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Szanowni Państwo, 

przekazuję Państwu Raport o stanie Gminy Łask za rok 

2021 (dalej Raport), opracowany w celu wypełnienia 

obowiązku wynikającego z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 

Opracowanie to, przygotowane przez pracowników 

Urzędu Miejskiego w Łasku, jest jednym z wielu dokumentów 

przedkładanych Wysokiej Radzie, podsumowujących moją 

działalność jako Burmistrza Łasku w roku 2021. 

Rok 2021 był kolejnym po 2020, kiedy to naszą pracę, 

myślenie, zamierzania musieliśmy dostosować do realiów trwającej epidemii wywołanej  

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

Jak – jako gmina - poradziliśmy sobie w tym trudnym czasie?  

Co udało nam się zrealizować pomimo przeciwności?  

Jak wygląda stan finansów naszej gminy? 

Jakie działania podjęliśmy, aby wspomagać mieszkańców?  

Odpowiedzi na te pytania, a także informacje, w którym momencie realizacji konkretnych 

strategii, programów jesteśmy znajdą Państwo w tym dokumencie.  

 

Zapraszam do zapoznania się z naszym Raportem o stanie Gminy Łask za rok 2021. 

 

 

Z życzeniami zdrowia i powrotu                    

do normalności, 
 

Burmistrz Łasku 

 

 

Gabriel Szkudlarek 
 

 

 

  

Łask, 30 maja 2022 r. 
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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE  OGÓLNE O GMINIE 

1. Struktura Gminy Łask 

Gmina Łask jest gminą o charakterze miejsko – wiejskim, położoną w Powiecie Łaskim   

w południowo-zachodniej części Województwa Łódzkiego. Siedziba organów gminy mieści się  

w Łasku przy ul. Warszawskiej 14. 

W naszej gminie, jako jednostki pomocnicze występują:  

• Dzielnica Kolumna; 

• 31 sołectw.  

Gmina Łask wykonuje swoje zadania przy pomocy utworzonych w tym celu jednostek 

organizacyjnych. Na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 nie nastąpiły zmiany  

w zakresie ilości i rodzaju jednostek.  Były to: 

• 16 jednostek budżetowych; 

• 2 zakłady budżetowe; 

• 2 spółki gminne; 

• 2 instytucje kultury; 

• 1 zespół opieki zdrowotnej. 

2. Demografia   

W okresie sporządzania Raportu o stanie gminy, tj. począwszy od informacji za rok 2018 

dane zapisane w rejestrze mieszkańców Gminy Łask wskazują na utrzymujące się corocznie 

następujące tendencje demograficzne: 

• spadek ogólnej liczby mieszkańców Gminy Łask; 

• spadek liczby ludności na terenach miejskich, a wzrost liczby ludności na terenach 

wiejskich, co wiąże się z procesem suburbanizacji, tj. wyludniania się centrum miasta  

i rozwoju strefy podmiejskiej. 

Poniżej przedstawiamy dane o sytuacji demograficznej Gminy Łask na dzień 31.12.2021 r.         

w porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. 

Tabela nr 1. Mieszkańcy Gminy Łask w latach 2020 – 2021 

Wyszczególnienie 
31.12. 

2020  

31.12. 

2021  
+/- 

Ogółem 27.371 27.136 - 235 

Mężczyźni 
Kobiety 

13.082 

14.289 

12.947 

14.189 

-135 

-100 

Zameldowani na pobyt stały 

Zameldowani na pobyt czasowy 

26.903 

468 

26.705 

431 

-198 

-37 

Miasto 

Wieś 

16.731 

10.640 

16.416 

10.720 

- 315 

+ 80 
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Wykres nr 1. Mieszkańcy stali i czasowi w Gminie Łask w latach 2020 – 2021 

 
 

W 2021 r.  w Gminie Łask zameldowanych  zostało 225 dzieci urodzonych w 2021 r.  

(o 3 więcej niż w 2020 r.), w tym 107 dziewczynek i 118 chłopców, a zmarło 339 mieszkańców  

(o 23 osoby mniej  niż w 2020 r.), w tym 176 kobiet i 163 mężczyzn. 

W 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich zanotowaliśmy ubytek naturalny, który 

wyniósł  - 114   (w 2020 r. – 140). 

Poniżej przedstawiamy informacje o strukturze demograficznej stałych mieszkańców Gminy Łask. 

Tabela nr 2.  Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Łask w latach 2020 – 2021 

Wyszczególnienie 
31.12. 

2020 r. 

31.12. 

2021 
+/- 

Ogółem (pobyt stały) 
w wieku: 

26.903 26.705 -198 

Przedprodukcyjnym 

Mężczyźni (0-17) 

Kobiety (0-17) 

4.637 

2.391 

2.246 

4.633 

2.400 

2.233 

-4 

+9 

-13 

Produkcyjnym 

Mężczyźni (18-64) 

Kobiety (18-59) 

15.868 

8.412 

7.456 

15.591 

8.244 

7.347 

-277 

-168 

-109 

Poprodukcyjnym 

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

6.398 

2.052 

4.346 

6.481 

2.108 

4.373 

+83 

+56 

+27 

 

Wykres nr 2. Struktura demograficzna mieszkańców Gminy Łask w latach 2020 – 2021 
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Powyższe dane wskazują na tendencję starzenia się naszej społeczności, gdyż przybywa 

osób w wieku poprodukcyjnym (+ 83), a ubywa ludzi młodych (-281), w tym najbardziej w wieku 

produkcyjnym (-277).  

Wzrasta też odsetek najstarszych mieszkańców naszej gminy, tj. osób powyżej 85 roku życia 

zameldowanych w naszej gminie na pobyt stały:  

• na dzień 31 grudnia 2020 r. było to 470 osób, tj.  1,74 %  z osób  zameldowanych na 

pobyt stały (26.903 osoby); 

• na dzień 31 grudnia 2021 r. było to 489 osób, tj.  1,83 %  z osób  zameldowanych na 

pobyt stały (26.705 osób). 

Cudzoziemcy w Gminie Łask 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w naszej gminie zameldowanych było 56 cudzoziemców, tj.  

o 20 mniej niż rok wcześniej (76 osób).  Największą grupę, tak jak w 2020 r. stanowili obywatele 

Ukrainy - 30 osób, nie mniej jednak było to o 23 osoby mniej niż na koniec 2020 r. Spośród obywateli 

Ukrainy 3 osoby zameldowane były  na pobyt stały z 27 na pobyt czasowy. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

W roku 2021, w okresie od 1 kwietnia do 30 września,  przeprowadzany był Narodowy Spis 

Powszechny Ludności  i Mieszkań (NSPLiM) według stanu na 31 marca 2021r. godz. 24.00. NSPLiM 

jest obowiązkowym badaniem realizowanym raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

Spisem objęte były osoby, które na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00: 

• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak   

i cudzoziemcy; 

• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu 

stałego w Polsce; 

• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy. 

Celem NSPLiM było zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, 

strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej 

charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach  

i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: 

ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

 W roku 2022 GUS sukcesywnie przedstawia informacje wynikowe dot. zagadnień objętych 

spisem. Publikacja danych ostatecznych ze spisu przewidziana jest na grudzień  

2022 r. Poznamy wówczas wiele danych dot. naszych mieszkańców, które nie są gromadzone  

w bazach gmin opierających się o stan zameldowania. Dowiemy się np. czy faktycznie 

zamieszkuje w naszej gminie tylu mieszkańców ilu jest zameldowanych, poznamy dane dot. 

emigracji, warunków mieszkaniowych i wiele innych.   
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Gminne Biuro Spisowe działające w Urzędzie Miejskim w Łasku  ściśle współpracowało  

z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Łodzi aby w maksymalnym stopniu zadania spisowe zostały 

osiągnięte. Istotnym wyzwaniem w trakcie NSPLiM 2021 było zapewnienie spisania się 

respondentom, który nie mogli dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego. 

W tym celu Gminne Biuro Spisowe tworzyło stanowiska do samospisu (w Urzędzie Miejskim  oraz w 

Muzeum Historii Łasku), Mobilne Miejsca Spisowe w terenie oraz organizowało wiele akcji 

promujących spis i przedsięwzięć przy okazji imprez plenerowych, by umożliwić wszystkim chętnym 

spisanie się w sposób tradycyjny, czyli bezpośrednio u rachmistrza.  

 

Fot. Baner  promujący Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań 2021 na terenie Gminy Łask. 

 

Fot. Mobilne Miejsce Spisowe GBS w Łasku  – przy PP Nr 5 w  Łasku. 
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ROZDZIAŁ II. INFORMACJE  FINANSOWE I INWESTYCYJNE 

1. Dochody i wydatki 

W trakcie 2021 r. dochody gminy uległy zmianie z kwoty zakładanej w pierwotnej uchwale 

budżetowej 127.293.621,56 zł do kwoty planowanej na dzień 31.12.2021 r. 138.903.075,04 zł  

(w 2020 r. odpowiednio z kwoty 119.202.165,53 zł do kwoty 125.129.776,83 zł).   

Wzrost nastąpił o kwotę 11.609.453,48 zł. Zwiększenie nastąpiło w ciągu  roku  

z tytułu większych wpływów niż pierwotnie zakładano, poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 

dotacji z budżetu państwa oraz innych instytucji oraz wykonania większych dochodów w ramach 

dochodów własnych. 

Tabela nr 3. Dochody Gminy Łask w latach 2020 - 2021 

Zestawienie według poszczególnych grup dochodów (w zł) 

 2020 2021 

 Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Dochody bieżące 

z tego: 
120.349.951,86 121.017.644,90 128.844.769,33 133.093.116,42 

Dochody podatkowe 24.606.204,00 25.712.247,59 24.965.546,00 26.945.638,16 

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

25.762.797,68 26.077.453,61 27.162.097,00 

 

29.444 .752,11 

Subwencje 25.237.643,00 25.237.643,00 31.485.785,00* 

 

31.485.785,00* 

Dotacje i środki 
przeznaczone na cele 

bieżące 

42.183.634,14 41.612.186,17 40.645.065,29 

 

        40.654.819,95 

Pozostałe dochody bieżące 2.559.673,04 2.378.114,53 4.586.276,04 

 

4.562.121,20 

Dochody majątkowe 

z tego: 
4.779.824,97 2.088.604,90 10.058.305,71 

 

9.939.880,07 

Ze sprzedaży majątku  306.000,00 304.922,30 850.000,00 

 

417.083,74 

Dotacje i środki 
przeznaczone na cele 

majątkowe 

4.367.148,47 1.661.325,40 

 

9.097.155,71 

 

9.447.552,45 

Pozostałe dochody 
majątkowe 

106.676,50 122.357,20 111.150,00 

 

75.243,88 

DOCHODY  GMINY OGÓŁEM 125.129.776,83 123.106.249,80 138.903.075,04 143.032.996,49 

* w tym dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.107.441,00 zł z budżetu państwa w 2021 roku  
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Wykres nr 3. Dochody Gminy Łask w latach 2020 - 2021 

 

 

 

Wykres nr 4. Dochody Gminy Łask zrealizowane w 2021 r.  

 

 

 

 

Dokonując analizy wykonania dochodów za 2021 r. należy stwierdzić, że: 

• dochody planowane zostały zrealizowane w 102,97%. Na taki wynik ma przede wszystkim 

wpływ wysokość dochodów bieżących, które wykonano w 103,30%, a w tym  
w szczególności dochody podatkowe; 

•  dochody majątkowe w stosunku do planu wykonano w wysokości 98,82%. 

 

Wydatki ogółem budżetu gminy zrealizowano w wysokości 135.330.814,15 zł, tj.95,40% 

planu po zmianach.  
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Tabela nr 4.  Wydatki Gminy Łask w latach 2020 - 2021 

Zestawienie według poszczególnych  grup wydatków (w zł) 

 2020 2021 

 Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Wydatki bieżące 

w tym:  
116.555.956,10 111.527.487,66 119.816.393,24 

  

115.901.291,21 

Wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane 

41.682.317,59 40. 790.949,22 
 

45.519.901,66 

 

44.666.092,07 

Zadania statutowe 25.854.408,99 23.058.359,53 
 

27.812.168,33 

 

25.457.705,93  

Dotacje na zadania bieżące 7.770.445,30 7.690.545,87 
 

8.418.252,84 

 

8.380.120,15 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

 

38.353.798,42 

 

37.729.185,33 

 

37.140.287,94 

 

36.716.264,48 

Wydatki ze środków UE 
 

2.344.985,80 

 

2 .025.059,63 

 

632.179,98 

 

518.009,85 

Obsługa długu 
 

550.000,00  

  

233.388,08 

 

293.602,49 

 

163.098,73 

Wydatki majątkowe 

w tym: 
19.133.892,20 17.179.160,00 22.033.251,41 19.429.522,94 

Wydatki ze środków UE 
 

6.395.303,42 

 

6.149.639,68 

 

2.869.227,92 

 

2.207.212,88 

Wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego 

 

316.000,00 

 

316.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

Pozostałe wydatki majątkowe 
 

12.422.588,78 

 

10.713.520,32 

 

19.164.023,49  

 

17.222.310,06 

 

WYDATKI GMINY OGÓŁEM 

  

 

135.689.848,30 

 

 

128.706.647,66 

 

 

141.849.644,65 

 

 

135.330.814,15 

 

 

 
Wykres nr 5. Wydatki Gminy Łask w latach 2020 - 2021 
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Wykres nr 6. Struktura wydatków wykonanych w 2021 r. 
 

 
 

 

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 danego roku wynoszą: 

      2019 r. 2020 r.            2021 r. 

• Wskaźnik udziału  62% 64%                  65 % 

• wskaźnik w ujęciu węższym  40% 43%                  44 % 

 

 

Tabela nr 5.  Wskaźniki dochodów i wydatków w latach 2019 - 2021  

Wskaźnik* 

 

2019 r. 2020 r. 

 

2021r. 

 

Udział dochodów ogółem na jednego mieszkańca ( zł) 
 

4.551,42 

 

4.576,10 

 

5.355,84 

 

Udział dochodów własnych na jednego mieszkańca (zł) 
 

2.855,63 2.967,54 

 

3.479,76 

 

Wydatki ogółem na jednego mieszkańca (zł) 
 

4.669,05 4.784,28 

 

5.067,43 

 

Wydatki bieżące na jednego mieszkańca (zł) 
 

3.687,69 4.145,70 

 

4.339,90 

 

Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca (zł) 
 

981,36 

 

638,58 

 

727,53 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) 
 

21,02 

 

13,35 

 

14,36 

* wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę mieszkańców zameldowanych na 31.12. danego roku na pobyt stały 
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2. Zadłużenie 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 

• zadłużenie na dzień 1 stycznia 2021 r.  – 21.456.380,00 zł;  

• spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.437.860,00 zł; 

• zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.587.823,00 zł; 

• stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. –  20.606.343,00 zł.  

 

Zadłużenie Gminy Łask na dzień 31 grudnia 2021 r.  z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

stanowi 14,41 % wykonanych dochodów gminy na rok 2021 i składa się z:  

• kredyt długoterminowy w BS w Zduńskiej Woli – 2.800.000,00 zł; 

• kredyty długoterminowe w BS w Poddębicach – 4.400.000,00 zł; 

• kredyt długoterminowy w BS w Lututowie – 7.990.000,00 zł; 

• kredyt długoterminowy w ŁBS w Bełchatowie - 3.000.000,00 zł; 

• pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi – 1.616.343,00 zł; 

• obligacje w Banku PKO BP – 800.000,00 zł. 

 

Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca gminy – wg zameldowań na pobyt stały wynosił: 

• na dzień 31.12.2019 r.  – 633,18 zł; 

• na dzień 31.12.2020 r.  – 797,58 zł; 

• na dzień 31.12.2021 r.  – 771,60 zł. 

 

 

Wykres nr 7. Zadłużenie Gminy Łask w latach 2006-2021 
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Tabela nr 6. Zadłużenie Gminy Łask w latach 2006 – 2021 

Lata 

stan na 31.12 

Kwota zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 

Kwota spłaconych kredytów  
i pożyczek 

Kwota zadłużenia 
Kwota wzrostu 

zadłużenia 
Dochody % zadłużenia 

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 

2019 7 710 085,00 3 618 818,52 0,00 17 150 863,52 4 091 266,48 123 284 266,26 13,91 

2020 8 461 295,00 4 155 778,52 0,00 21 456 380,00 4 305 516,48 123 106 249,80 17,43 

2021 3 587 823,00 4 437 860,00 0,00 20 606 343,00 - 850 037,00 143 032 996,49 14,41 
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3. Fundusz sołecki 

W 2021 r. w Gminie Łask stosownie do UCHWAŁY NR LII/493/14 Rady Miejskiej w Łasku                 

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask 

środków stanowiących fundusz sołecki, w dalszym ciągu wspierano inicjatywy lokalne 

umożliwiając realizację ważnych społecznie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 

mieszkańców poszczególnych sołectw. Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego pozostawało 

w gestii mieszkańców.  W większości skierowano je na infrastrukturę drogową, świetlice wiejskie  

i miejsca do rekreacji oraz placówki oświatowe. 

W 2021 r. w Gminie Łask zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego  

w wysokości  581.508,50 zł ( w 2020 r. - 446.233,19 zł ), w tym:  

• wydatki bieżące – 254.668,53 zł; 

• wydatki majątkowe – 326.839,97 zł. 

Środki funduszu sołeckiego w większości wypadków były niewystarczające  

na zrealizowanie zaplanowanych przez mieszkańców przedsięwzięć. Dlatego z uwagi  

na znaczenie tych zadań dla społeczności lokalnych, z budżetu gminy kierowane były 

dodatkowe środki umożliwiające ich  realizację.  

Szczegółowy opis wydatków funduszu sołeckiego Gminy Łask w 2021 roku zawarty jest  

w  sprawozdaniu z rocznego wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021 (Zarządzenie nr 100/2022 

Burmistrza Łasku - Tabela nr 13). 
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4. Wydatki inwestycyjne w roku 2021 

    W roku 2021 Gmina Łask na zadania inwestycyjne wydatkowała 19.429.522,94 zł,  

tj.14,36% łącznych wydatków budżetu (w 2020 r. 17.179.160,00 zł, tj. 13,35%). 

Ustalony na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków inwestycyjnych - 22.033.251,41 zł został  

zrealizowany w 88,18% (w roku 2020 plan inwestycyjny zrealizowano w 90%). 

       Rok 2021 był kolejnym rokiem szczególnie trudnym dla realizacji inwestycji. 

Napotykaliśmy utrudnienia w wykonawstwie, z uwagi na trwające w gospodarce obostrzenia  

w związku z epidemią COVID-19. Sytuacja zmusiła nas do ograniczeń planowanych wydatków. 

Niemniej jednak udało nam się zrealizować szereg znaczących dla mieszkańców gminy 

inwestycji. 

Trudno wybrać, które są najważniejsze, bo każda zainwestowana złotówka jest bardzo 

ważna. W dalszej części przybliżamy po kilka najistotniejszych zadań w różnych grupach 

inwestycyjnych, ale nie sposób nie zauważyć tych 3 najważniejszych: 

• rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Kolumnie; 

• rewitalizacja kamienicy przy Placu 11 Listopada 1 w Łasku; 

• budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku. 

Gmina nieustannie stara się o pozyskanie środków zewnętrznych, by zwiększyć budżet 

inwestycyjny i spełniać potrzeby mieszkańców.  

W 2021 roku złożono 3 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych (I pilotażowy nabór) na następujące zadania: 

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łask poprzez kompleksową 

modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego polegający na modernizacji poprzez 

wymianę na oświetlenie typu LED 3466 szt. punktów świetlnych i budowie 115 szt. 

nowego oświetlenia ulicznego LED na terenie gminy. Przewidywana wartość inwestycji: 

7.500.000,00 zł. Kwota wnioskowana 6.750.000,00 zł; 

• Rozbudowa sieci dróg gminnych pomiędzy DW 473 i DW 483 w Gminie Łask zakładający 

kompleksową przebudowę 2,5 km dróg (5 ulic) z budową   kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, wodociągu, chodników/ścieżek rowerowych. Przewidywana wartość 

Inwestycji 13.000.000,00 zł. Kwota wnioskowana 12.350.000,00 zł; 

• Budowa sieci wodociągowej w turystyczno-rekreacyjnych miejscowościach Rokitnica 

i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi polegający na budowie 5,6 km wodociągu. 

Przewidywana wartość Inwestycji 3.500.000,00 zł. Kwota wnioskowana 3.325.000,00 zł. 

Po pozytywnej ocenie formalnej wszystkich wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie na 

ostatni z nich. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wartość otrzymanego 

dofinansowania wyniosła ostatecznie 1.125.203,26 zł. W chwili obecnej zadanie jest w trakcie 

realizacji. 
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W 2021 r. złożyliśmy również 2 wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

dofinansowanie (do 80% wartości inwestycji ) na zadania planowane do realizacji w 2022 r.: 

• Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Bałuckiej.  

Wartość inwestycji: 2.380.188,00 zł; 

• Remont dróg gminnych (ul. Kolejowa, ul. Dębowa i ul. Orzechowa) w Łasku. 

Wartość inwestycji: 1.200.000,00 zł. 

Niestety wnioski te nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.  

Mimo niepowodzeń w powyższych rozdaniach środków rządowych, nie rezygnujemy ze 

starań o środki zewnętrzne, przygotowujemy dokumentacje na kolejne zadania, które będziemy 

się starać realizować w kolejnych latach.  

W 2021 r. Gmina Łask otrzymała następujące dofinansowania na zadania inwestycyjne: 

• z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021 -  

252.237,00 zł na realizację trzech projektów przebudowy przejść dla pieszych w Łasku: 

na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna, na ul. Żeromskiego,                       

za skrzyżowaniem  Plac  11 Listopada - ul. Narutowicza - ul. Kościelna. Zadania 

zakończono w V.2022 r; 

• z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w wyniku wniosku 

złożonego w 2020 r.) 1.141.306,00 zł na zadanie pn.:” Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Gorczynie – Etap III ( długość budowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami to 

ponad 2,457 km). Planowany termin zakończenia V.2022 r.       

• z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 

899.184,00 zł (w tym dotacja: 629.428,00 zł i pożyczka: 269.756,00 zł) na zadanie 

„Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach”. Planowany termin zakończenia 

VIII.2022; 

• z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Łódzkiego ze  środków pochodzących 

z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych – 96.186,25 zł z na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 103164E w Karszewie”. 
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Tabela nr 7. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2021 rok 

LP. GRUPA  INWESTYCJI WARTOŚĆ (ZŁ) 

1 

Inwestycje drogowe i w przestrzeni publicznej: m.in.: 

rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku 

przebudowa dróg : w Kolonii Bałucz, w Karszewie, w Anielinie  
budowa parkingu przy ul. Polnej 

oraz opracowania dokumentacji projektowych 

9.870.702,64 

2 

Inwestycje w obiekty kubaturowe: m.in.: 

rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku 

modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 

modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie 

modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Okupie 

poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku PP Nr 1 w Łasku 

4.935.821,97  

3 

Inwestycje w tereny rekreacyjne: m.in.: 

rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask – kompleks boisk 

sportowych przy SP Nr 5 oraz zakup pomocy dydaktycznych dla                                

SP Nr 5 w Łasku i SP w Okupie 

zakup altany ogrodowej wraz z montażem w Gorczynie, Wronowicach                    

i Woli Stryjewskiej, 

zagospodarowanie terenu działki gminnej we Wronowicach 

budowa boiska przy Szkole podstawowej w Wiewiórczynie  
budowa placu zabaw w Sięganowie i Łopatkach 

budowa placu zabaw i siłowni w Woli Łaskiej 
zakup i montaż wiat rekreacyjnych na Skateparku 

2.348.281,78 

4 

Inwestycje w ochronę środowiska: m.in.: 

budowa kanalizacji sanitarnej we Wronowicach 

rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask – wodociąg w Teodorach              
i Aleksandrówku 

dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, do wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych oraz na usuwanie azbestu 

zbiornik wodny w Łasku - opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko 

odnawialne źródła energii (dokumentacje) 

1.171.572,61 

5 

Inwestycje w bezpieczeństwo: m.in.:  

budowa oświetlenia ulicznego w Woli Łaskiej, w Ostrowie  
modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask 

rozbudowa monitoringu miejskiego w Łasku 

dotacja dla OSP w Okupie Małym na budowę budynku remizy strażackiej 
dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku 

751.231,94 

6 

Pozostałe inwestycje: m.in.: 

zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Miejskiego w Łasku 

zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta 

utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie 

zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku ŁDK  

351.912,00 

OGÓŁEM 19.429.522,94 
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5. Najważniejsze inwestycje realizowane w roku 2021   

5.1. Inwestycje drogowe i w przestrzeni publicznej – ogółem: 9.870.702,64 zł, m.in.: 

Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
wykonano prace budowlane, w tym: roboty drogowe, wycinkę 
drzew  w miejscu przewidzianym pod nowe miejsca parkingowe, 

kanalizację deszczową i komorę techniczną, budowę zbiornika 
podziemnego do magazynowania wody deszczowej,  instalację 
do podlewania, fontannę, ustawiono ławki. 

Całkowita – 

4.794.088,51 

 

w roku 2021 - 

3.051.403,85 

Budżet Gminy – 

3.640.852,51 

 

WFOŚiGW w Łodzi – 

1.153.236,00 

Fot. Plac Szarych Szeregów.   

 

Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 2 245 m, 
nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

Całkowita – 

 4.154.352,15 

w roku 2021 - 

3.943.476,15 

Budżet Gminy – 

4.154.352,15 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E  

w Karszewie 
Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 942 m,  nawierzchnia 

jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

Całkowita –  

905.713,90  

w roku 2021 – 

 888.453,90 

 

Budżet Gminy – 

809.527,65 

FOGR – 96.186,25 

 

Fot. Droga - Kolonia Bałucz.  Fot. Droga - Karszew. 
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Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku  Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

 

Wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej na 31 miejsc 

parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, jezdnie 
manewrowe, odwodnienie oraz oświetlenie parkingu. 

 

 

Całkowita – 

284.347,32 

 

w roku 2021 – 

262.822,32 

 

 

 

Budżet Gminy – 

284.347,32 

Przebudowa drogi gminnej Nr 103165E  

w miejscowości Anielin 
Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 909 m, 
nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

 

Całkowita – 

483.525,18 

 

w roku 2021 – 

469.995,18 

 

Budżet Gminy – 

483.525,18 

Przebudowa drogi wewnętrznej 
(dz. nr ewid. 63/3) w Anielinie  

Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 206 m, nawierzchnia 

jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej 

 

Całkowita – 

117.105,73 

 

w roku 2021-  

107.265,73 

Budżet Gminy - 
117.105,73 

 

Fot. Parking przy ul. Polnej.  Fot. Droga – Anielin. 

 

5.2. Inwestycje w obiekty kubaturowe – ogółem 4.935.821,97zł, z tego m.in.: 

Rewitalizacja kamienicy przy Pl. 11 Listopada  

wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 
Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

 

W ramach zadania wykonano kompleksową konserwację                 
i rewitalizację budynku kamienicy w celu zatrzymania 

postępujących procesów degradacji substancji zabytkowej 
oraz przywrócenia wyglądu możliwie zbliżonego  
do pierwotnego. Ponadto, obiekt został przystosowany  

do pełnienia nowych funkcji - kulturalnej i usługowej, zamiast 
usługowo- mieszkaniowej. Budynek wyposażony został  
w nowe instalacje wod.-kan. c.o., ciepłej wody użytkowej, 
pompę ciepła, wykonano nowe pokrycie dachu  

i odrestaurowano elewację. Ostatecznego odbioru 

dokonano w dniu 04.04.2022 r.  

 

Całkowita wartość -
4.539.963,86 

 

w roku 2021- 

3.896.515,00 

Budżet Gminy -

1.948.529,86 

 

Dofinansowanie 

z RFIL - 

2.591.434,00 

 



20 

 

Fot. Kamienica na placu 11 Listopada.  Fot. Kamienica na placu 11 Listopada (wnętrze). 

 

Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach  Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

 

Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2021 r. Do 
końca roku wykonano: roboty rozbiórkowe, dach 
ocieplenie i pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa, strop 

żelbetowy, montaż paneli fotowoltaicznych. Obecnie 

kontynuowane są pozostałe prace budowlane związane 

z modernizacją budynku.  

Całkowita wartość -
1.789.426,23 

 

w roku 2021  - 

410.124,48 

 

Budżet Gminy –  

890.242,23 

 

Dofinansowanie –  

 WFOŚiGW w Łodzi - 
899.184,00 

 

  

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w 
budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku 

Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

 

Wykonano roboty budowlane w budynku w zakresie: 

• wydzielenia stref p.poż. poprzez  montaż drzwi 
ewakuacyjnych,  

• montażu instalacji hydrantowej,  zestawu 
wodomierzowego,  

• montażu oświetlenia awaryjnego - opraw, montażu 
czujników dymu, przebudowy tablicy rozdzielczej,  

• wymianę stolarki drzwiowej 
Roboty zakończono ostatecznie w kwietniu 2022 r.  

Całkowita wartość -
392.656,00 

 

w roku 2021  – 

361.062,40 

Budżet Gminy –  

392.656,00 
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5.3. Inwestycje w tereny rekreacyjne – ogółem  2.348.281,78 zł, z tego m.in.: 

Rozbudowa placówek oświatowych – budowa 

kompleksu boisk sportowych przy SP 5 w Łasku 
Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

 

Powstała nowa infrastruktura sportowa wraz z dostosowaniem 

obiektu do osób niepełnosprawnych.  

Wybudowano: 

• 3-torową, 200-metrową, bieżnię okólną,  
• 3-torową, 100-metrową, bieżnię prostą,  

• wielofunkcyjne boisko wewnątrz bieżni okólnej,  
• rozbieg do skoku wzwyż, 

• rozbieg do skoku w dal wraz z zeskocznią, 
• rzutnię do pchnięcia kulą,  
• piłkochwyty na boisku wewnątrz bieżni,  
• boiska do piłki siatkowej plażowej  wraz z piłkochwytami,  
• siłownię plenerową dla niepełnosprawnych, 
• zamontowano trybunę modułową, 
• utwardzono podjazdy do hali, dla osób niepełnosprawnych. 
 

Ponadto przebudowano ciągi  piesze i pieszo-jezdne,  

oświetlenie terenu, kanalizację deszczową, drenaż odwadniający, 

wymieniono ogrodzenie zewnętrzne, zainstalowano monitoring.  

W ramach projektu SP5 oraz SP w Okupie otrzymały także pomoce 

dydaktyczne o wartości 224.504,00 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość – 

2.069.369,24 

 

w roku 2021 – 

1.994.464,34 

 

 

 

 

Budżet Gminy –  

720.097,24 zł 
 

Dofinansowanie – 

1.349.272,00 

w tym:               

środki UE – 

716.701,68 

Budżet Państwa – 

632.570,32 

Fot. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku. 

Fot. Uroczystość otwarcia boiska sportowego. 
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Zagospodarowanie działek gminnych we 
Wronowicach i Sięganowie 

Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Zagospodarowanie działki we Wronowicach :  
zakupiono i ustawiono altanę drewnianą o powierzchni 35 m2                  
z pomieszczeniem gospodarczym, wyposażoną w instalację 
elektryczną. 

 

Całkowita wartość - 
40.999,77 

 

w roku 2021 – 

40.999,77 

 

 

 

Budżet Gminy - 
40.999,77 

Zagospodarowanie działki w Sięganowie: 
wykonano:    

• dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę 
placu zabaw, siłowni, altany, boiska do gry w 
siatkówkę,  

• siłownię zewnętrzną składającą się z czterech 
urządzeń: orbitrek, biegacz,  wioślarz, trenażer nóg,  

• zamontowano urządzenia placu zabaw: karuzelę 
tarczową z siedzeniami, huśtawkę ważkę, bujaka 

konika, bujaka ważkę 

 

 

 

Całkowita wartość - 
29.682,10 

 

w roku 2021 – 

29.682,10 

 

 

 

 

Budżet Gminy - 
29.682,10 

Fot. Zagospodarowanie działki we Wronowicach. 
 

Fot. Zagospodarowanie działki w Sięganowie. 
 

 

5.4. Inwestycje w ochronę środowiska – ogółem 1.171.572,61zł, z tego m.in.: 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

we Wronowicach 
Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Wybudowano 2241 m kanalizacji grawitacyjnej, 753 m 

rurociągów tłocznych, 2  przepompownie ścieków. 

 

Całkowita wartość - 
1.484.090,05 

 

 

w roku 2021  – 

468.392,79 

 

 

Budżet Gminy – 

186.620.55 

 

Dofinansowanie: 

1.297.470,00, w tym: 

PROW – 843.089,00 

WFOŚiGW – 454.381,00 

 

 

Rozbudowa sieci wodociagowej  

w Gminie Łask 
Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Budowa  I etapu sieci wodociągowej  o łącznej  
długości 1,8 km w m. Teodory i Aleksandrówek 

 

Całkowita wartość – 

347.604,09 

 

w roku 2021  – 

347.604,09 

 

 

 

Budżet Gminy – 

347.604,09 
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5.5. Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne – ogółem 751.231,94 zł, z tego m.in.: 

Inwestycja/zakres rzeczowy  Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Dotacje dla: 

OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej 
KPP w Łasku  na zakup samochodu w wersji nieoznakowanej 

 

30.000,00 

17.134,60 

Budżet Gminy - 
30.000,00 

17.134,60 

Rozbudowa monitoringu miejskiego w roku 2021 – 

13.229,40 

Budżet Gminy – 

13.229,40 

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask – 

W ramach zadania przewidziano rozbudowę oświetlenia ulicznego 

w miejscowościach: Wydrzyn, Wronowice, Gorczyn, Stryje Księże,  

Orchów, Kolonia Bilew, Łopatki, Ostrów oraz w Łasku  ul. Łąkowa, ul. 

Bohaterów Września, ul. Borowikowa i ul. Szkolna 

Wartość całkowita – 

602.552,99 

 

w roku 2021 – 

554.582,99 

 

Budżet Gminy – 

602.552,99 

 

 
Fot.  Stan surowy zamknięty remizy OSP w Okupie.  Fot. Budowa oświetlenia np. ul. Bohaterów Września. 

 

5.6. Inwestycje pozostałe – ogółem 351.912,00 zł, z tego min:    

 

Inwestycja/Zakres rzeczowy Wartość inwestycji (zł) Finansowanie (zł) 

Utwardzenie terenu  przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie 

 

12.994,00 

 

Budżet Gminy – 

12.994,00 

Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści 16.963,00 
Budżet Gminy – 

16.963,00 

Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Miejskiego 
w Lasku  

32.300,00 
Budżet Gminy – 

32.300,00 

Zakup i montaż iluminacji świątecznej  do dekoracji miasta  30.000,00 
Budżet Gminy – 

30.000,00 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku ŁDK w Łasku 180.000,00 
Budżet Gminy –  

180.000,00 
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6. Informacje o stanie mienia komunalnego 

W poniższej tabeli przedstawiamy efekty gospodarki nieruchomościami w Gminie Łask 

według stanu na koniec 2020 i 2021 r.  

Szczegółowe informacje o stanie mienia Gminy Łask znajdują się w załączniku Nr 2  do  

Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask. 

Tabela nr 8. Gospodarka nieruchomościami w Gminie Łask w latach 2020 – 2021 

 Stan na 31.12.2020 r. Stan na 31.12.2021 r. 

Stan gruntów 464,80 ha 
 

470,86 ha 

Sprzedane nieruchomości 11438 m2    

(14 nieruchomości) 

3011 m2 

(8 nieruchomości ) 

Grunty przekształcone z użytkowania 
wieczystego na własność 

 

1462 m2    

(4 nieruchomości) 

 

----------------------- 

Nieruchomości  nabyte w drodze 
umowy kupna – sprzedaży 

 

3206 m2  

(1 zabudowana nieruchomość) 

 

786 m2 

( 1 nieruchomość) 
 

Grunty oddane w użytkowanie 
wieczyste 

miasto – 15,9323 ha 

wieś – 16,7991 ha 

 

miasto – 15,9058 ha 

wieś – 16,7655 ha 

 

Powierzchnie Skarbu Państwa 
przekazane Gminie Łask 

 

45 m2 

(1 nieruchomość) 

 

45 m2 (1 nieruchomość) 

Grunty skomunalizowane 

 

600 m2  

(1 nieruchomość) 

8.900 m2 

(4 nieruchomości) 

Grunty oddane w dzierżawę                      
i najem 

 

106 436,48 m2 

 

106.550,88 m2 

Grunty przekazane w użyczenie: 
1)na cele parkingowe, podjazdowe 

2)na cele oświaty wraz z budynkami 
3)inne 

 

1) 7298 m2 

2) 22221 m2 

3) 25410,83 m2 

 

1) 7298 m2 

2) 22221 m2 

3) 25410,83 m2 

Użyczenie/użytkowanie gruntów od 
innych podmiotów ha z 
przeznaczeniem m.in. na cele 

wypoczynku ludności, siłowni 
zewnętrznej, na cele inwestycyjne 

 

13 umów na grunty o łącznej 
 pow. około 19,6145 ha  

 

11 umów na grunty o łącznej 
 pow. około 17,6357 ha 

 

Grunty nabyte w drodze darowizny 

 

7733 m2 

(8 nieruchomości) 

7918 m2  

(9 nieruchomości) 

Grunty przejęte na rzecz Gminy Łask za 
odszkodowaniem 

53565 m2  

(212 nieruchomości) 

4767 m2  

(28 nieruchomości) 

Grunty oddane w trwały zarząd 
34,8097 ha 

 (42 nieruchomości) 

34,8097 ha 

(42 nieruchomości) 

Rozwiązanie prawa użytkowania 
wieczystego oraz przeniesienie 

własności zabudowań za 
wynagrodzeniem 

 

404 m2 

(2 nieruchomości + budynek) -------------------------- 
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ROZDZIAŁ III.  
INFORMACJE O DOKUMENTACH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask reguluje Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte przez Radę Miejską  

w Łasku Uchwałą XXV/322/2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP).   

W 2021 r. kolejne tereny gminy objęto miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Uchwalono 2 nowe MPZP (Uchwała nr XXIX/367/2021 z dnia 03.02.2021r. oraz 

Uchwała nr XXXII/418/2021 z dnia 16.06.2021 r.), obejmując opracowaniami 13,17 ha.  

Ponadto sporządzono zmiany w 4 MPZP mające charakter zmian tekstowych,  

nie ingerujące w przeznaczenie terenu oraz przystąpiono  do sporządzenie zmiany w 1 MPZP. 

W uchwalonych w 2021 r. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 

• zabudowa mieszkaniowa zajmuje    26,92%; 

• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zajmuje  23,33%; 

• zabudowa produkcyjna zajmuje    12,71%; 

• zabudowa usługowa zajmuje       0,51%; 

• tereny obsługi komunikacyjnej zajmują     9,35%; 

• tereny lasów zajmują        1,18%; 

• tereny rolne zajmują      27,18%. 

Na koniec 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było   

828,47 ha, tj. 5,63% powierzchni Gminy Łask  ( na k. 2020 r. 815,3 ha, tj. 5,54% powierzchni gminy).  

W 2021 r. na terenie Gminy Łask obowiązywały łącznie 42 MPZP, w tym na terenie miasta -  27,  

a w trakcie opracowania były 22 plany.  

W 2021 r. wydano:  

63 - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w 2020 r. - 48), w tym:  

• 13 - budowa wodociągu i kanalizacji; 

• 21 - budowa gazu; 

• 9 - budowa linii elektroenergetycznych; 

• 2 - budowa wieży telekomunikacji; 

• 18 - budowa dróg, placów i oświetlenia ulicznego. 

485 - decyzji o warunkach zabudowy (w 2020 r. - 330), w tym:  

• 397 - decyzji dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

• 5 – decyzji dot. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

• 17 – decyzji dot. zabudowy usługowej lub produkcyjnej; 

• 66 – decyzji dot. innej zabudowy. 
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Obowiązujące na terenie naszej gminy dokumenty planowania przestrzennego,  

tj. MPZP  i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  wydane 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a także nadane punkty 

adresowe  umieszczane są na bieżąco w elektronicznym Systemie Informacji Przestrzennej (SIP), 

będącym m.in. źródłem informacji dla użytkowników zewnętrznych, jak narzędziem pracy dla 

pracowników tut. Urzędu.   

Poprzez  SIP w 2021 r. wydano 795 zaświadczeń dot. MPZP i Studium oraz 24 wypisy  

i wyrysy z MPZP ( w 2020 r. 646 zaświadczeń i 37 wypisów i wyrysów). 

W 2021 r. Rada Miejska w Łasku nadała nazwy ulic dla kolejnych dróg w miejscowości 

Ostrów, gdzie obserwujemy intensyfikację budownictwa jednorodzinnego: 

• Uchwała XXXVII/487/2021 z dnia 01.12.2021 r. – nadano nazwy ulic: ul. Truskawkowa,  

ul. Leśnych Ziół, ul. Bławatkowa, ul. Modrakowa, ul. Malinowa; 

• Uchwała Nr XXXVII/488/2021 z dnia 01.12.2021 r. – nadano nazwy ulic :  ul. Szafirkowa, 

ul. Tulipanowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Morelowa. 
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ROZDZIAŁ IV.  
INFORMACJE O REALIZACJI  POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027 

Dokument przyjęty uchwałą Nr XXIX/370/2021 

W dniu 3 lutego 2021 r. Rada Miejska w Łasku przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Łask na 

lata 2021 – 2027 - kolejny dokument strategiczny, definiujący najważniejsze przedsięwzięcia 

społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe, w tym kierunki alokacji zasobów, które w możliwie 

najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji dalszego rozwoju Gminy 

Łask.  

Strategia na lata 2021 – 2027 kontynuuje wizję i misje określone w poprzednim okresie 

strategicznym, ale także mocno zwraca uwagę na nowe kierunki działania, które będą 

preferowane w nowej perspektywie finansowej UE. 

Wizja - Gmina Łask jako ośrodek atrakcyjny dla turystów, inwestorów oraz mieszkańców, rozwija 

się w sposób zrównoważony pod względem społecznym, technicznym, przestrzennym oraz 

przyrodniczym, wykorzystując przy tym swoje walory środowiskowe oraz potencjał lokalnej 

społeczności, stając się tym samym atrakcyjnym oraz przyjaznym miejscem dla ludzi. 

Misja - Gmina Łask w sposób zintegrowany dąży do poprawy jakości stanu infrastruktury, 

środowiska oraz gospodarki wpływając tym samym na rozwój lokalnej ludności, co poprawi 

znacząco jej pozycję na tle całego powiatu łaskiego. 

Tabela nr 9. Cele i zadania Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027 

CEL STRATEGICZNY I 

Rozwój infrastruktury technicznej wraz z ochroną środowiska 

Cel operacyjny Kluczowe zadania 

Rozwój infrastruktury drogowej 1. Budowa/modernizacja dróg 

2. Budowa/modernizacja chodników 

Rozwój infrastruktury komunalnej 
1. Budowa/rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci 

wodociągowej 
2. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych 

Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego  
2. Wprowadzenie energooszczędnych systemów oświetlenia ulic 

3. Budowa oświetlenia ulicznego 

Odnawialne źródła energii 
1. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych 

2. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych 

3. Pozyskiwanie dofinansowania na budowę odnawialnych źródeł energii 

Inwestycje w ochronę środowiska 

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie gminy 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 

3. Modernizacja/wymiana prywatnych/indywidualnych kotłowni 
4. Zarządzanie efektywnością energetyczną 

5. Zinwentaryzowanie i zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci 
6. Pozyskiwanie dofinansowania na budowę przyłączy do sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

7. Budowa wielofunkcyjnego  zbiornika wodnego „Łask” 
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CEL STRATEGICZNY II  

Rozwój bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej gminy 

Cel operacyjny Kluczowe zadania 

Rozwój infrastruktury turystycznej 

1. Budowa ścieżek rowerowych 

2. Budowa ciągów pieszo-rowerowych 

3. Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Łask 

Promocja walorów turystyczno-

kulturalnych gminy  

1. Wykorzystanie potencjału lokalnych mieszkańców, a także 
zdefiniowanych produktów lokalnych do promocji turystycznej gminy 

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 

1. Budowa elementów małej infrastruktury (ławeczki, kosze na śmieci) 
2. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych jak place zabaw, siłownie 

napowietrzne, altany 

3. Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych 

4. Rozszerzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 

5. Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „ Łask” 

Rewitalizacja obszarów 
zaniedbanych/ zdegradowanych 

1. Rewitalizacja zalewu Zajączek 

2. Rewitalizacja Parku 

CEL STRATEGICZNY III 

Poprawa warunków inwestycyjnych na terenie gminy oraz promocja lokalnej przedsiębiorczości 

Cel operacyjny Kluczowe zadania 

Rozwój i wzrost konkurencyjności 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

1. Wsparcie wykorzystania potencjału obszaru terytorialnego Gminy Łask 

2. Wsparcie zróżnicowania działalności gospodarczej w kierunku działalności 
nierolniczej 

3. Zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia 
instytucjonalnego, pomoc i ułatwienie dostępu do informacji o 
możliwościach pozyskania środków na utworzenie lub rozwój firmy 

Gmina funkcjonalna przestrzennie 

1. Tworzenie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie nowych terenów pod działalność gospodarczą 

2. Możliwość dokonywania zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego 

3. Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową 

4. Przebudowa Targowiska Miejskiego w Łasku 

Stworzenie atrakcyjnych warunków 
do inwestowania 

1. Stosowanie niskich stawek podatkowych wobec inwestorów 

2. Pomoc organizacyjno-doradcza lokalnym i zewnętrznym przedsiębiorcom 

Promocja gminy 
1. Czasopismo promujące gminę 

2. Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym 

CEL STRATEGICZNY IV 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Cel operacyjny Kluczowe zadania 

Integracja lokalnej społeczności 

1. Aktywizacja seniorów 

2. Organizacja większej liczby festynów i imprez lokalnych 

3. Rozwijanie/tworzenie oferty edukacji pozaszkolnej (zajęcia pozalekcyjne, 
sportowe, kursy itp.) 

4. Organizowanie ferii/ półkolonii aktywizujących dzieci i młodzież 

 

  



29 

 

Zakładamy, że środki na przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia celów pochodzić 
będą oprócz środków własnych Gminy Łask z następujących źródeł:  

• z programów pomocowych UE ; 

• z programów rządowych; 

• budżetu państwa; 

• ze środków zaangażowanych przez krajowych i zagranicznych inwestorów prywatnych; 

• krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych; 

• instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych. 

W 2021 r.  w każdym z celów strategicznych realizowano działania, które już przyniosły 

wymierne i widoczne efekty albo przygotowywano zadania proceduralnie do realizacji  

w dalszych latach obowiązywania Strategii. 

W następnych punktach Raportu, w których opisujemy działania Gminy Łask znajdą 

Państwo więcej informacje o realizowanych w 2021 r. zadaniach wypełniających cele Strategii. 

 

.  
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2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023  

Dokument 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.  

W 2021 r. Gmina Łask realizowała 2 projekty ujęte w obszarach rewitalizacji,  i są to:  

 

1. Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku:  

Zadanie zrealizowane w okresie 19.08.2019 r.  –  20.07.2021 r. w trybie zaprojektuj  

i wybuduj. W ramach zadania  w sposób kompleksowy zagospodarowano  

w nowoczesny sposób centralną części Dzielnicy Kolumna – Plac Szarych Szeregów,  

z wydzieleniem strefy rekreacyjnej. Wykonano roboty drogowe, nowe parkingi, kanalizację 

deszczową wraz z zbiornikiem do magazynowania wody deszczowej, instalacje do 

podlewania zielni, fontannę, nowe oświetlenie. Ponadto ustawiono elementy małej 

architektury, tablice informacyjne.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 4.794.088,51 zł  i został sfinansowany z budżetu gminy w 

kwocie 3.640.852,51 zł i wsparty środkami z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.153.236,00 zł. 

Oddanie placu społeczeństwu Kolumny nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2021 r.  

Z tej okazji oprócz uroczystości patriotycznych upamiętniających 77 Rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego zorganizowano tam Piknik Rodzinny.  

 
Fot.  Placu Szarych Szeregów po oddaniu do użytku. 



31 

 

2. Rewitalizacja budynku przy pl. 11 Listopada 1 w Łasku: 

Zadanie realizowane w okresie 05.11.2019 r. – 04.04.2022 r. w trybie zaprojektuj  

i wybuduj. Wykonano kompleksową konserwację i restaurację  budynku mającą na celu  

zatrzymanie  postępujących procesów  degradacji substancji zabytkowej oraz 

przywrócenie  wyglądu możliwie zbliżonego do pierwotnego.  Przystosowano obiekt do 

pełnienia nowej funkcji kulturalno - usługowej zamiast usługowo - mieszkaniowej.  

W budynku planuje się także strefę gastronomiczną i handlową w 3 lokalach 

przeznaczonych pod wynajem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wod.-kan. c.o., 

ciepłej wody użytkowej, pompę ciepła, wykonano nowe pokrycie dachu  

i odrestaurowano elewację.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 4.539.963,86 zł i został sfinansowany z budżetu gminy 

kwotą 1.948.539,86 zł oraz środkami z rządowymi (RFIL) w wysokości 2.591.434,00 zł. 

 
Fot. Kamienica przy Placu 11 Listopada. 

 

Dla kolejnych obiektów znajdujących się w obszarach rewitalizacji,  

w latach następnych planuje się przebudowy i termomodernizacje budynków przy  

ul. Warszawskiej 2 i 2a.  Budynki te zachowają funkcję mieszkaniową jednak zyskają  nowe 

odnawialne źródła ciepła oraz instalacje centralnego ogrzewania i poddane będą 

termomodernizacji.  Restauracja  tych budynków ma na celu również  zatrzymanie  

postępujących procesów  degradacji  oraz przywrócenie  wyglądu możliwie zbliżonego do 

pierwotnego. O środki na wykonanie tych zadań staramy się z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt w/w prac szacuje się na pond 5 mln zł, wnioskowane 

dofinansowanie - 4.950.000,00 zł.  
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3. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Gminy Łask na lata 2016 – 2021 z perspektywą  
do 2025 r. 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXIII/259/2016. 

W powyższym  dokumencie zaplanowano, aby zarządzanie usługami przewozowymi 

Gminy Łask , występującej w roli organizatora publicznego transportu zbiorowego, oraz gmin,  

z którymi podpisano porozumienie, prowadzone było w sposób zapewniający zaspokojenie 

potrzeb społeczeństwa w zakresie transportu.  

Do zrealizowania celu głównego Programu Gmina Łask zmierza poprzez cele szczegółowe, 

które są sukcesywnie realizowane przy pomocy Zakładu Komunikacji Miejskiejw Łasku (ZKM).   

Najważniejszy projekt przyczyniający się do osiągnięcia założeń Programu, tj. 

„Modernizacja transportu publicznego” został zakończony już w 2020 r. dzięki któremu 

dostosowaliśmy ofertę przewozową do preferencji komunikacyjnych mieszkańców, 

z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, podnieśliśmy jakość świadczonych usług oraz 

pozytywnie oddziałujemy na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji spalin.  

W 2021 r. w dalszym ciągu dążyliśmy do takiego rozwoju transportu publicznego, aby 

wpłynąć na zwiększenie udziału podróży komunikacją zbiorową przez mieszkańców Gminy Łask  

i gmin z którymi współpracujemy w zakresie usług przewozowych, tj. Gminy Zelów, Gminy Dobroń, 

Gminy Buczek, Miasta Pabianice, Miasta Zduńska-Wola oraz Gminy Zduńska-Wola.  

Mając na uwadze komfort zakupu biletów przez uczestników transportu zbiorowego od   

01 lutego 2021 r. ZKM uruchomił  możliwość zakupu biletów w formie elektronicznej poprzez 

aplikację moBILET. Zachowano również możliwość zakupu biletów w formie tradycyjnej,                        

tj. bezpośrednio u kierowcy lub w Punkcie Sprzedaży Biletów  Pl. 11 Listopada 7 ( w Muzeum ). 

Poniżej przedstawiamy informacje dot. publicznego transportu zbiorowego za 2021 r. 

w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Tabela nr 10. Wskaźniki dot. publicznego transportu zbiorowego latach 2020 – 2021  

Wskaźnik Rok  2020 Rok 2021 

Liczba obsługiwanych linii komunikacyjnych 8 8 

Liczba kilometrów wykonana na wszystkich liniach komunikacyjnych 597.482,50 593.547,50 

Liczba przewiezionych pasażerów 451.866 520.417 

Wpływy ze sprzedaży biletów (zł) 1.049.759,32 1.245.845,28 
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 W 2021 r. z powodu trwającej epidemii koronawirusa nie osiągnęliśmy wskaźników sprzed 

epidemii, tj. z roku 2019 (ponad 607 tys. km na liniach i 685,5 tys. przewiezionych pasażerów), 

jednak zanotowaliśmy większą niż w 2020 r. liczbę pasażerów korzystających  

z komunikacji miejskiej ZKM oraz rosnące stopniowo wpływy ze sprzedaży biletów.   

W 2021 roku Rada Powiatu Łaskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łaski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków, aktualizując tym samym liczbę przystanków znajdujących 

się na terenie Gminy Łask. 

Po powyższych aktualizacjach liczba przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask 

na koniec 2021 r. wynosiła 171, z tego:  

• 48 przystanków Gminy Łask; 

• 53 przystanków Powiatu Łaskiego; 

• 70 przystanków Województwa Łódzkiego. 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku oprócz podstawowych usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, świadczy także dla Gminy Łask usługę dowozu dzieci do szkół i opieki nad 

dowożonymi dziećmi oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego na jego terenie. 

Gmina Łask przekazała Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku na powyższe zadania 

dotacje przedmiotowe w następujących wysokościach: 

Tabela nr 11. Dotacje Gminy Łask dla ZKM w latach 2020 - 2021 

  

Nazwa zadania 
Rok 2020 

Wysokość dotacji 
(w zł) 

Rok 2021 

Wysokość dotacji 

(w zł) 

Dopłata do wozokilometra na liniach komunikacyjnych 

publicznego transportu zbiorowego 
1.379.518,81 1.412.108,00 

 

Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask oraz opieka nad 

dowożonymi dziećmi 
382.481,19 416.107,00 

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 41.040,00 40.860,00 
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4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

Gminy Łask na lata 2021 – 2025, 

przyjęty Uchwałą Nr XXII/414/2021 

Świadczenie usług w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz świadczenie usług 

w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Łask wykonuje Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej (ZGM). 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, tak jak w latach  poprzednich, 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. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Łask na dzień 31.12.2021 r. to 642  lokale mieszkalne, 

o łącznej powierzchni użytkowej 25.036,09 m²: 

• 481 lokale (w tym 28 socjalne) w 71 budynkach administrowanych przez ZGM  

( w tym 2 budynki: ul. Wileńska 13 oraz ul. Leśników Polskich 2  - pustostany); 

• 4  lokale znajdujące się w budynkach nie będących w administrowaniu ZGM; 

• 157 lokali o łącznej powierzchni 6.666,39 m2 w 26 budynkach będących wspólnotami 

mieszkaniowymi z udziałem Gminy Łask (zarządzane przez inne podmioty - ŁSM,  

EKO-WIATR). 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Łask w 2021 r. uległa zmniejszeniu  

w porównaniu z  2020 r. ogółem o 6 lokali mieszkalnych: 

• 7 utraconych - wykupu lokali przez ich dotychczasowych najemców (4 lokale), 

wyłączenie z użytkowania lokali ze względu na zły stan techniczny (3 lokale) 

• 1 pozyskany - Gmina Łask stała się właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu nr 32 położonego w Łasku przy ul. Jana Pawła II 2 . 

Prognozujemy, że podjęta przez Radę Miejską w Łasku Uchwała nr XXXVII/491/2021                            

z dnia 1 grudnia  2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych 

domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu, spowoduje zahamowanie 

sprzedaży lokali na rzecz dotychczasowych najemców. 

Od kilkunastu lat utrzymuje się coroczne zmniejszenie ilości lokali mieszkalnych w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Łask i największy wpływ na powyższe ma zły stan techniczny budynków  

o konstrukcji drewnianej z lat 20-30 XX w. zlokalizowanych w dzielnicy Kolumna.  
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Przydział lokali mieszkalnych w 2021r. 

W 2021 r.  Komisja Mieszkaniowa rozpatrywała po weryfikacji 35 wniosków złożonych  

w 2020 r. Na liście do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny umieszczono 27 rodziny. 

Ponadto na liście niezrealizowanych przydziałów z lat poprzednich pozostało 10 rodzin.  

Na dzień 31.12.2021 r. przydzielono 20 lokali komunalnych dla osób zakwalifikowanych do 

zawarcia umowy najmu na lokal komunalny. 

W 2021 r. odzyskano od dotychczasowych najemców 27 lokali oraz dokonano  

8 zamian między lokatorami. W 2021 r. nie wpłynął żaden wyrok sądu przyznający osobie lokal 

socjalny. 

ZGM utrzymuje w rezerwie średnio 5 lokali mieszkalnych  w przypadku zdarzeń losowych np. 

pożar, wyłączenie budynku/lokalu z użytkowania przez nadzór budowlany oraz kilka lokali 

socjalnych, aby nie narażać gminy na płacenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia takiego 

lokalu. 

Stawki bazowe czynszu, obowiązujące na dzień 31.12.2021 r. : 

• 4,10 zł/m2 czynszu od lokali mieszkalnych, gdzie umowy są zawierane na czas 

nieokreślony (stawka ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w zależności od standardu 

zajmowanego lokalu); 

• 1,80 zł/m2 czynszu od lokali socjalnych; 

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

Należności wobec ZGM w Łasku w 2021 r. z tytułu opłat czynszowych : 

• Stan na 31.12.2020 r. – 671.255,70 zł; 

• Stan na 31.12.2021 r. - 743.116,35 zł. 

Wzrost należności o kwotę 71.860,65 zł nastąpił głównie z powodu utrzymującego się stanu 

epidemii i związanych z nim obostrzeń w różnych sferach działalności, wzrostu przypisu czynszu 

oraz wzrostu cen mediów.  

ZGM w 2021 r., jak w roku poprzednim miał ograniczone możliwości działania w celu 

zmniejszenia zaległości z tytułu opłat czynszowych, w związku z panującym stanem epidemii 

COVID -19. Z tego powodu też zostało wstrzymane wykonywanie eksmisji.  

Pomoc finansowa lokatorom: 

W 2021 r. lokatorom mieszkającym w zasobach gminnych poprzez MGOPS wypłacono 

pomoc finansową w postaci dodatku mieszkaniowego w kwocie 299.063,87 zł (w 2020 r. 

298.600,23 zł). 

Wpływ epidemii na podejmowane działania przez ZGM, w celu odzyskania należności  

z tytułu opłat czynszowych przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 12. Działania  ZGM w celu odzyskania należności z tytułu opłat czynszowych  

Lp. Wykonane działanie 
2019 r. 

(ilość) 
2020 r. 

(ilość) 
2021 

(ilość) 

1 Wezwania do zapłaty 105 110 64 

2 Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów 14 10 
rezygnacja ze 

współpracy 

3 Wypowiedzenie umowy najmu 21 14 7 

4 Zamiany mieszkań między lokatorami 8 3 8 

5 Pozwy do sądu nakazy zapłaty 20 6 22 

6 Pozwy do sądu eksmisje 8 
6 ( realizacja 

wstrzymana) 

9 (realizacja 

wstrzymana) 

7 
Podpisane porozumienia dotyczące rozłożenia zaległości na 
raty 

15 4 14 

8 Odpracowywanie zaległości 0 0 0 

 

ZGM otrzymuje z budżetu Gminy Łask  dotację przedmiotową w formie dopłaty do 1 m² 

powierzchni mieszkalnej lokali stanowiących zasób mieszkaniowy gminy, z przeznaczeniem 

jedynie na remonty, materiały budowlane, przeglądy techniczne dotyczące powyższych lokali. 

W 2021 r. przyznana kwota dotacji wynosiła 360.000,00 zł, co stanowiło 13,19%  
przychodów ogółem (w 2020 r. – 330.000,00 zł, tj. 10,78 % przychodów ogółem).  

W 2021 r. z powyższej dotacji przedmiotowej wykonano następujące prace: 

• wymiana stolarki okiennej - 70 szt, w budynkach:  

ul. Wojska Polskiego 14, ul. Zakopiańska 16, ul. Piękna 6, Jagiełły 10, ul. Wileńska 25, 

ul.Kolonijna 2, ul. Toruńska 9, ul. Sejmowa 7, ul. Graniczna 11, ul. 9 Maja 88A i 88B,                  

ul. Jana Pawła II 16, ul. M.C. Skłodowskiej 2, ul. Dębowa 6, ul. Komuny Paryskiej 14,        

ul.Letnia 7, ul. Południowa 4, ul. Plac Dąbrowskiego 3, ul. Żeromskiego 10 i 21;  

• wymiana stolarki drzwiowej – 6 szt.; 

• modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wyniesienie układów 

pomiarowych energii elektrycznej na zewnątrz budynku - ul. Wczasowa 2; 

• prace dekarskie, konserwacja i usuwanie awarii na dachach w budynkach  

- ul. Wojska Polskiego 9, 11, 14 i 16, ul. Wileńska 1 i 25, ul. Piotrkowska 7 i 11, ul. Jagiełły 

10, ul. Kilińskiego 63, ul. 9 Maja 88 i 88A; 

• przyłączenie instalacji gazowej do lokali w budynku ul. Plac Szarych Szeregów 5; 

• ocieplenie ściany budynku przy ul. Letniej 11; 

• wykonanie inwentaryzacji budynku przy ul. Lutomierskiej 9. 
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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), utwardzenia dróg wjazdowych 

do posesji; 

• zlecano usługi pracy koparki i podnośnika w akcjach porządkowania posesji, zlecono 

wykonanie przeglądów gazowych i kominiarskich na wszystkich budynkach; 

• regulowano zwiększony fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 

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

wyniosła ogółem 18.737,25 zł. 

Część prac dot. różnego rodzaju napraw, konserwacji bieżącej, usuwanie awarii , zakup 

materiałów do prac budowlanych ZGM finansuje z przychodów własnych. 

Potrzeby remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy Łask obejmują 

w większości budynki wykonane w starych technologiach, o złym stanie technicznym i długim 

okresie użytkowania. Celem remontów zasobu mieszkaniowego jest utrzymanie stanu 

technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, 

zapewnienie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, utrzymanie właściwego stanu estetycznego 

budynków. 

W 2021 r. Gmina Łask podjęła działania w celu przebudowy budynku przy  

ul. Lutomierskiej 9 w Łasku, w wyniku której z 12 lokali o warunkach substandardowych uzyskamy 

10/11 mieszkań komunalnych.   

  

 

Fot. Nowa instalacja elektryczna i wyremontowana klatka schodowa - Łask, ul. Letnia 7. 
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5. Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą  
na lata 2022-2025 dla Gminy Łask 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr IV/18/2018 

W 2021 r. kontynuowano działania zmierzające do realizacji celów opisanych w ww. 

Programie w 10 obszarach interwencji.  

Celom odpowiadają W 2021 r. kontynuowano działania zmierzające do realizacji celów 

opisanych w ww. Programie w 10 obszarach interwencji.  

Celom odpowiadają kierunki i określone zadania przewidziane 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. 

Raportowanie realizacji POŚ odbywa się co dwa lata. Raport za lata 2020-2021 

przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej w Łasku w 2022 r. W 2022 r. planowane jest również 

opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łask. 

Program Ochrony  Środowiska na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 r. obejmuje 47 

zadań do zrealizowania, z których 26  zostało zrealizowanych do końca 2020 r.  

W poniższej tabeli przedstawiamy zadania zrealizowane w 2021 r., realizowane na bieżąco                          

z uwagi na ich charakter,  a także przewidziane do wykonania w latach następnych. 
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Tabela nr 13. Zadania POŚ realizowane w 2021 r. i przewidziane na lata następne  

Lp. Zadania Stopień realizacji na koniec 2021 r 

1. 
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

w Łasku 

Opis podjętych działań wskazano w kolejnym punkcie 

Raportu. 

2. 
Montaż OZE na potrzeby obiektów 

użyteczności publicznej w Łasku 

Opracowane są dokumentacje dla 8 obiektów użyteczności 

publicznej.  

W 2021 r. złożono wniosek do RPO na dofinansowanie OZE         

w 2 obiektach  SP nr 1 w Łasku i 1 obiekcie w SP w 

Wiewiórczynie. 

3. Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach 
Rozpoczęto roboty budowlane w IX.2021 r., a zakończenie 

prac przewidziano na VIII.2022 r. 

4. Optymalizacja zakupu energii elektrycznej 
Realizowane na bieżąco. Koszty dystrybucji energii 

elektrycznej zoptymalizowane w znacznym stopniu.  

5. 
Budowa drogi gminnej nr 103162E  

we wsi Budy Stryjewskiej 
Zaplanowano do realizacji w WPF na 2022 r 

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Anielinie Zadanie zakończono w 2021 r. 

7. Przebudowa drogi w Rembowie Zaplanowano do realizacji w WPF na 2022 r. 

8. Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz Zadanie zakończono w 2021 r. 

9. Przebudowa drogi nr 103325E w Ostrowie Zaplanowano do realizacji w WPF na 2022 r. 

10. Przebudowa drogi nr 103165E w Anielinie Zadanie zakończono w 2021 r. 

11. 
Przebudowa drogi nr 103163E i 103164E  

w Karszewie 

Zadanie zakończono w 2021 r. 

12. 
Przebudowa drogi nr 103153E  

Wrzeszczewice - Kiki 

W ramach zadania w 2019 r. przebudowano drogę na 

odcinku 961 mb. Dalsze prace planuje się w 2024 r. - 

odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie chodnika na 

odcinku ok. 461 m (odcinek od kościoła do cmentarza).  

13. 

Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego aspektów 

związanych z promieniowaniem niejonizującym 

w postaci zapewnienia odpowiedniej 

odległości od zabudowań 

W 2021 r. aspekty związane z promieniowaniem 

niejonizującym w postaci zapewnienia odpowiedniej 

odległości od zabudowań uwzględniono w uchwale nr 

XXIX/367/2021 z dnia 03.02.2021 r. w sprawie MPZP dla 

obszaru położonego w Łasku, fragment obrębu 20. 

14. 

Kontrola stanu funkcjonowania i obsługi 

zbiorników na ścieki bytowe oraz oczyszczalni 

przydomowych 

Realizowane na bieżąco 
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Lp. Zadania Stopień realizacji na koniec 2021 r 

15. 

Podejmowanie działań przeciwdziałających 

skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona  

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

W 2021 r. problematykę dot. przeciwdziałania skażeniu gleb 

oraz ich właściwą ochronę uwzględniono w uchwałach dot. 

MPZP: nr XXIX/367/2021 z dnia 03.02.2021r. (dla obszaru 

położonego w Łasku, fragment obrębu 20)  oraz nr 

XXXII/418/2021 z dnia 16.06.2021 (dla obszaru położonego w 

Orchowie, działki nr ewid. 224, 225). 

16. 

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 2021 świadczyła firma „EKO- 

REGION” spółka z o.o. z/s w Bełchatowie. 

17. 

Podejmowanie działań związanych  

z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest 

W 2021 r. Gmina Łask zrealizowała projekt „Usunięcie i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Łask w 2021 r.” 

Zadaniem objęto 22 posesje, zdemontowano i 

unieszkodliwiono płyty azbestowo-cementowe o łącznej 

masie 50,659 Mg. 
 

18. 
Bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie 

miasta i gminy Łask 

Zadanie realizowane na bieżąco.  

Zakres wykonany w 2021 r. opisany szczegółowo w pkt.  

Gospodarka komunalna i zieleń / Utrzymanie zieleni. 

19. 
Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów                     

w Łasku 

Zadanie zakończono w 2021 r.  

Opis szczegółowy w pkt. Najważniejsze Inwestycje 

realizowane w 2021 r.  

20. 

Bieżące wydatki na utrzymanie jednostek 

odpowiedzialnych za przeciwdziałania 

np. klęskom żywiołowym 

Zadanie realizowane na bieżąco 

21. Rozwój sieci gazowej na terenie gminy 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o.o. 
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Ponadto w 2021 r. zrealizowano zadania o zakresie i celu wpisującym się w POŚ, jak np.: 

zadania inwestycyjne opisane w pkt. Raportu poświęconym inwestycjom oraz zadania z zakresu 

edukacji ekologicznej:  

• w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku zakończono realizację programu z zakresu edukacji 

ekologicznej dot. ochrony zasobów wód oraz oddano do użytku nową ekopracownię; 

 

• wydano materiały edukacyjne o tematyce niskiej emisji, tj. zeszyt zadań dla uczniów 

szkoły podstawowej, ulotki informacyjne, zakładki do książki, które przekazano do 

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Łask; 

 

 

Foto: Wydawnictwa edukacyjne o tematyce niskiej emisji  

 

• wymieniono w 25 budynkach mieszkalnych dotychczasowe źródła ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze (udzielono dotacje celowe z budżetu gminy 

na łączną kwotę 152.571,60 zł). 
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6. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu 

Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023  

z perspektywą na lata 2024-2028  

Dokument przyjęty uchwałą XX/233/2020 

 

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla 

Gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028 wyznacza następujący główny 

cel strategiczny i cele szczegółowe. 

Główny cel strategiczny: poprawa jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców poprzez 

redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, ograniczenie zużycia energii finalnej we 

wszystkich sektorach oraz tworzenie przyjaznego otoczenia do efektywnego  

 i bezpiecznego poruszania się mieszkańców w mieście.  

Cele szczegółowe:  

• 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; 

• Zapewnienie 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. 

Raporty z realizacji ww. dokumentu będą przedstawiane w okresie 5-letnim. 

Poniższa tabela obrazuje zadania objęte Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, których 

okres realizacji przypadał na rok 2021 i lata późniejsze, tj. do 2028 r.    
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Tabela nr 14. Zadania wynikające z PGN  realizowane w 2021 r.  

Sektor Nazwa działania 
Termin 

realizacji 
Stopień realizacji działania w 2021 r. 

Użyteczność 
publiczna 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 
publicznej na terenie 

Gminy Łask 

2020-

2028 

W 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowo-

kosztorysowa termomodernizacji, rozbudowy i przebudowy 

budynku UM w Łasku. 

Użyteczność 
publiczna 

Wdrożenie systemu 

zielonych zamówień 

publicznych 

2020-

2028 
Nie rozpoczęto jeszcze wdrażania działania. 

Użyteczność 
publiczna 

Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach 

użyteczności publicznej 

2020-

2028 
Nie rozpoczęto jeszcze wdrażania działania. 

Użyteczność 
publiczna 

Racjonalizacja zużycia 

energii w budynku 

Urzędu Miejskiego  
w Łasku 

2019-

2023 

W 2021 r. opracowana została dokumentacja projektowo-

kosztorysowa na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu 
Miejskiego w Łasku”. 

Użyteczność 
publiczna 

Montaż odnawialnych 

źródeł energii na terenie 
budynków użyteczności 

publicznej 

2020-

2028 

Budowa technologii pozwalających na wytwarzanie energii 
elektrycznej i cieplnej w kogeneracji realizowana była w 
2019 roku i rozruch pracy nastąpił pod koniec 2019 r., ale 
pełna praca kogeneratora nastąpiła w 2020 roku  
i cały czas jest dopracowywana i rozwijana żeby 
produkować więcej energii.  
Opracowana jest dokumentacja dla 8 obiektów 
użyteczności publicznej. 

Oświetlenie 
Budowa i modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

 2020-

2028 

W 2021 r. zamontowano oprawy oświetleniowe ze źródłem 
światła LED w ilości 11 szt.- opis szczegółowy  w pkt. V.5 
Raportu - Gospodarka komunalna.  

Gospodarstwa 

domowe 

Ograniczanie niskiej 

Emisji z budynków 

mieszkalnych - 

wymiana źródeł ciepła 

2020-

2028 

W 2021 r. przyznano 25 dotacji celowych z budżetu Gminy 
Łask na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych 
na łączna kwotę 152.571,60 zł 

ZGM dokonał w budynku przy Placu Szarych Szeregów 5 
zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło poprzez wymianę 
starego pieca ( z 2000 r. ) opalanego olejem opałowym 
lekkim na piec gazowy - uruchomienie pieca 09.2021 r. 

Gospodarstwa 

domowe 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

2020-

2028 

W 2021 r. zrealizowane przez ZGM w Łasku:  

częściowe docieplenie budynku, ul. Letnia 11 (kontynuacja 

w 2022 r.), wymiana stolarki okiennej - 70 szt. 

Opis szczegółowy w pkt. IV.4 Raportu - Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łask. 

Gospodarstwa 

domowe 

Montaż instalacji 

odnawialnych źródeł 
energii na budynkach 

mieszkalnych 

2020-

2028 

W 2021 r. mieszkańcy mogli ubiegać się o dofinansowanie 
do montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach  
rządowych programów „Prosument” bądź „Czyste 
powietrze”.  
Gmina prowadziła promocję tych programów poprzez 
działający w UM Punkt Konsultacyjny  oraz w swoich 

kanałach informacyjnych. 

Gospodarstwa 

domowe 

Wymiana starych 

pieców i modernizacja 

sieci cieplnych 

obsługiwanych przez 

PEC Sp. z o.o. w Łasku 

2020-

2028 

W 2021 r. wymieniono starą sieć kanałową 
czteroprzewodową na preizolowaną sieć dwuprzewodową 
oraz instalację węzłów dwufunkcyjnych w budynkach 
wielorodzinnych na oś. Przylesie. 

Transport 
Budowa i rozbudowa 

sieci dróg rowerowych 

2021-

2028 

W 2021 r. opracowano dokumentację i zaplanowano              
w WPF realizację na lata 2022-2024 
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W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku, po podpisaniu stosownego Porozumienia z WFOŚiGW   

w Łodzi rozpoczął działanie punkt konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”.  

Zakres działania punktu: udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym 

złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie w zakresie przygotowania wniosku  

o dofinansowanie, pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Zadania wykonuje 

przeszkolony pracownik Urzędu Miejskiego w Łasku.  
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7.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 r. 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2018 

 

Rok 2021 był kolejnym rokiem realizacji przez Gminę Łask ustaleń powyższego dokumentu 

w celu osiągnięcia końcowych, choć odległych, założeń.  

W ramach powyższego programu w 2021 r. Gmina Łask zrealizowała kolejny projekt pn.: 

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask w 2021 r.”, 

współfinansowany dotacją ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  

W ramach zadania zdemontowano, przygotowano do transportu, przetransportowano  

i unieszkodliwiono płyty azbestowo-cementowe z 22 posesji o łącznej masie 50,659 Mg                       

(w 2020 r. program realizowano na 19 posesjach i unieszkodliwiono 47,007 Mg płyt).   

Prace obejmowały zarówno demontaż azbestu z budynków mieszkalnych  

I gospodarczych, jak i odbiór z posesji wcześniej zdemontowanego azbestu.  

Koszt całkowity zadania wyniósł- 24.866,96 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW – 20.288,00 zł.  

Fot. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask.  
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8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask  
w roku 2021 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXX/384/2021 

 

W celu ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt na terenie gminy i w racjonalny sposób 

ograniczenia wydatków budżetowych na ochronę zwierząt Gmina Łask realizuje zadania 

ustalane  corocznie w programie obejmującym 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 2021 r.: 

• zaczipowano 40 psów posiadających właściciela; 

• zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów: 760 szt. opakowań pokarmu suchego  

i 1256 szt. puszek mięsnych, dokarmianiem objęto 209 kotów; 

• przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na wolno żyjących kotach (sterylizacja 3 kotek, 

kastracja 7 kotów); 

• przeprowadzono zabiegi weterynaryjne na zwierzętach posiadających właściciela: 

sterylizacja 25 suk, kastracja 9 psów, sterylizacja 111 kotek, kastracja 41 kotów; 

• odłowiono 27 psów i 3 koty; 

• oddano do adopcji 27 psów i 3 koty. 

Na utrzymaniu Gminy Łask według stanu na dzień 31.12.2021 r. było: 54 psy i 1 kot  

(na koniec 2020 r. było: 83 psy i 4 koty). 

 Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 r. prowadziliśmy działania promujące 

adopcję zwierząt przebywających w schronisku. Na stronie www.lask.pl prowadzimy zakładkę 

„Adoptuj zwierzaka” poprzez którą staramy się znaleźć dom dla naszych zwierzaków. Adopcja jest 

bezpłatna. Psy do niej przygotowane są odrobaczone, przebadane weterynaryjnie, posiadają 

szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliźnie, a także chipy. Ponadto wszystkie 

zwierzęta po okresie kwarantanny są obligatoryjnie sterylizowane i kastrowane, dzięki czemu nowy 

opiekun nie musi ponosić kosztów z tym związanych. W 2021 r. ze schroniska w Wojtyszkach zostało 

adoptowanych 30 zwierząt będących na utrzymaniu naszej gminy.  

 

 

http://www.lask.pl/
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9. Program współpracy Gminy Łask z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXVI/333/2020 

Z prowadzonej przez gminę współpracy z trzecim sektorem i pozyskiwanych informacji 

wynika, że w obszarze organizacji pozarządowych nie zachodzą istotne zmiany. Podobnie jak  

w latach ubiegłych, w  2021 r. z około 100 organizacji zarejestrowanych  na terenie Gminy Łask  

blisko 70  prowadziło aktywnie swą działalność, głównie w zakresie: sportu,  kultury i edukacji, 

ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom oraz  bezpieczeństwa (OSP).  

Tak jak w latach wcześniejszych,  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  1 jednostki  terenowej  OPP prowadzącej  działalność 

na terenie Gminy Łask.   

Program współpracy na rok 2021 jako główny cel zakładał budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami oraz objęcie współpracą możliwie najszerszych 

obszarów aktywności obywatelskiej  w społeczności lokalnej.  

Do priorytetowy obszarów współpracy na 2021 r.  zaliczono zadania w zakresie:  

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny; 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

• ochrony i promocji zdrowia; 

• kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji; 

• turystyki i krajoznawstwa. 

Podstawową formą współpracy w 2021 r. było zlecanie zadań do realizacji z udzieleniem 

dotacji z budżetu gminy, co odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie 

uproszczonym, zgodnie z art. 19a ustawy o dppiw.  

Na realizację zadań publicznych Gminy Łask w 2021r. we wskazanych  obszarach 

priorytetowych zostało ogłoszonych 6  otwartych konkursów ofert, na które wpłynęło łącznie 20  

ofert złożonych przez  16 organizacji.  

Ogłoszone konkursy dotyczyły  realizacji zadań w następującym  zakresie:  

1. 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; 
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• działania zmierzające do ograniczenia szkód zdrowotnych poprzez prowadzenie 

punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych  i zagrożonych uzależnieniem od 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (w tym uzależnienie krzyżowe) oraz 

członków ich rodzin  - 1 oferta. 

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  

• działania zmierzające do integracji i wsparcia osób niepełnosprawnych, niesienia 

pomocy osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin  – nie  złożono oferty. 

3.Wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej – łącznie  15 ofert, z tego na zadania: 

• organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w różnych 

dyscyplinach sportu i w różnych grupach wiekowych – 11 ofert; 

• organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Łask – 4 oferty. 

 

 
  

Fot.  Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej - Łask 2021. 

 



49 

 

4. Ochrony i promocji zdrowia 

• prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej osób po i w trakcie leczenia raka piersi oraz 

działania edukacyjno -  informacyjne w zakresie nowotworu piersi  – 1 oferta. 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – razem 2 oferty, z tego na 

zadnia:  

• działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja imprez kulturalnych  

w szczególności w formie wystaw, konkursów, działalność wydawnicza – 2 oferty; 

• działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja koncertów muzycznych 

– nie złożono oferty; 

• działania kulturalne na terenie Gminy Łask w tym: organizacja plenerów, warsztatów 

malarskich, plastycznych  – nie złożono oferty. 

W ramach otwartych konkursów ofert w roku 2021  przyznano i przekazano organizacjom 

sektora pozarządowego środki finansowe w łącznej wysokości 250.300,00 zł, zawierając 20 umów 

na realizację zadań gminy, w tym 1 umowę na powierzenie realizacji zadania, a  19 umów  na 

wsparcie realizacji zadań. ( w 2020 r. 246.400,00 zł na 19 umów).  

Zadania objęte umowami zostały zrealizowane.  

W trybie uproszczonym (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) zostało  

złożonych 6 ofert realizacji zadań publicznych w 2021r. Oferty dotyczyły zadań w zakresie: 

przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym,  wypoczynku  dzieci 

i młodzieży, kultury, edukacji, nauki , wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji  

i ochrony zdrowia oraz turystyki. Wszystkie propozycje zostały przyjęte do realizacji.    

Na zadania te przekazano środki w łącznej kwocie 32.800,00 zł : 

• X Festiwal Modeli Redukcyjnych Łask 2021; 

• IV Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki; 

• Wydanie książki autorstwa Ryszarda Wasilewskiego – „Kolumna w satyrze”; 

• „Sieć Życia”; 

• „Sportowe wakacje”; 

• Piknik rodzinny – „Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje”. 
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Fot. X Festiwal Modeli Redukcyjnych Łask 2021. 

 

  



51 

 

 

  

Fot. IV Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki. 

 

 
Fot. Piknik rodzinny –„ Aktywnie i zdrowo żegnamy wakacje”. 

 

Łącznie w 2021 r. na realizację zadań publicznych Gmina Łask zawarła 26 umów i przekazała 

organizacjom środki w łącznej wysokości 283.100 zł.  (w 2020 r. 246.400,00 zł na 19 umów).  

Obok zlecania realizacji zadań, tak jak w latach poprzednich, gmina współpracowała 

z organizacjami również w innych formach, które miały charakter pozafinansowy.  

 W szczególności były to: działania mające na celu wzajemne informowanie się 

o planowanych kierunkach działalności, informowanie organizacji o możliwości pozyskiwania 

środków finansowych z innych źródeł, obejmowanie patronatem przez Burmistrza Łasku 

przedsięwzięć realizowanych przez organizacje czy  prowadzenie konsultacji.  
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10. Programy w obszarze problemów społecznych i uzależnień. 

10.1.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask  

na lata 2018 – 2022  

Dokument przyjęty 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 jest sukcesywnie 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. 

Realizacja działań przewidzianych w celach Strategii prowadzona jest w ramach 

kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.  

W celu oceny poziomu wdrażania celów i kierunków działań zawartych w Strategii  

prowadzony jest coroczny monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych przez Zespół  

ds. monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, powołany przez 

Burmistrza Łasku.  

Wyniki  monitoringu za 2021 r. przedstawia Raport z monitoringu Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask, zatwierdzony Zarządzeniem                            

Nr 111/2022 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2022 r.  

https://bip.lask.pl/1762/201/zarzadzenie-nr-1112022-burmistrza-lasku-z-dnia-21-04-2022-w-sprawie-zatwierdzenia-raportu-

zmonitoringu-gminnej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-gminy-lask-za-2021rok.html 

  

https://bip.lask.pl/1762/201/zarzadzenie-nr-1112022-burmistrza-lasku-z-dnia-21-04-2022-w-sprawie-zatwierdzenia-raportu-zmonitoringu-gminnej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-gminy-lask-za-2021rok.html
https://bip.lask.pl/1762/201/zarzadzenie-nr-1112022-burmistrza-lasku-z-dnia-21-04-2022-w-sprawie-zatwierdzenia-raportu-zmonitoringu-gminnej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-gminy-lask-za-2021rok.html
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10.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Łask na rok 2021  

Dokument przyjęty Uchwałą  Nr XXVII/345/2020 ze zm. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

przedstawiony w kolejnym punkcie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zawierały 

kontynuację działań Gminy Łask w celu łagodzenia problemów społeczności lokalnej,                         

w szczególności dzieci i młodzieży, w obszarze uzależnień i dysfunkcji związanych z alkoholem, 

środkami odurzającymi i innymi uzależnieniami.  

Trwająca w 2021 r. epidemia COVID – 19 sprawiła, że zamierzenia przyjęte do realizacji na 

2021 r. nie  mogły być wykonane zgodnie z planem.  Niektóre zadania wykonywano jedynie w 

ograniczonym stopniu, były też takie, do realizacji których nie można było w ogóle przystąpić z 

uwagi na obowiązujące obostrzenia.  

W 2021 r. na powyższe cele zawarte w dwóch programach wydatkowano łącznie 

202.047,35 zł z zaplanowanych 485.000,00 zł (w 2020 r. wydatkowano 158.182,07 zł). 

 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2021 r. wydatkowano 

kwotę 184.647,35 zł, 39,54% przewidzianych środków, przeznaczając je na zadania:  

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu: wykonanie – 57.032,12 zł tj. 96,67% planowanych środków, z tego:  

• Finansowano działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Miejsko-  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, wykonanie – 57.032,12 zł tj. 98,33% 

planowanych środków ( koszty wynagrodzenia osób prowadzących terapię, zakup 

usług, zakup materiałów pomocniczych, wydatki rzeczowe). 

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, wykonanie -  96.915,23 

zł tj.  26,19 % planowanych środków, z tego:  

• Finansowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w placówkach wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wykonanie – 

37.549,97 zł, tj. 12,15% planowanych środków (koszty wynagrodzeń opiekunów, zakup 

materiałów rzeczowych, edukacyjnych, pomocniczych niezbędnych do prowadzenia 

zajęć, zakup usług, media, koszty wyżywienia). 

• Udzielono pomocy w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych w miejsce zagrożeń 
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i zachowań ryzykownych, wykonanie – 43.140,30 zł tj. 99,86% planowanych środków, 

(dofinansowanie do zajęć organizowanych w okresie wakacji letnich). 

• Finansowano działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Łasku, podejmującej m.in. ustawowe czynności zmierzające do zastosowania wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, wykonanie – 16.224,96 zł tj. 91,15% planowanych środków 

(koszty posiedzeń Komisji, koszty postępowań w sprawach o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, tj: opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe od 

wniosków wniesionych przez Komisję do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie 

obowiązku leczenia odwykowego).  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wykonanie 

– 6.700,00 zł tj. 47,86 % planowanych środków, z tego: 

• Szkolne programy profilaktyczne i inne formy profilaktyki szkolnej. Prowadzenie na 

terenie szkół i innych placówek oświatowych i  opiekuńczo - wychowawczych 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja innych form 

uzupełniających programy profilaktyczne – 6.100 zł tj. 61% planowanych środków. 

• Wspieranie inicjatyw promujących „zdrowy styl życia” w tym finansowanie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych - 600 zł tj. 15% planowanych środków. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych - 24.000,00 zł  tj. 100% planowanych środków ( kwotę przyznano w drodze 

konkursu ofert dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Merkury” w formie dotacji celowej).  

 

10.3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXVII/346/2020 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. wydatkowano 

kwotę 17.400,00 zł tj. 96,6% zaplanowanych środków, przeznaczając je na następujące zadania: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych - 500 zł (dofinansowano szkolenie dla psychologa 

zatrudnionego  w Powiatowym Zespole Poradni w Łasku Sp. z o. o. i jednocześnie w Poradni 

Terapii Uzależnień i Współuzależnienia). 

2. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii,  

w szczególności udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej -  1.000 zł (sfinansowano 
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szkolenie dla 13 pracowników socjalnych pn. „Alkoholizm – narkomania jako jedne  

z problemów uzależnień. Praca z osobami uzależnionymi i ich rodziną”). 

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 -  5.400 zł (w SP1 sfinansowano 3 

edycje programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn. „Spójrz Inaczej” 

dla ok. 141 uczniów,  przeprowadzono warsztaty dla młodzieży licealnej w ZSO Kolumna - 

profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, zrealizowano warsztaty dla klas III 

SP Nr 5 dotyczące przybliżenia informacji na temat środków uzależniających).     

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii -  10.000 zł ( sfinansowano w formie dotacji celowej 

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Dom Magnificat w Łasku – Kolumnie dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. 

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 - 500 zł (sfinansowano 

szkolenie dla pracowników socjalnych dotyczące umiejętności pracy  

z osobą i rodziną w której występują problemy uzależnienia od narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych).     

 

Szczegółowy opis działań podejmowanych w ramach powyższych programów 

przedstawiany jest Radzie Miejskiej w Łasku w postaci oddzielnych dokumentów, tj.:  

• Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych za rok 2021;  

• Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021.  
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ROZDZIAŁ V.  

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GMINY W WYBRANYCH 
OBSZARACH 

1. Oświata 

Szkoły 

Gmina Łask w 2021 r. była organem prowadzącym dla: 

• 6 publicznych szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w składzie ZSO); 

• 1 liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSO.  

Ponadto w 2021 r. funkcjonowały 3 niepubliczne szkoły podstawowe.  

W dalszym ciągu w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku funkcjonuje 1 oddział integracyjny (klasa 

VIII) liczący 20 uczniów. Z nauczania indywidualnego: 

• w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku korzystał 1 uczeń (kl. VII a  w wymiarze 10 godzin);   

• w Liceum Ogólnokształcącym w ZSO korzystał 1 uczeń (w wymiarze 12 godzin); 

• w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łasku korzystało 2 uczniów (1 w wymiarze 11 godzin,             

a 2 w wymiarze 9 godzin). 

We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

• w publicznych szkołach podstawowych: 2292 uczniów, (2020 r. – 2056 uczniów); 

• w liceum ogólnokształcącym: 151 uczniów, (2020 r. – 138 uczniów); 

• w niepublicznych szkołach podstawowych: 169 uczniów, (2020 r. – 185 uczniów). 

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych uczą się języka angielskiego. W publicznych 

szkołach podstawowych 1 988 uczniów uczy się języka anielskiego. Języka tego uczą się również 

uczniowie oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w 3 szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łask, a ich liczba  w 2021 r. to 43.  Języka angielskiego uczą się 

również licealiści w ZSO, w 2021r.  to 151 uczniów. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych uczą 

języka niemiecko jako drugiego języka obcego. W 2021 r. ogólna liczba uczniów szkół 

podstawowych uczących się języka niemieckiego wyniosła 609. W LO w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących uczniowie w ramach drugiego języka obcego uczą się języka hiszpańskiego 

lub języka niemieckiego. Języka hiszpańskiego w 2021r.   uczy się 124 licealistów, zaś 27 języka 

niemieckiego.  
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W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę zatrudnionych jest 294 nauczycieli, co 

stanowi 306,44 etatów przeliczeniowych, w tym: 

• 6,67 etatu nauczyciela stażysty; 

• 45,58  etatu nauczyciela kontraktowego; 

• 52,8 etatu nauczyciela mianowanego; 

• 201,39 etatów nauczyciela dyplomowanego. 

W stosunku do 2020 r.  jest to liczba mniejsza o 10 nauczycieli, zaś w etach obserwujemy 

wzrost o 5,28 etatu. Powyższe spowodowane jest tym, że nauczyciele w ramach swoich 

przydziałów dydaktycznych realizują większą liczbę godzin ponadwymiarowych. 

Przedszkola 

W 2021 r. funkcjonowało 5 publicznych przedszkoli, w tym 1 przedszkole z 3 oddziałami 

integracyjnymi dla 60 dzieci (Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku). 

We wrześniu 2021 r. do przedszkoli i punktów przedszkolnych uczęszczało 971 dzieci: 

• do publicznych przedszkoli: 807 dzieci, (w 2020 r. – 771 dzieci); 

• do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych: 164 dzieci (w 2020 r. – 105 

dzieci) 

Opieka nad dziećmi do lat 3  

W Gminie Łask funkcjonuje Żłobek Gminny przy ul. Narutowicza 11a, na 71 miejsc 

wybudowany w ramach programu „MALUCH+”. W grudniu 2021 r. do Żłobka uczęszczało 68 

dzieci. 

Ponadto na terenie miasta Łask funkcjonują dwa kluby dziecięce: „Mała Pszczółka II” 

 i "Mała Pszczółka III" oraz opiekun dzienny, powadzone przez osobę fizyczną. W wymienionych 

instytucjach było dostępnych 55 miejsc dla  dzieci. Od 20.10.2021 r. w Łasku funkcjonuje kolejna 

instytucja zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3 – opiekun dzienny, który dysponuje                          

8 miejscami. 

1.1. Zatrudnienie w placówkach oświatowych   
 

Poniższe zestawienia w Tabelach Nr 16 - 23  i wykresy obrazują dane dot. zatrudnienie                                   

w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łask  oraz w niepublicznych szkołach  

i przedszkolach wg stanu na 30.09.2021 r.  
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Tabela nr 15. Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach publicznych 

Lp. Placówka 

Dyplomowany Mianowany Kontraktowy Stażysta Razem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

1. SP1 39 42,61 7 7,84 6 6,8 0 0 52 57,25 

2. SP 5 45 55,05 6 7,28 8 7,32 1 1,43 60 71,08 

3. ZSO 31 36,02 9 8,69 9 9,69 1 1,31 50 55,71 

4. SPW 14 15,06 1 0,9 4 4,07 0 0 19 20,03 

5. SPO 14 10,45 6 6,06 2 1,3 0 0 22 17,81 

6. SPB 11 12,53 4 3,72 2 0,46 0 0 17 16,71 

7. PP1 9 8,13 1 1 7 6,41 1 0,6 18 16,14 

8. PP3 2 1,04 6 6,49 1 0,22 2 2,08 11 9,83 

9. PP4 8 8,61 4 3,29 7 7,27 1 1 20 20,17 

10. PP5 4 3,29 7 6,53 0 0 0 0 11 9,82 

11. PP6 10 8,6 1 1 2 2,04 1 0,25 14 11,89 

12. Ogółem 

2021 
187 201,39 52 52,8 48 45,58 7 6,67 294 306,44 

13. Ogółem 

2020 
202 210,53 47 44,91 46 37,6 8 7,56 304 301,16 

 

 

 

Tabela nr 16.  Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych 

 

Stopień awansu 

 

 

Liczba zatrudnionych % 

Dyplomowany 
 

187 63,60 

Mianowany 
 

52 17,69 

Kontraktowy 
 

48 16,33 

Stażysta 
 

7 2,38 

Razem - 2021 
 

294 100,00 

Razem – 2020 
 

304 100,00 
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Wykres nr 8. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych 

 

 

 

 

Z liczby 187 nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych  w placówkach prowadzonych 

przez Gminę Łask - 154 tj. 82,35 %  to pedagodzy szkół, a 33 tj. 17,65 % to nauczyciele przedszkoli.  

Spośród 52 pedagogów w stopniu nauczyciela mianowanego, 33 tj. 63,46 % jest 

zatrudnionych w szkołach a 191 tj. 36,54 %  w przedszkolach.  

Wśród 48 nauczycieli kontraktowych, 31 tj. 64,58 % to nauczyciele szkół i 17 tj. 35,42 % to 

kadra przedszkoli.  

Z  7 nauczycieli stażystów, 2 tj. 28,57 % to kadra nauczycielska szkół, zaś 5 tj. 71,43 % to kadra 

przedszkoli.  

Ogólny wymiar zatrudnienia nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Łask w 2021 r. to 306, 44 etaty. Wymiar etatów   

w podziale na stopnie awansu zawodowego w tych placówkach obrazuje poniższa tabela                 

i wykres. 

  

Tabela nr 17. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych  

Stopień awansu wymiar  zatrudnienia (etat) % 

Dyplomowany 201,39 65,72 

Mianowany 52,8 17,23 

Kontraktowy 45,58 14,87 

Stażysta 6,67 2,18 
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Wykres nr 9. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych 

 

 

 

Tabela nr 18. Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolach niepublicznych  

Lp. Placówka 

 

Dyplomowany 

 

Mianowany Kontraktowy Stażysta Razem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

1. NSP Teodory 6 2,6 4 2,11 10 7,03 1 1 21 12,74 

2. NSP Wrzeszczewice 6 2,7 3 1,5 6 6 - - 15 10,2 

3. NSP Łopatki 3 0,70 4 2,16 6 2,51 2 1 15 6,37 

4. NP Teodory 1 1 - - 1 1 2 2 4 4 

5. 
NP Promyczek 

Wrzeszczewice 
1 1 - - 1 1 - - 2 2 

6. NP Iskierka Łopatki - - 1 0,03 5 2,56 - - 6 2,59 

7. NP Dzieciak Plus 1 1 - - 1 1 4 3,6 6 5,6 

8. Razem 2021 18 9 12 5,8 30 21,1 9 7,6 69 43,5 

9. Razem 2020 19 8,42 10 5,66 30 19,42 13 7,59 76 45,09 

 

Z  18 nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych  w placówkach niepublicznych w Gminie 

Łask  - 15  tj. 83,33%  to pedagodzy szkół, a 3 tj. 16,67% to nauczyciele przedszkoli.  

Spośród 12 pedagogów w stopniu nauczyciela mianowanego, 11 tj. 91,66% jest 

zatrudnionych w szkołach a 1nauczyciel  tj. 8,34 %  w przedszkolach.  

Wśród 30 nauczycieli kontraktowych, 22 tj. 73,33% to nauczyciele szkół i 8 tj. 26,67% to kadra 

przedszkoli. Z  9 nauczycieli stażystów, 3 tj. 33,33% to kadra nauczycielska szkół, zaś 6 tj. 66,67% to 
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kadra przedszkoli. Ogólny wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

niepublicznych na terenie Gminy Łask w 2021 r. to  43,5 etatu. Wymiar etatów w podziale na 

stopnie awansu zawodowego w tych placówkach obrazuje poniższa tabela i wykres. 

Tabela nr 19. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

Stopień awansu Liczba zatrudnionych % 

Dyplomowany 18 26,09 

Mianowany 12 17,39 

Kontraktowy 30 43,48 

Stażysta 9 13,04 

Razem – 2021 69 100,00 

Razem – 2020 76 100,00 

 

Wykres nr 10. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

 

 

 

Tabela nr 20. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

Stopień awansu wymiar  zatrudnienia (etat) % 

Dyplomowany 9 20,69 

Mianowany 5,8 13,33 

Kontraktowy 21,1 48,51 

Stażysta 7,6 17,47 

Razem – 2021 43,5 100,00 

Razem – 2020 45,09 100,00 
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Wykres nr 11. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach niepublicznych 

 

 

 

 

 

W 2021  r. w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, tj. szkołach  

i przedszkolach dla których Gmina Łask jest organem prowadzącym lub rejestrującym 

zatrudnionych było w sumie 363 nauczycieli . Ogólny ich wymiar zatrudnienia to 349,94 etatu.  

Łączne dane dot. nauczycieli zatrudnionych placówkach publicznych i niepublicznych 

przedstawiają poniższe tabele i wykresy. 

 

Tabela nr 21. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych  

Stopień awansu Liczba zatrudnionych % 

Dyplomowany 205 56,47 

Mianowany 64 17,63 

Kontraktowy 78 21,49 

Stażysta 16 4,41 

Razem – 2021 363 100,00 

Razem – 2020 380 100,00 
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Wykres nr 12. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych 

 

 

 

 

Tabela nr 22.  Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych 

Stopień awansu wymiar  zatrudnienia (etat) % 

Dyplomowany 210,39 60,12 

Mianowany 58,6 16,75 

Kontraktowy 66,68 19,05 

Stażysta 14,27 4,08 

Razem – 2021 349,94 100,00 

Razem – 2020 345,69 100,00 

 

 

Wykres nr 13. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych 
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1.2. Budżet placówek oświatowych  
 

Poniższej przedstawiamy dane dot. budżetu placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę oraz informacje o dotacjach przekazywanych z budżetu gminy dla placówek 

niepublicznych.  

Tabela nr 23. Budżet placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask na 2021 r. 

Placówka  oświatowa Budżet jednostki (zł) Subwencja (zł) 

Dzieci 6-letnie 

korzystające                              
z rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego         

w przedszkolu 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łasku 6 681 249,78 4  234 272,56 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku 8 019 507,78 4 638 912,78 

Szkoła Podstawowa w Bałuczu 2 077 524,32 1 122 465,49 

Szkoła Podstawowa w Okupie 2 133 466,18 1 557 449,77 

Szkoła Podstawowa w Wiewiórczyn  2 815 255,81 1 604 038,77 

Liceum Ogólnokształcące w Łasku -Kolumnie 1 330 298,96 995 630,08 

Szkoła Podstawowa Nr 4  w Łasku - Kolumnie 4 632 845,59 2 943 519,93 

Przedszkole Publiczne Nr 1 2 705 869,52 198 801,62 42 

Przedszkole Publiczne Nr 3 1 597 091,19 194 068,25 41 

Przedszkole Publiczne Nr 4 2 839 349,61 

317 135,92 67 

349 638,41 
subwencja na dzieci 

niepełnosprawne 

Przedszkole Publiczne Nr 5 1 639 257,19 156 201,28 33 

Przedszkole Publiczne Nr 6 2 013 239,12 142 001,16 30 

 

 

Wykres nr 14. Budżet placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask 
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W roku 2021 Gmina Łask udzieliła także dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,  

w oparciu o przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zastosowaniem 

odpowiedniego algorytmu, w celu wypłacenie dotacji w prawidłowej wysokości.  

Kwota subwencji naliczana jest wg liczby dzieci z dnia 30.09.2020 roku, natomiast 

wypłacona dotacja wynika z informacji miesięcznych składanych przez placówki zgodnie  

z Uchwałą Nr XLII/456/2018 Rady Miejskiej w Łasku. 

 

Tabela nr 24. Dotacje Gminy Łask dla szkół i placówek niepublicznych na 2021 r. 

 

Placówka 
Kwota dotacji 

2021 r. 

( w zł ) 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2 150 406,55 

 

Niepubliczna SP w Teodorach z oddz. Przedszkolnym, w tym: 

środki na specjalną organizację nauki 
Subwencja* 

 

 

1 133 219,19 

13 726,80 

1 065 993,22 

 

 

Niepubliczna SP w Łopatkach 

Subwencja* 

 

413 626,19 

386 426,18 

 

Niepubliczna SP we Wrzeszczewicach  z oddz. Przedszkolnym, w tym: 

środki na specjalną organizację nauki 
Subwencja* 

 

603 561,17 

114 887,29 

629 115,63 

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 79 544,01 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „PTYŚ” 79 544,01 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA 1 165 656,65 

Niepubliczne Przedszkole w Teodorach 183 616,28 

 

Niepubliczne Przedszkole „Dzieciak Plus”, w tym: 
środki na specjalną organizację nauki i metod pracy 

Subwencja* 

 

547 402,64 

149 957,56 

138.845,58 

 

Niepubliczne Przedszkole „ISKIERKA” Łopatki 
Subwencja* 

 

215 505,57 

11 360,09 

 

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” Wrzeszczewice 

Subwencja* 

 

219 132,16 

34 080,28 

RAZEM dotacja wypłacona ( I+II+III ) 3 395 607,21 

*wykazana w tabeli kwota subwencji, to kwota naliczona wg liczby dzieci na 30.09.2020 r., natomiast kwoty wypłacane są naliczane na 

faktyczną liczbę dzieci w danym roku w oparciu o informacje miesięczne składane przez placówki zgodnie z Uchwałą Nr XLII/456/2018 

Rady Miejskiej w Łasku. 
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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.  

Przekazana subwencja na 2021 r. dla Gminy Łask wyniosła  20 719 957,00 zł (18.454.136,02 

zł na placówki publiczne i 2 265 820,98 zł na placówki niepubliczne) uwzględniając wszystkich 

uczniów w placówkach publicznych  i niepublicznych wg. stanu SIO na 30.IX.2020 r., w tym: dzieci  

6 – letnie ( w 2020 r. subwencja łączna na placówki publiczne i niepubliczne - 19 451 166,45 zł). 

Tabela nr 25. Subwencja i dotacja w stosunku do budżetu placówek oświatowych na 2021 r. 

 

Rodzaj placówki 

Subwencja 

ogółem 

w budżecie (w zł) 

Dotacja celowa 

Wojewody 

Łódzkiego* (w zł) 

Wydatki 

ogółem 

(w zł) 

Dopłata z 
budżetu gminy 
ogółem (w zł) 

(4-3-2) 

1 2 3 4 5 

Szkoły z oddziałami przedszkolnymi 
dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łask 

 

17 096 289,38 

 

20 594,00 
27 690 148,42 

 

10 573 265,04 

Niepubliczne Szkoły Podstawowe z 
oddziałami przedszkolnymi 

 

2 081 535,03 

 

13 239,00 2 150 406,55 55 632,52 

Przedszkola publiczne 1 357 846,64** 
806 108,00 

+ 5 884,00 *** 
10 794 806,63 8 624 967,99 

Inne formy wychowania 

przedszkolnego (niepubliczne 

placówki) 
---------------- 11 768,00 79 544,01 67 776,01 

Niepubliczne Przedszkola 184 285,95 138 274,00 1 165 656,65 843 096,70 

* 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. 
***Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Publicznym nr 4 

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do                 

lat 3 „MALUCH+ w 2021r. Gmina Łask otrzymała dwa dofinansowania na zapewnienie 

funkcjonowania 71 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Łasku przy ul. Narutowicza 11a                            

w wysokości 68 160,00 zł oraz 76 680,00 zł. 

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej na 

rok 2021 tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w  Łasku 

uzyskano kwotę w wysokości 60 620,00 zł, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 5 w  Łasku – 

63 471,00 zł. 

W 2021r. Gmina Łask uzyskała również dofinansowanie w ramach zwiększenia rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów  

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej i języka regionalnego na łączną kwotę 59 850,00 zł. 

Ponadto Gmina Łask otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na dofinasowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021 w wysokości 995 867,00 zł. Kwota ta 

została rozdysponowana na poszczególne rozdziały placówek oświatowych, które tego typu 

zadanie realizowały tj. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i  inne formy 

wychowania przedszkolnego. 

W 2021 r. Gmina Łask uzyskała również dotację celową na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W 2021 r. dofinansowaniem objęte 

były podręczniki dla uczniów klasy II, V i VIII oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas tj. I-VIII 

szkoły podstawowej. Na realizację tego zadania Gmina Łask otrzymała dotację celową z budżetu 

państwa w wysokości 293 244,39 zł, zapewniając podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe 2148 uczniom w 9 szkołach. 

1.3. Rozwój bazy dydaktycznej  

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Łask w roku szkolnym 2021 wzbogaciły swoją 

bazę dydaktyczną dzięki udziałowi w wielu programach:  

• „Laboratoria przyszłości” w ramach programu szkoły podstawowe otrzymały wsparcie 

na łączną kwotę 636 900,00 zł z czego w 2021r. wykorzystano 60,6% wsparcia w kwocie 

385 966,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych i rozwiązań edukacyjnych w obszarach 

robotyki i mikroelektroniki. 

   

Fot. Program „Laboratoria przyszłości” – rozbudowa bazy dydaktycznej. 
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• „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku” 

na  łączną kwotę  24 157,48 zł. w tym wkład własny – 2 961,69 zł. Projekt dofinasowany 

z środków WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki dofinasowaniu w 2021 r. wyremontowano 

pracownię geograficzną i zakupiono na jej wyposażenie wiele pomocy dydaktycznych 

w tym: meble, mapy, stojaki, plansze, atlasy, globusy i laptop. 

                     Fot. Pracownia geograficzna w Szkole Podstawowej Nr 5. 

 

• „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja 

Kopernika w Łasku” na łączną kwotę 25 833,00 zł. w tym wkład własny – 3 300,00 zł 

Projekt dofinasowany z środków WFOŚiGW w Łodzi. W ramach projektu w  2021 r.   

      Fot. Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Łasku. 
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zakupiono pomoce dydaktyczne, organizowano liczne wycieczki oraz konkursy  

o charakterze proekologicznym, a motywem przewodnim projektu była ochrona 

zasobów wody w przyrodzie.  

• W projekcie „Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2020/2021. 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Łasku – Kolumnie w ramach projektu zakupiło za kwotę 17 500 zł 

2 szt. nowoczesnych monitorów interaktywnych. 

• W projekcie „Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2021/2022. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku oraz Szkoła Podstawowa w Okupie w ramach 

projektu zakupiły łącznie 15 szt. Laptopów za łączną kwotę  35 000 zł dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

• W Szkole Podstawowej nr 4 w Łasku – Kolumnie wykonana została modernizacja 

stołówki szkolnej w ramach środków pozyskanych przez Gminę Łask z rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80 000,00 zł. Poza środkami z dotacji 

Gmina Łask zagwarantowała 20% środków własnych, tj. 20 000,00 zł. Łączny koszt 

zadania wyniósł zatem 100 000,00 zł. Zmodernizowana kuchnia przygotowuje posiłki dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, jak również uczniów Liceum Ogólnokształcącego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących.  

Baza dydaktyczna szkól prowadzonych przez Gminę Łask dzięki środkom pozyskanym 

 z projektów zewnętrznych oraz środków zagwarantowanych w budżetach placówek rozwinęła 

się co będzie skutkować znacznie lepszą  jakością wykonywanych usług edukacyjnych. Łączny 

koszt realizowanych zadań we wszystkich szkołach wpływający na znaczną poprawę bazy 

edukacyjnej to kwota 1 475 526,79  zł.  

Tabela nr 26. Wydatki na bazę dydaktyczną w szkołach publicznych   

Lp. Szkoła 

wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne 

- koszt w zł 

prace inwestycyjne, 

remontowe i modernizacyjne 

- koszt w zł 
Razem 

1. SP1 23 116,19 212 861,16 235 977,35 

2. SP5 166 902,00 265 969,45 432 871,45 

3. ZSO 50 468,14 199 075,00 249 543,14 

4. SPW 127 701,50 216 300,34 344 001,84 

5. SPO 49 097,85 111 633,85 160 731,70 

6. SPB 30 406,60 21 994,71 52 401,31 

Razem 447 692,28 1 027 834,51 1 475 526,79 
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Ponadto Gmina Łask w 2021 r. wydatkowała 1 994 464,34 zł i zakończyła realizację zadania 

„Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku 

wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Uroczyste otwarcie nowego 

centrum lekkoatletycznego nastąpiło 20.05.2022 r. 

 Więcej o tym zadaniu w pkt.II.4.5. dot. wydatków inwestycyjnych.  

 
Fot. Boisko  lekkoatletyczne przy SP Nr 5. 

 

Także przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łask w  2021 r. wzbogaciły swoją bazę 

dydaktyczną dzięki udziałowi w programach, najważniejszy z nich to:  

• Projekt EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                     

Łódzkiego na lata 2014-2020 o nazwie „Przedszkolaki na start – wsparcie edukacji 

przedszkolnej w gminie Łask”. Projekt obejmuje  Przedszkole Publiczne nr 1 w Łasku, 

oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” w  szkołach podstawowych w  Bałuczu, Okupie                   

i Wiewiórczynie. Gmina Łask na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 

733 545,29 zł (wartość całkowita projektu – 862 994,46 zł).  w roku szkolnym 2020/2021  

projekt pozwolił placówkom na organizację ciekawych zajęć, zakupienie pomocy 

dydaktycznych do edukacji przedszkolnej,  wykonanie prac remontowych oraz 

nauczycielom realizującym ten rodzaj edukacji uzyskać nowe kwalifikacje  

i podnieść kompetencje zawodowe.  

Baza dydaktyczna przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Łask dzięki środkom 

pozyskanym z projektów zewnętrznych oraz środków zagwarantowanych w budżetach placówek 

rozwinęła się  co będzie skutkować znacznie lepszą  jakością wykonywanych usług edukacyjnych 

w zakresie edukacji przedszkolnej. Łączny koszt realizowanych zadań we wszystkich przedszkolach  

wpływający na znaczną poprawę ich bazy to  kwota  525 227,66 zł.   
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Tabela nr 27. Wydatki na bazę dydaktyczną w przedszkolach publicznych   

Lp. Szkoła 
wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne 

- koszt w zł 

prace inwestycyjne, 

remontowe i 

modernizacyjne 

- koszt w zł 

Razem 

(zł) 

1. PP1 111 660,11 71 362,64 183 022,75 

2. PP3 48 428,75 28 912,56 77 341,31 

3. PP4 -------- 21 474,00 21 474,00 

4. PP5 35 569,88 49 277,67 84 847,55 

5. PP6 65 550,97 92 991,08 158 542,05 

Razem 261 209,71 264 017,95 525 227,66 

 

Ponadto w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku Gmina Łask prowadziła inwestycję: 

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1  

w Łasku”.  Na zadanie to w 2021 r. wydatkowano ze środków własnych  gminy 361 062,40 zł. 

Więcej informacji o tym zadaniu w pkt. Raportu dot. wydatków inwestycyjnych. 

Łącznie w 2021 r. w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łask 

zainwestowano w rozwój bazy dydaktycznej ponad 4,3 mln zł, w tym :  

• 1 994 464,34 zł  -  budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 wraz z pomocami 

dydaktycznymi dla SP 5 w Łasku i SP w Okupie; 

• 361 062,40 zł - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w PP Nr 1; 

• 2 000 804,45 zł - różne projekty realizowane bezpośrednio przez szkoły i przedszkola. 
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2. Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, promocja  

Biblioteka Publiczna im Jana Łaskiego Młodszego w Łasku  jest samorządową instytucją 

kultury. Działalność rozpoczęła z dniem 24 października 1945 roku, jej organizatorem jest Gmina 

Łask. Biblioteka posiada osobowość prawną i została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez organizatora pod poz.1/2012. Siedziba biblioteki znajduje się                                             

w  miejscowości Łask, a obszarem jej działania jest Gmina Łask. Jednostka posiada filie                         

w miejscowościach: Wrzeszczewice, Łask-Kolumna, Bałucz, filia dla dzieci w Łasku oraz zgodnie 

ze statutem prowadzi Muzeum Historii Łasku i Punkt Informacji Turystycznej (PIT), których siedzibą 

od 2014 roku jest budynek przy Pl. 11 Listopada 7 oraz Galerię pod Korabiem. Biblioteka pełni 

zadania biblioteki powiatowej  na mocy porozumienia między samorządami. W Bibliotece i jej 

filiach, muzeum i PIT zatrudnionych jest w sumie 19 pracowników na 17,25 etatów. W tym na 

stanowiskach bibliotekarskich 11 osób, pozostałe osoby to pracownicy muzeum, PIT                                       

i administracji. 

Biblioteka dąży do zaspokojenia potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych 

mieszkańców naszej gminy i powiatu. W tym celu gromadzi, opracowuje oraz udostępnia 

materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa. 

Na stanie Biblioteki znajduje się  100 785 książek i 5635 zbiorów specjalnych. W 2021 r. 

zarejestrowano 2998 czytelników i 50 498 osób odwiedzających, w tym  314 osób skorzystało    

z Internetu.  

W 2021 roku Biblioteka:   

• zakupiła  468 woluminów na kwotę 10 829 zł; 

• otrzymała depozyt książkowy ze Starostwa Powiatowego w Łasku - 106 wol. na sumę 

3000,00 zł; 

• otrzymała dary od czytelników 1 837 woluminów na kwotę 29 165,37 zł; 

• udostępniła na zewnątrz 63 804 książki i 585 zbiorów specjalnych, na miejscu 401 książek 

190 zbiorów specjalnych; 

• udzielono 4717 informacji.  

Biblioteka bezpłatnie użycza urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej: Czytak 

Plus nr P1494 oraz Czytak NPN3 nr SA1700, pozyskane nieodpłatnie od Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. 

Przykładowe działania przeprowadzone w 2021 r. w bibliotekach i muzeum.   

Mimo utrudnionych warunków pracy z powodu trwającej epidemii, instytucja starała się 

zadbać o popularyzację czytelnictwa, twórczości literackiej oraz artystycznej  w Galerii pod 

Korabiem, wiedzy historycznej w Muzeum Historii Łasku i turystyki regionalnej w Punkcie Informacji 

Turystycznej. 
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W Galerii pod Korabiem prezentowane były 4 wystawy: „Grafika cyfrowa"  Ewa Kantorczyk, 

"Kolumna w fotografii Marcina Dybalskiego", wystawa rzeźby i malarstwa Agaty Kapiczyńskiej oraz 

wystawa Krzysztofa Skubika „Ogniem malowane”.  

Odbył się ogólnopolski konkurs „Róża  w haiku”, Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie 

wzmacnia” oraz Narodowe czytanie. Obecni byliśmy na Pikniku rodzinnym w Kolumnie.                        

Z powodu pandemii zrezygnowaliśmy z organizacji Nocy muzeów. 

 

Fot. Wernisaż wystawy Agaty Kapiczyńskiej.                                 Fot. Wystawa prac Krzysztofa Skubika. 

 

W filii dla dzieci odbyły się  w reżimie sanitarnym, w małych grupach  zajęcia dla dzieci   

i młodzieży pn. Projektowania gier mobilnych i serwisów internetowych  (w ramach  projektu „Sieć 

na kulturę”), a także  cykl warsztatów edukacyjno-plastycznych „Wokół łaskiej róży” (we 

współpracy z SMŁR), konkurs plastyczny pt. „Okładka mojej ulubionej książki”,  

cykl warsztatów plastycznych organizowanych w ramach Akademii Małych Artystów, konkurs 

plastyczny pt. „Rysunek przyrody” organizowany w ramach Światowego Dnia Dzikiej Przyrody, 

BiblioFerie 2021 – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci, konkurs czytelniczy pt. „Czytamy bez 

mamy”, spotkanie autorskie z Tomaszem Nowaczykiem, Aktywne Wakacje. Bibliotekarze 

wychodzili również na zajęcia i głośne czytanie poza bibliotekę m.in. do Szkoły  i Przedszkola  

w Teodorach, Przedszkola nr 3 w Łasku. Zajęcia edukacyjne odbywały się również w filiach.  

Zajęcia i warsztaty prowadzone były przez bibliotekarzy. 
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Fot. Aktywne wakacje – wycieczka do Skansenu Lokomotyw w Karsznicach.  

W sumie w bibliotekach w Gminie Łask odbyło się 470 różnych imprez kulturalnych,  

w tym 7 dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego  Domu Samopomocy  

w Łasku oraz 25 on-line, udział w nich wzięło 2 148 osób ( 237 osób on-line). Zamieszczono  

370 postów na facebooku, zanotowano 93 992 odsłony. 

 

Fot. Narodowe czytanie – „Moralność Pani Dulskiej”. 
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Działania w Muzeum Historii Łasku : 

W 2021 r. pozyskano 228 szt. muzealiów, w tym: z zakresu: etnografii – 59, historii – 41, 

fotografii – 125,  techniki – 1, kartografii – 2 ( są to dary od osób prywatnych). 

Muzeum (bezpłatnie) odwiedziło 827 osób, w tym: indywidualnie 471 osób i w grupach 

zorganizowanych 356 osób. 

W ramach edukacji muzealnej przeprowadzono 15  lekcji/prelekcji  muzealnych  

z udziałem 315 uczestników. Zrealizowano 5 tematów:  Zarys historii Łasku, Ród Łaskich – potęga 

 i upadek, Wielokulturowość Łasku, Podziemna armia w Łasku. Ponadto w Bibliotece 

Pedagogicznej  w Łasku dla młodzieży szkolnej  przeprowadzono 3 pogadanki nt. Cenzura  

i zakazane książki. 

W salach ekspozycji czasowej prezentowano 3 wystawy, w tym: 

• Historia łaskich organizacji i stowarzyszeń w I połowie XX wieku – opracowana na 

podstawie dokumentów z własnego archiwum; 

• Modne panie i panowie, czyli jak ubierali się łaskowianie – opracowana na podstawie 

dokumentów z własnego archiwum; 

• Zbierać każdy może  - nocniki i pocztówki z kolekcji Jacka Skrzyńskiego. 

• W ramach działalności wydawniczej opracowano i przygotowano do druku foldery do 

ww. wystaw  oraz wydano broszurę  „Właściciele dóbr łaskich”. 

Oddano do konserwacji dokumenty papierowe: Księgę Główną Chorych Szpitala 

Powiatowego w Łasku z lat 1945-1946, dyplom S. Sałacińskiego z 1928 r., list majstrowski Leona 

Skotlewskiego z 1927 r., druk telegramu z 1934 r., dyplom pochwalny W. Kubika z 1939 r., list 

czeladniczy Józefa Podwysockiego z 1912 r., przybornik kosmetyczny oraz na zasadzie 

porozumienia zawartego z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej i przez Towarzystwo 

sfinansowane: świadectwo „4-ro klasowy zakład naukowy żeński Maryi Szczyglińskiej, książkę 

rzemieślniczo-czeladniczą Tadeusza Bulzackiego. 

Inne formy działalności Muzeum: 

• W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej pracownicy Muzeum  

brali udział w opracowaniu książki „Dwory, dworki oraz inne historyczne miejsca Łasku  

i okolic”. 

• Na stronie internetowej Muzeum prowadzono działalność kulturalno – edukacyjną 

poprzez udostępnienie fotografii, dokumentów oraz trzech wystaw, w tym dwóch,  

przygotowanych w oparciu o  własne zbiory i odbyła się wirtualna Noc Muzeów.  

• Zrezygnowano w maju z organizacji Nocy Muzeów, a środki przeznaczone na ten cel 

zostały przesunięte na tłumaczenie z języka idisz fragmentu książki „Izgor Book”.   
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• Na stronie internetowej MHŁ, w zakładce Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej 

kontynuowano zamieszczanie zdigitalizowanych archiwaliów w postaci miniatur  

i ich opisów. 

• W „Panoramie Łaskiej” zamieszczano artykuły o ciekawych archiwaliach oraz 

dotyczące bieżącej  muzealnej działalności i fotografie do kącika „Zdjęcie  

z historią”. 

• Muzeum współpracowało z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej, Biblioteką 

Pedagogiczną w Łasku, samorządem gminnym, miejscowymi przedszkolami, szkołami 

podstawowymi  i szkołami średnimi. 

Działania Punktu Informacji Turystycznej 

W 2021 r. Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 3 215 osób. Zorganizowano 4 wyjazdy do 

teatru (Teatr Powszechny i Teatr Muzyczny), oraz 10 wycieczek, w tym: 8 - Qesty,  2 - zwiedzanie 

miasta z przewodnikiem.  

We współpracy z TPZŁ w ramach projektu „Łódzcy globtroterzy” finansowanego z Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na PLUS” , zorganizowano  5 wycieczek po 

woj. łódzkim do Rogowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Łowicza, Łęczycy i Łodzi. 

Ze Stowarzyszeniem Harcerskim Grabia współorganizowano wycieczkę do Wrocławia na 

Jarmark Bożonarodzeniowy.   

Prowadzony był  na Facebooku Informacji Turystycznej cykl „Perełki regionu”.  

Systematycznie zamawiano suweniry związane z Łaskiem : magnesy,  długopisy, breloki, 

torby, kubki. Informacje promujące naszą działalność zamieszczaliśmy na stronie internetowej  

i facebooku, w sumie zamieściliśmy 32 takie informacje, otrzymały one 2142 wyświetlenia.  

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej wraz z filiami i Muzeum w 2021 r. Gmina Łask 

przeznaczyła kwotę 1 084 400,00 zł. 

Łaski Dom Kultury w Łasku (ŁDK) działa zgodnie z obowiązującym Statutem, przyjętym 

Uchwałą Nr XL/540/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie nadania statutu 

Łaskiego Domu Kultury. Jest samorządową instytucją kultury  działającą na podstawie ustawy  

z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Łaski Dom 

Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Łask 

pod numerem 2/2012 i posiada osobowość prawną. ŁDK posiada filię powstałą na bazie byłego 

Ośrodka Kultury w Kolumnie z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1.  

ŁDK wraz z Filią w Kolumnie w ramach swojej działalności statutowej w 2021 r. zorganizował:   

• 15 koncertów – uczestniczyło 1111 osób; 

• 8 wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych – uczestniczyło 1215 osób; 

• 5 wykładów – uczestniczyło 250 osób; 
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• 4 wystawy –  uczestniczyło 137 osób; 

• 4 pokazy teatralne – uczestniczyło 128 osób; 

• 2 seanse filmowe – uczestniczyło 94 osoby; 

• 5 warsztatów – uczestniczyło 114 osób; 

• 1 wieczór literacki – uczestniczyło  65 osób; 

• 1 festiwal muzyczny – uczestniczyło 53 osoby; 

• Finał WOŚP – uczestniczyło 207 osób; 

• Dzień Dziecka we współpracy z Kino Ino – uczestniczyło 100 osób; 

• Turniej szachowy – uczestniczyło 53 osoby; 

• Event ekologiczny na Światowy Dzień Ziemi –  uczestniczyło 62 osoby. 

 

Fot. Koncert poświęcony pamięci Grażyny Koziary (duet Jagoda Juźwin, Aleksandra Bruch). 
 

 

Fot. Otwarte Mistrzostwa Łasku w Szachach Szybkich. 
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 Fot. Event ekologiczny na Światowy Dzień Ziemi. 
 

 

 W 2021 roku Łaski Dom Kultury prowadził działania z zakresu edukacji kulturalnej w formie: 

1. Sekcji tanecznych:  

• Zespół tańca Współczesnego WENA (3 grupy wiekowe); 

• Dziecięcy Zespół Tańca ELFIKI (2 grupy wiekowe); 

• Dziecięcy zespół taneczny Puls; 

• Dziecięcy zespół taneczny Cheerleaderki; 

• Grupa Łaskie Tango; 

• Kurs tańca użytkowego. 

2. Sekcji plastycznych: 

• Pracownia plastyczna KOLEC (2 grupy wiekowe); 

• Pracownia plastyczna MALAGOWO (2 grupy wiekowe); 

• Pracownia plastyczna Kolorowe Kredki; 

• Pracownia kreatywna Zielona Szyszka. 

3. Sekcji muzycznych/wokalnych: 

• Studio piosenki SPÓŁKA z o.o.; 

• Nauka gry na instrumentach dętych; 

• Orkiestra Dęta; 

• Zajęcia wokalne Ad Libitum; 

• Chór Echo Leśne; 
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4. Sekcji teatralnych:  

• Teatr FOCUS; 

• Koło teatralne Koniec i Kropka. 

5. Pozostałe sekcje/sekcje interdyscyplinarne:  
 

• Sekcja szachowa (2 grupy zaawansowania); 

• Pracownia modelarska; 

• Kodowanie gier (2 grupy wiekowe); 

• Kodowanie na tablecie; 

• Robotyka (2 grupy wiekowe); 

• Pracownia Robotech. 

6. Sekcje Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:  

informatyczna, turystyczna, literacka, malarska, decoupage i robótki ręczne, taneczna, 
pływacka, nordic walking, lektorat języka angielskiego, zespół wokalny Canto Amici. 

 

Galeria z Fortepianem w 2021 roku funkcjonowała w normalnym wymiarze od września do 

grudnia. W kolejnych miesiącach prezentowane były następujące wystawy: „The Art of Rock II” – 

wystawa prac uczniów i absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny 

Kobro w Zduńskiej Woli, finisaż wystawy połączony był z koncertem zespołu VernissagE, „Mgła” – 

wystawa fotografii Janusza Ziarnika, „Łaski Spacer Fotograficzny” – wystawa fotografii 

uczestników projektu o tym samym tytule współorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Łaskiej, w związku z wystawą ukazał się folder okolicznościowy,  „Bomb(k)owe historie” – 

wystawa prac Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”. 

ŁDK aplikował w minionym roku do wielu programów grantowych, finalnie udało się wziąć 

udział w projektach:  

• Równać Szanse (Polsko – Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży); 

• Bardzo Młoda Kultura (Narodowe Centrum Kultury); 

• Sieć na Kulturę (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju); 

• Język wobec starości – szacunek w praktyce (Fundacja Forum 4 Czerwca); 

• Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - jeden z najgłośniejszych i najbardziej prestiżowych 

projektów przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury.  

Celem ostatniego projektu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności 

niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji 

kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez 

kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych 

i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.  Wśród 200 grantobiorców z całej Polski znalazł się 

Łaski Dom Kultury. Projekt pod nazwą Studio Kultura 2.0 spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony 
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Narodowego Centrum Kultury. W ramach dotacji (73.500 zł) zakupione zostanie wyposażenie do 

studia nagraniowego. Celem projektu jest realizowanie autorskich podcastów, nagrań z 

koncertów, a nawet profesjonalnych nagrań ścieżek audio i masteringu. Studio będzie miejscem 

otwartym  i dostępnym również dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Obecność działalności ŁDK w sieci cieszy się coraz większą popularnością. W 2021 r. 

odnotowano wzrosty zainteresowania treściami kreowanymi przez ŁDK, i tak:  

• Liczba odsłon strony internetowej - 37 528; 

• Liczba unikalnych użytkowników strony – 7989; 

• Zasięg fanpage’u na Facebooku - 104 168 użytkowników.  

Na działalność Łaskiego Domu Kultury w 2021 r. Gmina Łask przeznaczyła kwotę 1.307.749,41 zł. 

 

Zabytki  

Lista zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Łask wpisanych do 

rejestru zabytków woj. łódzkiego nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2020. Szczegółowe dane 

dot. zabytków znajdują się w Programie opieki nad zabytkami dla gminy i miasta Łask na lata 

2019-2022 przyjętym Uchwałą Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Łasku z 18 września 2019 roku.                          

We wrześniu 2021 roku przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad 

Zabytkami zgodnie z Zarządzeniem Nr 218/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17 września 2021 r. 

W listopadzie 2021 roku doszło do pożaru willi przy ul. Wojska Polskiego 26 w Łasku – Kolumnie 

(dz. ewid. nr 261, obręb 5), która była wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask. Stan 

obiektu po pożarze wskazywał duże uszkodzenie budynku, w wyniku czego znacznie utracił on 

wartości zabytkowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, zabytek ten został wyłączony z Gminnej Ewidencji Zabytków Zarządzeniem Nr 307/2021 

Burmistrza Łasku z dnia 21.12.2021 r.  

 

Promocja 

Działania promocyjne Gminy Łask w 2021 r. prowadzone były przez Urząd Miejski w Łasku 

oraz jednostki organizacyjne gminy działające w obszarze kultury, sportu i turystyki, tj.: Łaski Dom 

Kultury, Bibliotekę Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego oraz Centrum Sportu i Rekreacji.  

Wydarzenia odbywały się w miarę możliwości i w warunkach na jakie pozwalały obostrzenia 

związane z epidemią Covid-19.  

Główne działania promocyjne prowadzone w Urzędzie to przede wszystkim: strona 

internetowa www.lask.pl i www.facebook.com/GminaLask/, wydawanie miesięcznika Panorama 

Łaska i innych materiałów promocyjnych, współpraca z Telewizją Regionalną „Ósemka”  

i promowanie lokalnych wydarzeń, wydanie kalendarza ściennego.  

http://www.facebook.com/GminaLask/
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Z imprez ogólnodostępnych w 2021 r. odbyły się: 

• Piknik Rodzinny w Kolumnie,  z okazji zakończenia rewitalizacji Placu Szarych Szeregów; 

• kino na leżakach; 

• koncert galowy „Cisza dokoła” z okazji 120. rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia 

Kardynała Wyszyńskiego; 

• Kiermasz Świąteczny. 

 Fot. Koncert w Kolegiacie „Cisza dokoła”.  Fot. Piknik rodzinny w Kolumnie. 

 

Ze względu na ograniczenia sanitarne nie odbył się kolejny Jarmark Łaski jak i Festiwal Róż.      

Tak było też z Targami Turystycznymi „Na Styku Kultur” w Łodzi, w których Gmina Łask planowała 

swoje uczestnictwo, a z powodu epidemii zostały ostatecznie odwołane.    

Chcąc podtrzymywać tradycję związaną z hodowlą róż Gmina Łask zorganizowała                                 

13 czerwca 2021 r. „Kiermasz Różany” gdzie można było nabyć rośliny i produkty związane                      

z aranżacją ogrodu. Wydarzenie odbyło się we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Łaskiej 

Róży. 

 

Fot. Kiermasz Różany. 
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W miarę możliwości i reżimowych ograniczeń odbyły się poniższe uroczystości państwowe 

i patriotyczne:  

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 

• Rocznica Zbrodni Katyńskiej; 

• Rocznica Powstania Warszawskiego; 

• Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej; 

• Rocznica Agresji Sowieckiej; 

• Święto Niepodległości. 

Fot. Narodowe Święto Niepodległości – Plac 11 Listopada. 

 

 

Fot. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Placu Szarych Szeregów.  
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W II poł. 2021 r. rozpoczęto przygotowania organizacji obchodów Jubileuszu 600-lecia 

Nadania Praw Miejskich Łaskowi. 20 października 2021 r. Rada Miejska w Łasku podjęła Uchwałę 

Nr XXXV/468/2021, na mocy której rok 2022 ogłoszony został Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-

lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi. W listopadzie powołany został Komitet Honorowy 

Obchodów Jubileuszu, którego pierwsze posiedzenie odbyło się  6 grudnia 2021 roku w Łaskim 

Domu Kultury. Podczas posiedzenia przyjęty został  program obchodów, obejmujący wiele imprez 

i wydarzeń w trakcie całego 2022 r.  

  

Fot. Pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi. 

 

Chcąc uczcić ten ważny dla społeczności łaskiej jubileusz 6 grudnia 2021 gmina ogłosiła 

konkurs rzeźbiarsko – architektoniczny na opracowanie koncepcji projektu pomnika (rzeźby) pn. 

Ławeczka z Janem Łaskim.  Efektem końcowym konkursu będzie pomnik Kanclerza Wielkiego 

Koronnego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski Jana Łaskiego, umiejscowiony na Placu 

Dąbrowskiego w Łasku.  
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3. Sport, rekreacja i turystyka 

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (CSiR) jest jednostką organizacyjną Gminy Łask 

realizującą zadania gminy w zakresie upowszechniania i promowania kultury fizycznej. 

Na terenie Gminy Łask zlokalizowane są następujące obiekty sportowe i rekreacyjne 

zarządzane przez CSiR w Łasku: 

• pływalnia kryta przy ul. Szkolnej 2; 

• stadion z dwoma boiskami piłkarskimi z trybunami na 500 msc. przy ul. Armii Krajowej 5a; 

• kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolne; 

• kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej 2B; 

• skatepark w Orchowie wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw oraz terenem 

zrekultywowanym po byłym składowisku odpadów  wraz z ciągami pieszo-

edukacyjnymi i rowerowymi; 

• kąpielisko miejskie przy ul. Armii Krajowej 75; 

• siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej; 

• teren rekreacyjny nad stawem  w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a; 

• teren rekreacyjny w Łasku przy ul. Narutowicza 28 - wynajęty przez UMKS KORAB Łask na 

prowadzenie zajęć treningowych oraz organizowanie turniejów   sportowych. 

Do podstawowych zadań jednostki  należy: 

konserwacja i zabezpieczenie właściwej eksploatacji podległych jej obiektów 

i znajdujących się na nich urządzeń sportowych. Na wszystkich obiektach prowadzone są 

regularne prace administracyjne i porządkowe, a bieżące działania remontowe mają na celu 

poprawienie jakości funkcjonowania i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Wszystkie 

obiekty zarządzane przez CSiR przechodzą systematycznie obowiązkowe przeglądy techniczne 

oraz objęte są ubezpieczeniem OC. 

udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej dla grup zorganizowanych,  

ze szczególnym uwzględnieniem szkół, klubów sportowych i instytucji społecznych 

a także firm i organizatorów imprez sportowych.  

W sezonie letnim 2021 r.  CSiR było organizatorem kąpieliska miejskiego nad zalewem 

Zajączek. Ratownicy WOPR pełnili dyżury  podczas całego sezonu kąpielowego, tj.   26.06 - 

29.08.2021 r.  

W  związku z trwającą epidemią  SARS-CoV-2  i wprowadzonymi ograniczeniami w sferze 

sportu, obiekty zarządzane przez CSiR nie mogły być należycie wykorzystane zgodnie 

ze swoim przeznaczeniem. Wdrożono w życie i przestrzegano wszystkie przepisy i zalecenia 

w sprawie  wprowadzenia ograniczeń, nakazów i zakazów oraz obostrzeń sanitarnych  
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w obiektach sportowych. Z tych też powodów odbyło się znacznie mniej imprez sportowych czy 

rekreacyjnych. 

W 2021 r. CSiR  było organizatorem lub współorganizatorem:  

• Rozgrywek piłkarskich - A  i  B klasy seniorów, liga okręgowa trampkarzy, młodzików, 

orlików; 

• Zajęć sportowo-rekreacyjnych pod hasłem „Aktywne wakacje 2021”, jak:                          

turnieje w piłce nożnej, siatkówce plażowej, streetballu oraz tenisie ziemnym na 

boiskach Orlik w Łasku i  w Kolumnie oraz imprezy plenerowe dla dzieci i młodzieży  pn. 

„Letnie wibracje” na boiskach Orlik w Łasku i w Kolumnie. 

 

Fot. Rozgrywki piłkarskie – „Aktywne wakacje 2021”.  

  

Fot. „Letnie Wibracje” na boiskach Orlik.  
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Na działalność prowadzoną przez CSiR w Łasku w 2021 r. Gmina przeznaczyła budżet   

w wysokości 1.945.907,06 zł,  w tym na  inwestycję 46.274,68 zł ( zakup wiat ze stołami i ławami 

wraz z montażem na terenie skateparku w Orchowie. 

  
Fot. Wiaty rekreacyjne na skateparku. 

 

Obok działalności CSiR ważne miejsce zajmują kluby sportowe, które przy wsparciu  Gminy 

Łask realizują szereg ważnych przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej.   

W 2021 r. z budżetu Gminy Łask przeznaczono kwotę 203.900 zł na wsparcie działań klubów 

sportowych, z czego: 188.500 zł na szkolenie,  przygotowanie i udział w zawodach  oraz 15.400 zł 

na organizację  imprez sportowych.   

Najliczniejszą  grupę korzystającą ze wsparcia finansowego gminy w roku 2021 nadal 

stanowiły kluby sportowe działające w dyscyplinie piłki nożnej  - 6 klubów. Seniorzy uczestniczyli 

w rozgrywkach A klasy (3 kluby) oraz B klasy (2 kluby). Drużyny  młodzieżowe brały udział  w 

rozgrywkach okręgowych  w kategoriach: Żak, Orlik, Młodzik oraz w zawodach  

i turniejach regionalnych, wojewódzkich czy ogólnopolskich.  

W zakresie piłki siatkowej – żeńskiej  funkcjonował  1  klubu, którego drużyna seniorska  

uczestniczyła w pierwszym kwartale 2021 r. w rozgrywkach  II ligi kobiet w halowej piłce siatkowej.  

Drużyny młodzieżowe  brały udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim  

i ogólnopolskim w kat.  kadetek,  młodziczek, juniorek oraz minisiatkówki. Zawodniczki klubu  

uczestniczyły także w rozgrywkach plażowej piłki siatkowej.  

W zakresie sztuk walki - 2 kluby, które uczestniczyły w zawodach rangi wojewódzkiej, 

ogólnopolskiej,  Mistrzostwach  Polski , Europy. 

Pozostałe dyscypliny sportowe jakie uzyskały wsparcie w roku 2021  to pływanie – 1 klub 

 oraz modelarstwo lotnicze i kosmiczne – 1 klub.  

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Łask odnosiły  sukcesy w rywalizacji sportowej.  

Ważniejsze osiągnięcia 2021roku to:  

• zawodnicy ŁLKSW  podczas  Grand Prix Polski w Kickboxingu wywalczyli 12 medali  

(5 złotych, 2 srebrne oraz 6 brązowych); 
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• Julia Marciniak  zawodniczka ŁLKSW zdobyła brązowy medal podczas Mistrzostw Europy 

WAKO Kickboxing Championships; 

• 9 medali dla zawodników ŁLKSW w IV Świętokrzyskim Turnieju Kickboxingu Low Kick  

i Kick Light; 

• 3 złote medale  zawodników MUKS Wodnik w Otwartych Mistrzostwach Okręgu 

Łódzkiego; 

• udział zawodników MUKS Wodnik w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 

14 latków oraz Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17-18 lat; 

• 3 pierwsze  miejsca, 1drugie oraz 3 trzecie  miejsca zajęli zawodnicy KMLiK ŁDK podczas 

ogólnopolskich zawodów Młodzi Modelarze -Lotnicy na Start; 

• drużyna ŁMLKS „Łaskovia” zdobyła  Wicemistrzostwo  Województwa Łódzkiego Juniorek  

• organizacja w Łasku  przez ŁMLKS „Łaskovia” Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

w piłce siatkowej  realizowanej w ramach XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

w sportach Halowych -  Łódzkie 2021.  

W 2021 r. na terenie Gminy Łask odbyły się m.in. poniższe imprezy sportowe :  

• Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej Łask 2021; 

• Zawody Eliminacyjne do Pucharu Polski Modeli halowych A-6 i  A-6 /M o puchar 

Burmistrza Łasku; 

• Ogólnopolskie Turnieje Piłki Siatkowej i Minisiatkówki w kategoriach:  kadetek,  

młodziczek, czwórek, trójek i dwójek; 

• Turniej piłki nożnej rocznika 2012 – „Funinio Cup 2021”. 

     Fot. ŁLKSW podczas IV Świętokrzyskiego turnieju kickboxingu Low Kick i Kick Light. 
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Fot. Zawodnicy UMKS Korab Łask  rocznik 2013/2014. 

Fot. Drużyna MULKS Łask rocznik 2010/2011. 
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Fot. Turniej Łaskovia Olimp CUP. 

 

Trwająca w 2021 r. epidemia Covid-19 dotykała także branżę turystyczną, choć dzięki 

specyfice tego obszaru aktywności, w łagodniejszych okresach epidemii mogliśmy korzystać  

z dobrodziejstw natury i podziwiać piękno otaczającej nas przyrody, a także  korzystać  

z innych atrakcji napotykanych na lokalnych szlakach turystycznych.  

W 2021 r. mieszkańcy naszej gminy otrzymali zmodernizowany Szlak rowerowo-pieszy osad 

młyńskich nad Grabią. W celu oznakowania szlaku gmina Łask zakupiła tablice informacyjne i 26 

znaków.  Pierwsza tablica dwustronna znajduje się w Kolumnie na rondzie przy stacji PKP. 

Przedstawia opis pętli zachodniej i środkowej z opisem miejsc zabytkowych 

 i regulaminem szlaku rowerowo-pieszego Osad Młyńskich nad Grabią. Druga tablica  

w Zielęcicach przedstawia historię Młyna w Zielęcicach i wspomnienie o Jarosławie Iwaszkiewiczu 

oraz  poecie z Łasku – Światopełku Karpińskim. Trzecia tablica ustawiona przy „Chacie prababci” 

przedstawia tradycje młynarskie miasta Łask i opisuje historię trzech młynów: UTRATA, 

ŁASZKIEWICZA i ŁĘTKÓW oraz informacje o hodowli karpia z Grabi  

z Gospodarstwa Rybackiego „Nad Grabią” z byłej osady Nowy Młyn. 
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Fot. Jedna z tablic Szlaku rowerowo-pieszego osad młyńskich nad Grabią. 

 

Mieszkańcy Łasku mogli wziąć udział w wycieczkach organizowanych po terenie 

województwa łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego „Łódzkie 

na Plus”. Miejsca, do których odbyły się wycieczki to: Rogów, Okrąglica Tomaszowska, Łowicz, 

Łęczyca i Łódź. Projekt realizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej.  

Fot. Wycieczki po województwie łódzkim. 
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W dalszym ciągu niesłabnącym zainteresowaniem miłośników turystyki cieszą się Questy. 

Najpopularniejsze z udostępnianych 36 tras są:  

• Historia Łasku w tablicach ujęta; 

• Wiele miejsc jedna historia Śladami łaskich Żydów; 

• Śladami rodu Łaskich po parku miejskim; 

• Spacerek z Januszem po Kolumnie; 

• Z Grażyną po Łasku; 

• Ukryte Młyny Grabi. 

 

4. Ochrona zdrowia  

Na terenie naszej gminy funkcjonuje podmiot leczniczy, dla którego Gmina Łask jest 

podmiotem tworzącym tj. Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku (GPZOZ),  

w skład którego wchodzą 4 odrębne przychodnie: 2 na terenie miasta i 2 na terenie wiejskim. 

GPZOZ zapewnia opiekę zdrowotną pacjentom w nim zadeklarowanym i innym 

w ostrych przypadkach z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w Karcie Pacjenta. 

Ponadto w ramach umów, jako podwykonawca, wykonuje dla innych przychodni badania 

laboratoryjne, usg i rtg. 

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarzy GPZOZ w 2021 r. wynosiła  21 678,  

do pielęgniarek - 21 841, do  położnych – 12 333, do pielęgniarek szkolnych – 3463 uczniów. 

W 2021 r. udzielono i wykonano: 

• 96 729 porad i  7 771 teleporad; 

• 819 badań usg jamy brzusznej; 

• 488 usg serca; 

• 326  usg tarczycy; 

• 3255 badań ekg; 

• 397 holterów; 

• 7640 badań rtg (3978 – dla pacjentów własnych oraz 3662 – dla pacjentów obcych);  

• 32 spirometrie.  

W GPZOZ podobnie jak w roku poprzednim było zatrudnionych 14 lekarzy na umowę 

 o pracę oraz 3 lekarzy specjalistów (kardiolog, radiolog, endokrynolog), oraz 23 pielęgniarki  

i położne, tj. o 1 więcej niż w 2020 r.  

W 2021 r. GPZOZ realizował dwa programy profilaktyczne: program układu krążenia oraz 

program profilaktyczny gruźlicy. Niezadawalająca jest jednak niska zgłaszalność pacjentów.  



92 

 

Rok 2021 był kolejnym rokiem epidemii COVID-19. W okresach kolejnych fal epidemii  Ilość 

pacjentów zgłaszających się do lekarzy sięgała 60 - 70 dziennie, do każdego lekarza.  

Lekarze dostosowywali swoją pracę do  tzw. pacjentów „covidowych”, jednocześnie 

zajmując się pacjentami z dolegliwościami leczonymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.   

W odpowiedzi na akcję szczepień przeciw COVID – 19, GPZOZ zorganizował punkt 

szczepień, w którym w okresie od 26 stycznia 2021 r.  do 31grudnia 2021 r. wykonano 10 294 

szczepienia, z tego:  

• I dawek było 4217; 

• II dawek było 4095; 

• III dawek było 1982. 

W 2021 r. zakupiono dodatkowe wyposażenie do pracowni rehabilitacji (w tym stół  

i aparat do trakcji, stół rehabilitacyjny do masażu, lampę solux, krzesło do masażu i inny drobny 

sprzęt). Dużym przedsięwzięciem było kupno nowego cyfrowego aparatu RTG AERO oraz 

wymiana serwera. Dodatkowo wymieniono i dokupiono sprzęt administracyjny tj. komputery, 

drukarki, ups-y, switche, monitory – niezbędne do codziennej pracy i do wdrożenia 

EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej). Wszystkie zakupy zostały dokonane dla 

prawidłowego funkcjonowania GPZOZ w Łasku. 

Fot. Nowy aparat RTG. Fot. Stół rehabilitacyjny do masażu.  
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5. Gospodarka komunalna 

5.1. Infrastruktura drogowa 

Sieć drogowa na terenie Gminy Łask składająca się z dróg o charakterze krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym liczy łącznie nieco ponad 302 km, tak jak w roku 2020,                     

z tego: drogi krajowe ~7 km, drogi wojewódzkie ~ 40 km, drogi powiatowe ~ 55 km oraz  

drogi gminne ~200 km. 

W ewidencji dróg gminnych, na koniec 2021 r. znajdowało się 199,88 km dróg gminnych,                

z czego drogi utwardzone (bitumiczne oraz z kostki betonowej) stanowiły ok. 42% a drogi 

gruntowe ( w tym utwardzone tłuczniem) - ok. 58 %.  

Drogi gminne w granicach administracyjnych miasta - 41,599 km,  z tego:   

• 22,749 km dróg bitumicznych (54,7%); 

• 3,364  km dróg z nawierzchnią z kostki betonowej; 

• 15,486 km dróg gruntowych (w tym utwardzone tłuczniem. 

Drogi gminne na terenach wiejskich - 158,281 km, z tego:  

• 56,826 km dróg bitumicznych ( 35,9%); 

• 1,039 km dróg z nawierzchnią z kostki betonowej; 

• 100,416 km dróg gruntowych (w tym utwardzone tłuczniem). 

Ponadto infrastruktura drogowa na terenie gminy to:  

• chodniki o długości – 18,74 km (z tego:  13,706 km w mieście i 5,034 km  na terenach 

wiejskich); 

• ścieżki rowerowe o długości 9, 36 km  (z tego: 1,0 km przy drogach gminnych, 6,36 km 

przy drogach powiatowych i 2 km przy wojewódzkich). 

W 2021 r. wykonywano inwestycje drogowe o łącznej długości 4,978 km, co pozwoliło na 

sukcesywne niwelowanie różnicy dróg o nawierzchni gruntowej do bitumicznych, z tego: 

• 0,229 km - przebudowa dróg miejskich: ul. A. Mickiewicza - B. Prusa w Łasku; 

• 4,749 km - przebudowa dróg na ternach wiejskich: 

w Kolonii Bałucz – 2,580 km, w Anielinie - 0,909 km, w Karszewie - 0,943 km,  

oraz we Wronowicach ul. Jastrzębia -  0,317 km.  
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Fot. Modernizacja - ul. Mickiewicza.  Fot. Modernizacja – ul. Prusa.  

  

 

5.2. Oświetlenie uliczne 

W 2021 r. w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego wykonano: 

• Zakup i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED oraz wymianę 

wysięgników; 

• Wymianę uszkodzonego kabla ziemnego oraz montaż przewodów linii napowietrznej  

oświetlenia ulicznego; 

• Zmianę sposobu zasilania oświetlenia ulicznego; 

• Zakup iluminacji świątecznej: Fotoramka z Aniołem  - Plac 11 Listopada, Choinka 

aluminiowa LED oraz ozdoby na słupy - Plac Szarych Szeregów. 

W 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego w Gminie Łask wykonano: 

1. Budowę oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową :  

• Wydrzyn - dł. 90 m, montaż 2 słupów oświetleniowych, 3 opraw oświetleniowych LED; 

• Łopatki - dł. 242 m, montaż 4 słupów i 4 opraw oświetleniowych LED; 

• Stryje Księże - dł. 208 m, montaż 5 słupów i 5 opraw oświetleniowych LED; 

• Wronowice - dł. 477 m, montaż 10 słupów i 10 opraw oświetleniowych LED; 

• Gorczyn - dł. 540 m, montaż 11 słupów i 11 opraw oświetleniowych LED; 

• Orchów - dł. 840 m, montaż 18 słupów i 18 opraw oświetleniowych LED; 

• Łask, ul. Bohaterów Września - dł. 462 m, montaż 10 słupów i 10 opraw oświetleniowych 

LED; 

• Łask, ul. Borowikowa i Szkolna - dł. 223 m oraz napowietrzna linia dł. 196 m , montaż 

4 słupów, 9 opraw oświetleniowych LED. 

2. Napowietrzną  linię oświetlenia ulicznego: 

• Kolonia Bilew - dł. 1150 m, montaż 22 opraw oświetleniowych LED; 

• Łask, ul. Łąkowa - dł. 136 m , montaż 4 słupów, 3 opraw oświetleniowych LED.     
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Na koniec 2021 r. oświetlenie uliczne składało się z 3830 punktów. Nie zmieniła się ilość oświetlenia 

sodowego i rtęciowego . Nowe punkty świetlne, które pojawiły się w ubiegłym roku to 23 szt. 

oświetlenia LED.   

Ponadto 644 punkty świetlne znajdują się na Placu 11 Listopada w Łasku, w tym 593 punkty LED.  

Corocznie w okresie świąt Bożego Narodzenia Plac 11 Listopada i przyległe ulice rozświetla 

iluminacja świąteczna składająca się  z 43 elementów oraz zakupionej w ubiegłym roku 

aluminiowej fotoramki. W 2021 r. Plac Szarych Szeregów został upiększony choinką aluminiową  

o wysokości 5 m oraz 5 elementami świetlnymi na słupach. 

5.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Sieć wodociągowa na koniec 2021 r. liczyła  244,6898 km,  w tym w mieście 76,0035 km 

z 6 688 przyłączami.  W trakcie 2021 r. została rozbudowana o 0,773 km i 111 szt. przyłączy.  

W ubiegłym roku najwięcej nieruchomości przyłączyło się do sieci wodociągowej w: Kolumnie 

+21 szt., Ostrowie  +17 szt., Woli Łaskiej +11 szt.  

Sieć kanalizacyjna na koniec 2021 r. wynosiła 118,3401 km, w tym na terenie aglomeracji 

Łask obejmującej również Wolę Łaską, Ostrów, Wiewiórczyn i Orchów – 95,7 km  

z 3.214 przyłączami. W 2021 r. została rozbudowana o 5,3382 km i 109 przyłączy.  

W ubiegłym roku najwięcej przyłączy do kanalizacji powstało w : Kolumnie +54 szt., Wronowicach 

+21 szt., Ostrowie +14 szt. i Woli Łaskiej +11 szt.   

 

Tabela nr 28. Wykaz sieci wodociągowej na terenie Gminy Łask 

SUW Miejscowość sieć 
2021 rok Przyłącza 

razem [km] Szt. 

SUW Ostrów 

Łask + Kolumna 

magistralna 14,2000 

3240 

rozdzielcza 61,8035 

Wola Łaska + Mauryca 

magistralna 1,2610 

 

rozdzielcza 0,1370 

Teodory 

rozdzielcza 

5,5970 147 

Ostrów 8,4536 293 

Orchów 8,7603 257 

Wiewiórczyn 6,0000 196 

Wronowice 9,6898 244 

Podłaszcze 1,2000 46 

Wronowice-Anielin 1,7020 

 

Wronowice-ul. Ogrodowa 0,3600 

Wola Łaska 3,8546 
186 

 Wola Łaska-Teodory 0,9812 

Gorczyn 5,5645 203 
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Łopatki 8,5891 189 

Mauryca 2,8000 50 

Sięganów 7,6583 62 

Zielęcice 5,5610 112 

RAZEM 

magistralna 15,4610 

 

5225 
rozdzielcza 138,7118 

Ogółem 154,1728 

SUW Bałucz 

Bałucz+Kolonia Bałucz+Ulejów 

+Wincentów+Młynisko, Wola Bałucka 

rozdzielcza 

9,1120 146 

Stryje Księże+Jabłonki 3,1270 73 

Wola Stryjewska 7,0000 54 

Wydrzyn+Anielin 10,5000 213 

Borszewice+Osiny 7,8000 126 

Budy Stryjewskie+Stryje Paskowe+Karszew 10,000 103 

Remiszew+Wreszczewice 11,7000 170 

Remiszew+Budy Stryjewskie 1,9740  

Wrzeszczewice+Karszew 0,9960  

Anielin-Krzucz 4,8160 42 

Razem  67,0250 927 

SUW Okup 

Okup+Mikołajówek+Kolonia Bilew 

rozdzielcza 

12,6000 290 

Kopyść 4,0950 127 

Wola Bałucka 2,9000 69 

Orchów Wesółka 0,5000 4 

Grabina+Kopyść+Okup Wielki 3,3970 23 

RAZEM  23,4920 513 

Zakup wody gmina 

Wodzierady 

Rembów rozdzielcza 0,7860 23 

RAZEM  0,7860  

SUW-y +Wodzierady 

sieć magistralna 15,4610  

sieć rozdzielcza 230,0148  

RAZEM 245,4758  

Same SUW-y 

sieć magistralna 15,4610  

sieć rozdzielcza 229,2288  

RAZEM 244,6898 6688 
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Tabela nr 29. Wykaz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łask 

 Sieć Kanalizacja [km] Przyłącza (szt.) 

Łask + Kolumna 

ogólnospławna 1,3 

 

2244 
sanitarna 63,81188 

tłoczna 4,3586 

Gorczyn sanitarna 1,16242 12 

Kopyść 
sanitarna 1,7435 

76 
tłoczna 0,673 

Wola Łaska 
sanitarna 8,85389 

146 
tłoczna 0,16635 

Ostrów sanitarna 2,3871 132 

Orchów 
sanitarna 8,27192 

175 
tłoczna 0,5409 

Wiewiórczyn sanitarna 6,01232 175 

Wronowice 
sanitarna 5,34432 

185 
tłoczna 1,62147 

RAZEM  

ogólnospławna 1,3  

sanitarna 97,58735  

tłoczna 7,36032  

OGÓŁEM  118,3401 3 214 

 

5.4. Ciepłownictwo 

W 2021 r. PEC Spółka z o.o. wykonała modernizację sieci ciepłowniczej na Osiedlu 

Przylesie. Inwestycja polegała na likwidacji systemu czteroprzewodowego i budowie sieci 

dwuprzewodowej z indywidualnymi wymiennikami ciepła. Wybudowano 1,308 km nowej sieci 

preizolowanej oraz 28 dwufunkcyjnych wymienników ciepła.  

 

Tabela nr  30. Wskaźniki dot. gospodarki cieplnej PEC  

Wskaźnik  2020 

rok 

2021 

rok 

Ilość kotłowni (szt.): 
- zasilane węglem  kamiennym 

- zasilane gazem ziemnym  

 

 

4 

5 

 

4 

5 

Liczba obiektów podłączonych) szt. 
 

168 

 

 

164 

 

Długość sieci ciepłowniczej (km) 
  

 

12.410 

 

11.758 

Wielkość sprzedaży ciepła na potrzeby CO i CWU: 
- CO (GJ) 

- CWI 9GJ)  

 

69.488,22 

29.975,81 

 

 

79.896,71 

29.724,23 
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5.5. Gospodarka odpadami 

W 2021 r. Gmina Łask obejmowała systemem odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem cmentarzy.  

System selektywnego zbierania odpadów komunalnych składa się z dwóch filarów:  

I filar – „ u źródła powstawania”, tj. na terenie nieruchomości zamieszkałych obejmuje:  

• odpady komunalne zmieszane (pozostałości po segregacji); 

• metale i tworzywa sztuczne; 

• papier; 

• szkło mieszane; 

• bioodpady. 

II filar - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Lutomierskiej 2 w Łasku.  

W ramach uiszczonej opłaty właściciele nieruchomości mogli przekazać do PSZOK  

następujące rodzaje odpadów komunalnych: odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 

1,1 m3 rocznie od gospodarstwa domowego/nieruchomości/lokalu mieszkalnego, odpady 

zielone trawa, liście), chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, a także szkło białe i kolorowe oraz opakowania z metali 

 i tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, 

przeterminowane leki, odzież i tekstylia oraz papier i tekturę.  

Tak jak corocznie również w 2021 r. Gmina Łask zorganizowała zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych w systemie akcyjnym tzw. „wystawka”. W ramach prowadzonej akcji 

mieszkańcy mogli oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 

metale, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory.  Podczas zbiórki w terminie 15 kwiecień  – 

12 maj 2021 r. i zebrano łącznie 381,9400 Mg odpadów.  

Dodatkowo mieszkańcy przez cały rok mogą samodzielnie dostarczać do punktów 

aptecznych przeterminowane leki oraz do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności 

publicznej - zużyte baterie.  

W 2021 r. mieszkańcy mieli też możliwość zamówienia dodatkowych usług, tj: 

• użyczenia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na okres, co najmniej 

6 miesięcy – skorzystało 43 właścicieli nieruchomości; 

• jednorazowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – skorzystało 

5 właścicieli nieruchomości; 

• zakup worka na określony rodzaj odpadów -  zakupiono 59 szt. worków. 
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Na dzień 31.12.2021 r. złożono 6384 deklaracji przez właścicieli nieruchomości,  w tym:  

• 5 632 deklaracje z nieruchomości zamieszkałych; 

• 752 deklaracje z nieruchomości niezamieszkałych. 

W 2021 r. z terenu Gminy Łask zebrano 11.760,9013 Mg odpadów, w tym: 

z nieruchomości odebrano 10.685,1713 Mg i 1.075,7300 Mg z PSZOK. 

Koszty i wydatki poniesione przez Gminę Łask w 2021 r. na obsługę systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi to 6.902.212,19 zł. 

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r. wyniosły   
7.053.961,34 zł, z tego: 

• z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.014.070,58 zł; 

• z tytułu kosztów doręczonych upomnień – 29.465,07 zł; 

• z tytułu odsetek od należności – 10.425,69 zł. 

Od 1 kwietnia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od jednej osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość, a w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny 50,00 zł.  

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w wysokości                 

1 zł miesięcznie od nieruchomości jednorodzinnej. 
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6. Utrzymanie zieleni                    

W 2021 r. dla zachowania w odpowiednim stanie terenów zieleni będących pod opieką 

Gminy Łask dokonano zakupów i zrealizowano następujące prace: 

• zakupiono worki i rękawiczki do prac pielęgnacyjnych; 

• zakupiono 7 szt. krat pod drzewa i 3 szt. z nich zamontowano na Pl. 11 Listopada; 

• zakupiono i posadzono 35 szt. drzew, 7 szt. krzewów i 38 szt. bylin oraz 600 szt. roślin 

cebulowych; 

• zakupiono środki ochrony roślin przeciw szkodnikom i chorobom grzybowym; 

• zakupiono spray do zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew; 

• wykonano dokumentację: inwentaryzację drzew i krzewów na terenie zabytkowego 

Parku Miejskiego w Łasku; 

• wykonano serwis jesienny systemu nawadniającego na Pl. Szarych Szeregów; 

• wykonano naprawę zniszczonego systemu nawadniającego Ogrodu Różanego. 

Ponadto zrealizowano projekt „Sołectwo na plus” w Okupie Małym dofinansowany                                  

z Województwa Łódzkiego, w ramach którego zakupiono: 225 kg nasion traw, 40 szt. roślin i 40 szt. 

etykiet do ich oznaczenia, 2 szt. ławek ogrodowych, włókninę oraz obrzeże ogrodowe i szpilki do 

mocowania w celu wykonania nasadzeń roślin, a także ziemię i korę.   

Wartość projektu 11.859,99 zł. 

W ramach  zawartej umowy na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta 

i Gminy Łask realizowano następujące prace: 

1. w ramach ryczałtu wykonywano: 

• na Ogródku Jordanowskim: bieżące oczyszczanie terenu, drobne prace porządkowe, 

pielenie nasadzeń, koszenie, usuwanie odrostów przy pniach drzew, usuwanie 

obumarłych roślin, oczyszczanie alejek, pielęgnacja nasadzeń, oprysk róż. 

• na Pl. 11 Listopada: bieżące oczyszczanie terenu, drobne prace porządkowe, pielenie 

rabat, zbieranie zanieczyszczeń, podlewanie rabat, usuwanie odrostów przy pniach. 

• w Parku  Miejskim: bieżące oczyszczanie terenu, drobne prace porządkowe, mycie 

ławek, pielęgnacja nasadzeń, koszenie, usuwanie odrostów przy drzewach, usuwanie 

obumarłych roślin, grabienie liści, odśnieżanie alejek, zbieranie drobnych 

zanieczyszczeń i gałęzi, pielenie alejek i rabat. 

2. w ramach zleceń wykonano: 

• cięcia sanitarno-formujące drzew  (424 szt.); 

• nawożenie rabat różanych (1 824 m²); 

• wycinkę drzew (80 szt.); 

• usuwanie złomów (15 szt.); 

• koszenie terenów reprezentacyjnych (161 272 m²); 
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• koszenie terenów zieleni oraz pasów zieleni przy ulicach miasta (392 760 m²); 

• koszenie pozostałych działek gminnych (1 100 m2); 

• nasadzenia 35 szt. drzew, 7 szt. krzewów i 38 szt. bylin oraz 600 szt. roślin cebulowych; 

• oprysk rabat różanych środkami ochrony roślin (3 648 m2); 

• formowanie żywopłotów (594 mb). 

W 2021 r. na utrzymanie terenów zieleni wydatkowano z budżetu gminy kwotę 457.123,00 zł 
 

W 2021 r. nie zaszły zmiany w dziedzictwie przyrodniczym Gminy Łask. W dalszym ciągu 
istniejące form ochrony przyrody to: 

1. Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe: „Dolina Grabi”  i „Kolumna Las” 

2. Obszar Natura 2000 

3. Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi  

4. Pomniki Przyrody: 

• 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 Gwiaździsty) – 1 dąb szypułkowy „Janusz”. 

                        Fot. Dąb „Janusz” na Placu Gwiaździstym w Łasku. 

W 2021 r. w związku z wycinką drzew:  

• przyjęto i rozpatrzono 55 wniosków na usunięcie drzew oraz wystąpiono z 34 wnioskami 

na usunięcie drzew do Starostwa Powiatowego w Łasku 

• przyjęto 430 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i 48 zgłoszeń złomów i wywrotów od osób 

fizycznych oraz dokonano oględzin w terenie. 



102 

 

7. Współpraca z samorządami wiejskimi 

W 2021 r. Gmina Łask kontynuowała współpracę z samorządami wiejskimi m.in. poprzez  

bieżące utrzymywanie świetlic wiejskich i domów ludowych mających szczególne znaczenie dla 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, są to: 

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 Bałuczu; 

11. Świetlica wiejska w budynku OSP w Teodorach.  

Obiekty te  są wykorzystywane na bieżące potrzeby sołectw, a dodatkowo także na 

podstawie zarządzenia Burmistrza Łasku określającego warunki i zasady korzystania ze świetlic 

wiejskich i domów ludowych są wynajmowane na potrzeby lokalnej społeczności. Z uwagi na 

trwającą epidemię COVID 19 korzystający z obiektów byli zobowiązywani do przestrzegania                      

i stosowania aktualnych wytycznych dot. zgromadzeń i imprez.  

W 2021 r. na bieżące utrzymanie budynków świetlic i domów ludowych przeznaczono                              

z budżetu gminy 92.000,00 zł (w 2020 r. – 90.422,38 zł). 

Środki te skierowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia 

ścieków, coroczne przeglądy obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia oraz 

wykonywanie prac porządkowych i koszenia terenów wokół placów zabaw i niektórych 

budynków. Gmina ponosi koszty związane z zakupem materiałów budowlanych, wyposażenia 

oraz zleca wykonywanie prac, których mieszkańcy nie są wstanie wykonać we własnym zakresie.  

W 2021 r. kontynuowano, rozpoczęte w 2020 r. zadanie „ Remont budynku OSP w Teodorach dla 

potrzeb świetlicy wiejskiej”. Wykonano malowanie pomieszczenia sali głównej, generalny remont 

kuchni oraz przedsionka  na łączną  kwotę 111.019,30 zł. W 2022 r. wykonano również generalny 

remont łazienek na kwotę 26.000,00 zł.  

Całkowity zakres remontu obejmujący wykonanie nowej instalacji elektrycznej, posadzek, 

nowego sufitu podwieszanego, położenie gładzi i malowanie w sali głównej, wymianę stolarki 

okiennej – szt. 4  i  drzwiowej - szt. 1, remont łazienek  wyniósł 254.559,30 zł. Zadanie wykonano ze 

środków budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego.  
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Należy zauważyć duże zaangażowanie mieszkańców w wykonywany remont, którzy część prac 

wykonywali we własnym zakresie.   

Dodatkowo, dla dopełnienia powyższego zadania, w 2021 r. pozyskano środki z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi w formie dotacji celowej z programu „Sołectwo na plus”, 

przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów 

lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, co pozwoliło na wykonanie projektu pn. 

„Wyposażenie nowo remontowanej kuchni w sprzęt gastronomiczny na potrzeby działalności 

Koła Gospodyń Wiejskich w Teodorach”. W ramach zadania zakupiono zlew  

2-komorowy, spryskiwacz z baterią stołową i wylewką, basen, stół z półką, stół z szafką, stół  

2-półki, wózek kelnerski oraz taboret gazowy. Całkowity koszt zadania wyniósł 9.962,60 zł.  

Powyższe przedsięwzięcia zaowocowały oddaniem dla społeczności lokalnej obiektu  

w nowoczesnym standardzie, co pozwoli na organizację wielu wydarzeń dla mieszkańców  

i wpłynie pozytywnie na budowanie więzi społecznych.  W dniu 20 listopada 2021 r. odbyło się 

oficjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej sołectwa Teodory oraz nowej siedziby Koła Gospodyń 

Wiejskich w Teodorach. 

 Fot. Świetlica w Teodorach - wyposażenie kuchni KGW.   
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Ponadto w 2021 r. zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:  
 

• w Domu Ludowym w Sięganowie zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja Domu 

Ludowego w Sięganowie”, w ramach którego na części dachu o pow. 160 m² 

wykonano nowe pokrycie dachowe blachą trapezową, obróbki dekarskie  

i orynnowanie oraz nowy sufit z płyt ARMSTRONG, instalację elektryczną do punktów 

świetnych wraz z ociepleniem. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. Całkowity 

koszt zadania – 141.998,93 zł. 

• za Domem Ludowym w Łopatkach realizowano zadanie pn. „Budowa placu zabaw                  

w Łopatkach”. W ramach inwestycji wybudowano plac zabaw, na którym zmontowano 

obrzeża bezpieczne, bujak jednoosobowy, huśtawkę bocianie gniazdo, zjeżdżalnię, 

tablicę regulaminową i ławkę z oparciem. Zadanie zrealizowano ze środków własnych, 

w tym środków funduszu sołeckiego. Całkowity koszt zadania -  34.290,00 zł. 

• za Domem Ludowym w Kopyści zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu 

za Domem Ludowym w Kopyści”. W ramach inwestycji opracowano dokumentację 

projektowo-kosztorysową, która obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, 

altany (wiaty) do grillowania oraz boisko do piłki siatkowej. Zadanie zrealizowano ze 

środków funduszu sołeckiego. Całkowity koszt zadania – 16.963,00 zł. 

                     Fot. Plac zabaw za Domem Ludowym w Łopatkach. 
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• przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie zrealizowano zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w Remiszewie”, w ramach którego przy budynku na powierzchni 100 

m² zostały położone płytki betonowe 35x35x5 cm z obrzeżami betonowymi. Zadanie 

zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. Całkowity koszt zadania – 12.994,00 zł. 

                     Fot.  Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Remiszewie. 

 

Ponadto w 2021 r. w ramach programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi pn. 

„Sołectwo na plus” oprócz w/w dotacji dla sołectwa Teodory, kolejne 4 sołectwa otrzymały także 

po 10.000 zł: Okup Mały ( na zagospodarowanie działki gminnej), Gorczyn ( na zakup materiałów 

i wyposażenia altany – na potrzeby integracji mieszkańców), Sięganów ( na budowę siłowni 

zewnętrznej) oraz Wola Łaska( na utwardzenie podłoża pod przyszłe ustawienie dwóch ramp na 

działce gminnej).  

Świetlice wiejskie i domy ludowe mają duże znaczenie dla działalności kół                                            

i stowarzyszeń kobiet wiejskich. W związku z pojawieniem się dla KGW możliwości ubiegania się  

o dofinansowanie z budżetu państwa na prowadzenie własnej działalności i przedsięwzięć 

organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności coraz więcej kobiet jednoczy się                       

i współpracuje ze sobą. Dlatego od września  2021 r. zwiększyła się o 2 liczba tego typu organizacji. 

W ARiMR zarejestrowały się KGW z Anielina i Wiewiórczyna.  

W 2021 r. na terenie Gminy Łask działało 12 KGW i 1 stowarzyszenie kobiet:  

• Koło Gospodyń Wiejskich w Orchowie; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Stryjewskiej; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Bałuckiej „Ptasica i przyjaciele”; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Teodorach; 

• Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzeszczewicach; 
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• Koło Gospodyń Wiejskich w Borszewicach; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Sięganowie „Sięganowianki”; 

• Koło Gospodyń Wiejskich – Aktywne kobiety w Łopatkach; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Bałuczu; 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Gorczynianki” w Gorczynie; 

• Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kopyści; 

• Koło Gospodyń Wiejskich ”Anielinianki” w Anielinie; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórczynie.  

Ponadto gmina, jak co roku wykonywała przeglądy techniczne placów zabaw, które są 

zlokalizowane w sołectwach Teodory, Orchów i Wola Łaska.  

W ramach bieżącego utrzymania placów zabaw w 2021 r. wykonano:  

• w Teodorach wymieniono belkę poziomą w zestawie sprawnościowym, stopnie w 

zestawie zabawowym, siedzisko w karuzeli, deski w podeście dolnym i górnym oraz belki 

w zestawie zabawowym. 

• w Woli Łaskiej wymieniono liny w urządzeniu bocianie gniazdo oraz zakuto nowe  liny 

drążków do podciągania  w kąciku wspinaczkowym. 

• w Orchowie wymieniono górną część huśtawki ważki wraz z odbojnikami i zaślepkami 

oraz wymieniono deski siedziska w piaskownicy, zakupiono piasek w celu wyrównania i 

uzupełnienia podłoża oraz wymieniono go w piaskownicy.   

W 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Usunięcie folii rolniczej i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej” na podstawie złożonego do NFOŚiGW wniosku     

o dofinansowanie. W ramach zadania odebrano 32,625 Mg ww. odpadów z 35 gospodarstw                     

z terenu Gminy Łask.  

Ponadto w 2021 roku skontrolowano 156 gospodarstw pod kontem spełnienia obowiązku 

zawarcia ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gruntów oraz budynków rolniczych i 

upraw rolnych w Gminie Łask. 

Szkody w uprawach rolnych – nie wystąpiły zjawiska atmosferyczne na terenie gminy, które można  

było uznać jako zjawisko klęski żywiołowej. 

Uprawa konopi włóknistych – w 2021 r. nie wydawano decyzji zezwalającej na uprawę konopi  

włóknistych.  
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8. Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 

8.1. Ochotnicze Straże Pożarne  

Gmina Łask, wypełniając kompetencje ustawowe, w 2021 r. zapewniała głównie 

gotowość bojową w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzonej przez ochotnicze straże 

pożarne. 

W 2021 r., tak jak i w 2020 r. na terenie Gminy Łask funkcjonowało 9 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych,  w  tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  Na wyposażeniu OSP 

znajdowało się 12 pojazdów: ciężkie - 2, średnie – 7 (z tego 4 w jednostkach KSRG), lekkie - 1, 

specjalne lekkie ratownictwa technicznego – 2 (z tego 2 w jednostkach KSRG). 

Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych mogło brać udział 135 członków OSP 

posiadających przeszkolenie oraz aktualne badania lekarskie (w 2020 r. - 131). W 2021 r., tak samo 

jak w roku poprzednim, zatrudnialiśmy 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 

itp. W przypadku zagrożeń dbają oni o bezpieczeństwo mieszkańców  ratując ich zdrowie i życie.  

 W 2021 r. w związku z trwającym kolejny rok stanem epidemii Covid-19 strażacy 

zaangażowani byli także w działania na rzecz przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania 

epidemii, natomiast działania szkoleniowo – profilaktyczne dla mieszkańców mogły być 

realizowane w okresach przerwy w obowiązywaniu ograniczeń w kontaktach bezpośrednich. 

Tabela nr 31. Udział jednostek OSP Gminy Łask w działaniach ratowniczych 

Lp. Nazwa jednostki 

Rodzaj działań 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe Ogółem 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. KSRG OSP ŁASK 22 16 80 50 2 4 104 70 

2. KSRG OSP BAŁUCZ 8 9 15 17 0 1 23 27 

3. KSRG OSP KOLUMNA 17 13 17 49 3 3 37 65 

4. OSP ANIELIN 0 0 0 1 0 0 0 1 

5. OSP OKUP 6 10 12 26 0 1 18 37 

6. OSP SIĘGANÓW 0 1 1 10 0 1 1 12 

7. OSP TEODORY 7 3 2 3 0 0 9 6 

8. OSP WIEWIÓRCZYN 2 0 0 1 0 0 2 1 

9. OSP WRZESZCZEWICE 2 4 2 2 0 0 4 6 
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Ponadto jednostka OSP w Łasku 55 razy oraz OSP Kolumna 6 razy, alarmowane były na 

zabezpieczenie rejonu operacyjnego na czas prowadzenia działań przez zastępy z JRG KP PSP 

Łask na terenie Powiatu Łaskiego.  

W 2021 r. na terenie Gniny Łask odnotowano następującą liczbę zdarzeń: 

• pożary - 64     (w 2020 r. - 73); 

• miejscowe zdarzenia – 446  (w 2020 r. - 395); 

• alarmy fałszywe - 27  (w 2020 r. - 21). 

Wartość strat spowodowanych zdarzeniami oszacowano na 3.024,9 tys. zł, a wartość 

uratowanego mienia na 15.186 tys. zł.  

Gmina Łask przeznaczyła w 2021 r. na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 

związanych z zapewnieniem gotowości bojowej gminy 256.981,08 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; 

• okresowe badania lekarskie strażaków oraz badania lekarskie i psychologiczne 

kierowców; 

• badania techniczne i przeglądy sprzętu oraz pojazdów; 

• ubezpieczenia majątkowe oraz na życie; 

• energię elektryczną, opał; 

• środki neutralizujące; 

• ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych; 

• zakup pilarki spalinowej dla OSP we Wrzeszczewicach z funduszu sołeckiego wsi 

Wrzeszczewice.  

a także 9.028,46 zł na zakup wody do celów przeciwpożarowych.  

Ponadto Gmina Łask udzieliła wsparcia finansowego: 

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie  

600,00 zł - na zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń garażowych w strażnicy. 

2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie 

30.000,00 zł – za kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku remizy 

strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym z przeznaczeniem na 

sfinansowanie zakupu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem (w 2020 r. gmina 

wsparła I etap budowy strażnicy kwotą 293.000,00 zł). 
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Fot. Strażnica OSP w Okupie – stan surowy zamknięty. 

 

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku: 

3.000,00 zł - na zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalno-sanitarnych 

14.000,00 zł - na zakup wraz z montażem trzech bram wjazdowych do garażu strażnicy. 

 Fot. OSP Łask – pomieszczenia sanitarne po remoncie. 

 

 

 

Fot. OSP Łask –  nowe bramy wjazdowe do garaży.  
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8.2. Monitoring miejski  

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców  i ochronę mienia gminnego na terenie Gminy 

Łask funkcjonuje system monitoringu miejskiego. W 2021 r. dokonaliśmy zakupu  

i montażu 2 dodatkowych kamer obrotowych oraz wydatkowano środki finansowe na zakup 

nowego monitora,  konserwację i serwis, dzierżawę słupów linii energetycznej, usługi internetowe, 

energię elektryczną.              

Obecnie miejski system monitoringu wizyjnego działa w oparciu o 14 kamer  

(w 2020 r. - 12 kamer), w tym: 3 statyczne oraz 11 obrotowych, a w nich 3 tzw. mobilne i stałe 

stanowisko obserwacji monitoringu zlokalizowane na Komendzie Powiatowej Policji w Łasku, 

wyposażone przez gminę oraz wspomagane w obsłudze przez 1 pracownika Urzędu Miejskiego w 

Łasku. Monitoring pozwala na bieżące reagowanie na przypadki niszczenia mienia, łamania 

prawa i jest narzędziem ułatwiającym działania Policji. 

W 2021 r. Gmina Łask udzieliła wsparcia w  kwocie 17.134,60 zł na Fundusz Wsparcia Policji 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Łasku” (w wersji nieoznakowanej).  

Z przedłożonego Burmistrzowi Łasku sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji               

w Łasku – „ Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie łaskim” wynika, że 

w 2021 r. na terenie Gminy Łask wystąpiły następujące zdarzenia drogowe:  

Tabela nr 32. Wykaz zdarzeń drogowych w latach 2020-2021 

Gmina 

Łask 

Liczba zdarzeń 
Liczba 

wypadków 
Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

obszar miejski 218 216 14 10 0 1 16 12 204 206 

obszar wiejski 154 146 8 11 2 0 12 13 140 135 

 

8.3. Zarządzanie kryzysowe 

W 2021 r. wraz z rozpoczęciem w Polsce szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 

podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w Urzędzie Miejskim w Łasku zorganizowano telefoniczny 

punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz dowozu do punktów 

szczepień dla mieszkańców gminy Łask.  

Uprawnionymi do dowozu były osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 

z w/w schorzeniami oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 

zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu 

szczepień.  Zrealizowano łącznie 50 przewozów na kwotę 1.592,00 zł. 
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Ponadto OSP w Łasku dostarczała środki ochrony indywidualnej do żłobka, przedszkoli, 

szkół oraz pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych z terenu naszej gminy.  

Urząd Miejski w Łasku za pośrednictwem zakładki dedykowanej COVID – 19 na stronie 

internetowej Łaskiego Serwisu Samorządowego www.lask.pl prowadził działalność informacyjno-

profilaktyczną dla mieszkańców związaną z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 

epidemii.   

W dniu  22 kwietnia 2021 r. przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Łasku stanął specjalny 

punkt, w którym  rozdawane były nieodpłatnie maseczki. Ponad 80 tys. maseczek dla łaskiego 

samorządu przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Większość trafiła do gminnych 

jednostek, w tym do szkół, przedszkoli i żłobka. Maseczki były rozdawane także w miejskiej 

bibliotece, punkcie informacji turystycznej, MGOPS, autobusach ZKM, a sołtysi pomagali w ich 

dystrybucji na terenach wiejskich. 

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych  

za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego na realizację zadań promocyjnych, w tym 

organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców  

(w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zakupiono 

niezbędny sprzęt i materiały służące do realizacji powyższego celu (plakaty, kalendarzyki, stojaki 

na ulotki, rollupy z dedykowaną grafiką, sprzęt nagłaśniający, krzesła składane, stoły oraz 

namioty). 

Gmina Łask w ramach promocji szczepień zorganizowała festyn rodzinny wspólnie                          

z KGW w Woli Stryjewskiej w dniu 25 września 2021 r. Przygotowano lokal dla personelu 

szczepiącego i osób, którym podano jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.  

Fot. Promocja szczepień podczas festynu. 
 

 

  

http://www.lask.pl/
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Podobne festyny w ramach Narodowego Programu Szczepień „#SzczepimySię z KGW”  

zostały zorganizowane przez KGW w Sięganowie, Woli Bałuckiej, Teodorach, Gorczynie, podczas 

których odbywała się promocja szczepień,  jak również była możliwość zaszczepienia się 

przeciwko COVID-19. 

Gmina podejmowała także działania umożliwiające przyjazd na nasz teren  mobilnych 

punktów szczepień. SZSZEPIENIOBUSY stanęły przy Szkole Podstawowej Nr 5 (ul. Inki – Danuty 

Siedzikówny 1), Publicznym Przedszkolu Nr 5 (ul. Jana Pawła II 11) oraz w dzielnicy Kolumna (Plac 

Szarych Szeregów). 

   

Fot. Mobilne Punkty Szczepień w Łasku.  

 

   



113 

 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA  O REALIZACJI  UCHWAŁ RADY  
MIEJSKIEJ w ŁASKU 

W 2021 r. Rada Miejska w Łasku obradowała na 10 sesjach, na których podjęła 162 uchwały 

( w 2020 r. na 10 sesjach podjęto 168 uchwał).  

Z uwagi na trwające kolejny rok ograniczenia w kontaktach bezpośrednich związane 

z COVID-19 sposób prac Rady Miejskiej w Łasku był dostosowany do sytuacji epidemicznej 

i obowiązujących ograniczeń .  

 W trakcie 2021 r. wszystkie obrady komisji odbywały się w sposób tradycyjny, czyli na 

miejscu, w sali obrad, natomiast 2 sesje zostały zorganizowane w formule hybrydowej.  

Począwszy od m-ca lipca 2021 r. spotkania radnych na komisjach, a także obrady sesji 

odbywały się w siedzibie Rady Miejskiej w Łasku, ul. Warszawska 14 w nowej sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Łasku.   

Szczegółową informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łasku podjętych w 2021 r. 

zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.  

 

Łask, 30.05.2022 r.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

Informacja o realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Łasku podjętych  

w 2021 r. 

Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

Sesja w dniu 3 lutego 2021 r. 

XXIX/363/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 – 2035 Uchwała zrealizowana. 

XXIX/364/2021  zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 Uchwała zrealizowana. 

XXIX/365/2021  wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia  
2021 r. 

XXIX/366/2021  ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Łask oraz określenia granic ich obwodów 

Uchwała zrealizowana. 

XXIX/367/2021  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w miejscowości Łask, 
fragment obrębu 20 

Uchwała została objęta postępowaniem 

nadzorczym. Wojewoda Łódzki nie uwzględnił 
wyjaśnień Rady i wydał rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzające w części nieważność 
uchwały. Pozostałe postanowienia uchwały 
weszły w życie z dniem 14.04.2021 r.  

XXIX/368/2021  uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką 
Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą 
kolejową 

Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Wojewoda Łódzki uwzględnił 
wyjaśnienia Rady. 
Uchwała weszła w życie z dniem 13.04.2021 r.  

XXIX/369/2021  zasad i trybu udzielania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Łask na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie 
środowiska polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni 

W związku z uwagami RIO Rada ustaliła 
ponownie zasady dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków uchwałą  
XXX/381/2021, która weszła w życie z dniem 
13.05.2021 r.  

XXIX/370/2021  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łask na 
lata 2021-2027 

Rada przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju 
Gminy Łask na lata 2021-2027, stanowiącą 
załącznik do uchwały. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

XXIX/371/2021  uzgodnienia realizacji inwestycji celu 

publicznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego "Dolina Grabi" 

Uchwała podjęta na wniosek PKP Energetyka 
S.A. o uzgodnienie realizacji inwestycji „Budowa 
elektroenergetycznych linii kablowych SN 

zasilających modernizowaną podstację 
trakcyjną Łask” na obszarze ZPK „Dolina Grabi”. 
Uzgodnienie umożliwi realizację inwestycji. 

XXIX/372/2021  nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w 
Łasku 

Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Wojewoda Łódzki nie uwzględnił 
wyjaśnień Rady i wydał rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzające nieważność w całości 
uchwały. Obecnie obowiązuje statut uchwalony 
przez Radę w dniu 9 lutego 2022 r. 

XXIX/373/2021  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Łasku na 2021 rok 

Rada zatwierdziła plany pracy stałych komisji na 
2021 r. Komisje realizowały poszczególne punkty 
swoich planów pracy. W związku z epidemią nie 
wszystkie  tematy udało się zrealizować. 
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XXIX/374/2021  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2021 r. 
Rada zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na I i II kwartał 2021 r. Komisja plan pracy 
zrealizowała. 

Sesja w dniu 31 marca 2021 r. 

XXX/375/2021

  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 – 2035 
Uchwała zrealizowana. 

XXX/376/2021  
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 

Uchwała zrealizowana. 

XXX/377/2021  
przedłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości Uchwała zrealizowana. 

XXX/378/2021  

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/425/2017 
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 listopada 
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania tych ulg 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXX/379/2021  

zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Łask 

Uchwała zrealizowana. W związku z epidemią 
Covid-19 Rada zwolniła punkty gastronomiczne z 
opłaty należnej  w 2021 r. za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży.  

XXX/380/2021  

określenia zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia 
inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
trybu postępowania w sprawie ich udzielania 
i sposobu rozliczania 

Uchwała zrealizowana.  
Złożono 43 wnioski o przyznanie dotacji: 8 
wniosków nie spełniło wymogów regulaminu 
udzielania dotacji, 4 osoby zrezygnowały z 
przyznanej dotacji, 6 osób nie zrealizowało 
zawartych umów, wypłacono 25 dotacji. 

XXX/381/2021  

zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Uchwała weszła w życie z dniem 13.05.2021 r. 
Rada określiła szczegółowe zasady w tym 
zakresie w Regulaminie, stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

XXX/382/2021  

określenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania w 2021 r. za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Łask 

Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Rada dokonała zmiany uchwały 
we własnym zakresie  
Uchwałą Nr XXXII/427/2021 r. Uchwała 
zrealizowana. 

XXX/383/2021  
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2021 

Uchwała zrealizowana. Kąpielisko 
funkcjonowało                      w okresie 26.06.2021 - 
29.08.2021. 

XXX/384/2021  

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask 
w 2021 roku" 

Uchwała zrealizowana. 
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Nr uchwały W sprawie Opis realizacji uchwały 

XXX/385/2021  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 
miejscowości Łask, fragment obrębu 20 
(kwartał ulic 9 Maja, Południowej, Polnej) 

Uchwała zrealizowana.  
MPZP został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/519/2021 
Rady z dnia 29 grudnia 2021 r. 

XXX/386/2021  

przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 
miejscowości Łask Kolumna, fragment 

obrębu 3 

Uchwała zrealizowana. MPZP został przyjęty 
Uchwałą Nr XXXVIII/520/2021 z dnia 29 grudnia 

2021 r. 

XXX/387/2021  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask 
za rok 2020 

Rada przyjęła sprawozdanie. 

XXX/388/2021  przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z 
zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz 

wykazu potrzeb związanych z realizacją 
zadania 

Rada przyjęła sprawozdanie. 

XXX/389/2021  wyrażenia zgody na sprzedaż poza 
przetargiem, gruntu położonego w Bałuczu 
na rzecz użytkownika wieczystego 

Uchwała zrealizowana. Dot. działki poł. w 
Bałuczu o nr 814/9, pow. 195 m². Akt not. zawarty 
w dniu 25.03.2022 r.  

XXX/390/2021            nabycia nieruchomości w drodze darowizny      Wstrzymane wykonanie uchwały na wniosek    

                                                                                                                         Strony - dot. dz. 437/1, 437/6, 437/7 w Orchowie.  

XXX/391/2021  nabycia nieruchomości w drodze darowizny Uchwała zrealizowana.  
Akt not. Rep. A nr 3172/2021 z dn. 27.05.2021 r., 

dot. dz. 301/34, 301/29, 301/24, 301/18, 301/13, 

301/8 w obr. 1 m. Łask, darowizna pod drogi 
publiczne. 

XXX/392/2021  zmieniająca uchwałę Nr XLII/465/2018 Rady 

Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w 
sprawie nabycia nieruchomości w drodze 
darowizny 

Uchwała zrealizowana.  
Nabyto w drodze darowizny działki we 
Wronowicach:  

46/3 o pow. 0,0100 ha i 49/9 o pow. 0,0600 ha. 

XXX/393/2021  wykupu nieruchomości Uchwała zrealizowana. Akt Notarialny 
Repertorium A nr 7871/2021 z dn. 20.12.2021r. 

dot.dz. 52/2 we Wronowicach, wykup pod drogę 
publiczną. 

XXX/394/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 8 czerwca 2021r. ( część działki nr 
311/2 o pow. 70m2 przy Al. Niepodległości ) 

XXX/395/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 8 czerwca 2021r. ( lokal o pow. 

176m2 na terenie targowiska miejskiego przy ul. 

Warszawskiej 42)  

XXX/396/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 8 czerwca 2021r. ( lokale o pow. 

125,97m2  i 46,75m2 na terenie targowiska 

miejskiego przy ul. Warszawskiej 42) 

XXX/397/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 8 czerwca 2021r. 

( lokal o pow. 60m2 na terenie targowiska 

miejskiego przy ul. Warszawskiej 42) 

XXX/398/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 23.06.2021r. ( biuro rachunkowe   

w budynku UM). 

XXX/399/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 31.03.2021r. (pomieszczenie 

garażowe UM na potrzeby przechowywania 
dokumentów PINB w Łasku). 
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XXX/400/2021  rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania 
nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu 
Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 

Sesja w dniu 23 kwietnia 2021 r. 

XXXI/401/2021  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 – 2035 
Uchwała zrealizowana. 

XXXI/402/2021  
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 

Uchwała zrealizowana. 

XXXI/403/2021  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne 
służące ochronie powietrza, trybu 
postępowania w sprawie ich udzielania i 
sposobu rozliczania 

Uchwała zrealizowana. Został zmieniony zapis 
dotyczący obowiązków Wnioskodawcy  w 
przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego. 

XXXI/404/2021  

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Łasku 

 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 

Sesja w dniu 16 czerwca 2021 r. 

XXXII/405/2021  
udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania 

 
Rada udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania. 

XXXII/406/2021  

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Łask za 2020 rok 

 

Rada po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe Gminy Łask za 2020 r. 

XXXII/407/2021  

udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

 

Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok. 

XXXII/408/2021  

 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r. 

Rada pozytywnie zatwierdziła sprawozdanie 
finansowe GPZOZ w Łasku za 2020 r. 

XXXII/409/2021  

 

oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - 

finansowej Gminnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2020 r. 

Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Rada przychyliła się do uwag 
nadzoru i dokonała zmiany uchwały we 
własnym zakresie. Podjęto uchwałę Nr 
XXXIII/448/2021  z pozytywną oceną raportu o 
sytuacji ekonomiczno – finansowej GPZOZ w 

Łasku.  

XXXII/410/2021  

przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych za rok 2020 

Rada przyjęła sprawozdanie . 

XXXII/411/2021  

 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łasku za rok 2020 

Rada zatwierdziła sprawozdanie.  

XXXII/412/2021       oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok   Rada przyjęła do wiadomości ocenę zasobów.       

XXXII/413/2021  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Gminie Łask za rok 2020 

Rada przyjęła sprawozdanie. 

XXXII/414/2021  uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Łask na lata 2021-2025 

Uchwalony program jest realizowany. 
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XXXII/415/2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 - 2035 Uchwała zrealizowana. 

XXXII/416/2021  zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 Uchwała zrealizowana. 

XXXII/417/2021  określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz gminy, za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 

Uchwała weszła w życie z dniem 21 lipca  2021 r. 

XXXII/418/2021  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w miejscowości 
Orchów, działki nr ewid. 224 i 225, gmina Łask 

Uchwała zrealizowana. 

XXXII/419/2021  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w 
miejsc.Orchów, gmina Łask 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXXII/420/2021  przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Łasku 

Przyjęto Statut Środowiskowego Domu 
Samopomocy  w Łasku stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
Dostosowano zapisy do obowiązujących 
przepisów i aktualnej siedziby jednostki.  

XXXII/421/2021  określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji 

Rada przyjęła wzór wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji.  

XXXII/422/2021  upoważnienia Kierownika Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łasku do prowadzenia postępowań w 
sprawach świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym 

Uchwała zrealizowana. Podjęta w związku ze 
zmianami wprowadzonymi do „Regulaminie 
udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Łask". 

XXXII/423/2021  uchwalenia zmian w „Regulaminie udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Łask" 

Uchwała zrealizowana. Wprowadzono zmiany 
do Regulaminu wskazując MGOPS w Łasku jako 
podmiot, w którym  należy składać wnioski  o 
przyznanie świadczeń pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym. 

XXXII/424/2021  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Łasku 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 

XXXII/425/2021  petycji złożonych w interesie publicznym w 
sprawie przyznania ulgi na przejazdy 

komunikacją miejską osobom z 

niepełnosprawnościami 

Rada rozpatrzyła petycje, uznając je za 
bezzasadne. 

XXXII/426/2021  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie wspólnego przeprowadzenia i 
przygotowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę gazu w 
ramach grupy zakupowej 

Uchwała zrealizowana. 
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XXXII/427/2021  zmieniająca uchwałę Nr XXX/382/2021 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w 
sprawie określenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania w 2021 r. za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Łask 

Uchwała zrealizowana. Uchwałę podjęto w 
związku ze zgłoszonymi wątpliwościami organu 
nadzoru dotyczącymi wyszczególnienia w 
uchwale specjalności, na które przysługuje 
dofinansowanie nauczycielom. W uchwale 

wskazano specjalności kształcenia i 
usystematyzowano zapis o formach kształcenia. 

XXXII/428/2021  zmiany uchwały Nr XLVII/526/2018 z dnia 27 
czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu 

dofinansowania kosztów usuwania i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Łask 

Uchwała zrealizowana. Zostały zmienione w 

regulaminie dofinansowania kosztów usuwania i 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest zapisy dotyczące pomocy de minimis. 

XXXII/429/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 6 lipca 2021r. (część działki 

nr311/2 o pow.12 m2 przy Al.Niepodległości) 

XXXII/430/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 6 lipca 2021r. (część działki nr 
311/2 o pow. 6m2  przy Al.Niepodległości) 

XXXII/431/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 16 lipca 2021r. (działki nr 106/4, 
106/1, 108, 106/3 obręb 14 przy ul. S.Żeromskiego, 
Szerokiej i J.Słowackiego, na parking)  

XXXII/432/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  

Umowa z dnia 16 lipca 2021r. (działka nr 5/8 o 
pow. 168m2 poł. w Okupie Małym  na cele 

warzywnicze) 

XXXII/433/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 16 lipca 2021r. ( część działki nr 
246 o pow. 1 ha poł. we Wrzeszczewicach 
Skrejnia  na cele rolne )  

XXXII/434/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 16 lipca 2021r. (działka nr 355 o 
pow. 648 m2 w Rokitnicy na cele rekreacyjne)  

XXXII/435/2021  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2021r. 

Rada zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na III i IV kwartał 2021 r. Komisja plan pracy 
zrealizowała. 

Sesja w dniu 7 lipca 2021 r. 

XXXIII/436/2021  

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 – 2035 
Uchwała zrealizowana. 

XXXIII/437/2021  
zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 

Uchwała zrealizowana. 

XXXIII/438/2021  

 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Łask na rok szkolny 2021/2022 

Ceny paliwa zostały ustalone w celu wyliczenia 
zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów do 
placówek oświatowych w roku szk. 2021/2022. 

XXXIII/439/2021  uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku 

Uchwała zrealizowana. 

XXXIII/440/2021  przekazania do zaopiniowania projektu 

regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków organowi 
regulacyjnemu 

Uchwała zrealizowana. 
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XXXIII/441/2021  zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łasku 

Wprowadzono zmiany w statucie w związku z 
przejęciem do realizacji spraw związanych z 
przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Łask. 

XXXIII/442/2021  zmieniająca uchwałę Nr XXVII/348/2020 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
sprzedaży, w drodze przetargu 

Uchwała zrealizowana.  
Dot. zmiany powierzchni działki nr 500, poł. w 
Orchowie.  

XXXIII/443/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 17 sierpnia 2021r.  

(część działki nr 311/2 o pow. 59,45m2 poł. w 
Łasku przy Al. Niepodległości) 

XXXIII/444/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 17 sierpnia 2021r. (część działki nr 
311/2 o pow. 17m2 poł. w Łasku przy Al. 
Niepodległości ) 

XXXIII/445/2021  wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Łask 

Uchwała zrealizowana.  
Dot. działki nr 83/1, poł. w Łasku w obrębie 12. 
Akt not. zawarty w dniu 27.04.2022 r. 

XXXIII/446/2021  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Łasku 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za zasadną. 
Podjęte zostały działania zapobiegające 
zaistnieniu w przyszłości  nieprawidłowości w 
zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół. 

XXXIII/447/2021  rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza 
Łasku 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 

XXXIII/448/2021  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/409/2021 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w 
sprawie oceny raportu o sytuacji 

ekonomiczno - finansowej Gminnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej             
w Łasku za 2020 r. 

Uchwała podjęta w wyniku postępowania 
nadzorczego. Rada pozytywnie oceniła sytuację 
ekonomiczno – finansową GPZOZ w Łasku za 
2020 r. 

Sesja w dniu 8 września 2021 r. 

XXXIV/449/2021  

przyznania medalu okolicznościowego 
"Zasłużony dla miasta Łask" 
 

Rada przyznała medal Zgromadzeniu Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego w Łasku z 
okazji  jubileuszu 100 - lecia działalności sióstr 
Sercanek w Łasku. 

XXXIV/450/2021  wprowadzenia zmiany do gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2021 r. 

Uchwała zrealizowana. Podjęta w celu 
przesunięcia środków finansowych między 
zadaniami ujętymi w GPPiRPA.  

XXXIV/451/2021  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Łask 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022  

XXXIV/452/2021  szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022  

XXXIV/453/2021  odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 

 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022  
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XXXIV/454/2021  określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Łask w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, sposobu 
ich świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022  

XXXIV/455/2021  uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Łask” 

Uchwała weszła w życie 14 października 2021 r.  

XXXIV/456/2021  upoważnienia Burmistrza Łasku do zawarcia 
porozumienia międzygminnego 
dotyczącego powołania Związku ZIT 
mającego na celu współpracę jednostek 
samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - 
Łask, służącą realizacji zadań w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

W dniu 8.10.2021r. zostało zawarte porozumienie 
międzygminne pomiędzy Gminą Miastem 
Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą 
Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, 
Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, 
Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą 
Sędziejowice.  

XXXIV/457/2021  zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/371/2017 
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 czerwca 

2017 r. w sprawie przeznaczenia 

nieruchomości do sprzedaży, w drodze 
przetargu 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot. działek poł. w Bałuczu o nr 752/1, 752/8 i 
752/11 o łącznej pow. 1922 m². 

XXXIV/458/2021  nabycia nieruchomości w drodze darowizny Uchwała zrealizowana.  
Akt notarialny Rep. A nr 6971/2021 z dn. 

28.10.2021 r., dot. dz. 62/11 w Woli Łaskiej, 
darowizna  pod drogę gminną wewnętrzną. 

XXXIV/459/2021  nabycia nieruchomości w drodze darowizny Uchwała zrealizowana.  
Akt notarialny Rep. A nr 7395/2021 z dn. 

18.11.2021 r., dot. dz. 418/8 i 418/17  w Orchowie, 

darowizna pod drogę gminną wewnętrzną. 

XXXIV/460/2021  wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Łask 

Uchwała w trakcie realizacji.  

Dot. działki nr 71/2, poł. w Łasku w obrębie 13. 

XXXIV/461/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana. 
Umowa z dnia 27 października 2021 r. (część 
powierzchni dachowej budynku NSP  w 

Teodorach stanowiącego własność Gminy Łask 
na instalację masztu antenowego do Internetu) 

XXXIV/462/2021  zawarcia umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa na okres kolejnych 3 lat tj. od 01.10.2021 

r. do 30.09.2024 r.  Wynajmujący Gabinet 
Weterynaryjny „Boliłapka” ul. Prostokątna 1 w 

Łasku). 

XXXIV/463/2021  wyrażenia zgody na posługiwanie się 
wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask 

Wyrażono zgodę OSP w Kolumnie na 
umieszczenie herbu na samochodach bojowych 

i na materiałach promocyjnych. 

XXXIV/464/2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 - 2035 Uchwała zrealizowana. 

XXXIV/465/2021  zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 Uchwała zrealizowana. 

XXXIV/466/2021  rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy 
stanu technicznego nowo wyremontowanej 

ul. Bolesława Prusa w Łasku 

Rada rozpatrzyła petycję, uznając ją za 
bezzasadną. 

XXXIV/467/2021  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Łasku 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 
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Sesja w dniu 20 października 2021 r. 

XXXV/468/2021  ogłoszenia roku 2022 Rokiem Obchodów 
Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich 

Łaskowi 

Uchwała podjęta w związku z jubileuszem 600. 
lecia  nadania Praw Miejskich Łaskowi. Z tej 
okazji powołany został Honorowy Komitet 
Obchodów Jubileuszu. Wydarzenia jubileuszu 

organizowane są w trakcie  2022 r.  

XXXV/469/2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021 - 2035 Uchwała zrealizowana. 

XXXV/470/2021  zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 Uchwała zrealizowana. 

XXXV/471/2021  określenia stawek podatku od nieruchomości Uchwała określa stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące od dnia 01.01. 
2022 r. 

XXXV/472/2021  wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Postanowienia uchwały wraz ze zmianami 
dokonanymi uchwałą Nr XXXVI/479/2021 r. 
obowiązują od 1.01.2022 r. 
Wysokość opłaty od 1 mieszkańca – 36 zł/ m-c 

przy zbiórce selektywnej.   

XXXV/473/2021  określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, położonych na terenie Gminy 
Łask oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

Uchwała weszła w życie od dnia 1 stycznia 2022  

XXXV/474/2021  zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne 

Uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 
2022 r.  

Rada ustaliła zwolnienie w wysokości 5,00 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość w 
przypadku posiadania na nieruchomości 
kompostowników.  

XXXV/475/2021  wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Łask 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot. działki nr 482 w obrębie 20 m. Łask. 

XXXV/476/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 24 listopada 2021r. 

XXXV/477/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 24 listopada 2021r. 

XXXV/478/2021  uzgodnienia realizacji inwestycji celu 

publicznego pod nazwą: „Budowa 
wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” 
jako rozwiązanie modelowe dla 
zrównoważonego rozwoju regionu ze 
specjalnym uwzględnieniem adaptacji 
dorzeczy do zmian klimatu” 

Uchwała niezbędna do procedowania decyzji 
środowiskowej.  Ze względu na brak rozwiązań 
alternatywnych w zakresie lokalizacji zbiornika 

zaproponowano ekohydrologiczną koncepcję 
budowy zbiornika na rzece Grabi. Przy ustaleniu 

lokalizacji przyjęto założenie polegające na 
utrzymaniu naturalnego charakteru rzeki przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu dobrej jakości 
wody w zbiorniku. Przedmiotowa inwestycja jest 

rozwiązaniem najkorzystniejszym i nie naruszy 
walorów ZPK „Dolina Grabi”. 
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Sesja w dniu 16 listopada 2021 r.  

XXXVI/479/2021  zmieniająca uchwałę Nr XXXV/472/2021 
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 
2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty 

Uchwałą doprecyzowano zapis dot. terminu 
złożenia deklaracji.  
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022   

XXXVI/480/2021  

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/473/2021 

Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 
2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości, położonych na 
terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

Uchwała podjęta w związku z potrzebą 
dostosowania istniejących zapisów do zapisów 
wynikających z ustawy  o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Uchwała weszła w życie z 
dniem 1 stycznia 2022  r. 

XXXVI/481/2021  pokrycia w 2021 roku części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

W 2021 r. nie było potrzeby dopłaty do kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

XXXVI/482/2021  ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego, 

świadczone przez Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Łasku 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXXVI/483/2021  przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok" 

Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Wojewoda Łódzki nie uwzględnił 
wyjaśnień Rady i 17.12.2021 r. wydał 
rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 
nieważność uchwały. Ostatecznie program 
został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/523/2021. 
 

Sesja w dniu 1 grudnia 2021 r. 

XXXVII/484/2021  wyrażenia sprzeciwu wobec wariantów Nr 42 
i 44 przedstawionych w studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowym dla budowy 
linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz 

Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku 
Sieradz Północny – Kępno – Czernica 

Wrocławska – Wrocław Główny, 
przebiegających przez teren Gminy Łask 

Stanowisko Rady wyrażone w uchwale zostało 
przekazana do Multiconsult Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie w dniu 13 grudnia 2021 r. 

XXXVII/485/2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021-2035 Uchwała realizowana w 2022 r. 

XXXVII/486/2021  zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 Uchwała realizowana w 2022 r. 

XXXVII/487/2021  nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, 
gm. Łask Uchwała zrealizowana. 

XXXVII/488/2021  nadania nazw ulicom w miejscowości 

Ostrów, gmina Łask Uchwała zrealizowana. 

XXXVII/489/2021  ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku podziału 
nieruchomości 

Uchwała weszła w życie 6 stycznia 2022 r. 
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XXXVII/490/2021  określenia zasad sprzedaży lokali w 
wielomieszkaniowych domach komunalnych 

stanowiących własność Gminy Łask wraz ze 

sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz 
warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia 
płatności na raty przy zakupie mieszkania 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXXVII/491/2021  przeznaczenia do sprzedaży lokali w 
wielomieszkaniowych domach komunalnych 

i sprzedaży ułamkowych części gruntu 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXXVII/492/2021  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, 
w drodze przetargu 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot. działek nr 29/6 i 32/6 oraz 29/4 i 32/4, poł.    
w Łasku w obrębie 15. 

XXXVII/493/2021  wyrażenia zgody na sprzedaż poza 
przetargiem, gruntu położonego w Okupie 
Małym na rzecz użytkownika wieczystego 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot. działki poł. w Okupie Małym o nr 54/8, pow. 
1344 m². 

XXXVII/494/2021  wykupu nieruchomości Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot. wykupu pod publiczną drogę dojazdową 
dz. 275/1 w obr. 10 m. Łask. 

XXXVII/495/2021    wykupu nieruchomości 
Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot. wykupu pod publiczną drogę dojazdową 
dz. 2/4 w obr. 13 m. Łask. 

XXXVII/496/2021  wyrażenia zgody na wynajęcie 
nieruchomości 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Dot.lokali w budynkach Przychodni Rejonowej nr 

1 w Łasku, Przychodni Rejonowej nr 2 w Łasku – 

Kolumnie i  Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we 
Wrzeszczewicach Skrejnia. 

XXXVII/497/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 18 stycznia 2022 r.  

(działka nr 442, nr 443 i udział 1/5 w działce 439 
poł. w Łasku przy ul. Południowej na cele 
garażowe) 

XXXVII/498/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 18 stycznia 2022r. (część działki 
nr46/2 o pow.25m2  we Wrzeszczewicach   na 

potrzeby prowadzenia obserwacji wód 
podziemnych) 

XXXVII/499/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 18 stycznia 2022r. 

(działki nr 248/4 i 248/6 o łącznej pow. 0,6477ha 
poł. we Wrzeszczewicach Skrejnia na cele rolne) 

XXXVII/500/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa zawarta  w dniu 09.12.2021r. ( sklepik w 

budynku UM) 

XXXVII/501/2021  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Gminy Łask biorących udział w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Łask 

Ustalono ekwiwalent pieniężny dla członka OSP 
za uczestnictwo w działaniu ratowniczym w 
wysokości    15,00 zł za 1 godzinę z mocą 
obowiązującą od dnia 01.01.2022 r.  

XXXVII/502/2021  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku Rada uchwaliła nowe miesięczne 
wynagrodzenie dla Burmistrza Łasku z mocą od 
dnia 01.08.2021 r.  

XXXVII/503/2021  zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Miejskiej w Łasku 

Rada wprowadziła zmiany w składach dwóch 
stałych komisji Rady zgodnie z wnioskami  

zainteresowanych radnych. 

XXXVII/504/2021  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

na obszarze Gminy Łask w 2022 roku 

Uchwała obniża średnią cenę skupu żyta do 
kwoty 60,00 zł za 1 dt i obowiązuje na obszarze 
Gminy Łask w 2022 r. 
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XXXVII/505/2021  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Łasku 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 

Sesja w dniu 29 grudnia  2021 r. 

XXXVIII/506/2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2021-2035 Uchwała zrealizowana.  

XXXVIII/507/2021  zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy 
Łask na rok 2021 Uchwała zrealizowana. 

XXXVIII/508/2021  pokrycia w 2022 roku części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z 
pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Uchwała do realizacji w 2022 r. 

XXXVIII/509/2021  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łask na lata 2022 - 2035 Uchwała do realizacji w 2022 r. i kolejnych 

XXXVIII/510/2021  uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022 
Uchwała do realizacji w 2022 r. 

XXXVIII/511/2021  przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla 

Gminy Łask" 
Uchwalony Plan w trakcie realizacji.  

XXXVIII/512/2021  wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2021 
roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków 

Uchwała zrealizowana. 

XXXVIII/513/2021  ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Łasku na rok 2022 

Uchwała zrealizowana.  

XXXVIII/514/2021  ustalenia jednostkowej stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Łasku na rok 2022 

Uchwała zrealizowana. 

XXXVIII/515/2021  ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej 
obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 

na 2022 rok 

Uchwała zrealizowana. 

XXXVIII/516/2021  ustalenia jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu 
Gminy Łask do szkół i opiekę nad 
dowożonymi dziećmi na rok 2022 

Ustalono trzy stawki dla przewozu dzieci w 

zależności od środka transportu oraz stawka dla 
opieki nad dowożonymi dziećmi. Uchwała 
zrealizowana. 

XXXVIII/517/2021  uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Łask na 2022 rok" 

Uchwała będzie realizowana w trakcie  2022 r. 

XXXVIII/518/2021  uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. Uchwała będzie realizowana w trakcie  2022 r. 

XXXVIII/519/2021  uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w miejscowości Łask, 
fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, 
Południowej, Polnej) 

Uchwała zrealizowana.  
Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Nadzór uwzględnił wyjaśnienia 
Rady i nie stwierdził nieważności uchwały.  
Uchwała weszła w życie  z dniem 20.02.2022 r.  
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XXXVIII/520/2021  uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w miejscowości Łask 
Kolumna, fragment obrębu 3 

Uchwała zrealizowana.  
Uchwała została objęta postępowaniem 
nadzorczym. Nadzór uwzględnił wyjaśnienia 
Rady i nie stwierdził nieważności uchwały. 
Uchwała weszła w życie  z dniem 17.02. 2022 r.  

XXXVIII/521/2021  wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników 

Uchwała zrealizowana. Wyznaczono miejsca od 
nr 310 do nr 368 na placu targowym przy ul. Inki 

Danuty Siedzikówny w Łasku. Uchwała została 
objęta postępowaniem nadzorczym. Nadzór 
uwzględnił wyjaśnienia Rady i nie stwierdził 
nieważności uchwały. 

XXXVIII/522/2021  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Uchwała zrealizowana.  
Umowa z dnia 22 marca 2022 r.  Dot. lokalu o 

pow. 60m²  poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 / 
teren targowiska miejskiego/. 

XXXVIII/523/2021  przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022 rok" 

Uchwała będzie realizowana w trakcie 2022 r.  

 

XXXVIII/524/2021  

 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Łasku 

Rada rozpatrzyła skargę, uznając ją za 
bezzasadną. 

 

Łask, 30.05.2022 r.  


