpowiedniego algorytmu, w celu wypłacenia prawidłowej wysokości dotacji,                             
w następujących wysokościach:   
 

Dotacje dla szkół niepublicznych:                    1 456 218,44   

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach  z oddziałem przedszkolnym             707 128,53                     

w tym subwencja                                                                     570 290,54 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach                        334 882,07                    

w tym subwencja                                         321 722,45 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach  z oddz. przedszkolnym            414 207,84                          

w tym subwencja                            385 109,71 

 

Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego                                  81 802,74    

• Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” we Wrzeszczewicach                                       41 439,54  

• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „PTYŚ”              40 363,20 

 

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:                                                481 835,70 

• Niepubliczne Przedszkole w Teodorach                          146 821,14 

• Niepubliczne Przedszkole „Dzieciak Plus”                         204 338,70  

• Niepubliczne Przedszkole „ISKIERKA” Łopatki                                     130 675,86 

 

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako jedno ze źródeł dochodów 
własnych wskazuje na subwencję ogólną, która składa się m.in. z części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez gminę na zadania oświatowe.  

Przekazana subwencja ogólna na rok 2018 dla Gminy Łask wynosiła 17.905.567,78 zł.                            
- na 2408 uczniów wg. Stanu SIO na 30.IX.2017r. , w tym  262   6 – latków. 

Ponadto Gmina pozyskała dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej                  
kwotę 47.976,00 zł. dla Szkoły Podstawowej w Bałuczu na wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.  

Łącznie zatem Gmina Łask otrzymała 17.953.543,78 zł. subwencji oświatowej.   
 

Ponadto Gmina Łask otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinasowanie zadań                        
w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2018, w wysokości 927.490,00 zł.                             
Kwota ta została rozdysponowana na poszczególne rozdziały placówek oświatowych, które 
tego typu zadanie realizowało, tj. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, inne formy 
wychowania przedszkolnego oraz specjalne formy kształcenia. 
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Tabela Nr 12 

Subwencja i dotacja w stosunku do budżetu placówek oświatowych 

 
 

Rodzaj placówki 
Subwencja 

ogółem w 
budżecie 

Dotacja celowa 

Wojewody 

Łódzkiego* 

Wydatki  

ogółem  
placówki 

Dopłata  
z budżetu gminy 

ogółem  
(4-3-2) 

1.  2.  3.  4.  5.  

Szkoły z oddziałami przedszkolnymi dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Łask 

 

15.425.429,10 

 

31.510,00 

 

21.703.064,95 

 

6.246.125,85 

Niepubliczne Szkoły Podstawowe z oddziałami 
przedszkolnymi 

 

1.277.122,70 

 

21.920,00 

 

1.456.218,44 

 

157.175,74 

Przedszkola publiczne  

 

 

**1.250.991,97 

 

756.240,00 

 

7.784.900,00 

 

5.777.668,23 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

(niepubliczne placówki) 
  

32.880,00 

 

81.802,74 

 

48.922,74 

Niepubliczne Przedszkola 

 

 

84.940,00 

 

481.835,70 

 

396.895,70 

 

* Dofinasowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 

**Subwencja wyłącznie dla dzieci 6 – letnich, korzystających z rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. 
 

 

 

 

6.2   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, promocja 

 
W obszarze kultury na rzecz zaspokajania i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych  
i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury działają dwie 
samorządowe instytucje kultury: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego, pełniąca 
także zadania biblioteki powiatowej oraz Łaski Dom Kultury.  
 

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku  

prowadziła swoją działalność wraz z 4 filiami (w Łasku - dla dzieci, w Bałuczu,  
we Wrzeszczewicach oraz w Kolumnie) oraz poprzez Muzeum Historii Łasku, Punkt Informacji 
Turystycznej (PIT) i Galerię pod Korabiem.  
Biblioteka dąży do zaspokojenia potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych 

mieszkańców miasta i powiatu. Gromadzono, opracowywano oraz udostępniano materiały 
biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa. Biblioteka posiada na stanie 103 252 książek,          
712 czasopism i  7 745 zbiorów specjalnych.  

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 25 komputerów, w tym 25 komputerów                             

z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line i możliwość zdalnego 
(internetowego) składania zamówień zapewniła Biblioteka w Łasku, jak i wszystkie jej filie. 

 

W 2018 roku : 

• zakupiono 649 woluminów na kwotę 14 854,00  zł, 
• otrzymano depozyt książkowy ze Starostwa Powiatowego w Łasku -  96 woluminów   

na sumę  3 136, 37 zł,   
• otrzymano dary od czytelników  1 877 woluminów na kwotę   24 792,64 zł.  
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Bibliotekę odwiedziło w wypożyczalniach  i czytelniach 70 379 czytelników. 
 

W 2018r. odbyło się wiele imprez kulturalnych dla dorosłych czytelników oraz dla dzieci                    
i młodzieży. Biblioteka prowadzi współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie 
Łasku, przedszkolami, szkołami i instytucjami.  
W trosce o rozwój i popularyzację czytelnictwa biblioteki aktywnie brały udział                             
w ogólnopolskich programach czytelniczych tj.: „Narodowe  Czytanie”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”, „Jak nie czytam, jak czytam”, „Z książką na start. Mała Książka - Wielki Człowiek”. 
Popularyzowano twórczość literacką oraz artystyczną w Galerii pod Korabiem, historyczną             
w Muzeum Historii Łasku  i turystykę regionalną  poprzez działania PIT.  

 

Niektóre  z przeprowadzonych działań: 
Spotkania w Bibliotece:  z poetą Tadeuszem Zawadowskim, z pisarzem Sławomirem Koprem,              
z okazji 100-lecia Harcerstwa w Łasku połączone z Narodowym Czytaniem, z pisarką Dorotą 
Combrzyńską - Nogalą – w ramach DKK, z  satyrykiem Jackiem Fedorowiczem. 

 

Wystawy w Galerii pod Korabiem:  „Portrety” Mariusza Gosławskiego, „Obrazy ze skóry” 
Liliany Rudnickiej, „Bronisław Piłsudski 1866-1918”, „Przyroda Kolumny na fotografii” Marcina 
Dybalskiego, Piotra Zapały i Jakuba Krysztofiaka, „Malowany Łask na 100-lecie 

Niepodległości”(ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów Ziemi Łaskiej), „Tkanina 
artystyczna” – Krystyny Papugi. 

 

Spotkania, prelekcje i wystawy w Muzeum Historii Łasku: prelekcja Arkadiusza Cieślaka               
„Wokół łaskiego Rynku”, prelekcja Andrzeja Owczarka  „Łaskowianie w okresie odzyskiwania 

niepodległości”, prelekcja Członków Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa Ziemi Łaskiej -    

„Foto-promocja  lotnictwa wojskowego”, wystawa „Wokół łaskiego Rynku”, wystawa „Łask              
w pierwszych latach niepodległości”, wystawa „Flagowe variete” Jacka Frąckiewicza, wystawa 
„Kolumna – Las Miasto – Ogród drewniane domy letniskowe. Rysunki inwentaryzacyjne 

studentów  Politechniki Łódzkiej, wystawa „100.  legionistów w stulecie niepodległości – 

portrety”, wystawa „Jubileusz 100. lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku ( z OSM 
w Łasku).  
W Muzeum Historii Łasku odbyło się  25  lekcji muzealnych na tematy:  

Łask w pierwszych latach niepodległości, Wielokulturowość Łasku, Cenzura i zakazane książki, 
Zarys historii Łasku, O herbie, godle i innych znakach, Historia łaskiego Rynku. 
Pracownik  Muzeum prowadził też zajęcia dla dzieci i młodzieży poza siedzibą muzeum:                   
w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku, Bibliotece Publicznej w Łasku, Liceum Ogólnokształcącym 
w Łasku,  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, Łaskim  Domu Kultury. Opracowano 
i wydano folder „Łask w pierwszych latach niepodległości” oraz V część albumiku 
pocztówkowego „Fotografie dawnego Łasku i okolic” - we współpracy z  Towarzystwem 

Przyjaciół Ziemi Łaskiej. 
Biblioteka – Punkt Informacji Turystycznej uczestniczyła również w projekcie TPZŁ pn. „Wiele 
miejsc, jedna historia” ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2018” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.  
W ramach przedsięwzięcia uczniowie z Publicznego Gimnazjum  nr 1 oraz I Liceum 

Ogólnokształcącego w Łasku ułożyli Quest, nawiązujący do 100-lecia odzyskania 
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niepodległości. Również  wspólnie z TPZŁ przeprowadzono konkurs historyczno-literacki  

pn. „Różne oblicza niepodległości”. 
Oddano do konserwacji „Księgę uwłaszczeniową z 1864 roku” koszt konserwacji 4 500,00 zł.,     
oraz „Księgę wypłat tygodniowych” z zakładu ślusarskiego Franciszka i Piotra Łyżwy                             
z lat 1941 – 1943 ( tę drugą konserwację sfinansowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej).              
W czasie „Nocy Muzeów” przeprowadzono warsztaty kaligraficzne dla dorosłych oraz 
warsztaty czerpania papieru dla dzieci i młodzieży, warsztaty plastyczne „Wycinanka 
żydowska” i malarskie pn. „Flagowe variete”. Muzeum odwiedziło 1 580 osób. 
 

Punkt Informacji Turystycznej zorganizował 5 questów, 8 wycieczek do Łaskiej Kolegiaty                   
i Skarbca, 20 wycieczek (piesze, kajakowe i rowerowe), 10 wyjazdów do teatru. 
Liczba osób odwiedzających  Punkt Informacji Turystycznej – 3 640 osób.  
 

Dla dzieci i młodzieży odbyło się 59 różnych imprez, niektóre z nich: 
„Współczesne oblicza patriotyzmu” – prelekcja Albina Gajdy, „Łaskowianie na drodze  
do Niepodległości” – prelekcja Andrzeja Owczarka, „Józef Piłsudski w poezji” – lekcja 

biblioteczna prowadzona przez Dariusza Staniszewskiego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Łodzi. Feriowanie z biblioteką: Poznawanie lokalnej historii, O Łasku i o herbie, 
Czeko…Czeko…Czekolada, Spotkanie  z sieciakami,  Nie taki potwór straszny – warsztaty 

edukacyjne,  Chcę być Eko – warsztaty edukacyjne. Aktywne wakacje: Mały Jubiler – warsztaty 

biżuterii, W Mlecznej Krainie – wycieczka edukacyjna do OSM w Łasku, Wycieczka do Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku, Wio koniku – wyjazd do ośrodka szkoleniowo-jeździeckiego,  
Poznajemy lokalną historię – wycieczka do MHŁ i Kolegiaty, Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania, Kto Ty jesteś? – warsztaty edukacyjne   o tematyce patriotycznej,  Światowy Dzień 
Pluszowego Misia, Mikołajki z Biblioteką, Akademia Małych Artystów – plastyczne warsztaty 

świąteczne. 
Łącznie we wszystkich imprezach organizowanych w bibliotece, jej filiach, PIT i muzeum  

uczestniczyło  w  2018  roku  14 716 osób.  
Na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 900.000 zł. 
 

 

Łaski Dom Kultury w Łasku wraz z Filią  w Kolumnie   

w ramach swojej działalności zorganizował: 
• 31 koncertów, w których wzięło udział 3455 osób, 
• 10 spektakli, w których wzięło udział 2440 osób,  
• 16 konkursów, zawodów, przeglądów i festiwali, w których udział wzięło 1797 osób, 

• 14 wykładów, prelekcji, wieczorów poetyckich, w których udział wzięło 2050 osób,  
• 12 seansów filmowych, w których wzięło udział 3580 osób,  

ponadto w Galerii z Fortepianem odbyło się  

• 11 wystaw, w których wzięło udział 1760 osób.  
 

Przy Łaskim Domu Kultury funkcjonują:  

• zespoły teatralne: grupa teatralna Oklaski, Teatr Rebelia, Teatr Dziecięcy Pinezka,                
koło teatralne „Koniec i kropka”, koło teatralne „Trzynastka”,  

• zespoły taneczne: zespół tańca współczesnego WENA (4 grupy), zespół tańca 
nowoczesnego S’Crew (5 grup), dziecięcy zespół taneczny „Elfiki” (2 grupy),                             
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Łaskie Tango, Salsa i Latino Solo, kurs tańca towarzyskiego, dziecięcy zespół taneczny 
Puls Kids, dziecięcy zespół taneczny „Mini cheerleaderki”,  

• pracownie plastyczne: Pracownia Plastyczna KOLEC, Malagowo, pracownia 

sensoplastyczna,  

• zespoły wokalne i muzyczne: Orkiestra Dęta, nauka gry na instrumentach dętych, 
Studio Piosenki „Spółka z o.o.”, Kabaret Seniora RYDZ, chór Echo Leśne,  

• pracownie literackie: Grupa Literacka NA PROGU, pracownia dziennikarsko – literacka 

„Daję Słowo”,  
• Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego funkcjonują sekcje: 

informatyczna, turystyczna, malarska, decoupage i robótki ręczne, taneczna, pływacka, 

lektorat języka angielskiego, zespół wokalny Canto Amici, Studium Wokalno – 

Aktorskie AM, koło modelarskie, pracownia edukacyjna Robotech. 
Łącznie w w/w grupach uczestniczyło: 509 osób. 
 

W roku 2018 ŁDK po raz pierwszy był organizatorem głównej imprezy plenerowej gminy - 

Jarmarku Łaskiego, na jego przygotowanie i pokrycie większości kosztów gmina przekazała 

dotację celową. 
Na całą  działalność ŁDK w roku 2018 gmina przeznaczyła łącznie 1.228.600 zł.  
 

 

Zabytki 
W roku 2018 Gmina Łask uaktualniała Gminną Ewidencję Zabytków, na podstawie której 
tworzony jest Gminny Program Opieki nad Zabytkami (obecnie w uzgodnieniu Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, planowane przedstawienie Radzie Miejskiej w Łasku w VI. b.r.).  

 

W rejestrze zabytków woj. Łódzkiego wpisane są następujące zabytki z terenu Gminy Łask :  
Zabytki nieruchome: 

• Kolegiata p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w zespole kolegiaty, 

nr rej. 40/245/A 

• Kościół p.w. św. Ducha w zespole kościoła garnizonowego, nr rej. 41/246/A 

• Park dworski, ob. miejski w zespole dworsko-parkowym, nr rej. 386/A 

• Dawny Magistrat, ul. Kościuszki nr 2 – nr rej. 391/A 

Plac 11 Listopada: 

• Dom nr 1, nr rej. 422/240/A 

• Dom nr 2, nr rej. 423/241/A 

• Dom nr 3, nr rej. 424/242/A 

• Dom nr 6, nr rej. 425/243/A 

• Dom nr 7, nr rej. 426/244/A 

• Karszew: relikt dworu w zespole dworsko-parkowym, nr rej. 237/A                                      

(trwa postępowanie o skreślenie z rejestru zabytków) 
• Ostrów: Dwór w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym, nr rej. 379/A 

• Wola Bałucka: Dwór, nr rej. 300/A   

Zabytki ruchome: 

• Łask, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła                                    

(wybrane elementy – 112 poz.) 

• Łopatki, dwór obronny ( wyposażenie , elementy dekoracji kamiennej – 5 poz.) 
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• Borszewice, Kościół parafialny p.w. św. św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa                                   

( wybrane elementy wyposażenia – 7 poz.) 

• Wrzeszczewice, Kościół parafialny p.w. św. Anny                                                                                  

(wybrane elementy wyposażenia – 4 poz.) 

 

Promocja Gminy Łask w roku 2018 prowadzona była przez jednostki organizacyjne gminy 

działające w obszarze kultury, sportu, turystyki w ramach ich działalności, ale także poprzez 
działania promocyjne organizowane przez Urząd Miejski jak:  

• prowadzenie strony internetowej www.lask.pl  i www.facebook.com/GminaLask/, 

• współpraca z Telewizją Regionalną „Ósemka”, 

• wydawanie miesięcznika Panorama Łaska i inne materiały promocyjne, 

• promocja gminy podczas imprez zewnętrznych: konkursu Miss Polonia Województwa 
Łódzkiego, na Mikserze Regionalnym - Łódzkie 2018, 

• Łaskie Bociany – transmisja na żywo z bocianiego gniazda z Łasku,  

• publikacje: mapa turystyczna gminy Łask, Zeszyty Łaskie, Jednodniówka POW, 

• imprezy, z których najważniejsze to : I Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek,                    
Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Jarmark Łaski                    
(od 2018 przekazany do organizacji przez ŁDK), 6. Festiwal Róż, Dożynki Gminne, 
Kiermasz Świąteczny, powitanie Nowego Roku, 

• projekcje filmowe w ramach „Kina na leżakach” na rozpoczęcie i zakończenie wakacji, 
• koncerty  w Kolegiacie Łaskiej, jako współorganizator II Letniego Międzynarodowego 

Festiwalu Muzycznego w Łasku „Przenikanie”. 

 

Organizowane były coroczne uroczystości państwowe i patriotyczne, z których najważniejsza 
w roku 2018 to Obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.                      
W ramach 3-dniowych obchodów zorganizowano:  

• prelekcje okolicznościowe, połączone z występami artystycznymi młodzieży oraz  
koncertem Piotra Rafałko i kwintetu blaszanego, 

• dzień pieśni patriotycznych, zakończony okolicznościowym koncertem „Historia Polski 
w piosence”  Joanny Aleksandrowicz, 

• uroczyste obchody w dniu rocznicy  rozpoczęte wspólnym zdjęciem Łaskowian na Placu 
11 Listopada, następnie kontynuowane w Kolegiacie Łaskiej i zwieńczone częścią 
oficjalną ponownie na Placu 11 Listopada . Obchody zakończył  spektakl teatralny 
„Kufer pamięci narodowej” w wykonaniu grupy teatralnej Pospolite Ruszenie.  

 

Ponadto Gmina kontynuowała współpracę zagraniczną z gminą Elbtallaue (Niemcy).                                         
W 2018 roku gmina Łask gościła 5 osobową delegację zaprzyjaźnionej gminy. 
 

 

6.3  Kultura fizyczna i rekreacja  
 

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku  zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Gminy 
Łask w zakresie kultury fizycznej i turystyki i w tym celu prowadzi działalność i jest 

administratorem następujących obiektów: 
1) pływalnia kryta przy ul. Szkolnej 2, 

2) stadion z boiskami piłkarskimi i kortami tenisowymi przy ul. Armii Krajowej 5a,  
3) kąpielisko miejskie przy ul. Armii Krajowej 75,  

http://www.lask.pl/
http://www.facebook.com/GminaLask/
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4) kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej, 
5) kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej, 
6) skatepark w Orchowie wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw oraz przyległym  
    zrekultywowanym terenem po byłym składowisku odpadów, 

7) siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej, 

8) teren rekreacyjny w Łasku przy ul. Narutowicza 28 - wynajęty UMKS KORAB Łask  
     na prowadzenie zajęć sportowych oraz organizowanie turniejów sportowych, 

9) teren rekreacyjny z wigwamem w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a. 

 

Podstawowym zadaniem CSiR jest zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji 
obiektów i urządzeń sportowych. W związku z powyższym na wszystkich obiektach 
prowadzono regularne prace administracyjne i porządkowe, liczne bieżące prace remontowe 
oraz inwestycje mające na celu poprawienie jakości funkcjonowania obiektów i zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkownikom. Wszystkie obiekty przechodzą obowiązkowe przeglądy 
techniczne oraz objęte są ubezpieczeniem OC.  
 

 

W roku 2018  wykonano następujące naprawy  na wszystkich obiektach m.in. :  

- przeprowadzono coroczną konserwację wszelkich maszyn i urządzeń   pływalni, 
- zamontowano monitoring w obiekcie pływalni w celu zapewnienia  bezpieczeństwa 

  i porządku publicznego, 

- nieustannie naprawiano elementy ogrodzenia „Orlików” oraz urządzeń  „Orlików”,  

  urządzeń skateparku i placów zabaw,  
- wykonano konserwacje nawierzchni sztucznej trawy na „Orlikach”, 
- dwa trawiaste boiska piłkarskie były utrzymane  w  gotowości do prowadzenia treningów 

   oraz przeprowadzania meczów, 

- wymieniono wszystkie zużyte drewniane elementy mostku nad zalewem, zarówno belki  
   nośne jak i deski poszycia kładki, 
- uzupełniono piaskiem plażę  kąpieliska oraz 3 boiska do siatkówki plażowej,  
- nawierzchnia kortów tenisowych została uzupełniona mączką ceglaną, 
- wykonano bieżącą konserwację i naprawę sceny estradowej, 
- w okresie wiosenno-letnim  dbano o utrzymanie terenów  zielonych wokół obiektów, 
   kąpieliska, zrekultywowanego  terenu po byłym składowisku odpadów, terenu  
   rekreacyjnego przy ul. Narutowicza. 

Realizacja tak szerokiego zakresu działań była możliwa dzięki doposażeniu zaplecza 
technicznego. W ubiegłym roku CSiR zakupiło m.in. : odkurzacz basenowy podwodny , kosiarkę 
spalinową oraz wykaszarkę.  
Doposażono obiekty w  drobny sprzęt sportowy: siatki na bramki piłkarskie na boiska „Orlik” 
piłki , znaczniki itp. oraz  akcesoria pływackie wraz z rękawkami do nauki pływania dla dzieci. 
W minionym roku przeprowadzono inwestycję pn. „Remont pływalni”. Całkowity koszt to 
130.000 zł. z czego 80.000 zł. pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.   
W ramach remontu wykonano następujące prace : 
- w kompleksie przebieralni damskiej i męskiej zamontowano nowe szafki ubraniowe,  drzwi  
   wejściowe oraz kabiny do przebierania,  
- wymieniono kompletne zestawy prysznicowe w pomieszczeniach sanitarnych   dla  kobiet  

   i mężczyzn, 
- położono ceramiczne płytki podłogowe w holu pływalni.  
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Zrealizowanie zadania poprawiło funkcjonalność, estetykę i atrakcyjność obiektu. 

W sezonie letnim 2018 r. CSiR w Łasku było organizatorem kąpieliska miejskiego wraz                             
z dyżurami ratowników WOPR  nad zalewem. Wspólnie z KPP w Łasku , KPPSP w Łasku oraz 
Łaskim WOPR CSiR brało udział w akcji pn. „Bezpiecznie nad wodą”. 
 

Do zadań CSiR należy także udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla szkół, organizacji 
sportowych, klubów, firm jako organizatora imprez sportowych. 
W ubiegłym roku Centrum Sportu i Rekreacji było organizatorem lub współorganizatorem 
wszelkich imprez odbywających się na naszych obiektach:  
- rozgrywki piłkarskie ligi okręgowej i B klasy seniorów,  
- zawody sportowe szkół (  „Igrzyska Dzieci” , „Igrzyska młodzieży”, „Licealiada”),  
- zawody sportowe organizowane przez służby mundurowe, 
- festyny integracyjne firm, stowarzyszeń, klubów, szkół, 
- cykliczne zawody pływackie klubu „Wodnik”, 
- tradycyjne zawody pływackie z okazji świąt majowych ( 1-3 Maja ),  

- zawody pływackie organizowane w okresie ferii zimowych, 
- XVII mistrzostwa województwa łódzkiego strażaków PSP w pływaniu. 
Na działalność prowadzoną przez CSiR w Łasku w 2018 r. Gmina przeznaczyła 1.886.098 zł., 
w tym:  na zakup inwestycyjny ( odkurzacz podwodny ) – 11.439 zł., na remont pływalni 
130.000 zł. 
 

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna, dostępna do  bieżącego korzystania przez 

mieszkańców wzbogaciła się w roku 2018 o: 

• 6 siłowni zewnętrznych (przy ZSO w Kolumnie, przy SP w Okupie Mały , przy Orliku  

na os. Przylesie, przy Łaskim Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza oraz na skateparku), 
• plac zabaw w Parku Miejskim im. Rodu Łaskich, 

• system wypożyczalni „Rower Miejski” zrealizowany przez  gminę w  ramach projektu 
Rowerowe Łódzkie. Do dyspozycji w naszym mieście jest 48 jednośladów na stacjach 
przy ul.: Jana Pawła II (przy Witamince), Zielonej, Inki-Danuty-Siedzikówny, Lipowej                   

i Szarych Szeregów, 

• Ogród Różany na os. Przylesie (przy Pływalni Miejskiej) – wspaniały zakątek zieleni                       
i miejsce relaksu, które w pełnej krasie będziemy mogli podziwiać w br. Ogród będzie  

pełnił także funkcję ekologiczną i dydaktyczną. Posadzonych w nim zostało 41 drzew         

i 4925 szt. krzewów ( w tym 3049 szt. róż ), 

• odnowiony Ogród Jordanowski na os. MON, w którym pojawiły się nowe nasadzenia, 
wykonano nowe alejki i największą atrakcję – fontannę z oświetleniem, 

• odnowiony pasaż pomiędzy ul. 9 Maja a Polną, gdzie położono nową nawierzchnię                
z kostki, zainstalowano nowe ławki i urządzono rabaty różane.  

 

Przez teren Gminy Łask przebiegają szklaki turystyczne, będące atrakcyjną formą rekreacji                         

i aktywnego spędzenia czasu: 
• Szlak Łask – Pabianice, 

• Szlak okolic Łodzi, 
• Szlak Świętego Maksymiliana Kolbego, 

• Szlak Osady Braci Czeskich, 

• Szlak Skarbów Ziemi Sieradzkiej, 
• Szlak Młynów nad Grabią. 
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W obszarze kultury fizycznej prężnie działają liczne kluby sportowe zorganizowane w formie 
stowarzyszeń. Gmina Łask zleca tym organizacjom realizację zadań gminy w zakresie kultury 
fizycznej w drodze otwartych konkursów ofert na konkretne zadania i udziela na ich 

wykonanie dotacji, o czym była mowa w dziale V.6.0 przy omawianiu Programu współpracy 
Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

 

W roku 2018 Gmina Łask wsparła działania klubów sportowych ogólną kwotą 190.000 zł.,                    
z czego 168.000 zł. przeznaczono na szkolenie,  przygotowanie i udział w zawodach  oraz 
22.000 zł. na organizację  imprez sportowych na terenie gminy Łask.  
 

Najliczniejszą  grupę stanowiły kluby sportowe działające w dyscyplinie piłki nożnej  - 
4 kluby, które  w roku 2018 uczestniczyły  w rozgrywkach piłki nożnej  seniorów oraz  juniorów.  
Najwyżej  w rozgrywkach   piłki nożnej seniorów,  gdyż  w Klasie Okręgowej, znalazła się 
drużyna seniorska  MULKS Łask, pozostałe drużyny seniorskie brały udział w rozgrywkach                         
A klasy oraz B klasy .   

Drużyny  juniorskie (młodzieżowe)   brały udział w rozgrywkach okręgowych  w kategorii : Żak, 
Orlik, Młodzik  oraz  Trampkarz . Drużyny juniorskie  uczestniczyły także w licznych zawodach 
i turniejach piłkarskich rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Kluby piłkarskie organizowały 
także turnieje na terenie gminy kierowane do dzieci i młodzieży.  
W zakresie piłki siatkowej – żeńskiej  funkcjonował 1 klub, którego drużyna seniorska  w roku 
2018 uczestniczyła   w rozgrywkach  II ligi kobiet w  halowej piłce  siatkowej.   
Drużyny juniorskie  brały udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w kat. juniorek,    
kadetek i młodziczek. Zawodniczki klubu  uczestniczyły także w rozgrywkach plażowej piłki 
siatkowej .  

W zakresie sztuk walki - 2 kluby , które uczestniczyły w zawodach rangi wojewódzkiej, 
ogólnopolskiej oraz Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Polski.   
Pozostałe dyscypliny sportowe jakie uzyskały wsparcie to pływanie – 1 klub oraz                             

modelarstwo lotnicze i kosmiczne – 1 klub.  

 

Warte podkreślenia osiągnięcia  klubów sportowych działających na terenie gminy Łask to:  
1. Powołanie zawodniczki  ŁLKSW – Karoliny Kubiak do Reprezentacji Polski                             

w Kickboxingu w kategorii senior, która w roku 2018 uzyskała mi.  tytuł Mistrzyni 
Europy w kickboxingu , obroniła Puchar Świata w zawodach z cyklu WAKO Kickboxing 
WORD Series.  

2. Powołanie zawodniczek   ŁLKSW – Angeliki Szczepańskiej oraz  Pauliny Grzegórskiej  
do Kadry Narodowej Juniorów i Juniorów Młodszych na Mistrzostwa Świata WAKO 
Kadetów i Juniorów w  Kickboxingu. Angelika Szczepańska została Wicemistrzynią 
Świata w formule Low Kick .  

3. 4 medale zawodników ŁLKSW na Mistrzostwach Polski Kadetów w kickboxingu                                  
( 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe).  

4. Powołanie zawodniczki ŁMLKS „Łaskovia” Alicji Jaryszek do Kadry Polski  U15.  
5. Mistrzostwa Polski w Minisiatkówce  Dziewcząt „Kinder +Sport” – 10 miejsce  drużyny 

ŁMLKS  „Łaskovia” w kat. dwójek , 1 miejsce w Finale Wojewódzkim.   
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6. Udział zawodników MUKS Wodnik w Zimowych Mistrzostwach Polski 14 latków oraz  
w Zimowych i Letnich  Mistrzostwach Polski 15  latków – 4 i 5 miejsce Nicoli 

Błażejewskiej w juniorach.  

7. 25 medali zawodników MUKS Wodnik podczas Międzynarodowego Mitingu 
Pływackiego Oleśnica 2018.  

 

Na terenie gminy Łask  przy wsparciu środkami z dotacji z budżetu gminy zostały 
zorganizowane między innymi takie imprezy jak:  

- Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej Łask 2018  
- XXV Jubileuszowy Wyścig Kolarski „Po Ziemi Łódzkiej” 

- Ogólnopolskie Turnieje Piłki Siatkowej Kadetek i Młodziczek o Puchar Burmistrza Łasku 

- Zawody „Proyama Cup”. 

 

 

6.4  Ochrona zdrowia  
 

Zadania w obszarze ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie podstawowej opieki 
zdrowotnej swoim mieszkańcom, Gmina Łask realizuje poprzez utworzony w tym celu Gminny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku z siedzibą przy ul. Polnej 12, w skład którego 

wchodzą: 
• Przychodnia Nr 1 w Łasku, ul. Polna 12, 

• Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kolumnie, Plac Szarych Szeregów 8,  
• Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczewicach,   
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bałuczu, Bałucz 23. 

 

Liczba pacjentów korzystających i zadeklarowanych do GPZOZ w Łasku w 2018 r. - 22 062. 

Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2018 r.  – porad w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej - 104 064 porady. 

Liczba zatrudnionych lekarzy w GPZOZ w 2018 r. - 15 lekarzy. 

 

GPZOZ w 2018 r. realizował 2 programy profilaktyczne: 

• program profilaktyki układu krążenia – wykonano u 67 pacjentów, 
• program profilaktyki gruźlicy – wykonano u 79 pacjentów. 

W ramach realizacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Gmina Łask 
przy udziale GPZOZ w Łasku, we współpracy z Powiatem Łaskim zorganizowała działanie                     
pn. „Łaskie Dni Onkologii”, w ramach którego sfinansowała badania USG jamy brzusznej i USG 
piersi dla 78 pacjentów. 
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Tabela Nr 13 

Wyposażenie gabinetów GP ZOZ   w Łasku 

 

 

Sprzęt w rehabilitacji  
 

 

Sprzęt laboratoryjny 

 

Pozostały sprzęt  
 

 

Urządzenie do krioterapii  
Diatermia BTL 6000 

Fala uderzeniowa  

Stół elektryczny z elektryczną regulacją 

Szyna do ćwiczeń Fisiotek 

Sonoter z wyposażeniem + głowica 

Interdynamik 

Sterownik Magner 

Rowerek magnetyczny 

Aparat do laseroterapii + laser 

domowy  

Ugul z osprzętem 

Lampa solux 

Diatronic 

Pulsotronic 

Biotron Pro 

Rotory kończyn górnych i dolnych 

Aparat do masażu limfatycznego 

 

 

 

Analizator biochemiczny Integra 

Analizator immunoserologiczny – 2 szt 

Analizator hematologiczny  

Aparat do moczu Clinitec 

Fotel do pobierania krwi – 2 szt 

Skaner do naczyń ACCUVEIN  
Wirówka laboratoryjna + wirnik 
kątowy 

Analizator do moczu Laura+ pipety 

Mikroskop  

 

 

Detektor tętna płodu – 2 sztuki  

Lampa diagnostyczna statywowa Solis – 2 szt 

Fotele masujące – 2 sztuki 

Ciśnieniomierze – 30 sztuk 

Waga ze wzrostomierzem – 2 sztuki 

Aparat EKG Mtrace – 5 sztuk 

Defibrylator AMI ITALIA ze skrzynką – 2 szt 

Spirometr Microlab MK8 sn 72868 – sztuki  

Holter EKG Cardio Point H600  z rejestracją  
3 kanałową –   

Holter ciśnieniowy Cardio Point ABPM  
Aparat do mierzenia bilirubiny  

Wagi niemowlęce 

Analizator składu ciała 

Aparat do usg Mindray + sonda 

kardiologiczna, sonda do usg jamy brzusznej  

i sonda do usg tarczycy 

Lampy bakteriobójcze – 2 sztuki 

Autoklaw 

Negatoskop – 6 sztuk 

Resuscytatory dla dorosłych i dla dziec  6 szt 

Aparat RTG Paush Konika Minolta 

Samochody służbowe Skoda Fabia – 2 sztuki 

System kolejkowy  

Rejestrator Termo Alarm do lodówek – 3 szt 

Aparat przenośny do EKG – w użyciu przez 
pielęgniarki środowiskowe 

 

 

 

6.5  Gospodarka komunalna i utrzymanie zieleni                                
 

Infrastruktura drogowa 

Sieć drogowa na terenie gminy Łask składa się z dróg o charakterze krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym- łącznie to 317,8 km. 

 

Drogi gminne mają charakter uzupełniający w stosunku do dróg wyższej kategorii.                                      
Na  31.12.2018 r. w zarządzie Gminy Łask znajdowało się 215,61 km dróg gminnych,                        

z czego drogi utwardzone ( bitumiczne oraz z kostki betonowej ) stanowiły ok. 39%.  
 

Infrastruktura drogowa w granicach administracyjnych miasta: 

• Drogi krajowe – brak 

• Drogi wojewódzkie – 13,56 km 

• Drogi powiatowe – 19,98 km 
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• Drogi gminne  -  45,21 km, z czego:  

- 23,5 km dróg bitumicznych (52%)  
- 3,1  km nawierzchnia z kostki betonowej  

- 18,6 km dróg gruntowych (w tym utwardzonych tłuczniem) 
• Chodniki – 13,4 km  

• Ścieżki rowerowe – 1,0 km przy drogach gminnych, ok. 2 km przy drogach 

powiatowych,  oraz ok. 2 km przy drogach wojewódzkich  
 

Infrastruktura drogowa na ternach wiejskich: 

• Drogi krajowe – 7,29 km 

• Drogi wojewódzkie – 26, 63 km 

• Drogi powiatowe – 34,7 km 

• Drogi gminne -  170,401 km, z czego:  

- 56,138 km dróg bitumicznych (33%) 
             - 0,725  km nawierzchnia z kostki betonowej 

             - 113,538 km dróg gruntowych (w tym utwardzonych tłuczniem) 
• Chodniki – 3,9 km 

 

Oświetlenie uliczne  
Na 31.12.2018 r. na terenie Gminy Łask było 3982 sztuk oświetlenia, w tym 3338 sztuk opraw 

oświetlenia ulicznego i parkowego , 644 punkty świetlne na Placu 11 Listopada w Łasku, z tego  

593 punkty ledowe. 

W okresie świąt Bożego Narodzenia centrum miasta zostaje oświetlone iluminacją świetlną 
składającą się z 43 elementów. 

 

W roku 2018 wykonano: 

• Oświetlenie uliczne we wsi Wola Łaska – Budowa 17 słupów stalowych ocynkowanych 
wraz z wysięgnikami i 17 oprawami oświetleniowymi led. 

• Oświetlenie uliczne we wsi Łopatki – Budowa 3 słupów wirowych wraz  z wysięgnikami 
i 3 oprawami oświetleniowymi led. 

• Oświetlenie parkowe – hybrydowe instalacje solarno - wiatrowe do zasilenia 

oświetlenia parkowego w Ogrodzie Różanym w ilość 19 sztuk.  
• Oświetlenie uliczne we wsi Wronowice – Budowa 12 słupów stalowych ocynkowanych 

wraz z wysięgnikami i 12 oprawami oświetleniowymi led. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna  

Na terenie Gminy Łask sieć wodociągowa liczyła 242,53 km, z 6.193 przyłączami,                             
z tego w Łasku i Kolumnie - 75,84 km z 3.067 przyłączami.  
Sieć kanalizacyjna liczyła 89,1 km, z 2853 przyłączami, w tym na terenie Aglomeracji Łask 
(obejmującej miasto Łask oraz Wolę Łaską, Ostrów, Wiewiórczyn, Orchów ) - 82,4 km z 2.622 

przyłączami.   
 

Szczegółowe dane w powyższym zakresie zawierają poniższe tabele. 
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Tabela Nr 14 

Wykaz sieci wodociągowej na terenie Gminy Łask  
SUW Miejscowość sieć 2018 rok 

długość sieci 

( km) 

2018 rok 

przyłącza 
(szt) 

SUW Ostrów Łask + Kolumna magistralna 14,2 3067 

rozdzielcza 61,6405  

Wola Łaska + Mauryca magistralna 1,261 153 

rozdzielcza 0,137  

Teodory rozdzielcza 5,457 142 

Ostrów 7,4296 239 

Orchów 8,76025 245 

Wiewiórczyn 6 186 

Wronowice 9,6638 205 

Podłaszcze 1,2 43 

Wronowice - Anielin 1,702  

Wronowice - ul. Ogrodowa 0,36  

Wola Łaska 3,4995  

Wola Łaska - Teodory 0,9812  

Gorczyn 5,364 180 

Łopatki 8,341 170 

Mauryca 2,8 48 

Sięganów 7,6583 108 

Zielęcice 5,561 53  
Ogółem 152,01615 4839 

SUW Bałucz Bałucz rozdzielcza 9,112 139 

Stryje Księże-Jabłonki 3,127 62 

Wola Stryjewska 7 53 

Wydrzyn+Anielin 10,5 189 

Borszewice+Osiny 7,8 118 

Budy Stryjewskie+Stryje Paskowe 10 92 

Remiszew+Wrzeszczewice 11,7 162 

Remiszew+Budy Stryjewskie 1,974  

Wrzeszczewice+Karszew 0,996  

Anielin-Krzucz 4,816 29 

Razem  Ogółem 67,025 844 

SUW Okup Okup + Mikołajówek + Kolonia Bilew rozdzielcza 12,6 276 

Kopyść 4,095 121 

Wola Bałucka 2,9 69 

Orchów Wesółka 0,5 4 

Grabina + Kopyść + Okup Wielki 3,397 20  
 Ogółem 23,492 490 

Zakup wody 

gm.Wodzierady 

Rembów rozdzielcza 0,786 20 

 OGÓŁEM  242,53315 6193 
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Tabela Nr 15 

Wykaz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łask 

  
Sieć Kanalizacja [km] Przyłącza [szt] 

 

Łask + Kolumna ogólnospławna 1,3  

sanitarna 57,00791 2036 

tłoczna 2,235  

Gorczyn sanitarna 1,16242 3 

Kopyść sanitarna 1,7435 76 

tłoczna 0,673  

Wola Łaska sanitarna 6,68189 123 

tłoczna 0,16635  

Ostrów sanitarna 0,128 97 

Orchów sanitarna 8,27192 199 

tłoczna 0,5409  

Wiewiórczyn sanitarna 6,01232 167 

Wronowice sanitarna 3,09522 152 

tłoczna 0,07332  

RAZEM  ogólnospławna 1,3  

sanitarna 84,10318  

tłoczna 3,68857  

OGÓŁEM   89,09175 2.853 

 

 

Gospodarka odpadami 

Na ternie gminy w roku 2018 obowiązywała opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. od 

gospodarstwa domowego w wysokości 20 zł./miesiąc za odpady segregowane i 40 zł./miesiąc  
w przypadku braku segregacji odpadów. Stawka ryczałtowa roczna od domku letniskowego 
przy segregacji odpadów wynosi 80 zł. i 160 zł. przy braku segregacji odpadów. 

• Ilość gospodarstw domowych w których zadeklarowano segregację odpadów - 9685.  

• Ilość gospodarstw domowych w których zadeklarowano brak segregacji - 45.  

• Ilość gospodarstw z zadeklarowaną opłatą roczną, w których jest prowadzona 
selektywna zbiórka odpadów - 220.  

• Ilość i rodzaj zadeklarowanych pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych: 
- zadeklarowano 643 szt. pojemników do segregacji odpadów, 
- zadeklarowano 304 szt. pojemników bez segregacji odpadów. 

Z pośród dostępnych wielkości pojemników tj. pojemniki 120l, 240l, 1100l, 7000l. 

 

Dochody na gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r. wyniosły 3.304.802 zł. 
 

Gmina odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy                            

a powstają odpady komunalne (z wyłączeniem cmentarzy), za pośrednictwem wybranej  
w drodze przetargu firmy EKO-REGION z   Bełchatowa. 
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W ramach świadczenia usługi: 
1. Firma odbiera odpady komunalne: 

a) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem 
(odebrano łącznie 11.088,974 Mg, w tym 2.598,558 Mg zebranych selektywnie), 

b) z Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łasku przy 
ul. Lutomierskiej 2 (odebrano 574,165 Mg), 

c) w ramach akcji tzw. „wystawki”, która została przeprowadzono w okresie od 09 

kwietnia do 25 kwietnia 2018r. - odebrano odpady problemowe tj. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte opony oraz metale (złom), łącznie zebrano 234,0 Mg, 

d) przeterminowane leki z pojemników ustawionych w aptekach (zebrano 1,21 Mg). 
2. Firma zgodnie z podpisaną umową wyposaża wszystkich właścicieli nieruchomości oraz 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w stosowne pojemniki na odpady 
komunalne. 

Funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku daje szanse                     
na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, skuteczniejszą segregację odpadów                         
w gminie, a także eliminuje powstawanie „dzikich wysypisk” na terenie gminy Łask. 

Ilość korzystających osób, a także ilość oddawanych odpadów segregowanych rośnie.  
 

Utrzymanie zieleni  

Gmina Łask w roku 2018 utrzymywała następujące powierzchnie zielone : 
• tereny reprezentacyjne (tereny zieleni i pasy zieleni towarzyszące ulicom)–45.918,5 m² 
• pozostałe tereny zieleni oraz pasy zieleni towarzyszące ulicom – 14.8948 m² 
•  żywopłoty cyklicznie formowane – 597 mb 

• Park Miejski wraz terenem wokół Stawu i rowami – 77.190 m² 
 

Dla utrzymania tych terenów w odpowiednim stanie w r. 2018 wykonano następujące prace: 

• koszenie trawników na terenach zieleni oraz pasów zieleni przy ulicach (433 939 m²),  

• cięcia sanitarno-formujące (164 szt.),  
• wycinka drzew (190 szt.),  

• wycinka krzewów (352 m²),  

• usunięcie złomów i wywrotów (13 szt.), 
• frezowanie pni (1 szt.), 

• karczowanie pni (25 szt.),  

• formowanie żywopłotów (1196 mb),  
• wykonano oprysk rabat różanych przeciw chorobom grzybowym preparatem Amistar          

i przeciw szkodnikom preparatem Mospilan, 

• zdemontowano i wymieniono uszkodzone i połamane deski na pomostach w Parku 

Miejskim w Łasku, 
• dwukrotnie koszono Park (pow. 77 190 m²)  oraz wykonano prace porządkowe,  

• wykonano nasadzenia zakupionych drzew i krzewów, prace porządkowe                             

i pielęgnacyjne, opryski i nawożenie rabat różanych, usuwano odrosty, zakrzaczenia                         

i samosiewy, wygrabiano teren, przesadzano rośliny, podlewano rośliny                             
oraz wywieziono zanieczyszczenia. 

W związku z przyjęciem do realizacji w ramach priorytetów Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Łask, programu „Łask - Miastem Róż”, zieleń miejską wzbogacono o rabaty 

różane.  Wykaz rabat utrzymywanych przez gminę na dz. 31.12.2018 r. w poniższej tabeli.  
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     Tabela Nr 16 

             Wykaz rabat różanych 

 

Lp. Lokalizacja rabat Powierzchnia  - m2 

1 ul. Polna przy Przychodni 64 

2 róg ul. Narutowicza i ul. Górnej 30 

3 róg ul. Narutowicza i 9 Maja (2 rabaty) 40 

4 ul. Warszawska przy samolocie 130 

5 róg ul. Szkolnej i ul. Jodłowej przy SP nr 5 90 

6 ul. Szkolna przy „Orliku” 50 

7 ul. Kościuszki przy pomniku Jana Łaskiego (2 rabaty) 96 

8 ul. Kościuszki (pomiędzy żywopłotem) 870 

9 ul. Polna pomiędzy szkołą a policją 48 

10 róg ul. Jodłowej i ul. Warszawskiej 165 

11 ul. Jodłowa (3 rabaty) 135 

12 Ul. Narutowicza przy ŁDK 10 

13 Pl. 11 Listopada (donice) 3,6 

14 Rabaty przy Policji 96 

Łącznie:  1827,6  
 

Dla upiększenia naszego otoczenia, zwiększenia terenów zielonych i miejsc do wypoczynku, 
Gmina Łask zrealizowała w r. 2018 projekt pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój 
i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”, dofinansowany przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach ww. projektu zrealizowano 8 zadań  

na powierzchni 83.990 m²: 

zadanie nr 1 – zagospodarowanie terenu działki nr 497 (bocznica torów kolejowych), 
Posadzono: Drzewa: czeremcha pospolita i Śliwa tarnina, Krzewy: porzeczka 

alpejska i malina właściwa, 

zadanie nr 2 – zagospodarowanie terenu działki nr 49/6 (fragment przy tzw. Witamince), 

Posadzono: Drzewa: klon pospolity i jesion wyniosły, Krzewy: berberys 

Tunberga odm. Atropurpurea, 

zadanie nr 3 – zagospodarowanie terenu – fragmenty działek nr 498/1 i nr 49 przy kapliczce 

przy zbiegu ulic Karpińskiego, Widawskiego i Kwirama); 
Posadzono: Drzewa: klon pospolity, klon jawor, Krzewy: róża pomarszczona,  
róża okrywowa, Byliny: liliowiec ogrodowy, 

zadanie nr 4 – zagospodarowanie terenu – działka nr 134/3 (fragment przy Sz.P nr 5); 

Posadzono: Drzewa: klon jawor, klon pospolity, brzoza brodawkowata, jesion 

Wyniosły, Krzewy: bez lilak, tawuła van Houtte’a, pęczerznica kalinolistna,  
śnieguliczka biała i Irga pozioma, 

zadanie nr 5 – zagospodarowanie terenu działki nr 134/8 ogród tematyczny 

 – kolekcja róż krajowych i kultywarów;   

Posadzono: Drzewa: klon pospolity, brzoza brodawkowata, klon jawor,  

Krzewy: grab pospolity, róża okrywowa, lawenda wąskolistna,  
róża wielkokwiatowa , bukszpan wieczniezielony, śnieguliczka biała,  
róża rabatowa, róża parkowa,  róża pnąca, Byliny: liliowiec ogrodowy,  

bylica Purha, krwawnik pospolity, krwawnik wiązówkowaty, szałwia omdszona, 
funkia Siebolda,   



63 

 

W zakresie tego zadania wymieniono podłoże i wyrównano cały teren oraz  
wykonano ścieżki z nawierzchni przepuszczalnej mineralnej o pow. 900 m2. 

Ponadto zamontowano 34 ławki, 29 koszy na śmieci oraz wykonano montaż  
oświetlenia hybrydowego w ilości 19 szt. Wykonano również trejaż dla krzewów  
pnących o długości sumarycznej 58 mb. W ramach ww. projektu wykonano 

przyłącze wodociągowe oraz pokryto koszty związane ze zużyciem wody. 
zadanie nr 6 -  zagospodarowanie terenu nr 179/1; Utworzono Łąkę kwiatową: jaskier ostry,  

komonica zwyczajna, firletka poszarpana, złocień zwyczajny, świerzbnica 

zwyczajna, kozibród łąkowy, krwawnik pospolity, wyka ptasia, chaber łąkowy,  
marchew dzika, chaber austryjacki, krwiściąg lekarski, 

zadanie nr 7 – zagospodarowanie terenu (fragmenty dz. nr 79/2 i 166) – działki ze stawem; 

Posadzono: Drzewa: klon jawor, brzoza brodawkowata, Krzewy: głóg pośredni,  
berberys zwyczajny, bez czarny, Byliny: kosaciec syberyjski, kosaciec żółty,  
trzykrotka wirginijska, pałka mniejsza Rośliny wodne: grzybień wodny,   

zadanie nr 8 – zagospodarowanie fragmentów działek nr 78/1, 78/2, 78/3 na terenie Parku; 

Posadzono: Drzewa: jesion wyniosły, klon jawor, klon pospolity, olsza czarna,  

buk pospolity Krzewy: głóg pośredni, berberys zwyczajny, tawuła wierzbolistna,  
kalina koralowa, bez czarny, porzeczka alpejska, Byliny: paprotnik kolczasty,  

konwalia majowa, liliowiec ogrody, przywrotnik oskalpowany, nawrot  

czerwono-błękitny. 

 

W 2018 roku dokonano 400 oględzin w sprawie wycinki drzew, w tym: 

• w związku z wydaniem zezwoleń na wycinkę drzew:  46 oględzin,  
• w związku ze zgłoszeniami zamiaru wycinki drzew:  354 oględzin.  

 

Form ochrony przyrody istniejące na terenie Gminy Łask w roku 2018: 
• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Doliny Grabi 

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Kolumna - Las 

• Obszar Natura 2000 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi  
• Pomniki Przyrody – 19, w tym: 

Zielęcice Park Wiejski – grupa drzew (3 dęby szypułkowe) 
Wrzeszczewice teren przy kościele parafialnym – 1 dąb szypułkowy 

Gorczyn przy drodze do Łopatek -1 dąb szypułkowy 

Wronowice Park Wiejski – grupa drzew (3 dęby szypułkowe)  
Wronowice Park Wiejski – aleja drzew  (graby zwyczajne) 

Ostrów (dz. nr 13/182) – 5 dębów szypułkowych, 1 kasztanowiec zwyczajny  
Łask (dz. 5/1) – 1 wiąz szypułkowy  
Łask (obok Parku Miejskiego) – 1 wiąz szypułkowy 

Łask (Park Miejski) – 2 modrzewie europejskie, 2 lipy drobnolistne, 1 olsza czarna 

Łask (Plac Gwieździsty) – 1 dąb szypułkowy „Janusz”. 
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6.6  Bezpieczeństwo publiczne  
 

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na naszym terenie to głównie zadanie Komendy 
Powiatowej Policji w Łasku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.  
 

Rola gminy w tym zakresie ma charakter uzupełniający i sprowadza się zasadniczo  
do zapewnienia gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzonej przez 
ochotnicze straże pożarne.  
W 2018 r. na terenie gminy Łask funkcjonowało 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w  tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG):  
 

• OSP Łask w KSRG 

• OSP Bałucz w KSRG 

• OSP Kolumna w KSRG 

• OSP Anielin 

• OSP Okup 

• OSP Sięganów 

• OSP Teodory 

• OSP Wiewiórczyn 

• OSP Wrzeszczewice 

 

Na wyposażeniu OSP znajdowało się 12 pojazdów, z tego: ciężkie - 2, średnie - 7, lekkie - 1,                             

specjalne lekkie ratownictwa technicznego - 2,                                                                                        

z tego w jednostkach działających w KSRG: ciężki - 1, średnie - 3. 

 

Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych mogło brać udział 128 członków OSP 
(posiadający przeszkolenie oraz aktualne badania lekarskie).   
Zatrudnionych było łącznie 11 konserwatorów pojazdów i sprzętu w OSP.  

 

Jednostki OSP biorą udział w akcjach gaśniczych, udzielają pomocy przy wypadkach 
drogowych, usuwają zalegające drzewa i zabezpieczają zerwane linie energetyczne  wskutek  
wichur i nawałnic, pomagają w usuwaniu skutków powodzi i podtopień po ulewnych 
deszczach i itp. 

Strażacy biorą czynny udział w akcjach szkoleniowo-profilaktycznych dla mieszkańców  
np. w szkołach, podczas pikników rodzinnych itp. oraz zabezpieczają organizowane przez 
gminę imprezy. W przypadku zagrożeń dbają oni o bezpieczeństwo mieszkańców  ratując  
ich zdrowie i życie. 
 

W Gminie Łask w roku 2018 odnotowano następującą liczbę zdarzeń: 
• pożary - 20, 

• miejscowe zdarzenia - 271, 

• alarmy fałszywe - 17. 

            

Udział jednostek OSP Gminy Łask w działaniach ratowniczych w 2018 roku przedstawia 

poniższa tabela.                            
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Tabela Nr 17 

Liczba wyjazdów jednostek OSP Gminy Łask do działań ratowniczych 

Lp.  

Nazwa jednostki 

Rodzaj działań 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem 

1. KSRG OSP ŁASK 13 18 0 31 

2. KSRG OSP BAŁUCZ 8 2 0 10 

3. KSRG OSP KOLUMNA 19 18 0 37 

4. OSP ANIELIN 3 0 0 3 

5. OSP OKUP 12 13 0 25 

6. OSP SIĘGANÓW 1 0 0 1 

7. OSP TEODORY 1 0 0 1 

8. OSP WIEWIÓRCZYN 3 1 0 4 

9. OSP 

WRZESZCZEWICE 

3 0 0 3 

 

Ponadto jednostka OSP w Łasku jest alarmowana na zabezpieczenie rejonu operacyjnego                         

na czas prowadzenia działań przez zastępy z JRG KP PSP Łask na terenie powiatu łaskiego.  
 

Wypełniając obowiązki ustawowe Gmina Łask przeznaczyła w roku 2018 na realizację zadań 
związanych z zapewnieniem gotowości bojowej gminy kwotę 245.726,88 zł. (w tym z dotacji 

celowych kwotę 51.518,99 zł.), w szczególności na:  
- wynagrodzenia konserwatorów pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego;  
- zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych i sprzętu;  
- zakup sprzętu i wyposażenia;  
- remonty i naprawy sprzętu oraz pojazdów;  
- badania lekarskie (okresowe badania lekarskie oraz badania psychologiczne kierowców);  
- badania techniczne i przeglądy sprzętu oraz pojazdów;  
- ubezpieczenia majątkowe oraz na życie;  
- energię elektryczną, opał;  
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych;  
- zakup umundurowania specjalnego oraz ubrań ochronnych;  
- zakup posiłków regeneracyjnych;  
- termomodernizację pomieszczeń garażowych;  

- szkolenie recertyfikacyjne z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników OSP/KSRG. 
 

Pozyskane  dotacji celowe zostały przeznaczone na  : 

• 8.000,00 zł. na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Łasku - z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Pomoc finansowa dla 
jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 
w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem 
dla jednostek OSP”, 

• 43.958,58 zł. na zakup sprzętu (defibrylatory, bosaki dielektryczne, agregaty 
prądotwórcze, sprzęt do oznakowania terenu akcji itd.) dla jednostek OSP - 

z państwowych funduszy celowych, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. 
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Ponadto Gmina Łask udzieliła wsparcia finansowego: 
• Komendzie Powiatowej Policji w Łasku: 

      10.569,00 zł. - na zakup samochodu osobowego w wersji nieznakowanej   

        2.920,00 zł. – zakupiono i przekazano dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Łasku  

                              20 par rękawic antyprzekłuciowych   
• Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Łasku: 

25.000,00 zł. - na zakup lekkiego samochodu operacyjnego      

 

Monitoring miejski  

Dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łask i ochrony mienia gminnego, 

na terenie Łasku funkcjonuje system  monitoringu wizyjnego w oparciu o 11 kamer (w tym  

5 obrotowych, a w nich 2 tzw. mobilne) i stałe stanowisko obserwacji monitoringu 
zlokalizowane na Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, które zostało wyposażone przez 
gminę i w tym celu zatrudniamy także pracownika.  Monitoring pozwala na bieżące 
reagowanie na przypadki niszczenia mienia, łamania prawa i jest narzędziem ułatwiającym 
działania Policji.  

 

Z przedłożonego Burmistrzowi sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Łasku – 

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie łaskim wynika, że w roku 
2018 na terenie Gminy Łask wystąpiły następujące zdarzenia drogowe: 

          

Tabela Nr 18 

Wykaz zdarzeń drogowych 

 

Gmina Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba 

rannych 

Liczba 

kolizji 

Liczba 

zdarzeń 

Łask – obszar 

miejski 

18 0 18 205 223 

Łask – obszar 

wiejski 

9 2 9 109 118 

 

 

6.7   Współpraca z samorządami wiejskimi 
 

Gmina Łask zajmuje się bieżącym utrzymaniem  następujących obiektów: 
1. Dom Ludowy w Sięganowie; 
2. Dom Ludowy w Łopatkach; 
3. Dom Ludowy w Orchowie; 

4. Dom Ludowy w Kopyści; 
5. Świetlica wiejska w Zielęcicach; 
6. Świetlica wiejska w Karszewie; 
7. Świetlica wiejska w Woli Bałuckiej; 
8. Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach; 

9. Świetlica wiejska w Remiszewie; 
10. Pomieszczenie świetlicowe w budynku OSP w Anielinie; 
11. Pomieszczenie świetlicowe w budynku OSP w Bałucz. 
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W roku 2018 na bieżące utrzymanie w/w obiektów przeznaczono 87.751,06 zł. – koszty 

energii elektrycznej, wody, ścieków, coroczne przeglądy obiektów jak i znajdującego się w nich 
wyposażenia, prace porządkowe, zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz 

wykonanie prac, których mieszkańcy nie są wstanie zrealizować we własnym zakresie.  
 

W celu podniesienia standardu obiektów w zeszłym roku zrealizowano następujące zadania 
inwestycyjne: 

1.”Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP  
     w Bałuczu” – koszt 5.249,44 zł.; 
2.„Przebudowa pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Karszewie” – wykonano podbitkę 

    z PCV i montaż rynien (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r.) – koszt 8.634,93 zł.; 
3.”Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Łopatkach” - wykonano ogrodzenie 

     panelowe z siatki ocynkowanej na długości 92 m–  koszt 22.754,54 zł.; 
 

Ponadto za kwotę 2.741,60 zł. wykonano audyt energetyczny Domu Ludowego w Łopatkach                            
i aktualizację kosztorysów świetlicy we Wrzeszczewicach. W budynkach tych planowane  
są prace modernizacyjne w roku 2019. 

 

Gmina Łask otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  i przy udziale tych 

środków oraz pracy własnej mieszkańców  zrealizowała projekty : 

1. „Unowocześnienie sali w budynku  Domu Ludowego w Sięganowie”                             
całkowity koszt zadania 10 200,00 zł., w tym dotacja 5 000,00 zł.; 

2. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie”, całkowity koszt zadania 
10 500,00 zł., w tym dotacja 5 000,00 zł.; 

3. „Zapomniane potrawy - międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w sołectwie 

Wrzeszczewice”; całkowity koszt zadania 5 500,00 zł., w tym dotacja 2 500,00 zł.  
 

Zadania 1 i 2 zostały wykonane z dużym zaangażowaniem mieszkańców poprzez nieodpłatne 
wykonanie prac remontowych. Realizacja 3 projektu  za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach, umożliwiła przeprowadzenie warsztatów nt. dawnych 
tradycji kulinarnych, zakończonych biesiadą z degustacją potraw z ziemniaków i owoców.  
 

Świetlice wiejskie i domy ludowe służą lokalnym potrzebom - udostępniane są na zebrania 

wiejskie, spotkania statutowych organów sołectwa, a także stały się istotną bazą dla 
działalności reaktywowanych, czy nowotworzonych kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, 
organizacji społecznych. Ponadto ww. budynki służą mieszańcom na organizowanie 
warsztatów, szkoleń, a także są wynajmowane na organizację imprez prywatnych.  
         

Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Gminy Łask  działały następujące koła i stowarzyszenia: 
1. Koło Kobiet Wiejskich w Orchowie; 
2. Koło Kobiet wsi Wola Bałucka i Wola Stryjewska; 

3. Koło Kobiet sołectwa Bałucz; 
4. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kopyści; 
5. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach  

      - od XII.2018 r. pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczewicach; 
6.   Aktywne Kobiety w Łopatkach; 
7.   Koło Gospodyń Wiejskich w Borszewicach – zarejestrowane w XII.2018 r.  
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Działalność ww. kół i stowarzyszeń skierowana jest głównie do społeczności lokalnej, poprzez 

prowadzenie zorganizowanych inicjatyw społecznych. Jest również dużym wsparciem wielu 
organizowanych przez gminę imprez ogólnodostępnych, zarówno na terenie wiejskim jak                           
i w mieście.    
 

 

VII.  INFORMACJA  O REALIZACJI  UCHWAŁ RADY  MIEJSKIEJ w ŁASKU 
 

W 2018 roku Rada Miejska w Łasku obradowała na 18 sesjach, na których podjęto 193 
uchwały, z tego: 
• rada kadencji 2014 – 2018 na 14 sesjach podjęła 152 uchwały 

• rada kadencji 2018 – 2023 na 4 sesjach podjęła 41 uchwał. 
 

Szczegółowa informacja o realizacji ww. uchwał zamieszczona jest w Załączniku Nr 4  

do niniejszego Raportu.  

 

 

Łask, 10.05.2019 r.            
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1. Założenia badań monitorujących  
Dokument pn. Monitoring Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych składa 

się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje diagnozę aktualnej sytuacji demograficznej                   

w gminie oraz diagnozę zjawisk i problemów społecznych. W prezentowanej pracy, poza 

analizą pierwotnego badania diagnostycznego przeprowadzonego w ramach opracowanej 

Strategii (…), wszędzie gdzie tylko to było możliwe, dokonano porównań uzyskanych 

wyników. Obecna diagnoza łączy w sobie elementy analizy z analizą porównawczą. Druga 

część raportu obejmuje analizę stopnia realizacji Strategii. Poddane analizie zostały określone 

wskaźniki realizacji, dzięki którym mamy możliwość określenia stopnia realizacji założonych 

w Strategii celów oraz kierunków działań.  

2. Struktura demograficzna  

Dane za 2018 rok przedstawiające charakterystykę demograficzną gminy pochodzą z Urzędu 

Stanu Cywilnego w Łasku (wg stanu na dzień 31.12.2018 roku). Dane dotyczą mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały, wg płci, ekonomicznych grup wiekowych oraz miejscowości 

zamieszkania. Dane z 2018 roku zostały porównane z danymi z lat ubiegłych aby uchwycić 

tendencję zjawisk demograficznych. 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Łask w latach 2015-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z USC Łask 

Powyższy wykres prezentuje liczbę mieszkańców Gminy Łask. W 2018 roku gminę 

zamieszkiwało 27 205 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Na pobyt czasowy 

zameldowano 588 mieszkańców. Widać wyraźnie, iż z roku na rok zmniejsza się ogólna liczba 

mieszkańców. Kolejne dane wskazują na poszczególne grupy, których liczba z roku na rok 

zmniejsza się lub zwiększa się.  

27568
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Z kolei badając mieszkańców pod kątem miejscowości zamieszkania, zauważalne są także 

różnice w ich liczbie i odsetkach. W porównaniu do struktury ludności wg miejscowości 

zamieszkania w 2017 roku, w następujących miejscowościach nastąpiło zwiększenie się liczby 

mieszkańców oraz odsetka w ogólnej liczbie osób: Aleksandrówek, Anielin, Borszewice 

Cmentarne, Borszewice Kościelne, Budy Stryjewskie, Karszew, Kolonia Bilew, Kopyść, 

Krzucz, Łopatki, Mikołajówek, Orchów - Wesółka, Ostrów, Orchów -Osiedle, Rokitnica, 

Sięganów, Stryje Książe, Stryje Paskowe, Teodory, Teodory – Osiedle, Wincentów, Wola 

Bałucka, Wronowice, Wydrzyn. W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców uległa 

zmniejszeniu, przy czym najwięcej zmniejszyła się w Łasku o 199 osób. W całej gminie 

zmniejszyła się o 177 osób.  

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Łask w latach 2015-2018 

Miejscowość 
2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

L. osób % L. osób % L. osób % L. osób % 

Łask 17 386 63,1 17 200 62,6 17 063 62,3 16864 62,0 

Aleksandrówek 114 0,4 115 0,4 114 0,4 119 0,4 

Anielin 248 0,9 253 0,9 258 0,9 262 1,0 

Bałucz 88 0,3 89 0,3 89 0,3 86 0,3 

Borszewice Cmentarne 134 0,5 135 0,5 139 0,5 143 0,5 

Borszewice Kolejowe 42 0,2 41 0,1 42 0,2 41 0,2 

Borszewice Kościelne 220 0,8 218 0,8 214 0,8 216 0,8 

Budy Stryjewskie 119 0,4 119 0,4 122 0,4 123 0,5 

Gorczyn 436 1,6 459 1,7 461 1,7 452 1,7 

Grabina 62 0,2 63 0,2 63 0,2 62 0,2 

Jabłonki 49 0,2 48 0,2 46 0,2 44 0,2 

Karszew 138 0,5 135 0,5 131 0,5 132 0,5 

Kolonia Bałucz 146 0,5 143 0,5 146 0,5 145 0,5 

Kolonia Bilew 93 0,3 98 0,4 98 0,4 100 0,4 

Kopyść 271 1 271 1 283 1 290 1,1 

Krzucz 111 0,4 114 0,4 113 0,4 114 0,4 

Łopatki 423 1,5 424 1,5 429 1,6 431 1,6 

Łopatki – Cegielnia 97 0,4 98 0,4 96 0,4 92 0,3 

Mauryca 101 0,4 105 0,4 112 0,4 110 0,4 

Mikołajówek 62 0,2 64 0,2 68 0,2 71 0,3 

Młynisko 90 0,3 88 0,3 84 0,3 84 0,3 

Okup Mały 621 2,3 627 2,3 625 2,3 616 2,3 

Okup Wielki 226 0,8 228 0,8 229 0,8 226 0,8 

Orchów 731 2,7 726 2,6 714 2,6 711 2,6 

Orchów- Wesółka 14 0,1 15 0,1 15 0,1 18 0,1 

Ostrów 445 1,6 456 1,7 474 1,7 493 1,8 

Orchów-Osiedle 287 1 289 1,1 292 1,1 293 1,1 
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Podłaszcze 114 0,4 116 0,4 112 0,4 110 0,4 

Rembów 52 0,2 50 0,2 49 0,2 49 0,2 

Remiszew 105 0,4 104 0,4 103 0,4 101 0,4 

Rokitnica 288 1 288 1 294 1,1 295 1,1 

Sięganów 267 1 278 1 280 1 281 1,0 

Stryje Księże 150 0,5 156 0,6 157 0,6 162 0,6 

Stryje Paskowe 127 0,5 124 0,5 119 0,4 121 0,4 

Teodory 436 1,6 437 1,6 444 1,6 446 1,6 

Teodory – Osiedle 58 0,2 59 0,2 61 0,2 64 0,2 

Ulejów 35 0,1 35 0,1 36 0,1 36 0,1 

Wiewiórczyn 697 2,5 694 2,5 688 2,5 675 2,5 

Wincentów 55 0,2 55 0,2 54 0,2 56 0,2 

Wola Bałucka 186 0,7 186 0,7 184 0,7 192 0,7 

Wola Łaska 505 1,8 510 1,9 521 1,9 521 1,9 

Wola Stryjewska 134 0,5 136 0,5 139 0,5 136 0,5 

Wronowice 837 3 851 3,1 860 3,1 865 3,2 

Wrzeszczewice 136 0,5 136 0,5 136 0,5 136 0,5 

Wrzeszczewice Nowe 56 0,2 57 0,2 57 0,2 57 0,2 

Wrzeszczewice – Skrejnia 128 0,5 125 0,5 119 0,4 117 0,4 

Wrzeszczewice – Tomaszew 37 0,1 37 0,1 38 0,1 37 0,1 

Wydrzyn 319 1,2 319 1,2 309 1,1 310 1,1 

Zielęcice 92 0,3 93 0,3 98 0,4 96 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z USC Łask 

2. 1. Ekonomiczne grupy wiekowe 

Kolejną cechą demograficzną, która została podana analizie wtórnej w ramach badania 

monitorującego był wiek mieszkańców gminy (zameldowanych na pobyt stały). Mieszkańców 

zbadano pod kątem ekonomicznych grup wiekowych. W porównaniu do 2017 roku, zmniejszył 

się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym do poziomu 17,1%, a zwiększył się odsetek osób 

w wieku poprodukcyjnym wynosząc obecnie 22,7%. Zmniejszeniu uległ również odsetek osób 

w wieku produkcyjnym do 60,2%.  

Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Łask  w latach 2015-2018, ze względu na 
ekonomiczne grupy wiekowe 

  
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

L. osób % L. osób % L. osób % Razem 

2015 rok 4 696 17,0 17 244 62,6 5 628 20,4 27 568 

2016 rok 4 703 17,1 16 911 61,6 5 853 21,3 27 467 

2017 rok 4 696 17,2 16 652 60,8 6 030 22,0 27 378 

2018 rok 4 655 17,1 16 388 60,2 6 162 22,7 27 205 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG 



5 

 

Dokonując analizy demograficznej mieszkańców Gminy  Łask otrzymane wyniki porównano 

do modelu struktury ludności według płci i wieku zwanego piramidami wieku. Ich wykresy 

wraz z opisem zaprezentowano poniżej (wykres 3).  

Model pierwszy progresywny wskazuje na społeczeństwo rozwijające się, gdzie przewagę 

stanowią osoby młode. Model ten charakteryzuje się dużym przyrostem naturalnym. Dominują  

kobiety w wieku 20–35 lat i mężczyźni w wieku 40–50 lat. W wieku powyżej 65 lat dominują 

kobiety. Drugi model – zastojowy, jest charakterystyczny dla społeczeństw, w których 

obserwuje się długie dożywanie seniorów – powyżej 15 %. W tym modelu odsetek ludności    

w wieku przedprodukcyjnym wynosi 25 %, zerowy przyrost naturalny, a wskaźniki urodzeń                  

i zgonów są do siebie zbliżone. Trzeci model – regresywny, to społeczeństwo, w którym 

liczebność urodzeń jest mniejsza niż liczba zgonów, co w długotrwałej perspektywie może 

doprowadzić do wymarcia danej populacji. 

 

Wykres 2. Podstawowe rodzaje struktur ludności według płci i wieku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J.Z Holzer: Demografia. Warszawa 2003 

Biorąc pod uwagę dane z 2018 roku, jak również z lat ubiegłych, Gmina Łask nadal pozostaje 

gminą o strukturze regresywnej. Wskazują na to jednoznacznie: zmniejszająca się liczba 

mieszkańców, zmniejszająca się liczb osób w wieku przedprodukcyjnym, liczba urodzeń 

mniejsza niż liczba zgonów, ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego.    
 

W 2018 roku w Gminie Łask odnotowano 240 urodzeń oraz 325 zgonów. Oznacza to, że 

przyrost naturalny wyniósł PN=-85.  
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Tabela 3. Liczba urodzeń i liczba zgonów oraz wskaźnik przyrostu naturalnego                          
w Gminie Łask w latach 2017-2018 

  2017 rok 2018 rok 

Urodzenia 262 240 

Zgony 289 325 

Przyrost Naturalny -27 -85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z USC Łask 

 

W podziale mieszkańców na płeć, nastąpiły niewielkie wahania. Nadal dominującą grupą                   

w 2018 roku były kobiety, z udziałem 52,2%.  

Wykres 3. Liczba kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Łask                           
w latach 2015-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z USC Łask 

 

W roku objętym monitoringiem Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządził 137 aktów 

małżeństwa oraz dodał 48 wzmianek o rozwodzie do aktów małżeństwa. Obie dane 

statystyczne są mniejsze niż w poprzednim roku, w którym zawarto na terenie Gminy Łask 148 

małżeństw i dodano 65 wzmianek o rozwodach.  

3. System edukacji  

W Gminie Łask w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 5 przedszkoli publicznych,                       

3 przedszkola niepubliczne, 1 przedszkole specjalne, 2 niepubliczne punkty przedszkolne oraz 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (dodatkowo funkcjonuje Niepubliczne 

Przedszkole Iskierka” w Łopatkach, a nie funkcjonuje już Niepubliczny Punkt Przedszkolny              

w Łopatkach, w porównaniu do poprzedniego roku). Do przedszkoli uczęszczało łącznie 879 

dzieci, do oddziałów przedszkolnych 59 dzieci, a do punktów przedszkolnych 20 dzieci. Prócz 

tego do oddziału żłobkowego uczęszczało 47 dzieci.  

W gminie znajduje się obecnie 5 szkół podstawowych publicznych i 3 szkoły podstawowe 

niepubliczne oraz publiczna szkoła podstawowa specjalna. Do tych szkół uczęszczało 2029 
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uczniów. Liczba szkół podstawowych nie uległa zmianie. Prócz tego w 3 gimnazjach                        

(2 publiczne i 1 publiczne specjalne) uczyło się 200 uczniów (zlikwidowano Gimnazjum nr 3    

w ZSO). Działają również wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, ujęte w Strategii (…) oraz 

dodatkowo Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku. 
 

 W szkołach podstawowych oraz gimnazjach funkcjonują także świetlice szkolne. Łącznie 683 

uczniów uczęszczało do 7 świetlic na terenie szkół podstawowych oraz 49 uczniów do 

świetlicy w gimnazjum. Jest to liczba mniejsza niż w poprzednim roku badania.  

 

4. Zasoby mieszkaniowe 

Mieszkaniowy zasób Gminy Łask to 69 komunalnych budynków mieszkaniowych, w których 

znajduje się 495 lokali mieszkalnych (w tym 32 lokale socjalne) o łącznej powierzchni   18 774 

m², w których mieszkało 1044 osoby oraz 25 budynków będących wspólnotami 

mieszkaniowymi z udziałem Gminy Łask (zarządzane przez Łaska Spółdzielnię Mieszkaniową, 

EKO-WIATR), w których znajdują się 162 lokale mieszkalne o powierzchni 6893,94 m2, 

zamieszkiwane przez 398 osób. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Łask ulega z roku na 

rok zmniejszeniu poprzez wykup lokali przez ich dotychczasowych najemców, wyłączanie                 

z użytkowania lokali ze względu na zły stan techniczny oraz w związku z planowaną zmianą 

funkcji budynku. 

Tabela 4. Mieszkaniowy zasób Gminy Łask w latach 2017-2018 

 2017 rok 2018 rok 

liczba budynków komunalnych 69 69 

liczba lokali komunalnych  499 495 

liczba osób zamieszkałych 1 023 1 044 

łączna powierzchnia (bez wspólnot mieszkaniowych) 18 809 18774 

liczba budynków-wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Łask 25 25 

liczba lokali - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Łask 168 162 

liczba osób zamieszkałych - wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Łask 410 398 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Łask 
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5. Zdrowie 

Na terenie Gminy Łask w 2018 roku nadal główną placówką ochrony zdrowia był Gminny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku, wraz z przychodniami Nr 1 w Łasku, Nr 2               

w Kolumnie, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bałuczu i Wiejski Ośrodek Zdrowia we 

Wrzeszczewicach - Skrejni.  Liczba udzielonych porad w GPZOZ w Łasku w 2018 roku 

wyniosła 104 064.  

 

6. Działalność kulturalna i sportowa 

W Łaskim Domu Kultury organizowane były w całym 2018  roku liczne wydarzenia. Odbyło 

się między innymi 30 koncertów i widowisk, 17 potkań, 18 wykładów, 4 wieczory autorskie,  

4 konkursy, 4 festiwale, 11 warsztatów, 10 wystaw i 2 akcje. Do przykładowych wydarzeń 

należą: warsztaty ceramiczne, widowisko cyrkowe, Festiwal Filmu Dokumentalnego „Patrz 

więcej”, spotkanie „Cyberoko”- Fundacja Pro-Zdrowie, gala rozstrzygnięcia plebiscytu na 

najpopularniejszego sportowca powiatu łaskiego, „Jak w teatrze” - spektakl dla mieszkańców 

miasta, warsztaty scrapbooking, Łódzki Teatr Piosenki – Piosenki włoskie, Asymptota - 

międzypowiatowe potyczki matematyczne, „Bąbel” - Przegląd Twórczości Przedszkolaków, 

Łaskie Manewry Teatralne, VI Festiwal Róż (konferencja, wystawa kwiatów, piknik rodzinny), 

Koalicje Kultury - warsztaty wokalne, WTZ  Obchody 20-lecia, Jubileusz 100-lecia Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku, Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Biesiada Pod Złotym 

Liściem, Kufer Pamięci Narodowej – premiera spektaklu w wykonaniu grupy teatralnej 

Pospolite Ruszenie dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Odbywały się także liczne 

zebrania, spotkania, śluby, zebrania, i udostępniano sale na próby. W Kinie VISA 

zorganizowano 4 razy seanse filmowe w tym 1 raz objazdowo.  

 

Dodatkowo w Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku odbywały się liczne imprezy o charakterze 

sportowym. W sezonie letnim 2018 r roku CSiR w Łasku było organizatorem kąpieliska 

miejskiego wraz z dyżurami ratowników WOPR  nad zalewem. Wspólnie z KPP w Łasku , 

KPPSP w Łasku oraz Łaskim WOPR CSiR brało udział w akcji pn. „Bezpiecznie nad wodą”. 

Centrum było także organizatorem lub współorganizatorem imprez takich jak np.  rozgrywki 

piłkarskie ligi okręgowej i B klasy seniorów, zawody sportowe szkół („Igrzyska Dzieci”, 

„Igrzyska młodzieży”, „Licealiada”), zawody sportowe organizowane przez służby 

mundurowe, festyny integracyjne firm, stowarzyszeń, klubów, szkół, cykliczne zawody 

pływackie klubu „Wodnik”, tradycyjne zawody pływackie z okazji świąt majowych                           
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(1-3 Maja), zawody pływackie organizowane w okresie ferii zimowych  pn. „Feryjne zawody  

o słodkie nagrody”, XVII mistrzostwa województwa łódzkiego strażaków PSP w pływaniu. 

 

7. Rynek pracy i bezrobocie  

Badanie podstawowe obejmujące 2015 rok stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzonego               

w  2018 roku  monitoringu problemów społecznych występujących na terenie Gminy Łask.            

W ramach przeprowadzonych studiów socjologicznych określono społeczny obraz osoby 

bezrobotnej.   

Ogólna liczba osób bezrobotnych 

W roku początkowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku odnotowano 1452 

zarejestrowanych mieszkańców Gminy Łask. W badaniu roku 2018 odnotowano 791 osób 

bezrobotnych. Oznacza to pomniejszenie się osób zarejestrowanych o 661, czyli niemal połowę 

początkowej liczby. W strukturze płci w latach 2015-2017 dominowali mężczyźni, a z kolei              

w 2018 roku ponad 51% osób zarejestrowanych to kobiety.  

Tabela 5. Liczba  bezrobotnych mieszkańców Gminy Łask zarejestrowanych                         

w PUP w podziale na płeć w latach 2015-2018 

Wyszczególnienie 
2015 rok 2016 2017 rok 2018 rok 

Razem K M Razem K M Razem K M Razem K M 

Liczba osób 1452 709 743 1248 598 650 1010 478 532 791 409 382 

% bezrobotnych 100 48,8 51,2 100 47,9 52,1 100 47,3 52,7 100,0 51,7 48,3 

% bezrobotnych wśród 
mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

8,4 8,6 8,2 7,4 7,5 7,3 6,1 6,1 6,1 4,8 5,3 4,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Analiza danych pozwala uchwycić pewne zmiany oraz początek miejmy nadzieję trwałego 

trendu związanego ze zmniejszająca się liczbą osób bezrobotnych z terenu Gminy Łask. 

Przedstawione wyniki badania wskazują, że działania aktywizujące kierowane do osób 

pozostających bez pracy powinny uwzględniać  potrzeby w pierwszej kolejności kobiet.  

 

Poziom wykształcenia osób bezrobotnych 

Poziom wykształcenia to kolejna cecha, która różnicuje populację mieszkańców gminy 

pozostających bez pracy. Dane za 2018 rok wskazują na utrzymywanie się na wysokim 

poziomie odsetka osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,9%). 

Drugą dominującą grupą były osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (21,7%),                  

a w dalszej kolejności osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (20,4%).  

Taka struktura utrzymuje się począwszy od 2015 roku.  
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Tabela 6. Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Łask wg wykształcenia                                   
w latach  2015-2018 

Wykształcenie 
2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

L. osób % L. osób % L. osób % L. osób % 

wyższe 145 10 144 11,5 119 11,8 107 13,5 

policealne i średnie 
zawodowe 

295 20,3 255 20,5 215 21,3 161 
20,4 

średnie ogólnokształcące 199 13,7 154 12,3 146 14,5 130 16,4 

zasadnicze zawodowe 455 31,3 372 29,8 276 27,3 221 27,9 

gimnazjalne i poniżej 358 24,7 323 25,9 254 25,1 172 21,7 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

 

Wiek osób bezrobotnych 

Istotnym wskaźnikiem cechującym osoby bezrobotne jest ich wiek. Wstępna analiza danych 

dokonana w 2015 roku wskazała na duży udział procentowy osób w wieku 25-34 lata. 

Wskaźnik ten aż do badań prowadzonych za 2018 rok miał tendencje rosnącą, wynosząc 

26,7%. Nastąpił spadek udziału procentowego osób w wieku 18-24 lata, wynosząc w roku 

monitorowanym 11,5%. Widoczny jest również wysoki i utrzymujący się na stałym poziomie 

odsetek osób w wieku przedemerytalnym, rejestrujących się w Urzędzie Pracy. Oznacza to, że 

aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia powinna dotyczyć główniej mierze osób po 

25 roku życia. 

Tabela 7. Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Łask wg grup wiekowych                       

w latach 2015-2018 

Wiek 
2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

L. osób % L. osób % L. osób % L. osób % 

18-24 lata 210 14,5 149 11,9 125 12,4 91 11,5 

25-34 lata 361 24,9 312 25,0 261 25,8 211 26,7 

35-44 lata 284 19,6 274 22,0 241 23,9 180 22,8 

45-54 lata 307 21,1 229 18,3 201 19,9 160 20,2 

55-59 lat 201 13,8 191 15,3 123 12,2 91 11,5 

60 lat i więcej 89 6,1 93 7,5 59 5,8 58 7,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 
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Czas pozostawania bez pracy 

Czas pozostawania bez pracy to kolejna istotna cecha, która określa społeczny obraz osób 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby długotrwale bezrobotne               

(pozostające w rejestrze PUP powyżej 24 miesięcy) stanowiły w roku monitorowanym  24,3% 

ogółu bezrobotnych osób z terenu Gminy Łask. Analiza danych począwszy od 2015 roku 

wskazuje na zmniejszający się odsetek tej grupy osób bezrobotnych. Drugą grupą, w której 

zauważono zwiększający się odsetek,  była grupa osób rejestrujących się w przedziale 

czasowym od 1 do 3 miesięcy. Stanowiła ona 21,5% ogółu w 2018 roku. 

Tabela 8. Liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Łask wg czasu pozostawania               

w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w latach 2015-2018 

Czas pozostawania 

bez pracy 

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

L. osób % L. osób % L. osób % L. osób % 

do 1 m-ca 125 8,6 86 6,9 110 10,9 96 12,1 

1-3 m-cy 276 19,0 225 18,0 194 19,2 170 21,5 

3-6 m-cy 198 13,6 180 14,4 159 15,7 118 14,9 

6-12 m-cy 246 16,9 212 17 136 13,5 110 13,9 

12-24 m-ce 219 15,1 207 16,6 152 15 105 13,3 

powyżej 24 m-cy 388 26,7 338 27,1 259 25,6 192 24,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP 

Osoby poszukujące pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku odnotował 6 mieszkańców gminy zarejestrowanych jako 

osoby poszukujące pracy. Były to osoby po 1 z 6 kategorii wiekowych, w tym 3 kobiety                   

i 3 mężczyzn, 2 osoby z wykształceniem średnim zawodowym i 2 osoby z zasadniczym 

zawodowym oraz po jednej z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym.   

Podjęcia pracy 

Odnotowano w 2018 roku, że  pracę podjęło 775 osób, 2017 podjęło staż a 71 działalność 

gospodarczą.  

Programy i projekty realizowane ze środków zewnętrznych 

− Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łaskim 

(IV)” realizowany był do dnia 31.12.2018 r. Ogólna liczba uczestników w 2018 r. : 115,               

w tym z Gminy Łask: 77 ; 
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− Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łaskim (III)” 

realizowany był do dnia 31.12.2018 r. Ogólna liczba uczestników w 2018 roku:                        

166,  w tym z Gminy Łask: 110; 

− Program regionalny „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”. 

Ogólna liczba uczestników w 2018 r. : 25, w tym z Gminy Łask: 16; 

− Program staży w placówkach ARiMR (finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy). 

Ogólna liczba uczestników w 2018 r. : 2, w tym z Gminy Łask: 2; 

− Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (finansowany ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy). Ogólna liczba uczestników w 2018 r.: 4, w tym z Gminy Łask:1; 

− Program aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących na wsi (finansowany ze środków 

rezerwy Funduszu Pracy). Ogólna liczba uczestników w 2018 r.:12, w tym z Gminy Łask:4. 

 

8. Sytuacja osób niepełnosprawnych  
Na podstawie  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnością określamy trwałą lub okresową 

niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia 

sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.  

 

Na potrzeby przeprowadzonego Monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  za 2018 rok  Powiatowy Zespół  do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności        

w Łasku udostępnił dane na temat liczby wydanych w tym czasie orzeczeń mieszkańcom  

Gminy Łask w podziale na kategorie wiekowe, stopień niepełnosprawności czy przyczynę 

niepełnosprawności.  

 

Ogólna liczba wydanych orzeczeń w monitorowanym roku wynosiła 903. Jest to liczba wyższa 

niż w roku bazowym 2017. Ogółem 80 osób do 16 roku życia otrzymało orzeczenie                            

o niepełnosprawności, oraz 823 osoby powyżej 16 roku życia otrzymało orzeczenie o stopniu                                           

niepełnosprawności.  Łącznie 3,3% mieszkańców posiadało orzeczenie. Wśród mieszkańców 

gminy do 16 roku życia orzeczenia wydawano głównie ze względu na całkowite zaburzenia 

rozwojowe (26,3%), a  w dalszej kolejności ze względu na choroby inne oznaczone symbolem 

11-I (17,5%) oraz zaburzenia laryngologiczne (12,5%). Wymienione przyczyny 

niepełnosprawności dominowały zarówno w roku badań podstawowych jak i monitorujących. 

Wśród osób po 16 roku życia główną przyczyną wydawania orzeczeń były choroby narządów 

ruchu (30,9%), choroby układu oddechowego i krążenia (18,0%) i choroby neurologiczne 
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(12,6%). Również i w tym przypadku te przyczyny były dominujące zarówno w roku 

monitorowanym jak i poprzednim.  

Tabela 9. Liczba mieszkańców Gminy Łask, dla których wydano orzeczenie                                 
o niepełnosprawności wg przyczyny i grup wiekowych, w latach 2017-2018 

 Osoby do 16 roku życia Osoby po 16 roku życia Razem 

 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 

 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

01-U 2 2,5 3 3,8 8 1,0 9 1,1 10 1,2 12 1,3 

02-P 7 8,9 4 5,0 55 7,1 93 11,3 62 7,3 97 10,7 

03-L 14 17,7 10 12,5 41 5,3 35 4,3 55 6,5 45 5,0 

04-O 2 2,5 2 2,5 20 2,6 22 2,7 22 2,6 24 2,7 

05-R 5 6,3 6 7,5 238 30,9 254 30,9 243 28,6 260 28,8 

06-E 1 1,3 1 1,3 13 1,7 9 1,1 14 1,6 10 1,1 

07-S 1 1,3 4 5,0 159 20,6 148 18,0 160 18,8 152 16,8 

08-T 0 0,0 5 6,3 28 3,6 26 3,2 28 3,3 31 3,4 

09-M 0 0,0 1 1,3 74 9,6 70 8,5 74 8,7 71 7,9 

10-N 11 13,9 9 11,3 91 11,8 104 12,6 102 12,0 113 12,5 

11-I 22 27,8 14 17,5 39 5,0 49 6,0 61 7,2 63 7,0 

12-C 14 17,7 21 26,3 4 0,5 4 0,5 18 2,1 25 2,8 

Razem 79 100,0 80 100,0 770 100,0 823 100,0 849 100,0 903 100,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności     
 

Stopnień niepełnosprawności jest kolejną z cech poddaną niniejszej analizie. W świetle 

posiadanych danych można stwierdzić, że najliczniejszą grupę osób z terenu Gminy Łask 

posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanowiły osoby z umiarkowanym 

stopniem. W 2017 roku odsetek tych osób wynosił 40,8% a w 2018 roku 42,0%. Główną 

przyczyną wydawania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności były choroby narządów 

ruchu. Następnie 35,2% stanowiły osoby, którym wydano stopień lekki. Tu również główną 

przyczyną były choroby narządów ruchu.  Z kolei stopień znaczy otrzymało 22,7% osób.                   

W tym przypadku  główną przyczyną były choroby neurologiczne.  

Tabela 10. Osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności zamieszkałe na terenie 
Gminy Łask, wg przyczyny i stopnia niepełnosprawności w latach 2017-2018 

 2017 rok 2018 rok 

 znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki 

 l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % l. osób % 

01-U 1 0,7 1 0,3 6 1,9 1 0,5 5 1,4 3 1,0 

02-P 3 2,1 29 9,3 23 7,3 25 13,4 38 11,0 30 10,3 

03-L 4 2,8 3 1,0 34 10,8 5 2,7 3 0,9 27 9,3 

04-O 5 3,4 13 4,2 2 0,6 3 1,6 15 4,3 4 1,4 

05-R 13 9,0 104 33,4 121 38,5 20 10,7 116 33,5 118 40,7 

06-E 0 0,0 9 2,9 4 1,3 0 0,0 6 1,7 3 1,0 

07-S 27 18,6 61 19,6 71 22,6 35 18,7 54 15,6 59 20,3 
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08-T 10 6,9 9 2,9 9 2,9 17 9,1 5 1,4 4 1,4 

09-M 30 20,7 28 9,0 16 5,1 32 17,1 30 8,7 8 2,8 

10-N 48 33,1 28 9,0 15 4,8 40 21,4 51 14,7 13 4,5 

11-I 4 2,8 23 7,4 12 3,8 9 4,8 22 6,4 18 6,2 

12-C 0 0,0 3 1,0 1 0,3 0 0,0 1 0,3 3 1,0 

Razem 145 100,0 311 100,0 314 100,0 187 100,0 346 100,0 290 100,0 

% razem 18,8 40,4 40,8 22,7 42,0 35,2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności     
 

W porównaniu do 2017 roku, w 2018 roku zwiększył się odsetek dzieci w wieku 0-3 lata, które 

otrzymały orzeczenie z 2,4% do 2,7%. W pozostałych grupach wiekowych dzieci i młodzieży 

do 16 roku życia odsetek ten uległ nieznacznemu spadkowi.  

 

Tabela 11. Osoby do 16 roku życia z  orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałe                      
w Gminie Łask wg przyczyny niepełnosprawności i grup wiekowych w latach 2017-2018 

  2017 rok 2018 rok 

  0-3 lat 4-7 lat 8-16 lat 0-3 lat 4-7 lat 8-16 lat 

  

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

Liczba 

orzeczeń % 

01-U 1 5,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,8 

02-P 1 5,0 3 12,5 3 8,6 0 0,0 0 0,0 4 11,8 

03-L 4 20,0 3 12,5 7 20,0 4 16,7 4 18,2 2 5,9 

04-O 0 0,0 1 4,2 1 2,9 0 0,0 0 0,0 2 5,9 

05-R 2 10,0 0 0,0 3 8,6 3 12,5 0 0,0 3 8,8 

06-E 0 0,0 0 0,0 1 2,9 0 0,0 0 0,0 1 2,9 

07-S 0 0,0 0 0,0 1 2,9 2 8,3 0 0,0 2 5,9 

08-T 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,3 1 4,5 2 5,9 

09-M 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9 

10-N 3 15,0 6 25,0 2 5,7 4 16,7 4 18,2 1 2,9 

11-I 7 35,0 5 20,8 10 28,6 6 25,0 5 22,7 3 8,8 

12-C 2 10,0 5 20,8 7 20,0 3 12,5 8 36,4 10 29,4 

Razem 20 100 24 100 35 100 24 100 22 100 34 100 

% razem 2,4 2,8 4,1 2,7 2,4 3,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Z kolei wśród osób powyżej 16 roku życia, zwiększył się odsetek osób w wieku 16-25 lat                     

z 5,3% do 6,5%, zwiększył się odsetek osób w wieku 41-60 lat z 29,8% do 30,9%.                              

W pozostałych dwóch grupach wiekowych odsetek uległ zmniejszeniu, przy czym                              

w przypadku osób powyżej 60 roku życia zmniejszył się udział procentowy, ale liczba wzrosła. 

Jest to efekt ogólnego zwiększenia się liczby osób niepełnosprawnych, również w tej kategorii 

wiekowej, ale nie na tyle by być wyższym niż w poprzednim roku badania.  
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Tabela 12. Osoby powyżej 16 roku życia z  orzeczonym stopniem niepełnosprawności   
zamieszkałe w Gminie Łask wg przyczyny niepełnosprawności i grup wiekowych w latach 

2017-2018 

  2017 rok 2018 rok 

  16-25 lat 26-40 lat 41-60 lat 60 lat i więcej 16-25 lat 26-40 lat 41-60 lat 61 lat i więcej 

  

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

Liczba 

orzecz

eń % 

01-U 3 6,7 2 2,6 3 1,2 0 0,0 7 11,9 1 1,3 1 0,4 0 0,0 

02-P 9 20,0 16 20,8 19 7,5 11 2,8 6 10,2 19 24,7 44 15,8 24 5,9 

03-L 4 8,9 1 1,3 6 2,4 30 7,6 5 8,5 3 3,9 7 2,5 20 4,9 

04-O 1 2,2 4 5,2 10 4,0 5 1,3 5 8,5 7 9,1 4 1,4 6 1,5 

05-R 5 11,1 30 39,0 90 35,6 113 28,6 8 13,6 21 27,3 102 36,6 123 30,1 

06-E 1 2,2 5 6,5 5 2,0 2 0,5 1 1,7 1 1,3 6 2,2 1 0,2 

07-S 1 2,2 4 5,2 37 14,6 117 29,6 2 3,4 3 3,9 32 11,5 111 27,2 

08-T 3 6,7 1 1,3 14 5,5 10 2,5 2 3,4 0 0,0 9 3,2 15 3,7 

09-M 2 4,4 5 6,5 28 11,1 39 9,9 0 0,0 5 6,5 27 9,7 38 9,3 

10-N 6 13,3 7 9,1 27 10,7 51 12,9 10 16,9 11 14,3 26 9,3 57 14,0 

11-I 6 13,3 2 2,6 14 5,5 17 4,3 9 15,3 6 7,8 21 7,5 13 3,2 

12-C 4 8,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 6,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 45 100 77 100 253 100 395 100 59 100 77 100 279 100 408 100 
% 

razem 5,3 9,1 29,8 46,5 6,5 8,5 30,9 45,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności     

9. Przemoc w rodzinie  

W ramach badania monitorującego w obszarze przemocy domowej dokonano analizy danych 

za 2018 rok i porównano je z danymi z lat ubiegłych tj. 2015-2017. Analiza obejmowała 

zadania, które realizuje Gmina Łask zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy                 

w rodzinie. Wedle tej ustawy do zadań gminy w tym zakresie należy między innymi 

utworzenie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie 

poradnictwa interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie                      

i realizacja programów ochrony ofiar przemocy. 

W Gminie Łask realizowane są zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  wdrażane i prowadzenie procedury 

„Niebieskie Karty”. W skład Zespołu wchodzą  przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, policji, sądu, ochrony zdrowia  

i organizacji pozarządowej. W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 3 razy. W 2018 

roku rozpatrywano 9 Niebieskich Kart, których procedura była wszczęta w 2017 roku, a  ich 

zakończenie nastąpiło w 2018 roku. Wśród tych spraw z 2017 roku  powołano 8 grup 
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roboczych i w 2017 roku grupy spotkały się na swoich posiedzeniach 11 razy. Zakończono 

procedurę we wszystkich sprawach. 

W przypadku procedur Niebieskiej Karty, które zostały wszczęte w 2018 roku zostało 

zarejestrowanych 25 spraw, w 23 przypadkach zostały sporządzone przez Komendę Powiatową 

Policji w Łasku,  natomiast 2 Niebieskie Karty zostały sporządzone przez placówki oświatowe. 

Powołano 25 grup roboczych, które na swoich posiedzeniach spotkały się 35 razy.                          

W 3 sprawach skierowano pisma do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o leczenie odwykowe. Dwie rodziny, w których prowadzona była procedura 

Niebieskiej Karty,  zostało objętych pomocą asystenta rodziny, 7 rodzin zostało objętych 

wsparciem finansowym ze środków pomocy społecznej, 2 osoby uczestniczyły w grupie 

wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 3 ze sprawców  uczestniczyło  

w grupie wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie.   

Tabela 13. Statystyka udzielonej pomocy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego                      
ds. przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” 

w Gminie Łask w latach 2015-2018 

 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba spotkań  ZI 4 4 3 3 

Liczba osób uczestniczących w programach w formie grup 
wsparcia 18 24 24 29 

Liczba wszczętych procedur " Niebieskie Karty" w danym 
roku kalendarzowym  17 28 20 25 

Liczba powołanych grup roboczych 17 28 19 33 

Liczba rodzin, w których prowadzone są procedury 
"Niebieskie Karty" objętych świadczeniami MGOPS 2 5 5 7 

Liczba zakończonych procedur "Niebieskie Karty" w danym 
roku kalendarzowym 12 26 11 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku realizując postanowienia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku  

nadal kontynuował programy edukacyjno-terapeutyczne w formie 2 grup: dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Łączenie w programie wzięło udział 17 osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz 12 

sprawców przemocy. Statystyki za lata 2015-2018 wskazują na systematyczne zwiększanie się 

liczby osób uczestniczących  takich zajęciach.  
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10. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Asystent rodziny 

W związku z ogłoszonym w 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej „Programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 

2018” Gmina Łask uzyskała dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie 

od stycznia do grudnia 2018 roku. W ramach programu Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łasku zatrudnił w oparciu o umowę  o pracę 1 asystenta rodziny, który na 

wniosek pracowników socjalnych objął wsparciem rodziny zamieszkałe na terenie miasta                     

i Gminy Łasku, które wykazywały problemy w wypełnianiu  funkcji opiekuńczej                                 

i wychowawczej. Programem objętych zostało 14 rodzin z terenu miasta i Gminy Łask, w tym  

1 rodzina zamieszkała  w środowisku wiejskim. Asystenturą objęto 40 dzieci w wieku od   0-18 

roku życia. Problemy jakie występowały w tych rodzinach to: nieumiejętność prawidłowego 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, nieumiejętność rozwiązywania 

podstawowych problemów socjalnych, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, 

brak poczucia odpowiedzialności za własną osobę i rodzinę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

nadużywanie alkoholu, przemoc fizyczna i psychiczna, nieumiejętność skutecznej komunikacji.  

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, udziela wsparcia rodzinom zmagającym się               

z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. W 2018 roku udzielił wsparcia dla 61 rodzin, które 

ujawniły bezradność opiekuńczo-wychowawczą. Liczba rodzin niepełnych z tym problemem 

wynosiła 35, a wielodzietnych 11. Statystyka pokazuje zwiększanie się liczby rodzin 

bezradnych opiekuńczo-wychowawczo począwszy od badań  z 2015 roku.  

 

Tabela 14. Liczba rodzin bezradnych opiekuńczo-wychowawczo w Gminie Łask w latach 
2015-2018 

 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 103 80 43 61 

w tym rodziny niepełne 83 64 33 35 

w tym rodziny wielodzietne 20 16 10 11 

 

Placówki Wsparcia Dziennego 

Gmina Łask posiada szeroką ofertę placówek wsparcia dziennego z różnorodną gamą zajęć, 

które zapewniają ciekawie zorganizowaną opiekę pozaszkolną, dając możliwości odkrywania               

i rozwijania talentów, zainteresowań, pasji, a jednocześnie wspierają w ten sposób rodziców               
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w  procesie wychowania. Dzięki temu gmina Łask spełnia zadania zawarte w art. 176 ustawy                 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

W 2018 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku prowadził  8 placówek 

opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego z planowaną liczbą 180 miejsc. Na terenie 

miasta i gminy Łasku funkcjonowały następujące placówki: Placówka Wsparcia Dziennego 

Filia w Łasku ul. Narutowicza 28, Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku ul. Toruńska 

1, oraz Placówki Wsparcia Dziennego Filia w: Wiewiórczynie, Wrzeszczewicach, Bałuczu, 

Okupie, Teodorach i Łopatkach.  

Piecza zastępcza 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Łask jest powiat łaski. 

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Łaskim jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. W 2018 roku w Gminie Łask 4 dzieci zostało umieszczonych w pieczy 

zastępczej. Ogółem w pieczy zastępczej w ubiegłym roku pozostawało 18 dzieci, w tym: 7 

dzieci umieszczonych jest w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasku, 7 dzieci 

umieszczonych jest w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 3 dzieci umieszczonych jest                    

w niezawodowej rodzinie zastępczej, 1 dziecko umieszczone jest w zawodowej rodzinie 

zastępczej.  



19 

 

11. Bezpieczeństwo publiczne 

Za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy odpowiada Komenda Powiatowa Policji                     

w Łasku. Wg danych z KPP, w 2018 roku stwierdzono 89 przestępstw kryminalnych. Jest to 

liczba zdecydowanie mniejsza niż w poprzednim  roku badania. W roku monitorowanym nie 

stwierdzono zabójstw. Zwiększyła się z kolei liczba stwierdzonych przestępstw uszczerbku na 

zdrowiu oraz kradzieży rzeczy i kradzieży z włamaniem. Odnotowano taką samą liczbę, co                

w poprzednim roku przywłaszczeń mienia oraz uszkodzeń cudzej rzeczy. Niepokojącym 

zjawiskiem jest zwiększanie się liczby stwierdzonych przestępstw znęcania się nad osobą 

najbliższą. Zauważono, że zwiększyła się liczba wszczętych postępowań w sprawach                           

o przestępstwa narkotykowe, ale zmniejszyła się liczba przestępstw stwierdzonych w tej 

sprawie. Dodatkowo zwiększeniu uległa liczba przestępstw drogowych. Wszystkie dane za lata 

2017-2018 zwarto w poniższej tabeli. 

 

 

Tabela 15. Liczba przestępstw dokonanych na terenie Gminy Łask w latach 2017-2018 

 2017 rok 2018 rok 

 

wszczęte 
postępowania 

przygotowawcze 

przestępstwa 
stwierdzone 

wszczęte 
postępowania 

przygotowawcze 

przestępstwa 
stwierdzone 

przestępstwa kryminalne 369 230 156 89 

zabójstwo 1 1 0 0 

przestępstwa uszczerbku na 
zdrowiu 

7 1 
7 7 

kradzieży rzeczy 44 31 58 34 

 przywłaszczenia mienia 6 5 12 5 

kradzież z włamaniem 33 31 45 34 

uszkodzenia cudzej rzeczy 18 15 22 15 

znęcanie się nad osobą 
najbliższą 

11 5 
12 11 

przestępstwa narkotykowe 16 19 17 14 

przestępstwa drogowe 50 52 80 80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP 
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12. Pomoc społeczna 

W przeprowadzonym badaniu obejmującym 2018 rok dostrzegalny jest coroczny spadek liczby 

rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Łasku. Początkowe badanie odnotowało 651 rodzin, a rok monitoringu 521 

rodzin. Obecnie  w rodzinach objętych pomocą społeczną znajduje się łącznie 1030 osób. 

Zatem odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Łask to 3,8% w 2018 roku 

(zmniejszenie z 5,8 z 2015 roku).  

 

Wykres 4. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w Łasku                    

w latach 2015-2018 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał w 2018 roku wsparcia głównie 

gospodarstwom jednoosobowym, które stanowiły 57,2%. Następuje wzrost tego odsetka 

począwszy od badań z 2015 roku.  

Tabela 16. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Łask                 
w latach 2015-2018 

Razem liczba rodzin 

  

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % 

1 osoba w rodzinie 279 42,8 276 46,3 323 54,8 298 57,2 

2 osoby w rodzinie 99 15,2 91 15,3 94 15,9 84 16,1 

3 osoby w rodzinie 97 14,9 85 14,3 66 11,2 53 10,2 

4 osoby w rodzinie 105 16,1 92 15,4 68 11,5 51 9,8 

5 osób w rodzinie 42 6,5 28 4,7 20 3,4 20 3,8 

6 osób i więcej w rodzinie 29 4,5 24 4,0 19 3,2 15 2,9 

Razem 651 100,0 596 100,0 590 100,0 521 100,0 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS 
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Rodziny z dziećmi stanowiły 35,1% ogółu rodzin korzystających ze wsparcia z MGOPS. 

Głównie były to rodziny z 1 dzieckiem (43,2%) oraz 2 dzieci (32,8%). W przypadku rodzin  

z 1 dzieckiem nastąpiło zwiększenie się odsetka tych rodzin w stosunku do ogółu.  

 

 

Tabela 17. Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy 
Łask w latach 2015-2018 

  2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

  L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % 

1 dziecko 103 32,0 99 35,5 86 39,1 79 43,2 

2 dzieci 137 42,6 117 41,9 88 40,0 60 32,8 

3 dzieci 51 15,8 38 13,6 26 11,8 26 14,2 

4 dzieci 22 6,8 19 6,8 14 6,4 11 6,0 

5 dzieci 4 1,3 2 0,7 3 1,4 4 2,2 

6 dzieci 3 0,9 3 1,1 1 0,4 2 1,1 

7 dzieci 2 0,6 1 0,4 2 0,9 1 0,5 

Rodziny z dziećmi 322 100,0 279 100,0 220 100,0 183 100,0 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS 

Kolejną cechą, która została poddana analizie statystyczno-socjologicznej jest skład 

gospodarstwa domowego (typ rodziny – pełna, niepełna), uznawaną za jedną z zasadniczych 

determinantów sytuacji życiowej dziecka w procesie jego socjalizacji. W roku  

monitorowanym rodziny niepełne stanowiły  13,4%  ogółu rodzin korzystających ze wsparcia 

MGOPS w Łasku. Zauważa się zmniejszenie zarówno liczby rodzin niepełnych jak i udziału 

tych rodzin w ogólnej liczbie, począwszy od 2015 roku aż do badań monitorujących.  

Tabela 18. Liczba rodzin niepełnych oraz ich udział procentowy w ogólnej liczbie  rodzin  

korzystających z pomocy społecznej w Gminie Łąsk w latach 2015-2018 

  

  

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % 

1 dziecko 47 39,5 48 44,4 44 51,1 34 48,6 

2 dzieci 48 40,3 41 38,0 30 34,9 21 30,0 

3 dzieci 18 15,1 15 13,9 9 10,5 11 15,7 

4 dzieci i więcej 6 5,1 4 3,7 3 3,5 4 5,7 

Rodziny niepełne 
ogółem 

119 100,0 108 100,0 86 100,0 70 100,0 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS 

Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 13,8% w 2018 roku ogółu rodzin korzystających                   

z pomocy społecznej.  Niemal 60% z nich to rodziny samotnie gospodarujące. Z roku na rok 

zauważa się wzrost  liczby takich rodzin.  
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Tabela 19. Liczba rodzin emerytów i rencistów oraz ich udział procentowy w ogólnej liczbie  
rodzin  korzystających z pomocy społecznej w Gminie Łask w latach 2015-2018 

  2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

  L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % L. rodzin % 

1 osoba 24 33,8 28 45,2 36 54,6 43 59,7 

2 osoby 20 28,2 15 24,2 14 21,2 14 19,4 

3 osoby 8 11,3 9 14,5 8 12,1 7 9,7 

4 osoby i więcej 19 26,7 10 16,1 8 12,1 8 11,1 

Rodziny emerytów             

i rencistów ogółem  71 100,0 62 100,0 66 
100,0 72 100,0 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych MGOPS 

13. Charakterystyka dominujących problemów społecznych  

Istotnym elementem diagnozy jest próba określenia, w jakim stopniu odnotowane w ustawie                  

o pomocy społecznej dysfunkcje i problemy społeczne dotykały mieszkańców Gminy Łask. 

Badanie porównawcze obejmowało lata 2015-2018.  

Badania wskazały na zwiększenie się odsetka rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa. W 2018 roku z tego powodu łącznie otrzymało pomoc 186 

rodzin, co stanowiło 35,7% ogółu wszystkich rodzin, które skorzystały ze wsparcia Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Odnotowano  utrzymywanie się na podobnym poziomie odsetka 

rodzin, w których funkcjonują osoby długotrwale chore i niepełnosprawne. Zauważono 

również utrzymywanie się na wysokim poziomie odsetka rodzin z problemem bezrobocia, 

aczkolwiek wskaźnik ten zmniejszył się w latach 2017-2018 w porównaniu do np. 2015 roku.  

Rodziny, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                        

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego stanowiły w 2018 roku 11,7%. Corocznie zmniejsza 

się liczba osób z problemem alkoholowych, które jako jedną z przyczyn przyznania pomocy 

społecznej podają ten właśnie problem. Statystyki nie odnotowały w 2018 roku osób                           

z problemem przemocy, które zostały wsparte przez MGOPS. Szczegóły danych zawiera 

poniższa tabela.  

Tabela 20. Dominujące powody korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej                   
w Gminie  Łask w latach 2015 -2018 

Powód trudnej sytuacji życiowej  2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

  
Liczba 

rodzin 
% 

Liczba 

rodzin 
% 

Liczba 

rodzin 
% 

Liczba 

rodzin 
% 

Ubóstwo 271 41,6 241 40,4 201 34,1 186 35,7 

Bezdomność 11 1,7 20 3,4 16 2,7 12 2,3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 34 5,2 24 4,0 14 2,4 16 3,1 

W tym: wielodzietność 29 4,5 20 3,4 14 2,4 12 2,3 
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Bezrobocie 371 57,0 316 53,0 231 39,2 203 39,0 

Niepełnosprawność 228 35,0 210 35,2 202 34,2 182 34,9 

Długotrwała lub ciężka choroba 254 39,0 238 39,9 214 36,3 206 39,5 

Bezradność w sprawach opiek.-
wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 

102 15,7 81 13,6 48 8,1 61 11,7 

W tym: rodziny niepełne 83 12,7 64 10,7 33 5,6 35 6,7 

W tym: rodziny wielodzietne 20 3,1 16 2,7 10 1,7 11 2,1 

Przemoc w rodzinie 0 0,0 1 0,2 1 0,2 0 0,0 

Alkoholizm 51 7,8 40 6,7 33 5,6 21 4,0 

Narkomania 1 0,2 0 0,0 2 0,3 2 0,4 

Trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

10 1,5 12 2,0 16 2,7 8 1,5 

Zdarzenie losowe 3 0,5 3 0,5 4 0,7 3 0,6 

Sytuacja kryzysowa 5 0,8 13 2,2 16 2,7 15 2,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS 

14. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 20201 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży               

z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 

wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych 

lub niepełnosprawnych. Analiza danych za okres: 2015– 2018 wskazuje na zmniejszanie się 

liczby osób korzystających z tego rodzaju wsparcia,  

 

Tabela 21.  Liczba dzieci,  uczniów i osób dorosłych zamieszkałych w Gminie Łask 

objętych w latach 2015– 2018 wieloletnim programem wspierania finansowego gmin                

w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania  

  

Liczba osób 
objętych Programem 

Liczba osób 
korzystających z posiłku 

2015 rok 

Razem 1060 456 

Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej 150 77 

Uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 506 389 

Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej 428 13 

2016 rok Razem 798 399 

                                                           

1 1 Od stycznia 2019 Program zmienia nazwę na „Posiłek w szkole i w domu” 
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Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej 95 52 

Uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 340 330 

Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej 383 21 

2017 rok 

Razem 564 211 

Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej 65 48 

Uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 171 150 

Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej 338 23 

2018 rok 

Razem 493 221 

Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej 66 48 

Uczniowie do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 170 158 

Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie 

art. 7 ustawy o pomocy społecznej 268 22 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS 

 

15. Praca socjalna 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, która może 

być oparta o projekt socjalny lub kontakt socjalny. W MGOPS w Łasku w 2018 roku pracę 

socjalną prowadzono w 546 rodzinach. Jest to liczba nieco mniejsza niż w roku poprzednim ale 

wyższa niż w  roku bazowym 2015. W 2018 roku zawarto 44 kontrakty socjalne. Liczba 

zawieranych kontraktów z  roku na rok zwiększa się.  

16. Usługi opiekuńcze 

Usługami opiekuńczymi objęto w 2018 roku 74 osoby. Co rocznie liczba ta zwiększa się. 
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Wykres 5. Liczba osób objęta usługami opiekuńczymi w latach 2015-2017 na terenie 

Gminy Łask 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS 

 

17. Świadczenie wychowawcze „rodzina 500+”. 
Zgodnie  z Ustawą  z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                                 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 

18 roku życia.  

W 20187 roku świadczeniami wychowawczymi objęto1803 rodziny z terenu Gminy Łask. 

18. Karta Dużej Rodziny 

W ramach wsparcia dla rodzin i pomocy rodzinom wielodzietnym, przysługuje niezależnie od 

dochodu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz 

dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu 

członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby 

prowadzące rodzinny dom dziecka mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku 

życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują KDR na 

czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom 

umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka.2 

                                                           

2  na podstawie www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny 
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W 2018 roku wydanych zostało 149 kart w formie tradycyjnej dla 40 rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Łask oraz 40 kart w formie elektronicznej dla posiadaczy 

Karty Dużej Rodziny jako dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. 

19. Rządowy Program „Dobry Start” 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w roku 2018 

wypłacono świadczenia dla 3105 dzieci. 

 

20. Instytucjonalne zasoby pomocy społecznej 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku      

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, prowadzony i finansowany jako zadanie zlecone gminie z zakresu 

administracji rządowej. Zasięgiem swego działania obejmuje ludność zamieszkującą miasto              

i gminę Łask, a także gminy: Buczek, Wodzierady i Dobroń. Dom przeznaczony jest dla 30 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób                

z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych. W roku 2018 z usług Domu skorzystały łącznie 33 osoby, 

skierowane decyzją administracyjną przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               

w Łasku na pobyt w ŚDS. 

Celem  działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku jest osiągnięcie przez 

osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról 

życiowych i społecznych. 

Cele szczegółowe: 

– zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

uczestników; 

– zapewnienie uczestnikom możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez 

umożliwienie pełnienia przez uczestników jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, 

środowisku, instytucjach itp; 
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– kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w obrębie społeczności ŚDS; 

– inicjowanie zachowań zmierzających do integracji ze społecznością lokalną, w tym 

udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 

– prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej uczestników. 

W roku 2018  trwała kontynuacja rozpoczętej w 2015 r. budowy nowego obiektu  

z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy. Dom będzie przeznaczony docelowo 

dla 60 uczestników. Na koniec roku 2018 nowy budynek pozostawał w stanie surowym 

zamkniętym, z wykonaną elewacją, częściowo wykończony z częściowo wykonanymi  

instalacjami wewnętrznymi. 

 

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych,                      

w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 

przyznano wskazania do terapii zajęciowej. Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. Warsztat Terapii 

Zajęciowej przeznaczony jest dla 23 osób niepełnosprawnych.  Z zajęć terapeutycznych                   

w 2018 roku w wyniku rotacji skorzystały 23 osoby z umiarkowanym (13 osób) i znacznym 

(10 osób) stopniem niepełnosprawności. W tym kobiet ze znacznym stopniem – 7,                              

z umiarkowanym – 5, mężczyzn ze znacznym – 3, z umiarkowanym – 8.  Przedział wiekowy                              

w roku 2018 wynosił od 21 do 55 lat (12 kobiet i 11 mężczyzn). Średnia wiekowa wynosiła 

31,6 lat. Wszyscy uczestnicy warsztatu byli mieszkańcami powiatu łaskiego. Na dzień 31 

grudnia 2018 r. byli mieszkańcami poszczególnych gmin: Gmina Łask – 15 osób, Gmina 

Buczek – 3 osoby, Gmina Wodzierady – 5 osób.   

3) Placówka Wsparcia Dziennego z Filiami  

W 2018 roku zgodnie z zawartym porozumieniem Nr OKS/5/2018, Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku prowadził  8 placówek opiekuńczo – wychowawczych 

wsparcia dziennego z planowaną liczbą 180 miejsc. Na terenie miasta i gminy Łasku 

funkcjonowały następujące placówki: Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku ul. 

Narutowicza 28, Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku ul. Toruńska 1, oraz Placówki 

Wsparcia Dziennego Filia w: Wiewiórczynie, Wrzeszczewicach, Bałuczu, Okupie, Teodorach  

i Łopatkach. W miesiącu październiku 2018 r. zawarto umowę z Łaskim Domem Kultury na 

zorganizowanie cyklu warsztatów plastycznych (sensoplastyka), warsztatów teatralnych, 
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wokalnych, tanecznych, zajęć komunikacyjnych i integracyjnych pn. „Klub młodego 

odkrywcy” dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego Filia w: Bałuczu, 

Okupie, Łopatkach, Wrzeszczewicach, Teodorach, Wiewiórczynie oraz w Łasku ul. Toruńska 

1. Dla 20 dzieci w każdej z wymienionych placówek wykwalifikowani instruktorzy ŁDK 

przygotowali warsztaty i zajęcia  w wymiarze 6 godzin (łącznie 42 godz. ) wraz z zakupem 

wyposażenia i rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w każdej placówce. 

 

4) Punkt Konsultacyjny w Łasku 

W strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku mieści się Punkt 

Konsultacyjny stanowiący jedno z głównych miejsc w systemie pomocowym dla osób 

będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych, dla członków 

ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy. Spełnia on zadania interwencyjno-

wspierające świadcząc poradnictwo: prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla osób i rodzin 

znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w celu zapobiegania powstawaniu, lub 

przywracaniu osobom i rodzinom możliwości samodzielnego zmagania się z sytuacjami 

trudnymi. W 2018 roku w Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony był psychoterapeuta oraz 3 

pedagogów ze specjalizacjami: socjoterapia, terapia rodzin, edukacja seksualna, uzależnienia. 

W Klubie Abstynenta „Merkury” w Łasku zatrudniona była również 1 osoba prowadząca 

terapię indywidulną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.                 

W Punkcie Konsultacyjnym udzielono porad pedagogicznych i socjoterapeutycznych dla 47 

osób, porad z zakresu terapii uzależnień dla 34 osób, porad psychoterapeutycznych dla 33 osób, 

oraz porad z zakresu wychowania seksualnego dla 45 osób.   

 

 

 

 

 



 

 

20.   Cele i kierunki działania 

Przedsięwzięcie Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
wskaźnika w 2017 

roku 

Wartość bazowa 
wskaźnika w 2018 

roku 

 Wartość bazowa % 
wskaźnika w 2018 

roku  

Minimalna wartość 
kumulatywna 

wskaźnika  w latach 
2018-2022 

CEL STRATEGICZNY: 1 - ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ 

Monitorowanie problemów 
społecznych  Liczba raportów z monitoringu 1 1 20,0 5 

Współpraca instytucji działających 
na rzecz osób bezrobotnych 

Liczba podmiotów, z którymi zawarto 
porozumienie i/lub podpisano list 

intencyjny o współpracy 

1 1 100,0 1 

Realizacja pracy socjalnej przez 

pracowników MGOPS na rzecz 
osób wykluczonych społecznie 

Liczba rodzin  objętych pracą socjalną 588 546 18,6 2940 

Minimalizowanie skutków ubóstwa 
poprzez systematyczną pomoc 

rzeczową i finansową realizowaną 
przez MGOPS 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej  z powodu ubóstwa 

201 186 18,5 1005 

Opracowanie i realizacja 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy i 
Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

Liczba programów 1 1 50,0 2 

Opracowywanie i realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Liczba programów 1 1 20,0 5 

Opracowywanie i realizacja 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 
Liczba programów 1 1 20,0 5 
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Zapewnienie specjalistycznego 

poradnictwa osobom z problemem 

uzależnień oraz osobom 
doznającym przemocy w rodzinie  

Liczba osób którym udzielono 
poradnictwa np. liczba osób 

uczestniczących w programach 
edukacyjnych 

25 29 29,0 100 

Realizacja 3 - letniego programu 

wspierania rodziny 
Liczba programów 1 1 50,0 2 

Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla rodzin 

przejawiających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych 

Liczba rodzin objętych wsparciem 
MGOPS z tytułu niewydolności 

opiekuńczo - wychowawczej 

48 61 25,4 240 

Realizacja przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej Programu w 

zakresie dożywiania 

Liczba osób objętych programem 
dożywiania 

564 493 17,5 2820 

Zapewnienie dostępu do 
specjalistów  z zakresu pracy z 

rodziną niewydolną wychowawczo 
(asystent rodziny) 

Liczba rodzin objętych pomocą 
asystenta 

16 14 17,5 80 

CEL STRATEGICZNY 2: ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU I ŁAGODZENIE JEGO SKUTKÓW 

Praca socjalna z 

osobami/rodzinami w których 
występuje problem bezrobocia i 

które zostały objęte wsparciem 
GOPS 

Liczba rodzin objęta pomocą MGOPS z 
powodu bezrobocia 

231 203 17,6 1155 

CEL STRATEGICZNY 3- ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA  DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Diagnozowanie liczby osób 
starszych, niepełnosprawnych, 

długotrwale chorych 

Liczba przeprowadzonych diagnoz 1 1 20,0 5 

Zapewnienie wsparcia 

materialnego dla osób starszych,                 
niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych 

Liczba osób niepełnosprawnych i 
długotrwale chorych wpieranych przez 

MGOPS 

416 388 18,7 2080 
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Zapewnienie miejsc w domach 

pomocy społecznej (współpraca z 
DPS) 

Liczba osób skierowanych do DPS 37 37 20,0 185 

Zapewnienie dostępności do usług 
opiekuńczych, zdrowotnych, 

diagnostycznych i rehabilitacji dla 

osób starszych, niepełnosprawnych 
i długotrwale chorych 

Liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi 69 74 21,4 345 

Liczba uczestników zajęć ŚDS 32 33 20,6 160 

Liczba uczestników zajęć WTZ 23 23 23,0 100 

Cel strategiczny 4- TWORZENIE GODNYCH WARUNKÓW ZAMIESZKANIA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

Pełna dostępność do mieszkań  
socjalnych i  komunalnych 

Liczba mieszkań o charakterze 
socjalnym 

35 33 94,3 35 

Utworzenie mieszkania 

chronionego 
Liczba mieszkań chronionych 0 0 0,0 1 

CEL STRATEGICZNY 5 -TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU KULTUROWEGO I EDUKACYJNEGO 

Organizacja czasu pozalekcyjnego 

dla dzieci i młodzieży na terenie 
szkoły  np. zajęcia świetlicowe 

Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia 
świetlicowe 

820 683 16,7 4100 

Zapewnienie dostępu do placówek 
wsparcia dziennego o charakterze 

opiekuńczo-wychowawczym 

Liczba placówek wsparcia dziennego 9 8 88,9 9 

CEL STRATEGICZNY 6 - TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU 

Pełna dostępność do podstawowej 
opieki zdrowotnej 

Liczba placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej 

5 5 100,0 5 

CEL STRATEGICZNY 7  -TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ROZWOJU DLA RODZIN Z DZIEĆMI 

Organizacja imprez integracyjnych, 

festynów dla całych rodzin- 

współpraca Urzędu Miasta, 
placówek oświatowych, placówek 

kulturalnych 

Liczba imprez organizowanych dla 

całych rodzin 
3 5 33,3 15 



23 

 

Realizacja Programów wsparcia 
materialnego rodzin np. 

„Ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny”, „Rodzina 500+”, 
Program „Za Życiem” 

  

  

Liczba rodzin, które otrzymały 
„Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny” 

112 40 7,1 560 

Liczba rodzin objętych programem        
„Rodzina 500+” 

1955 1383 14,1 9775 

Liczba rodzin objęta programem                  
„Za życiem” 

1 3 60,0 5 
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          Załącznik Nr 2 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łasku za rok 2018 

        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., 

zwany dalej „gminnym programem”, w Gminie Łask został przyjęty Uchwałą                             
Nr XXXIX/445/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 grudnia 2017 r., a następnie zmieniony 

Uchwałą Nr LI/572/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. 

        Źródłem finansowania zadań „gminnego programu” były dochody własne gminy 
pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

Realizacja zadań w trakcie roku pochłonęła kwotę w wysokości 419.776,99 zł,                             
z czego finansowano następujące zadania: 
 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu – poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego 
prowadzonego przez MGOPS w Łasku -  44.808,95 zł  

 

Wydatek obejmował koszty wynagrodzenia osób prowadzących terapię, zakup usług, czynsz 
za lokal oraz zakup materiałów pomocniczych i edukacyjnych. 

W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych Punkt Konsultacyjny działał w budynku LOK na 

ul. Żeromskiego 14, jest on jednostką specjalistycznego wsparcia dla rodzin, młodzieży i osób 
zagubionych, przeżywających różne problemy i kryzysy. Głównymi problemami, z jakimi 

zgłaszają się do Punktu Konsultacyjnego osoby i rodziny są między innymi: problemy 
z codziennym funkcjonowaniem, kryzysy związane z utratą pracy, zaburzenia lękowe 
i depresyjne, problemy dotyczące uzależnień, problemy małżeńskie, zaburzenia w relacjach 

z najbliższymi, poczucie osamotnienia kobiet, problemy rodzinne związane z nadużywaniem 
alkoholu, problemy związane ze współuzależnieniem, problemy bycia rodzicem dziecka 

niepełnosprawnego, zaburzenia komunikacji werbalnej dzieci i młodzieży oraz związane 
z tym zaburzenia emocjonalne. Również sprawy związane z osamotnieniem, brakiem 

wsparcia bliskich oraz przemocą domową. 
W Punkcie Konsultacyjnym w Łasku w 2018 r. udzielono następujących porad: 
- 48 jednorazowych porad i konsultacji, 

- 111 kilkakrotnych porad i sesji terapeutycznych, 

-  57 konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu bądź innych  środków psychoaktywnych, 
-  11 porad skierowanych w kierunku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

-  16 porad związanych z przemocą rodzinną i rówieśniczą, 
-  159 osób objęto pomocą ogólnie w rodzinach. 

W Punkcie zatrudnione były osoby : 1 psychoterapeuta oraz 3 pedagogów  

ze specjalizacjami: socjoterapeuta, terapia rodzin, uzależnienia, wychowanie seksualne.   
W pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Merkury" pedagog i specjalista do spraw uzależnień 
prowadzili grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 
Ponadto w ramach pracy Punktu prowadzone były programy w formie 2 grup edukacyjno – 

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W miesiącu styczniu 2018 r.                      
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do grupy edukacyjno – terapeutycznej dla osób stosujących przemoc domową przystąpiło 6 
osób. Ogółem w programie wzięło 12 osób. Przepracowano łącznie 75 godzin.    
 W ramach powyższych środków sfinansowano również zakup materiałów edukacyjnych, 
papierniczych i biurowych na potrzeby prowadzenia terapii w Poradni Terapii Uzależnienia i 
Współuzależnienia od Alkoholu przy Powiatowym Zespole Poradni w Łasku. 
 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej, w tym ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększanie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu - 332.080,29 zł,  z czego na: 

 

A) Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane w placówkach wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielano dzieciom 

wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych 

form aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzono 

pomoc socjalną w formie dożywiania - 276.475,65 zł 
W roku 2018 kontynuowano działalność opiekuńczo – wychowawczą z elementami 

profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie Placówki Wsparcia Dziennego wraz 
z Filiami prowadzonej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w                        

8 placówkach: 

- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Narutowicza 28, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Toruńska 1, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Bałuczu, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia we Wrzeszczewicach, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Okupie, ul. Akacjowa 4, 

- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Teodorach, 

- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łopatkach. 
Wszystkie Placówki Wsparcia Dziennego świadczyły opiekę nad dziećmi w godzinach 

popołudniowych w dni nauki szkolnej. Wychowankami placówek były dzieci w wieku od 6 do 

17 lat, z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Często dotkniętych 
alkoholizmem rodziców. Dzieci były kierowane do Placówek między innymi przez pedagogów 
szkolnych, wychowawców i pracowników socjalnych MGOPS w Łasku.                             
W 2018 r. działalnością opiekuńczą w powyższej formie zostało objęte                             
ok. 160 podopiecznych (każda grupa liczyła do 20 uczestników). W ramach zajęć dzieci miały 
zapewnioną pomoc w nauce, przygotowanie do zajęć szkolnych, w zakresie nauki 

pokonywania i rozwiązywania problemów szkolnych, trudności rodzinnych i w kontaktach 

z rówieśnikami. Prowadzone były zajęcia rozwojowe, gry zabawy oraz zajęcia ruchowe 
i sportowe. Podopieczni Placówek korzystali z codziennego posiłku. Ponadto każde dziecko 
otrzymało paczkę bożonarodzeniową. 
Wydatki dotyczących zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Placówkach Wsparcia Dziennego 
obejmowały: koszty wynagrodzeń opiekunów, pozostałe wydatki (zakup materiałów 
rzeczowych, edukacyjnych, pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup usług, 

media), koszty wyżywienia. 
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B) Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 

z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych w miejsce zagrożeń 
i zachowań ryzykownych - 43.728,37 zł 
W 2018 roku po raz kolejny kontynuowano pomoc w zorganizowaniu aktywnych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych. Wszystkie 

zaplanowane środki zostały wykorzystane na realizację działań podczas wakacji letnich. 
W roku 2018 dofinansowano zajęcia organizowane przez publiczne szkoły podstawowe, 
podobnie jak w latach ubiegłych. Całość środków została przekazana na program 

i wyżywienie dla uczestników zajęć. Opieka kadry nauczycielskiej bezpłatnie. Zajęcia 
wakacyjne w szkołach trwały 5 dni. W większości placówkach wypoczynek realizowany był 
w formie wyjazdów poza teren szkoły. Zajęcia opiekuńcze podczas wakacji odbyły się 
w następujących publicznych szkołach podstawowych: 
·Szkoła Podstawowa w Bałuczu – w terminie 25.06.2018 r. – 27.06.2018 r. dla średnio 25  

uczestników 

·Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie – w terminie 25.06.2018 r. – 29.06.2018 r. dla średnio  
25 uczestników 

·Szkoła Podstawowa w Okupie – w terminie 25.06.2018  r. – 29.06.2018  r. dla średnio 15 
uczestników 

Głównym celem zajęć było zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu, 
utrwalenie pozytywnych zachowań. Uczestnicy mieli zapewniony ciekawy program, 

w większości były to wyjazdy do kina, na baseny (termy uniejowskie), do ZOO w Łodzi 

i Borysewa, świat trampolin do Łodzi i Ksawerowa, Palmiarni w Łodzi i inne wycieczki 

krajoznawcze.                                               

W ramach konkursu ofert dofinansowano do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego 
przez Parafię Rzymskokatolicką Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w 
Łasku. Był to letni wyjazd wakacyjny do miejscowości Małe Ciche, w terminie 25.06. – 

03.07.2018 r. z elementami pogadanek z zakresu profilaktyki poświęconej współczesnym 
zagrożeniom. W wyjeździe uczestniczyło 44 dzieci z terenu Gminy Łask, w wieku od 9 do 16 
lat.  

Stowarzyszenia prowadzące Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Teodorach, 

Wrzeszczewicach i Łopatkach wystąpiły z ofertą na organizację zajęć dla dzieci w okresie 

wakacji, były to zajęcia poza terenem szkoły w formie ciekawych wyjazdów. 
Następnie w ramach dotacji celowej na organizację wypoczynku letniego w mieście 
dofinansowano Łaski Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną w Łasku.  
W ŁDK uczestnicy mogli skorzystać z ciekawej oferty, między innymi: wakacje na wesoło - na 

orliku w Kolumnie, warsztaty i turniej hip - hop Street Styles Summer Battle – około 45 
uczestników, otwarte zajęcia taneczne, warsztaty jogi i inne atrakcje dla dzieci i młodzieży.                                                 
W Bibliotece Publicznej w Łasku dzieci i młodzież mogła skorzystać z różnej formy zajęć 
plastycznych, edukacyjnych w plenerze i na terenie Biblioteki. Zajęcia były otwarte i 
dostępne dla uczniów z terenu Gminy Łask, około 150 uczestników.                                                                           
Zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży prowadzone były również przez Centrum Sportu i 

Rekreacji w Łasku, w tym zorganizowano imprezę plenerową HIP-HOP PARTY na boisku Orlik 

w Kolumnie, FIT and JUMP na boiskach ORLIK w Łasku i Kolumnie, były to zajęcia pod opieką 
instruktora. Odbyła się również jak co roku wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej, turnieje 
tenisa ziemnego, turnieje na Orlikach w Łasku i Kolumnie. Ogółem w zajęciach CSIR w Łasku 
wzięło udział 250 uczestników.                                                    
 



4 

 

C) Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, 
podejmującej m.in. ustawowe czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego - 11.881,27 zł 
W trakcie roku 2018 odbyło się 11 posiedzeń Komisji, zgodnie z potrzebami w tym zakresie. 

W trakcie posiedzeń Komisja wykonywała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaopiniowano 29 wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydając 
w tej sprawie opinie w formie postanowień. 
W roku 2018 do Komisji wpłynęły 33 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego z tego: 

- 18 wniosków złożonych przez osoby prywatne 

- 5 wniosków złożonych przez Prokuraturę Rejonową w Łasku 

- 4 wnioski złożone przez MGOPS 

- 2 wnioski złożone przez Zespół Interdyscyplinarny przy MGOPS 

- 4 wnioski złożone przez Komendę Powiatową Policji 
Do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego Komisja 

skierowała 14 wniosków. Podczas prowadzenia postępowania w powyższych sprawach 
Komisja  przeprowadziła ok. 23 rozmów edukacyjno – motywacyjnych z osobami zgłoszonymi 
na leczenie odwykowe oraz z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu. 

Wszystkie osoby zapraszane były do skorzystania z pomocy Poradni Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia w Łasku, bądź ościennych Poradni, z Punktu Konsultacyjnego 

przy MGOPS w Łasku oraz z pomocy Klubu Abstynenta „MERKURY” w Łasku. 

Gminna Komisja w trakcie roku opiniowała wszystkie działania związane z realizacją 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Wydatki w ramach Komisji w roku 2018 związane były z następującymi działaniami: 

- posiedzenia Komisji (11 posiedzeń),  postępowanie w sprawach o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu, koszty opinii biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu – 7 opinii, koszty opłat sądowych od skierowanych przez Komisję 
wniosków do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie leczenia odwykowego.  

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży -  

21.400 zł, z czego na: 

 

A) Szkolne programy profilaktyczne i inne formy profilaktyki szkolnej i realizacja innych 

form uzupełniających programy profilaktyczne - 10.130 zł 
W ramach powyższych środków zrealizowano następujące działania: 
1) gmina śladem lat ubiegłych przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł, w kampanii udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałuczu, około 25 
uczestników.  
2) sfinansowanie szkolenia dla pedagoga szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Okupie 

warsztatów pn. „Organizacja procesu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi”.                          
 3) w SP Nr 5 w Łasku sfinansowano dla rady pedagogicznej i rodziców uczniów warsztaty o 
charakterze profilaktycznym pn.”Media elektroniczne a rozwój edukacyjny i emocjonalny 

dzieci”, około 50 uczestników.                                                                                   
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4) w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łasku odbyły się warsztaty dla pedagogów i rodziców  z 
zakresu tematyki: zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży. Około 50 uczestników.                             
5) w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łopatkach przeprowadzono szkolenie dla rodziców 
i kadry nauczycielskiej na temat zagrożeń dzieci w Internecie.                                  
7) w PG Nr 2 w Łasku sfinansowano dla rady pedagogicznej szkolenie: zachowania 
suicydalne, monitoring zagrożenia, dla rodziców „zagrożenie zachowaniami suicydalnymi 

wśród młodzieży” oraz dla uczniów „zasady odpowiedzialności karnej nieletnich”. Ogółem 
250 uczestników.                                  
8) w SP Nr 1 w Łasku sfinansowano warsztaty dla uczniów pn. „stop agresji”.         
9) dla uczniów SP w Bałuczu odbyły się warsztaty dla uczniów, rady pedagogicznej i rodziców 
pn. „specyfika okresu dojrzewania”, „nastolatki w szkole podstawowej, nowe sytuacje 
wychowawcze”, około 80 uczestników.                                                                    
10) W ZSO w Kolumnie dla uczniów szkoły sfinansowano spektakl teatralny o charakterze 
profilaktycznym pn. „Nad przepaścią”, 250 uczestników.                                                                        
 

B) Wspieranie inicjatyw promujących „zdrowy styl życia”, w tym finansowanie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych - 3.452,75 zł 
W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2018 r. sfinansowano zajęcia sportowe                  
w formie zajęć tanecznych, ogólnorozwojowych, piłki siatkowej i koszykówki.                             
Zajęcia prowadzone były w następujących placówkach szkolnych: - SP Nr 1 w Łasku, zajęcia w 
trzech grupach, 62 uczestników przepracowano ogólnie 23 godziny,  
- NSP we Wrzeszczewicach, zajęcia w jednej grupie, 15 uczestników, przepracowane 17 
godzin, 

- SP w Wiewiórczynie, zajęcia w dwóch grupach, 32 uczestników, przepracowane 15 godzin.     
W ramach powyższego działania dofinansowano również zajęcia o charakterze ruchowym, 
taniec połączony z rytmiką w Publicznym Przedszkolu Nr 6  w Łasku. Zajęcia zakończyły się III 
Międzyprzedszkolnym Festiwalem Tańca. Około 40 uczestników.      
Nie zgłoszono z innych placówek oświatowych więcej wniosków o dofinansowanie takich 
działań.   
- w ramach realizacji inicjatyw promujących zdrowy styl życia dofinansowano działania 
związane z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Papierosów (międzyszkolny 
konkurs na najlepszy skecz antytytoniowy). 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych - 29.300 zł  
 

Środki te przyznano w drodze konkursu ofert dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu 
„Merkury”. Stowarzyszenie działa na rzecz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności w zakresie niesienia pomocy osobom 

z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin. Działania te mają na celu zwiększenie 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, wsparcie procesu trzeźwienia u osób 
uzależnionych i motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Na te zadania 
Stowarzyszenie otrzymało w drodze konkursu – dotację celową.  
W drodze konkursu ofert dofinansowanie otrzymała także Fundacja „Pro – Zdro”,                             
z przeznaczeniem na działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych osób uzależnionych 

od alkoholu, narkotyków, dopalaczy (w tym uzależnionych krzyżowo). Działanie przyjęło 
formę dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia Klubu „Merkury” i prowadzone było jako centrum 
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terapeutyczno – konsultacyjne. Dyżury w okresie 15.10  - 20.12.2018 r. odbywały się dwa 

razy w tygodniu przez instruktorów terapii uzależnień. Łącznie zrealizowano 90 godzin 
dyżurów. Realizacja zadania skutkowała między innymi: prowadzeniem terapii osób 
uzależnionych, bądź współuzależnionych i uzależnionych krzyżowo, ograniczenie szkód 

zdrowotnych osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i wsparciem łącznej 
liczby 24 osób z problemem uzależnienia lub współuzależnienia.  

  

Inne działania podejmowane w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości                             
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 13 ¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego - 

prowadzenie  kontroli punktów sprzedaży, prowadzenie działań informacyjno – 

edukacyjnych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku w ramach wyżej 
wskazanego działania w miesiącu lipcu 2018 r. przeprowadziła dwie akcje o charakterze 
profilaktycznym, skierowane do przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych.                    
W dwóch punktach sprzedaży napojów alkoholowych (dwa markety „Biedronka”) rozdano 
ulotki i materiały edukacyjne zawierające przepisy prawne dotyczące zasad sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych oraz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.   
 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej. 
 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku wspierał osoby pozostające bez 

zatrudnienia na rynku pracy, kierował osoby uzależnione i z rodzin dysfunkcyjnych 

pozostające w  bezrobociu i bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej do wykonywania prac społeczno – użytecznych. W zadania określone w 
powyższym punkcie wpisują się działania realizowane w Punkcie Konsultacyjnym 

funkcjonującym w ramach struktur MGOPS w Łasku.  
 

Łask, 10.05.2019 r.  

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        

 

 



Załącznik Nr 3  
 

RAPORT Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII W 2018 ROKU 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Łasku na 2018 r. zwany dalej 
„programem” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/446/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia                        
20 grudnia 2017 r. 

Szczegółowe działania zapisane w programie wynikały z katalogu zadań własnych 
gminy, obejmujących: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy  

psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie  
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

 

Wymienione w programie zadania realizowano we współpracy z Miejsko – Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi                      
i podmiotami leczniczymi. Koordynatorem programu był Wydział Oświaty Kultury Promocji                             
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.  
W 2018 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 
ogółem kwotę 14.809,88 zł.   
Działania dla wykonania poszczególnych celów ujętych w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. przedstawiały się następująco: 
 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych  
W ramach wymienionego zadania zakupiono materiały edukacyjne, biurowe oraz 
sprzęt biurowy – drukarkę, na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień                             

i Współuzależnienia działającej przy Powiatowym Zespole Poradni w Łasku Sp. z o. o. 
Zakupy zostały wykorzystane podczas pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi 
uzależnieniem od środków psychoaktywnych. 

2.  Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii,                              
w szczególności udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej  

W ramach zadania współpracowano z Punktem Konsultacyjnym działającym przy 
MGOPS w Łasku. W Punkcie prowadzono bezpłatnie  poradnictwo prawne. W celu 
prowadzenia przez terapeutów w Punkcie  zajęć i sesji terapeutycznych zakupiono 
materiały profilaktyczne.     



     

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla 

uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

W ramach w/w punktu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku sfinansowano realizację 
programu psychoedukacyjnego pn. „Dobry kolega – fajna koleżanka” – 4 godziny 

programu skierowanego do uczniów, około 35 uczestników,  
Dla uczniów Szkół Podstawowych Gimnazjalnych Gminy Łask sfinansowano jeden 

spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pn „Tajemnica Pana Jednorożca” i 

dwa pn. „Dopalacze, ruletka życia i śmierci”, spektakle odbyły się w sali widowiskowej 
Łaskiego Domu Kultury,  około 360 uczestników.  
W Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łasku sfinansowano 3 warsztaty profilaktyczne dla 

uczniów pn. „Zaplątani w sieci” – około 60  uczestników.  
Dwa szkolenia dla rodziców i grona  pedagogicznego pn. „Bezpieczny Internet” –  

około 150 uczestników. 
 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

W ramach powyższego działania Fundacja Pro – Zdro, otrzymała dotację z której 
zrealizowano zadanie publiczne z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej                   
Fred goes net. Program realizowany był w Publicznym Gimnazjum Nr 1, Nr 2 w Łasku                             
i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku, przeprowadzono w każdej ze szkół 
indywidualne rozmowy z beneficjentami, przeprowadzono zajęcia warsztatowe 
poruszające zagadnienia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz 
aspekty prawne, motywowanie do zmiany, rozmowy z rodzicami. Etap III programu 

polegał na podsumowaniu zadana. W działaniu wzięło udział 34 beneficjentów.   
    

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego.  

W ramach w/w punktu dofinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego przy 

MGOPS, którego celem jest między innymi aktywizacja zawodowa i reintegracja 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu np. bezrobocia, 
uzależnienia od środków psychoaktywnych. Zakupiono artykuły biurowe i materiały 

edukacyjne. 

 

 

Łask, 10.05.2019 r.  
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Załącznik Nr 4 

 

Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łasku podjętych w roku 2018 

 

W 2018 roku Rada Miejska w Łasku obradowała na 18 sesjach, na których podjęto 193 uchwały, z tego: 

• rada kadencji 2014 – 2018 na 14 sesjach podjęła 152 uchwały 

• rada kadencji 2018 – 2023 na 4 sesjach podjęła 41 uchwał. 
Podjęte uchwały dotyczyły następującej problematyki: 
 

21 uchwały dot. organów gminy: 
3 w sprawie planów pracy stałych komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku;  
2 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Łasku (obniżenie od dnia 01.07.2018 r. w związku 

   ze zmianą przepisów, ustalenie w związku z ponownym wyborem); 

3 w sprawie skarg na działalność Burmistrza Łasku (uznane za bezzasadne);  

1 w sprawie przekazania Burmistrzowi Łasku skargi do załatwienia; 

2 w sprawie Statutu Gminy Łask;  
1 w sprawie wniesienia skargi do WSA w Łodzi  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego 

   stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łasku ( uznana przez WSA za zasadną);  

3 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łasku;  
6 w sprawie powołania komisji rady na kadencję 2018-2023, ustalenia ich składów osobowych  

  (w tym zmiana składu), zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

  służbowych radnych; 

 

56 uchwał dot. budżetu gminy i absolutorium: 

1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2017 r.;  

1 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.;  

1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GP ZOZ w Łasku za rok 2017;  

1 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej GP ZOZ w Łasku za  rok 2017;  

17 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028/2029; 

17 w sprawie zmian budżetu  oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018;  

1 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku 

   budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków; 
1 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 – 2029; 

1 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019; 

1 w sprawie zmiany stawki  jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGM na 2018 rok;  

2 w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla ZGM i ZKM;  

2 w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na dowóz dzieci do szkół  
   w okresie IX-XII 2018 r. i 2019 r.; 

1 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łask na rzecz samorządowych zakładów 

   budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług; 
2 w sprawie dotacji dla  niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
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   w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,  

   prowadzonych na terenie Gminy Łask; 
1 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi (w związku realizacją 

   zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie"); 

2 w sprawie rozpatrzenia wniosków sołectw Wrzeszczewice Nowe i Wola Łaska o przyznanie środków 

   z funduszu sołeckiego na rok 2019 (pozytywne);  
2 w sprawie udzielenia pomocy Województwu Łódzkiemu: 

• na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 482 – ul. Warszawska  

(zmiana uchwały z r. 2017 - określenie wysokości pomocy finansowej na kwotę 12.300,00 zł); 

• na prace przygotowawcze związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask-

Gorczyn ( zmiana uchwały z r. 2017 - określenie wysokości pomocy finansowej na kwotę 28.290,00 zł);  
1 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łaskiemu: 

• pomoc finansowa w formie dotacji celowej (75.525,85 zł) na budowę węzła przesiadkowego 
"BIKE&RIDE” , "PARK&RIDE" przy rondzie przy dworcu PKP w Łasku - Kolumnie, 

realizowanego w ramach projektu „Modernizacja transportu publicznego"; 
 

1 uchwała dot. podatków :  
1 w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia 

   inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( zmiana inkasenta); 

 

17 uchwał dot. inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rozwoju wsi: 

1 w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej Gminy Łask 

   na lata 2016 – 2020 (zmiana);  

1 w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  
   na lata 2018-2021 MPWiK Sp. z o.o. w Łasku; 

3 w sprawie Regulaminu dofinansowywania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

   zawierających  azbest z terenu Gminy Łask; 
1 w sprawie udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu 

   Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
   w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018 (zmiana uchwały z 2017 r.); 
2 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2 w sprawie ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez ZKM;  
1 w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
   zwierząt na rok 2018; 

1 w sprawie nadania nazw ulic w Ostrowie – ulice: Słonecznikowa, Fiołkowa, Konwaliowa; 
1 w  sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych z wyłączeniem ich z użytkowania  
   (11 odcinków dróg, z dniem 01.01.2019 r. otrzymało status dróg wewnętrznych); 
1 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łopatki na lata 2018-2026;      

1 w sprawie regulaminu systemu wypożyczalni ROWEROWE ŁÓDZKIE;  

1 w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025; 
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1 w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2025 z perspektywą      

  do 2032 ; 
 

31 uchwał  dot. oświaty, kultury, promocji, zdrowia, pomocy społecznej: 
1 w sprawie dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli; 
2 w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela  
   pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i doradcy zawodowego;  

1 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

   dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach  
   oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask; 

1 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę  
   podstawową  (zmiana uchwały z r. 2017 dot. SP Nr 5 w Łasku ); 

2 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  
   wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

   podstawowych prowadzonych przez gminę Łask; 

2 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

   prowadzonych przez Gminę Łask; 
1 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród; 
1 w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
   zamieszkałych na terenie Gminy Łask";  

1 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2018; 
1 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 r; 

1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017; 

1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności MGOPS w Łasku za rok 2017; 

1 w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz  

   w mieszkaniach chronionych; 

1 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018 – 2022; 

1 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
   na lata 2018 -2022; 

2 w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego, zasad zwrotu  
   wydatków za świadczenia niepieniężne i świadczenia rzeczowe  dla osób objętych programem  
   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

1 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”   
   na lata 2019 – 2023; 

1 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019; 

3 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019;  

2  w sprawie posługiwania się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask przez Stowarzyszenie  

    "Modelarze Redukcyjni Łask", na materiałach reklamowych; 

1 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku i nadania mu statutu; 
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1 w sprawie ustalenia wysokości odpłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

   dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku; 

1 w sprawie zatwierdzenia projektu „Poszerzamy horyzonty”   
1 w sprawie zmiany statutu Łaskiego Domu Kultury; 
 

11 uchwał w pozostałym zakresie: 

1 w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze; 
2 w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania; 
1 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.;  

3 w sprawie wyborów uzupełniających  w kadencji 2016 – 2020 na ławników do Sądu Okręgowego  
   w Sieradzu; 

1 w sprawie wystąpienia Gminy Łask ze „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz  
   budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz- Łódź) i S-14”;  
2 w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych; 
1 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

 

49 uchwał dot. gospodarki nieruchomościami  - szczegółowe omówienie- w załączniku Nr 1                        
do niniejszej informacji; 

 

7 uchwał w sprawie gospodarki przestrzennej - szczegółowe omówienie- załączniku Nr 2  

do niniejszej informacji; 

 

Wszystkie podjęte uchwały weszły w życie.  
W przypadku 9 uchwał organy nadzoru (Wojewoda Łódzki lub RIO ) wskazały swoje wątpliwości co do 
ich poprawności.  
 

W 4 przypadkach Rada Miejska w Łasku przychyliła się uwag nadzoru i dokonała zmian w uchwałach 
we własnym zakresie, były to: 

1. UCHWAŁA NR XLII/456/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r.                                    
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól 
publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 
podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
– dokonano zmian Uchwałą Nr XLIII/477/2018; 

2. UCHWAŁA NR XLVII/523/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 czerwca 2018 r.                    
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask  – podjęto Uchwałę Nr XLIX/547/2018, 
uchylając jednocześnie poprzednią; 
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3. UCHWAŁA NR XLIX/543/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 lipca 2018 r.                                     
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży napojów alkoholowych - 

podjęto Uchwałę Nr L/558/2018, uchylając jednocześnie poprzednią; 

4. UCHWAŁA NR XLIX/548/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 lipca 2018 r.                                    
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask – dokonano zmian uchwałą Nr L/559/2018. 

 

W  4 przypadkach Rada nie zgodziła się z uwagami nadzoru i podtrzymała swoje stanowisko, udzielając 
odpowiednich wyjaśnień i argumentów, które zostały uznane przez Wojewodę Łódzkiego, dotyczyło to 
uchwał: 

1. UCHWAŁY NR XLII/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w 

sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2018 roku"; 

2. UCHWAŁY NR XLVII/522/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 czerwca 2018 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/404/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 października 2017 
r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja 
Kopernika w Łasku; 

3. UCHWAŁY NR LI/570/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 września 2018 r.                               
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Łask; 

4. UCHWAŁY NR LIII/594/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 2018 r.                         
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łask. 

 

W przypadku UCHWAŁY NR XLIX/545/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów                                 

i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Łask, wszczęte zostało z urzędu postępowanie nadzorcze 
w celu kontroli legalności uchwały. Rada Miejska w Łasku nie zgodziła się ze wskazanymi przez Łódzki 
Urząd Wojewódzki uwagami do uchwały, natomiast służby Wojewody nie uznały wyjaśnień Rady w tym 

zakresie. W związku z powyższym Wojewoda Łódzki Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PNIK - 

I.4131.659.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność powyższej uchwały.  
Rada Miejska w Łasku ponownie nie zgodziła się z takim działaniem Wojewody i postanowiła wnieść 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd podzielił stanowisko Rady i uchylił 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Łódzkiego pozostawiając w ten sposób Uchwałę                               
NR XLIX/545/2018 Rady Miejskiej w Łasku w obrocie prawnym. 

 

Łask, 10.05.2019 r.  
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Załącznik Nr 1 
                                     do informacji o realizacji uchwał                                                                                            

Rady Miejskiej w Łasku 

 

Informacja o realizacji uchwał w zakresie gospodarki nieruchomościami 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia 

 

Przedmiot uchwały Wykonanie 

1. XLII/462/2018 28.02.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,             
w drodze przetargu – nieruchomość w Łasku, obręb 15, 
oznaczona działkami nr 64/4, 63/4, 60/4 o łącznej 
powierzchni 1038m² 

Zrealizowano. Przetarg odbył się w dniu 
09.04.2019r.  

Działka została sprzedana. 

2. XLII/463/2018 28.02.2018 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,             
w drodze przetargu – nieruchomość w obrębie Anielin, 
oznaczona działką nr 176 o powierzchni 0,02 ha 

 

W trakcie realizacji. 

3. XLII/464/2018 28.02.2018 w sprawie zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu 
położonego w Łopatkach na rzecz użytkownika 
wieczystego- nieruchomość oznaczona  działką nr 466/4                   
o powierzchni 3866 m² 

 

W trakcie realizacji. 

4.  XLII/465/2018 28.02.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  - 

nieruchomość w obrębie Wronowice, oznaczona działkami 
Nr 46/3, 49/9, 52/2, 52/9 o łącznej powierzchni 0,2277 ha. 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 4682/2018 

z dnia 27.09.2018r. 

5. XLII/466/2018 28.02.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny - 

nieruchomość w obrębie Wronowice, oznaczona działkami 
nr 37/15 i 38/34 o łącznej powierzchni 0,1013 ha 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 4682/2018 

z dnia 27.09.2018r. 

6.  

 

 

XLII/467/2018 28.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na umowę najmu i 
dzierżawy- nieruchomość położona we Wrzeszczewicach, 
oznaczona nr 92/2 o powierzchni 0,1877 ha 

Umowa zawarta na okres 3 lat od dnia 11.01.2018  

do dnia 10.01.2021r. 

7. XLII/468/2018 28.02.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy- na część działki 
oznaczonej nr 33/2 o pow.16,5 m ² położonej w Łasku,                
w Obr. 13 przy ulicy Warszawskiej z przeznaczeniem na 

ustawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe. 

Umowa zawarta na okres jednego roku od dnia 

01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 
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8. XLIV/490/2018 20.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza 
przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz 
użytkownika wieczystego – nieruchomość położona w 
Łasku, obręb 14, oznaczona działką nr 103/3 o powierzchni 
1612 m2. 

W trakcie realizacji. 

9. XLIV/491/2018 20.04.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny- 

od osób fizycznych, nieruchomości położonych w obrębie 
15 m. Łask, z przeznaczeniem pod drogę oznaczonych jako 
działki nr 10/5 o powierzchni 0,0464 ha i 10/10 o 
powierzchni 0,0590 ha. 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A nr 3185/2018 

z dnia 02.07.2018r. 

10. XLIV/492/2018 20.04.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny – 

od osoby fizycznej, nieruchomość położona w Łopatkach, 
oznaczona działką Nr 451/2 o powierzchni 0,3458 ha                    
z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 2349/2018 

z dnia 15.05.2018r. 

11. XLIV/493/2018 20.04.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny -  

od osób fizycznych, nieruchomości położone w Orchowie, 
z przeznaczeniem pod drogę, oznaczone jako działki nr 
437/1, 437/7, 432/1, 432/3 o łącznej powierzchni 0,1454 ha 

W trakcie realizacji. 

12. XLIV/494/2018 20.04.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny - 

od osób fizycznych, nieruchomości położone w Woli 
Łaskiej, z przeznaczeniem pod drogę, oznaczone jako 
działki nr 202/1 i 206/11 o łącznej powierzchni 0,1770 ha 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 6326/2018 

z dnia 21.12.2018r. oraz Nr 6318/2018 z dnia 

21.12.2018r. 

13. XLIV/495/2018 20.04.2018 w sprawie zawarcia umowy najmu - na lokal o pow. 176 

m2 poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42, z 
przeznaczeniem na cele handlowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.04.2018r. 

do dnia 31.03.2021r. 

14. XLIV/496/2018 20.04.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy -  na część działki 
oznaczonej nr 311/2 o pow. 70 m2  poł. w Łasku przy      Al. 

Niepodległości, obręb 14 z przeznaczeniem na cele 
składowe. 
 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 11.03.2018r. 

do dnia 10.03.2021r. 

15. XLIV/497/2018 20.04.2018 uchylająca uchwałę Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej           
w Łasku z dnia 10 listopada 2015r. w spr. przeznaczenia 

nieruchomości do sprzedaży,     w drodze przetargu 

 

Dotyczy działki nr 181 o powierzchni 4254 m² przy 

ul. Śląskiej 3 (dawne przedszkole) 



3 

 

16. XLV/507/2018 21.05.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny -  

od osób fizycznych, nieruchomość położona w Łopatkach, 
oznaczona działką nr 452/1 o powierzchni  0,0092 ha                 
z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 2648/2018 

z dnia 24.05.2018r. 

17. XLVI/517/2018 06.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy -  na część działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/2 o pow. 12 m², 

poł. w Łasku przy ul. Al. Niepodległości, obręb 14,                   
z przeznaczeniem na cele handlowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.05.2018r. 

do dnia 30.04.2021r. 

18. XLVI/518/2018 06.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy - na część działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/2 o pow. 6 m2, 

poł. w Łasku przy ul. Al. Niepodległości, obręb 14,                    
z przeznaczeniem na cele handlowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.05.2018r. 

do dnia 30.04.2021r. 

19. XLVII/527/2018 27.06.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny - 

od osób fizycznych, nieruchomość położona w Ostrowie, 
oznaczona działką Nr 215/16 o powierzchni 0,1851 ha                   
z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 5650/2018 

z dnia 21.11.2018r. 

20. XLVII/528/2018 27.06.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny -  

od osób fizycznych, nieruchomości położone w  Rokitnicy, 
z przeznaczeniem pod drogę, oznaczone jako działki nr 
264/31 o pow.0,0223 ha, 264/33 o pow.0,0249 ha,              

470/17 o pow.0,0716 ha, 260/10 o pow. 0,0775 ha,                             

668 o pow.0,0818 ha, 664 o pow.0,02 ha,                               

67/1 o pow.0,0176 ha, 66/1 o pow. 0,02 ha. 

Zrealizowane częściowo. Działka nr 260/10 nabyta 
w dniu 25.10.2018r. Akt notarialny Rep. A Nr 

5222/2018. Kolejny akt notarialny ustalony na 

dzień 17.04.2019r. 

21. XLVII/529/2018 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy - na część działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/1 o pow. 50 m2, 

poł. w Łasku, ul. 9- go Maja z przezn. na cele handlowe. 

Umowy zawarta na okres 6 m - cy, od dnia 

09.07.2018r. do dnia 08.01.2019r. 

22. XLVII/530/2018 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy - na część działki 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 311/2 o pow. 17 m2, 

poł. w Łasku przy ul. Al. Niepodległości, obręb 14, z 
przeznaczeniem na cele handlowe. 

Umowy zawarta na okres 3 lat, od dnia 

01.06.2018r. do dnia 31.05.2021r.  

23. XLVIII/531/2018 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy - na część działki 
oznaczonej nr 5/8 o pow. 168 m2, poł. w Okupie Małym 
przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem na cele warzywnicze. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 11.07.2018r. 

do dnia 10.07.2021r.  
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24. XLVII/532/2018 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy –  na działkę 
oznaczoną nr 355 o pow. 648 m², położonej w Rokitnicy, 
obręb 19 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 20.05.2018r. 

do dnia 19.05.2021r. 

25. XLVII/533/2018 27.06.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy - na część działki 
oznaczonej nr 246 o pow. 1 ha, położonej we wsi 
Wrzeszczewice Skrejnia, z przeznaczeniem na cele rolne. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 10.05.2018r. 

do dnia 30.04.2021r. 

26. XLIX/550/2018 27.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz 
Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części 
nieruchomości położonej we Wronowicach będącej 
własnością osób fizycznych  - nieruchomość oznaczona 

nr działki 188/26. 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 6045/2018 

z dnia 10.12.2018r. 

27. XLIX/551/2018 27.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności 
nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego - 

nieruchomość położona w obrębie 9 m. Łask, oznaczona 
działką nr 29/4 o powierzchni 39 m², stanowiąca własność 
osób fizycznych, zabudowana przepompownią ścieków dla 
wsi Orchów. 

Uchwała Nr LII/589/2018 zmiana formy nabycia 

28. XLIX/552/2018 27.07.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy -  na działkę 
oznaczoną nr 70 o pow. 12 m2, poł. w Łasku przy ul. 
Wiejskiej, obręb 9, z przeznaczeniem na cele handlowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.08.2018r. 

do dnia 31.07.2021r. 

29. XLIX/553/2018 27.07.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy -  na działkę 
oznaczoną nr 311/2 o pow. 59,45 m2, poł. w Łasku przy          
Al. Niepodległości, obręb 14, z przezn. na cele składowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia  

01.08.2018r. do dnia 31.07.2021r. 

30. XLIX/554/2018 27.07.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy -  na działki 
oznaczone nr: 106/4, 106/1, 108 i 106/3 o łącznej pow. 2 
706 m2, położone w Łasku przy ul. Żeromskiego, Szerokiej 
i Słowackiego, obręb 14, z przezn.na cele parkingowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.07.2018r. 

do dnia 30.06.2021r. 

31. L/562/2018 05.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza 
przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz 

użytkownika wieczystego – nieruchomość położona Łask, 
obręb14, oznaczona działką Nr 367 o powierzchni 79 m² 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr AN 

393/2019 z dnia 05.02.2019r. 

 

32. L/563/2018 05.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu -  

na lokal o powierzchni 46 m² położony w Łasku przy              
ul. Warszawskiej 42, z przeznaczeniem na cele handlowo-

usługowe. 

Umowa najmu zawarta na okres 1 roku, od dnia 

01.10.2018r. Rozwiązana w dniu 07.01.2019r. 
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33. LI/576/2018 28.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza 
przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz 

użytkownika wieczystego - nieruchomość położona 

w Łasku, obr. 3, oznaczona działką nr 151/1 o pow. 234 m². 

 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 861/2019 z 

dnia 19.02.2019r. 

34. 

 

LI/577/2018 28.09.2018 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością 
przejazdu i przechodu -  nieruchomość będąca własnością 
gminy Łask, oznaczona jako działka nr 151/2 o pow. 1520 
m², położona w obrębie 3 m. Łask. 
 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 861/2019 z 

dnia 19.02.2019r. 

35. LI/578/2018 28.09.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny - 

nieruchomość położona w obrębie Wola Łaska, oznaczona 
działkami nr: 98/2 o powierzchni 0,1737 ha i nr 98/3                   

o pow.0,0440 ha z przeznaczeniem na poszerzenie 

dróg gminnych publicznych. 
 

Zrealizowano. Akt notarialny Rep. A Nr 5213/2018 

z dnia 25.10.2018r. 

36. LI/579/2018 28.09.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny - 

nieruchomość położona w obrębie Rokitnica, oznaczona 
działką nr 70/2 o pow. 0,07 ha, z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi gminnej. 

 

W trakcie realizacji. 

37. LI/580/2018 28.09.2018 w sprawie zawarcia umów dzierżaw -  na część działki 
oznaczonej nr 65 o pow. 144 m², 180 m2 i 172 m², poł. w 
Łasku przy ul. Szweycerów, obręb 3, z przeznaczeniem na 
parkingi i podjazdy. 

 

Umowy zawarte na okres 1 roku, od dnia 

01.10.2018r. do dnia 30.09.2021r. 

38. LI/581/2018 28.09.2018 w sprawie zawarcia umowy najmu -  na pomieszczenie 

garażowe o pow. 18 m², znajdujące się na działce nr 441, 
obręb 20, położonej w Łasku przy ul. Południowej                      
z przeznaczeniem na cele garażowe.     

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 01.11.2018r. 

do dnia 31.10.2021r. 

39. LI/582/2018 28.09.2018 w sprawie zawarcia umowy najmu -  na część 

powierzchni dachowej budynku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Teodorach położonego na działce 
oznaczonej numerem 272 w Teodorach. 

 

Umowa zawarta na okres kolejnych 3 lat, od dnia 

01.10.2018r. do dnia 30.09.2021r. 
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40. LI/583/2018 28.09.2018 w sprawie zawarcia umowy najmu -  na lokal o pow. 

71,12 m², znajdujący się w budynku położonym w Łasku 
przy ul. Prostokątnej 1. 
 

Uchwała realizowana przez ZGM. 

41. LI/584/2018 28.09.2018 w sprawie zawarcia umowy najmu - na lokal o pow. 

93,00 m², znajdujący się w budynku położonym w Łasku 
przy ul. Kościuszki 14 z ZUS oddział w Łodzi. 

Uchwała realizowana przez ZGM. 

42. LII/589/2018 08.10.2018 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny -  

nieruchomość położona w Łasku, obręb 9, oznaczona nr 
działki 29/4 o powierzchni 39 m²  stanowiąca własność osób 
fizycznych. 
 

W trakcie realizacji. 

43. LIII/595/2018 30.10.2018 w sprawie zawarcia umowy najmu i dzierżawy -  

nieruchomość  gruntowa, położona w Okupie Małym, 
oznaczona jako działka nr 233/4 o pow. 11972 m² oraz 

umowy najmu budynku mieszkalnego i budynków 
gospodarczych usytuowanych na przedmiotowej działce. 
 

Umowa zawarta na okres kolejnych 10 lat od dnia 

03.11.2018r. do dnia 31.10.2028r. 

44. LIV/597/2018 16.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz 
Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na części 
nieruchomości położonej w Okupie Wielkim -  

oznaczonej jako działka nr 276/2 za jednorazowym 

wynagrodzeniem w wysokości ustalonej na podstawie 
opinii rzeczoznawcy majątkowego, sporządzonej w formie 
operatu szacunkowego. 

 

W trakcie realizacji. 

45. LIV/598/2018 16.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza 
przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz 

użytkownika wieczystego -  położonego w Łasku w 
obrębie 14, oznaczonego działką Nr 359 o pow. 76 m2. 

 

W trakcie realizacji. 
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Łask, 10.05.2019 r.  

46. IV/32/2018 28.12.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy – na część 

działki oznaczonej nr 33/2 o pow. 16,5 m² poł. w Łasku, 
Obr. 13, przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na 

ustawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe. 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 

01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r. 

47. IV/33/2018 28.12.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy – na działki 
oznaczone nr 442 o pow. 18m² i nr 443 o pow. 18 m² 
wraz z udziałem w działce podjazdowej oznaczonej nr 
439 o pow. 272m², poł. w Łasku przy ul. Południowej z 
przeznaczeniem na cele garażowe 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 

01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r. 

48. IV/34/2018 28.12.2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy – na część 
działki nr 46/2, poł. we Wrzeszczewicach o pow. 25 m² 

Umowa zawarta na okres 3 lat, od dnia 

01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r. 

  

49. IV/41/2018 28.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 
nieruchomości - 

1) lokalu o pow. 12m², znajdującego się w 
budynku Przychodni Rejonowej Nr 2, poł. w 
Łasku-Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów 
8, z przeznaczeniem na gabinet urologiczny 

2) lokalu o pow. 51,4m² znajdującego się w 
budynku Przychodni Rejonowej Nr 2, poł. w 
Łasku-Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów 
8, z przeznaczeniem na gabinet zdrowia i urody 

3) lokalu o pow. 52m², znajdującego się w 
budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, poł. we 
Wrzeszczewicach Skrejnia 15A, z 

przeznaczeniem pod lokal mieszkalny. 

 

Umowa zawarta na okres kolejnych 3 lat przez 

GPZOZ 
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            Załącznik Nr 2                     

do informacji o realizacji uchwał                            
Rady Miejskiej w Łasku 

 

Informacja o realizacji uchwał w zakresie planowania przestrzennego 

I. W sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego: 

UCHWAŁA NR LIII/594/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 30 października 
2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Łask 

Zmiana Studium została sporządzona w celu aktualizacji przeznaczenia terenów m.in. ze 
względu na duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami, na których mogliby 
prowadzić działalność gospodarczą (działki gminne w Rembowie. rozbudowa zakładu Profilex 
w Orchowie. Wprowadzenie takich terenów do Studium pozwoli w przyszłości sporządzić 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które kompleksowo ustaliłyby zasady i 
warunki zagospodarowania danej przestrzeni.  

 

UCHWAŁA NR IV/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask 

Zmiana Studium jest przeprowadzana ze względu na konieczność aktualizacji przeznaczenia 
terenów związanych z zainteresowaniem inwestorów wprowadzeniem usług ponadlokalnych – 

tereny w pobliżu węzła komunikacyjnego S8. Wskazanie terenów pod realizację inwestycji np. 
logistycznych, przyczyni się do rozwoju gminy. Projekt zmiany studium jest w trakcie 

opracowania. 

II. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: 

 

UCHWAŁA NR XLII/460/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask 

Uchwała podjęta w korelacji z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych, który mówi, że odległość budynku mieszkalnego albo 
budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, od elektrowni 
wiatrowej powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni 
wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy 
techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni 
wiatrowej). Ponieważ pozwolenie na budowę uzyskały lokalizacje dla trzech elektrowni 
wiatrowych w miejscowości Orchów, większa część miejscowości znalazła się w zasięgu ww. 
10-krotnej odległości od zdefiniowanej w pozwoleniu na budowę lokalizacji. W myśl art. 15 
ust. 8 ww. ustawy w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się 
uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo 
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budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie 
przepisów dotychczasowych. Przepis ten umożliwia utrzymanie istniejącej oraz wskazanej w 
studium nowej funkcji mieszkaniowej. Ponadto na wskazanym obszarze znajdują się tereny 
(działki o nr ewid.258, 261, 252), dla których złożono wniosek o przystąpieniu dla sporządzenia 
planu miejscowego dla funkcji mieszkaniowej. Procedura planistyczna została rozpoczęta. 
Zgodnie z ww. ustawą, w tym roku mija termin uzyskania pozwolenia na użytkowania 
elektrowni wiatrowych, które uzyskały pozwolenie na budowę wskazanym jest wstrzymanie 
się z opracowywaniem projektu, gdyż mogą się zmienić uwarunkowania. Ponadto może ulec 
zmianie wskazana w ustawie odległość pomiędzy elektrowniami a budynkami mieszkalnymi, 
co również może mieć wpływ na zapisy planu. Przesunięcie prac planistycznych jest możliwe, 
gdyż  uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych dotyczące terminu opracowania planów miejscowych i został on 
wydłużony o kolejne trzy lata. 
 

UCHWAŁA NR XLIII/478/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 marca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy korekty ustaleń 
tekstowych i graficznych ustalonych dla klasy drogi gminnej oznaczonej w tekście i na rysunku 
planu symbolem 9KDL i wprowadzenie zamiast klasy lokalnej, klasę dojazdową. Zmiana ta 
umożliwi realizację inwestycji bez poszerzania pasa drogowego, a tym samym zwiększania 
terenów rolnych przeznaczonych pod wykup na cele drogowe.  
Procedura planistyczna zakończona. Zmiana planu została uchwalona. 

 

UCHWAŁA NR LI/573/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask 

Celem opracowania planu jest uporządkowanie i uzupełnienie funkcji terenu, ustalenie zasad 
lokalizowania zabudowy produkcyjnej, magazynowej i produkcyjno – usługowej, wskazanie 
granic oddziaływania uciążliwości, ograniczenie obecnych uciążliwości. Ponadto na 

wskazanym obszarze znajdują się tereny, dla których złożono wniosek o przystąpieniu dla 
sporządzenia planu miejscowego dla funkcji, wpłynął także wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy. Procedura planistyczna została rozpoczęta projekt planu został opracowany                                    
i przesłany do zaopiniowania i uzgodnienia przez odpowiednie organy. 
 

UCHWAŁA NR LI/574/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy korekty ustaleń 
tekstowych i graficznych ustalonych dla linii zabudowy wzdłuż dróg gminnych – ul. 

Prostokątna i Sienkiewicza. O taką zmianę planu miejscowego wnioskowani właściciele terenu 
przyległego do ul. Prostokątnej i Sienkiewicza. Zmiana ta umożliwi realizację zabudowy 
mieszkaniowej na działkach zgodnie z zamierzeniami właścicieli terenu. Procedura 

planistyczna została rozpoczęta. Projekt zmiany został opracowany, uzgodniony                                     
i zaopiniowany przez odpowiednie organy.  
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III. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

UCHWAŁA NR XLVII/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 czerwca 2018 
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie Borszewice 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy korekty ustaleń 
tekstowych i graficznych ustalonych dla klasy drogi gminnej oznaczonej w tekście i na rysunku 
planu symbolem 9KDL i wprowadzenie zamiast klasy lokalnej, klasę dojazdową. Zmiana ta 
umożliwia realizację inwestycji bez poszerzania pasa drogowego, a tym samym zwiększania 
terenów rolnych przeznaczonych pod wykup na cele drogowe. 

Uchwała została opublikowana w Dz. U. Woj. Łódzkiego z 18 lipca 2018r. poz. 3642. 

 

Łask, 10.05.2019 r.  
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