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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 
 

SZANOWNI PAŃSTWO 
ANDRZEJ PITERA, WÓJT GMINY 

 
Dziękuję za sięgniecie po II edycję Raportu o stanie gminy, którą na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,przedstawiam poraz drugi. Świadczy to o Państwa 

zainteresowaniu sprawami naszej małej ojczyzny. 

 

Istotą samorządu jest to, że tworzymy wspólnotę mieszkańców, która spośród siebie wybiera osoby  

w jej imieniu zarządzające wspólnymi sprawami. Dlatego to dobry moment, aby zapoznać Państwa  

z naszą pracą bo temu służy właśnie Raport o stanie gminy.  

 

Opracowując Raport staraliśmy się w sposób zwięzły, czytelny i przekrojowy przedstawić sytuację 

organizacyjną i finansową gminy, pokazać nad czym pracujemy, a także przypomnieć najważniejsze 

wydarzenia ostatniego roku.  

 

                                                                                                   Wójt Gminy Łodygowice                               

 

 

             Andrzej Pitera 
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DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ 

RAPORT 
 
Ustawodawca, nakładając na gminy obowiązek przygotowania raportu, nie sprecyzował szczegółowo, 

co powinno się w nim znaleźć. Raport Gminy Łodygowice to zestawienie danych liczbowych 

dotyczących naszego samorządu. W dokumencie fakty przedstawione są czytelnie i z podziałem na 

obszary tematyczne, w syntetycznym ujęciu. To też sprawozdanie z tego, co władze samorządowe, 

wójt wraz z radnymi, wykonały w ostatnim roku. Prezentowanych informacji nie komentujemy i nie 

oceniamy. To zostawiamy Państwu.  
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

SPOTKAJMY SIĘ 
ZAPRASZAMY DO ROZMOWY 

 
„Najważniejsze osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie, a jej najważniejsze niepowodzenia  

są skutkiem braku rozmowy” – powiedział astrofizyk Stephen Hawking. 

 

Nie trzeba jednak jego bystrości umysłu, żeby zrozumieć, że bez dialogu trudno osiągnąć cokolwiek. 

Dlatego też zapraszamy Państwa do rozmów o naszej gminie, rozmów bezpośrednich na spotkaniach 

wiejskich, podczas wizyt w urzędzie i innych instytucjach gminnych.  

 

Każdy ma nieco inny punkt widzenia, ale wspólne, uważne spoglądanie na naszą rzeczywistość  

i konstruktywna wymiana poglądów, pozwolą nam kontynuować pracę nad rozwojem  

i udoskonaleniami. 

 

Dialog to podstawa, na której buduje się zrozumienie i zaufanie, ale także powinien być oparty  

na rzetelnej wiedzy. Taką wiedzę o tym, co dzieje się w gminie Łodygowice, nad czym pracujemy  

i co planujemy, przekazujemy Państwu w niniejszym Raporcie.  

 

Mamy nadzieję, że będzie on nie tylko źródłem informacji, ale też inspiracją do dalszej wspólnej 

rozmowy i pracy nad rozwojem.  

 

 

 

SPOTKANIA WIEJSKIE  

 
Zapraszamy do udziału w organizowanych cyklicznie 

spotkaniach z mieszkańcami sołectw. Ich 

organizatorami są Sołtysi. To oni wybierają czas  

i miejsce rozmowy. Podczas każdego z takich spotkań 

omawiane są zarówno sprawy ogólnogminne, jak i te 

dotyczące konkretnych ulic, domów czy instytucji.  

Są one okazją do wymiany informacji i wysłuchania 

Państwa potrzeb. 

 

 

SPOTKAJMY SIĘ W INTERNECIE 

W dzisiejszych czasach nie sposób wyraźnie 

oddzielić strefę realną od tej wirtualnej. Dlatego 

tak bardzo duża uwagę przywiązujemy do 

kontaktu z państwem za pomocą strony 

internetowej. Oprócz strony internetowej i 

poczty elektronicznej, komunikujemy się za 

pomocą portali społecznościowych oraz serwisu 

SMS.  
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

MIESZKAŃCY GMINY 
 

INFORMACJE Z EWIDENCJI LUDNOSCI  

 
Wg stanu na 31.12.2019 r. w gminie zameldowanych mamy 14 582 mieszkańców. Poniżej  

w poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:  

Miejscowośd 
2019 r.  

Łodygowice 7 519 

Pietrzykowice 4 593 

Zarzecze 1 369 

Bierna 1 101 

 14 582 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

 

Wyszczególnienie 2019 r.  

Urodzenia 162 

Małżeostwa 90 

Zgony 121 

Rozwody 33 

Liczba wydanych dowodów osobistych 1 095 

Kwalifikacje wojskowe 87 

Zameldowania na pobyt stały 260 

Zameldowania na pobyt czasowy 58 

Wymeldowania 70 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

Wyszczególnienie 2019 

Śluby cywilne w siedzibie USC  25 

Śluby tzw. konkordatowe 59 

Śluby cywilne w plenerze 2 

Śluby zawarte poza granicą RP 4 

Urodzenia poza granicą RP 18 

Liczba osób zmarłych poza granicą RP - 

Wydanie odpisy aktów stanu cywilnego 1218 

Listy gratulacyjne wysłane  dla Jubilatów obchodzących rocznice 
ślubu (25, 40, 50, 60 i powyżej 60-lecia) oraz urodzin (80, 90 i 
powyżej 90 lat) 

356 

Listy gratulacyjne dla rodziców, którym urodziło się dziecko 160 

Zgłoszenia kradzieży/utrata dowodów osobistych 88 

 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła 

się o 121 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 14 582 osoby, w tym 7 402 

kobiet i 7 190 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: - liczba 

mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1 221 osób, a liczba 

mieszkańców 1 365, - liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4 368 

osoby, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4 901, - liczba 

mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 812, a liczba mieszkańców 914. Migracje 

przebiegały w kierunku wsi. 

W 2019 r. narodziło się w gminie 162 osób, w tym 82 dziewczynki i 80 chłopców, a zmarło 

121 osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 41. Najczęstsze przyczyny 

zgonów to: niewydolność krążeniowo-oddechowa (choroby serca, nadciśnienie tętnicze, 

miażdżyca) oraz nowotwory złośliwe.  
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

 

WYKONANIE BUDŻETU  
INFORMACJA ZA 2019 ROK  

 
Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Projekt jest przygotowywany przez wójta we 

współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych referatów Urzędu Gminy. 

Projekt wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, jest przesyłany do zaopiniowania przez 

Regionalną Izbą Obrachunkową (RIO). 

 

O ostatecznym jego kształcie decydują radni w głosowaniu.  

 

Zgodnie z przepisami, uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do końca roku poprzedzającego 

dany rok budżetowy. Należy pamiętać, że jest to plan, więc naturalne jest, że w ciągu roku 

wprowadzane są do niego mniejsze lub większe zmiany.  

 

Po zakończeniu roku, radni oceniają wykonanie budżetu przez wójta, na tej podstawie udzielając – lub 

nie – absolutorium.  
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE 

 

Poniższa tabela  prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Gminy Łodygowice w 2019 r.  

 

Wyszczególnienie 
Plan 01.01.2019 

r. 

Plan 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

31.12.2019 r. 

2019 

01.01.2019 

(4/2) 

31.12.2019  

(4/3) 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM 
62 621 093,63 69 455 856,46 69 405 628,04 110,83% 99,93% 

DOCHODY BIEŻĄCE 
59 062 602,45 66 711 037,22 66 789 922,86 113,08% 100,12% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 
3 558 491,18 2 744 819,24 2 615 705,18 73,51% 95,30% 

w tym: dochody ze sprzedaży 

majątku 

98 788,00 58 788,00 
53 909,52 

54,57% 91,70% 

WYDATKI OGÓŁEM 
62 607 193,63 72 021 956,46 68 422 443,08 109,29% 95,00% 

WYDATKI BIEŻĄCE 
52 959 450,99 61 571 193,87 58 307 782,70 110,10% 94,70% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 
9 647 742,64 10 450 762,59 10 114 660,38 104,84% 96,78% 

NADWYŻKA/DEFICYT 

(A - B) 

13 900,00 -2 566 100,00 983 184,96 7073,27% -38,31% 

PRZYCHODY BUDŻETU 
2 795 500,00 5 375 500,00 7 530 903,41 269,39% 140,10% 

Z KREDYTÓW 
2 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 62,96% 100,00% 

ZE SPŁAT POŻYCZEK 
95 500,00 95 500,00 95 500,00 100,00% 100,00% 

Z WOLNYCH ŚRODKÓW 
  3 580 000,00 5 735 403,41  160,21% 

ROZCHODY BUDŻETU 
2 809 400,00 2 809 400,00 2 809 400,00 100,00% 100,00% 

Z KREDYTÓW 
2 809 400,00 2 809 400,00 2 809 400,00 100,00% 100,00% 



12 
 

 
Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

D O C H O D Y 

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 69 455 856,46 zł. Został zwiększony 

o kwotę ogółem 6 834 762,83 zł, tj. 10,91 % w stosunku do planu pierwotnego.  

Dochody wykonano w wysokości 69 405 628,04 zł, tj. 99,93 % planu. 

 

Wykres  Dochody ogółem plan i wykonanie 2019 r. w stosunku do 2018 r.( zł) 

 

 

Wykres  Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2019 r. (zł) 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ  

 

Zgodnie z art. 3.ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. – (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1530 ze zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:  

1) dochody własne, 

2) subwencja ogólna, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa. 

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również 

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od 

osób prawnych. 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: 

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

3) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:  

1.  Dochody własne        27 476 584,91 zł 

w tym: 

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                14 845 800,07 zł 

b) podatki i opłaty lokalne        11 473 787,23zł 

w tym podatek od nieruchomości        7 587 193,53 zł 

c) dochody z majątku gminy            151 181,00 zł 

d) pozostałe dochody             595 816,61 zł 

e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                    410 000,00 zł 

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa                   17 410 828,00 zł 

3. Dotacje i środki (bez dotacji z dochodów własnych)                 24 518 215,13 zł 

a) w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków, 

 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)        4 575 516,27 zł 

Razem wykonanie                     69 405 628,04 zł 

Wykres  Wykonanie dochodów w gminie wg grup: 

 

 

dochody własne subwencja dotacje i środki

Plan 26 859 903,00 17 410 828,00 25 185 125,46

Wykonanie 27 476 584,91 17 410 828,00 24 518 215,13

Struktura wykonania do dochodów 

ogółem
39,59% 25,09% 35,32%

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

W grupie dochodów budżetu gminy, jak ilustruje wykres, znaczące pozycje zajmują: 

1. dochody własne stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące finansowaniu 

zadań własnych gminy, obejmujące 39,59 % dochodów budżetu ogółem, 

2. subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja 

oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, zajmuje następne miejsce  

po dochodach własnych, stanowiąc 25,09 % dochodów budżetu ogółem,  

3. dotacje i środki służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań 

własnych, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowią 35,32 % budżetu ogółem. 

 

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł na 31.12.2019 r. do 2018 r. (zł) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wykonanie 

31.12.2018 r. 

Plan po 

zmianach 

31.12.2019r.  

Wykonanie 

31.12.2019 r. 

Wykonanie 

planu  

31.12.2019 r. 

(kol.5/4) 

Wykonanie 

2019/2018 

(kol.5/3) 

Struktura 

wykonania 

do 

dochodów 

ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Dochody ogółem 58 799 293,92 69 455 856,46 69 405 628,04 99,93% 118,04% 100,00% 

1.1 Dochody bieżące 56 575 765,26 66 711 037,22 66 789 922,86 100,12% 118,05% 96,23% 

1.1.1 

dochody z tytułu 

udziału we wpływach z 
podatku dochodowego 

od osób fizycznych 

12 777 035,00 14 622 697,00 14 761 020,00 100,95% 115,53% 21,27% 

1.1.2 

dochody z tytułu 

udziału we wpływach z 

podatku dochodowego 
od osób prawnych 

68 976,22 80 000,00 84 780,07 105,98% 122,91% 0,12% 

1.1.3 podatki i opłaty 11 052 877,64 11 293 500,00 11 681 813,51 103,44% 105,69% 16,83% 

1.1.3.1 
z podatku od 

nieruchomości 
7 809 352,51 7 465 000,00 7 587 193,53 101,64% 97,16% 10,93% 

1.1.4 z subwencji ogólnej 16 457 198,00 17 410 828,00 17 410 828,00 100,00% 105,79% 25,09% 

1.1.5 

z tytułu dotacji i 

środków 
przeznaczonych na cele 

bieżące 

15 755 769,98 22 909 094,22 22 366 870,82 97,63% 141,96% 32,23% 

1.1.x Inne 463 908,42 394 918,00 484 610,46 122,71% 104,46% 0,70% 

1.2 
Dochody majątkowe, 

w tym 
2 223 528,66 2 744 819,24 2 615 705,18 95,30% 117,64% 3,77% 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 90 766,77 58 788,00 53 909,52 91,70% 59,39% 0,08% 

1.2.2 

z tytułu dotacji oraz 

środków 

przeznaczonych na 
inwestycje 

2 132 761,89 2 686 031,24 2 561 344,31 95,36% 120,10% 3,69% 

1.2.x Inne 0,00 0,00 451,35   0,00% 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

Dochody z podatków i opłat 

 

Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów są podatki i opłaty lokalne. 

Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować  

elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych 

należności).  

Dochody z tego źródła na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 26 319 587,30 zł. 

Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym szczegółowo opisano w dalszej części informacji. 

 

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2019 r. (zł): 

 

O
rg

a
n

 

p
o

b
ie

r
a

ją
cy

 

Rodzaj dochodu podatkowego 
Plan na 

31.12.2019 

Wykonanie 

31.12.2019 

W
y

k
o

n
a

n
ie

 

(4
/3

) 

Struktura 

wykonania 

doch.pod. 

(%) 

Struktura 

wykonania do 

dochodów 

ogółem (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

G
M

IN
A

 Ł
O

D
Y

G
O

W
IC

E
 

Podatek od nieruchomości 7 465 000,00 7 587 193,53 101,64% 28,83% 10,93% 

Podatek rolny  142 900,00 143 111,00 100,15% 0,54% 0,21% 

Podatek leśny  34 000,00 34 454,33 101,34% 0,13% 0,05% 

Podatek od środków transportowych  311 000,00 321 178,83 103,27% 1,22% 0,46% 

Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 41 295,28 103,24% 0,16% 0,06% 

Wpływy z opłaty targowej 500,00 775,00 155,00% 0,00% 0,00% 

Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

280 000,00 322 516,76 115,18% 1,23% 0,46% 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jst - (opłata za 

odpady) 

2 037 000,00 2 144 521,02 105,28% 8,15% 3,09% 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jst - (m.in. opłata 

przystankowa) 

22 000,00 18 936,15 86,07% 0,07% 0,03% 

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 1 000,00 1 079,83 107,98% 0,00% 0,00% 

Wpływy z renty planistycznej 5 000,00 31 024,40 620,49% 0,12% 0,04% 

Rekompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 

1 293,00 852,00 65,89% 0,00% 0,00% 

Wpływy pozostałe 2 000,00 1 543,61 77,18% 0,01% 0,00% 

Podatki i opłaty lokalne - Urząd Gminy 10 341 693,00 10 648 481,74 102,97% 40,46% 15,34% 

U
R

Z
Ą

D
 S

K
A

R
B

O
W

Y
 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 622 697,00 14 761 020,00 100,95% 56,08% 21,27% 

Podatek dochodowy od osób prawnych 80 000,00 84 780,07 105,98% 0,32% 0,12% 

Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacany w formie 

karty podatkowej 

3 000,00 3 658,00 121,93% 0,01% 0,01% 

Podatek od spadków i darowizn 65 000,00 55 656,76 85,63% 0,21% 0,08% 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 675 000,00 765 990,73 113,48% 2,91% 1,10% 

Podatki - Urzędy Skarbowe 15 445 697,00 15 671 105,56 101,46% 59,54% 22,58% 

Razem podatki i opłaty lokalne 25 787 390,00 26 319 587,30 102,06% 100,00% 37,92% 

 

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31.12.2019 r. wynoszą 1 480 069,16 zł, w 

tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 354 192,02 zł. 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

Dochody z majątku gminy 

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,22 % dochodów ogółem budżetu. 

Na plan 154 132,00 zł wykonane zostały w wysokości 151 181,00 zł, tj. 98,09 % planu. 

 

Subwencje 

Subwencje stanowią 25,09 % wykonanych dochodów budżetu ogółem  

w 2019 roku. Na plan 17 410 828,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 

17 410 828,00 zł, z czego: 

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 14 600 435,00 zł, tj. 83,86 % subwencji ogólnej 

ogółem, 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 729 003,00 zł, tj. 15,67 % subwencji ogólnej 

ogółem, 

3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 81 390,00 zł, tj. 0,47 % subwencji ogólnej ogółem. 

 

Wykres  

 
 

 

Dotacje i środki 

 

Dochody tego źródła stanowią 35,33 % dochodów ogółem. Na plan 25 185 125,46 zł, wykonano 

je w wysokości 24 518 215,13 zł, tj. 97,35 % planu, w tym: 

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 22 909 094,22 zł, wykonano w wysokości  

22 366 870,82 zł, tj. 97,63 % planu oraz 32,23 % dochodów ogółem, 

2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 2 276 031,24 zł, wykonano w wysokości  

2 151 344,31 zł, tj. 94,52 % planu oraz 3,10 % dochodów ogółem. 

 

Pozostałe dochody 

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 1,45 % całości dochodów. Na planowaną kwotę 

918 381,00 zł, wykonano 1 005 816,61 zł, tj. 109,52 % planu 

 

W Y D A T K I 

 

Realizacja wydatków ogółemw 2019 r. wyniosła 68 422 443,08 zł, tj. 95,00 % planu rocznego, w tym: 

- realizacja wydatków bieżącychw 2019 r. wyniosła 58 307 782,70 zł, tj. 94,70 % planu rocznego. 

- realizacja wydatków majątkowychw 2019 r. wyniosła 10 114 660,38 zł, tj. 96,78 % planu rocznego. 

 

Wykonanie wydatków wg źródeł: 

1. Wydatki na realizację zadań własnych 40 210 093,90 zł 

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

15 950 973,00

16 457 198,00

17 410 828,00

500 000 5 500 000 10 500 000 15 500 000 20 500 000

Wykonanie  subwencji ogólnej z budżetu państwa

2017 r. 2018 r. 2019 r.
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

rządowej i innych zadań zleconych gminie      17 992 264,59 zł 

3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin     1 270 600,27 zł 

4. Wydatki na zadania powierzone        2 100 772,54 zł 

5. Wydatki pokryte środkami Funduszu Dróg Samorządowych na realizację  

zadań wynikających z odrębnych ustaw           364 545,00 zł 

6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.    6 484 166,78 zł 

Razem:          68 422 443,08 zł 

 

Wykres 

 

 

Wydatki bieżące 

Realizacja wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła 94,70%planu rocznego, (58 307 782,70 zł), 

tj. na poziomie o 19,32 punktu procentowego wyższymniż w analogicznym okresie ubiegłego roku  

i 85,22 % wykonania budżetu ogółem.  

 

Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco: 

 

Wykonanie wydatków 

bieżących 

Lata % 

3/1 

% 

3/2 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

45 886 494,83 48 868 473,79 58 307 782,70 127,06 119,32 

 

 

 

 

 

 

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ];- 58,77 %

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]; -
26,30 %

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]; 1,81 %
[NAZWA 

KATEGORII];                

[WARTOŚĆ]; - 0,34 %

[NAZWA 

KATEGORII];

[WARTOŚĆ]; 0,53 %

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]; - 9,48 %

Struktura wydatków

zadania własne

zadania zlecone

na realizację własnych zadań 

zadania powierzone

Fundusz Dróg Samorzadowych

dofinans.projektów realizow. w ramach program. UE
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

Wykres 

 
 

Wydatki bieżące stanowią 85,22 % wykonania wydatków budżetu ogółem. 

 

Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych  

we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (m.in. w placówkach oświatowych, Ośrodku 

Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy), wykonywane usługi przez Gminę (m.in. utrzymanie dróg 

gminnych, oświetlenie, energia cieplna, gospodarka odpadami komunalnymi itd.), dotacje dla 

organizacji pozarządowych wykonujących zadania gminy, świadczenia społeczne wypłacane przez 

gminę, wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych itp. 

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, 

które swój udział w wydatkach ogółem stanowią 85,22 %, z tego: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 21 008 537,36 zł, 

tj. 65,74 % wydatków jednostek budżetowych.  

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonane zostały w 

wysokości 10 950 063,48 zł, tj. 34,26 % wydatków jednostek budżetowych, 

3) dotacje na zadania bieżące zamknęły się kwotą w wysokości 5 215 991,81 zł, stanowiąc 8,95 % 

wszystkich wydatków bieżących 

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Realizacja tej grupy wydatków w budżecie to kwota 

18 420 233,29 zł, która stanowi 31,59 % wszystkich wydatków bieżących.  

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano w wysokości 

2 279 046,54 zł, stanowiące 3,91 % wszystkich wydatków bieżących budżetu ogółem, 

6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – plan 393 143,70 zł. W 2019 r. nie wystąpiło 

zdarzenie, które by wymagało spłaty zobowiązania, poręczonej pożyczki wraz z odsetkami 

zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej, 

7. wydatki bieżące na obsługę długu gminy - na plan 528 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 

434 910,22zł. Wydatki te, stanowią 0,64 % wydatków budżetu ogółem oraz 0,75 % wydatków 

bieżących budżetu.  

 

  

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]

[NAZWA 

KATEGORII]; 

[WARTOŚĆ]

10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000

Wykonanie wydatków bieżących

2017 r.

2018 r.

2019 r.
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Wydatki majątkowe 

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosła 10 114 660,38 zł, tj. 96,78 % planu  

oraz 14,78 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki te wykazują wzrost w stosunku rdr o 3,35 pkt 

procentowego (2018 r. - 9 786 962,11 zł).  

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększył się o 8,32 punktu procentowego, tj. o kwotę 

803 019,95 zł w stosunku do planu pierwotnego i zamknął się kwotą w wysokości 10 450 762,59 zł. 

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania w 2019 r. wydatków majątkowych opisano  

w załącznikach do sprawozdania. 

 

Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech lat: 

 

Wykonanie wydatków majątkowych 

Lata 
% 

3/1 

% 

3/2 

2017 2018 2019   

1 2 3 4 5 

6 204 418,11 9 786 962,11 
10 114 660,38 163,02 103,35 

 

 

Wykres. Wydatki majątkowe - plan pierwotny - po zmianach - wykonanie 2019 r. (zł) 

 

 Plan pierwotny wydatków majątkowych został w trakcie roku zwiększony o 8,32 %, 

a jego wykonanie, to 96,78 % planu. 

 

  

9 647 742,64

10 450 762,59

10 114 660,38

500,00 2 000 500,00 4 000 500,00 6 000 500,00 8 000 500,00 10 000 500,00 12 000 500,00

Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE 

REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU 

 

D
zi

a
ł 

R
o

zd
zi

a
ł 

Treść 

Ogółem wykonanie na 

31.12.2019 r. 
Wykonanie 

razem   

9+10 

Wykonanie 

11/8 w ramach 

Funduszu 

Sołeckiego 

niekwalifikowalne 

1 2 3 9 10 11 12 

Sołectwo Łodygowice 

600 60016 

Remont drogi gminnej 

ul. Widok w sołectwie 

Łodygowice 

36 731,90 22 408,66 59 140,56 100,00% 

Pietrzykowice 

600 60016 
Remont ul. Dębowej w 

Pietrzykowicach 
36 731,90 73 899,84 110 631,74 100,00% 

Sołectwo Zarzecze 

600 60016 

Wykonanie nakładki 

asfaltowej na ul. 

Harcerskiej w Zarzeczu 

36 731,90 118 174,55 154 906,45 100,00% 

Sołectwo Bierna 

600 60016 

Położenie nawierzchni 

asfaltowej na ul. Cichej 

w Biernej 

36 731,90 103 045,23 139 777,13 100,00% 

Razem 146 927,60 317 528,28 464 455,88 100,00% 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

WYKONANIE WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA 2019 ROK 

Nazwa zadania Ogółem 
Wykonanie                            

na 31.12.2019 r. 

Wskaźnik 

wykonania 

(3/2) 

1 2 3 4 

Transport i łączność 3 765 250,34 3 744 137,86 99,44% 

Drogi publiczne powiatowe 2 125 386,64 2 125 386,64 100,00% 

Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Kościuszki do granicy z Lipową 
24 231,00 24 231,00 100,00% 

Budowa chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach 2 101 155,64 2 101 155,64 100,00% 

Drogi publiczne gminne 1 607 763,70 1 586 651,22 98,69% 

Modernizacja dróg gminnych  1 015 816,20 1 014 092,36 99,83% 

Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach 41 697,00 35 000,00 83,94% 

Utwardzenie dróg gminnych  155 000,00 154 961,75 99,98% 

Odwodnienie dróg gminnych  110 000,00 108 964,61 99,06% 

Budowa miejsc postojowych p/ul. Kościelnej w Zarzeczu 5 658,00 5 658,00 100,00% 

Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) 7 000,00 6 642,00 94,89% 

Budowa ogólnodostęnego parkingu p/ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (k/Przedszkola nr 2) 233 042,50 233 042,50 100,00% 

Wykonanie parkingu przy dworcu PKP Pietrzykowice-Żywieckie 11 000,00 0,00 0,00% 

Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych 18 450,00 18 450,00 100,00% 

Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej 10 100,00 9 840,00 97,43% 

Pozostała działalność 32 100,00 32 100,00 100,00% 

Modernizacja przystanku w Pietrzykowicach 10 100,00 10 100,00 100,00% 

Wykonanie ścieżki w Parku w Łodygowicach 22 000,00 22 000,00 100,00% 

Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 65 000,00 100,00% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000,00 65 000,00 100,00% 

Modernizacja Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu 65 000,00 65 000,00 100,00% 

Administracja publiczna 155 000,00 155 000,00 100,00% 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 15 000,00 100,00% 

Wykonanie systemu nagrywającego dźwięk oraz wideo w budynku UG (obsługa Rady Gminy) 15 000,00 15 000,00 100,00% 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140 000,00 140 000,00 100,00% 
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Wykonanie klimatyzacji w budynku UG 140 000,00 140 000,00 100,00% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 000,00 60 000,00 100,00% 

Komendy powiatowe Policji 60 000,00 60 000,00 100,00% 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na odwodnienie działki 

nr 6531/9 w Łodygowicach - Komisariat Policji Łodygowice 
60 000,00 60 000,00 100,00% 

Oświata i wychowanie 720 450,00 637 891,26 88,54% 

Szkoły podstawowe 673 450,00 590 891,26 87,74% 

Kompleksowa modernizacja nawierzchni boiska sportowego ZSP Pietrzykowice  70 000,00 68 560,20 97,94% 

Modernizacja części ogrodzenia wokół budynku szkoły ZSP w Zarzeczu  40 000,00 36 309,60 90,77% 

Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia części budynku szkoły ZSO 35 000,00 35 000,00 100,00% 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1  w Łodygowicach 403 450,00 327 012,22 81,05% 

Wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym SP nr 1 w Łodygowicach 25 000,00 24 009,24 96,04% 

Ocieplenie kominów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach 100 000,00 100 000,00 100,00% 

Przedszkola 28 000,00 28 000,00 100,00% 

Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach 28 000,00 28 000,00 100,00% 

Licea ogólnokształcące 19 000,00 19 000,00 100,00% 

Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach 19 000,00 19 000,00 100,00% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 959 299,68 949 475,01 98,98% 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 779 299,68 779 299,68 100,00% 

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice 

"Poza projektem" 
386 566,68 386 566,68 100,00% 

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice  392 733,00 392 733,00 100,00% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000,00 170 175,33 94,54% 

Zakup i montaż lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Żywieckiej 110 000,00 103 586,30 94,17% 

Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych 70 000,00 66 589,03 95,13% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 049 122,57 3 859 658,02 95,32% 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 049 122,57 3 859 658,02 95,32% 

Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby 

Centrum Aktywności Lokalnej 
2 972 352,57 2 783 240,91 93,64% 

Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku 1 076 770,00 1 076 417,11 99,97% 
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Kultura fizyczna 77 140,00 71 022,50 92,07% 

Obiekty sportowe 77 140,00 71 022,50 92,07% 

Wykonanie zaplecza przy boisku ORLIK w Pietrzykowicach 22 140,00 22 140,00 100,00% 

Budowa placu zabaw w Biernej 15 000,00 15 000,00 100,00% 

Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w Zarzeczu 40 000,00 33 882,50 84,71% 

RAZEM 9 851 262,59 9 542 184,65 96,86% 
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Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 

 

WYKONANE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK 

 

Nazwa zadania Ogółem 
Wykonanie                            

na 31.12.2019 r. 

Wskaźnik 

wykonania 

(3/2) 

1 2 3 4 

Gospodarka mieszkaniowa 322 000,00 295 319,80 91,71% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 322 000,00 295 319,80 91,71% 

Zakup działek na mienie gminne  322 000,00 295 319,80 91,71% 

Administracja publiczna 78 000,00 77 859,50 99,82% 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 100,00% 

Zakup 2 szt choinek 50 000,00 50 000,00 100,00% 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 27 859,50 99,50% 

Zakup serwera z oprogramowaniem - GZEASiP w Łodygowicach 28 000,00 27 859,50 99,50% 

Oświata i wychowanie 13 200,00 12 996,43 98,46% 

Szkoły podstawowe 13 200,00 12 996,43 98,46% 

Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach 13 200,00 12 996,43 98,46% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 176 000,00 176 000,00 100,00% 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 176 000,00 176 000,00 100,00% 

Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2019 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
60 000,00 60 000,00 100,00% 

Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni 

domowych - kotły gazowe 
116 000,00 116 000,00 100,00% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 300,00 10 300,00 100,00% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 300,00 10 300,00 100,00% 

Dotacja dla GOK w Łodygowicach na zakup namiotu 10 300,00 10 300,00 100,00% 

RAZEM 599 500,00 572 475,73 95,49% 
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PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU 

PRZYCHODY 

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym: 

 w dniu 4.07.2019 r. została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Cieszynie 

o kredyt długoterminowy w kwocie 1 700 000,00 zł na okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2028 r.,  

2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej 

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 

wykonanie 5 735 403,41 zł. 

 

ROZCHODY 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - plan 2 809 400,00 zł, wykonanie w okresie 

sprawozdawczym w wysokości 2 809 400,00 zł, z tego: 

1. spłaty kredytów 2 809 400,00zł. 

 

WYNIK BUDŻETU 

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 69 405 628,04 zł. Na realizację zadań gminnych 

przeznaczono kwotę w wysokości 68 422 443,08 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości  

983 184,96 zł. 

 

INDYWIDUALNY LIMIT OBSŁUGI DŁUGU  

Przepis zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń 

z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej 

w okresie 3 ostatnich lat. 

 

Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2019 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z 

obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu  

o wykonanie (%) 

 
 

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ: 

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 19 126 000,00 zł, z tego: 

1) kredyty 19 126 000,00 zł, stanowiąc 27,56 % wykonanych dochodów na 31.12.2019 r. 

2. Poręczenia: 

1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 

okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 4 205 435,90 zł.  

  

4,67%

13,50%

4,67%

13,50%

Wykonany poziom wydatków i rozchodów związanych z 

obsługą długu i poręczeniami w relacji do dochodów

Dopuszczalny ustawowo pułap wydatków i rozchodów 

związanych z obsługą długu i poręczeniami i gwarancjami w 

relacji do dochodów

z wyłączeniami ustawowymi bez wyłączeń ustawowych

http://bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta-poznania,lib,1003/
http://bip.poznan.pl/bip/budzet-miasta-poznania,lib,1003/
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ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE  
 

CAŁA GMINA JEST JUŻ OBJĘTA PLANEM 
 

W latach 2017-2018 r. Cała gmina Łodygowice została objęta nowym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego: 

1. Uchwała nr xxi/243/2017rady gminy Łodygowicez dnia 16 lutego 2017 r.W sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – 

sołectwa Pietrzykowice 

2. Uchwała nr xxvii/306/2017rady gminy Łodygowicez dnia 28 listopada 2017 r. W sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – 

sołectwa bierna i zarzecze 

3. Uchwała nr xxxiv/373/2018 rady gminy Łodygowice z dnia 26 lipca 2018 r.W sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – 

sołectwa Łodygowice 

Do najważniejszych korzyści wynikających z przyjęcia ww. uchwał należą: 

1. Zwiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej poprzez przekwalifikowanie wielu działek rolnych na działki 

budowlane. 

2. Zaktualizowanie przebiegu drogi S1 poprzez naniesienie jej faktycznego przebiegu na mapy 

MPZP dzięki czemu wiele „zablokowanych” w poprzednim MPZP z 2006r zyskało status  

budowlanych 

3. Dostosowanie zapisów MPZP do dzisiejszych realów jak np. zmniejszenie minimalnego 

areału nowowydzielanych działek do 6 arów 

Następstwem wprowadzenia nowego MPZP dla całej Gminy jest naliczanie renty planistycznej w 

wysokości 20% od wzrostu wartości działki z tytułu zmiany jej przeznaczenia w MPZP. W 2019r. 

wydano 19 decyzji o konieczności uiszczenia opłaty planistycznej na łączną kwotę ok. 145 000,00zł 
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INWESTYCJE I REMONTY 
CO ZREALIZOWALIŚMY W 2019 ROKU 
 

Budżet gminy bazuje w pierwszej kolejności na dochodach własnych, tj. subwencji, dotacji i 

należnych podatkach. I to one są podstawowym źródłem finansowania bieżących zadań komunalnych, 

obsługi codziennego funkcjonowania takiego organizmu, jakim jest gmina oraz jej jednostki. Choć są 

to zwykle zadania mniejszej skali i rangi, one także mają istotny wpływ na warunki życia naszych 

mieszkańców. Dlatego, są tematem równie często postulowanym do władz. Oto pokrótce przegląd 

najważniejszych gminnych inwestycji 

 

 
 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

 

 

1. Modernizacja dróg gminnych: 
Remont ul. Kard. Wyszyńskiego w Zarzeczu (dł. 494 m) 
 

 zakres robót: roboty rozbiórkowe i ziemne, wymianę podbudowy, wymianę nawierzchni 

chodnika, nową nawierzchnię asfaltową, regulację studzienek, czyszczenie rowów i 

przepustów, wymianę kanalizacji.  

 wartość robót: 868 235,78 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych: 364 395 zł.  

 

 
 

 

 

2. Utwardzenie dróg: 

 ul. Agrestowa w Łodygowicach – 355 m, 17 151,08 zł 
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 ul. Czysta w Łodygowicach – 40 m pobocza, 9 342,51 zł 

 ul. Cicha w Łodygowicach – 105 m, 5 745,79 zł 

 ul. Spokojna w Łodygowicach – 179 m, 11 219,89 zł 

 ul. Okrężna w Łodygowicach – 60 m, 4 082,20 zł 

 ul. Poziomkowa w Łodygowicach – 52 m, 3 690,17 zł 

 ul. Storczyków w Łodygowicach – 256 m, 16 655,58 zł 

 ul. Agrestowa w Pietrzykowicach – 190 m, 38 233,57 zł 

 ul. Osiedle Czarne w Pietrzykowicach – 20 m, 3 618,23 zł 

 ul. Kręta w Pietrzykowicach – 160 m, 6 268,02 zł 

 ul. Szkolna w Pietrzykowicach – 65 m, 4 812,74 zł 

 ul. Wierzbowa w Pietrzykowicach – 115 m, 7 764,38 zł 

 ul. Wspólna w Zarzeczu – 109 m, 5 432,54 zł 

 ul. Dębowa w Biernej  - 140 m, 7 088,06 zł 

 ul. Wilcza w Biernej – 33 m, 1 977,42 zł 

 ul. Szklarska w Biernej – 214 m, 9 580,37 zł 

 ul. Kwiatowa w Biernej – 70 m, 1 913,12 zł 

 

 

 

3. Odwodnienie 
- ul. Żeromskiego w Łodygowicach (90 

m, przyczółki, rury drenarskie, studnie)- 

17 172,94 zł 

- ul. Zjazdowa w Łodygowicach (20 m, 

rury) – 5 949,33 zł 

- ul. Wspólna w Łodygowicach (zakup 

materiału) – 1 271,73 zł 

- ul. Spadzista w Łodygowicach 

(przebudowa przepustu) – 4 412,67 zł 

- ul. Turystyczna w Łodygowicach (90 m, korytka betonowe) – 10 800,75 zł 

- rejon ul. Kaniów w Łodygowicach (250 m, materiały- kruszywo, rury) – 12 766,07 zł 

- ul. Nad Żylicą w Łodygowicach (12 m, rury, przyczółki) – 2 611,84 zł 

- ul. Spacerowa w Łodygowicach (rury, korytka z kratą) – 5 115,08 zł 

- ul. Polna w Pietrzykowicach (przebudowa przepustu) – 4 428,84 zł 

- ul. Zjazdowa w Pietrzykowicach (acodren) – 1 619,58 zł 

- ul. Wielodroga w Pietrzykowicach (40 m, rura, korytka) – 6 481,18 zł 

- ul. Turystyczna w Pietrzykowicach (150 m, rura drenarska, acodren, studnia) – 14 777,84 zł 

- ul. Modrzewiowa w Pietrzykowicach (6 m, rura, przyczółki) – 1 755,63 zł 

- ul. Górska w Biernej (15 m, rury, korytka) – 1 380 zł 

- ul. Handlowa w Biernej (6 m, rury, przyczółki) – 1 316,17 zł 

- ul. Staszica w Zarzeczu (40 m, rury, utwardzenie pobocza klińcem) – 9 766,94 zł 

- wjazd na plac OSP w Zarzeczy – 3 814,49 zł 

- ul. Harcerska w Zarzeczu (40 m, rury) – 3 523,53 zł 

 

 

4. Modernizacja dróg gminnych: 
 

a) ul. Leśna, Łodygowice – 438 m, 168 182,22 zł 

b) ul. Miodowa, Łodygowice – 323 m, 139 015,77 zł 

c) ul. Różana, Łodygowice – 177 m, 42 570,61 zł 

d) ul. Czysta, Łodygowice – 275 m, 141 481,98 zł 

e) ul. Działkowa, Pietrzykowice – 312 m, 96 924,86 zł 

f) ul. Modrzewiowa, Pietrzykowice – 659 m, 189 609,76 zł 
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g) ul. Porzeczkowa, Pietrzykowice – 158 m, 53 691,22 zł 

h) ul. Chodnikowa, Bierna – 293 m, 85 820,73 zł 

i) ul. Topolowa, Bierna – 209 m, 56 955,21 zł 

 

 

 

5. Roboty drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Łodygowice. 
 

a) remont drogi gminnej ul. Widok w sołectwie Łodygowice (dł. 129 m) 

 zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia drogi z 

mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z kruszywa, regulacja studzienek, 

 wartość robót: 55 881,06 zł 
 

b) remont ul. Dębowej w Pietrzykowicach (dł. 210 m) 

 zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia drogi z 

mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z kruszywa, regulacja studzienek, 

 wartość robót:  107 372,24 zł 
 

c) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Harcerskiej w Zarzeczu (dł. 248 m) 

 zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia drogi z 

mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z kruszywa, regulacja studzienek, ułożenie 69 m 

korytek, studzienki ściekowe i rewizyjne, przepusty rurowe, 

 wartość:  151 646,95 zł 
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d) położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Cichej w Biernej (dł. 274 m) 

 zakres robót:  roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia drogi z 

mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z kruszywa, poprawa odwodnienia,  

 wartość robót:  136 517,63 zł 

 

6. Nowy parking w Łodygowicach Górnych 
 

Wybudowano parking przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach obok szkoły i przedszkola.  

Budowa parkingu: 151 782 zł, w tym 60 000 zł dofinansowania ze środków z budżetu Województwa 

Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. 
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7. Budowa chodników przy drogach powiatowych: 

 

 
 

 

 

 

 

 

- chodnik przy ul. Kasztanowej  

w Łodygowicach  na odcinku 747,5 

mb. od posesji nr 60 do działki 6407  

wartość robót: 1 066 329,67 zł, w 

tym dotacja z Powiatu Żywieckiego 

200 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- chodnik przy ul. Kościuszki w 

Pietrzykowicach na odcinku 679 

mb. odposesji nr 62 w kierunku 

skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 

Wesołą (do ul. Ogrodowej) 

wartość robót: 1 009 442,87 zł, w 

tym dotacja z Powiatu Żywieckiego 

150 000 zł 
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8. Montaż nowych wiat przystankowych: 
 przy ul. Jana Pawła II obok skrzyżowania z ul. Prostą w Pietrzykowicach – 5 050 zł 

 przy ul. Kościuszki obok skrzyżowania z ul. Świerkową w Pietrzykowicach – 5 050 zł 
 

9. Oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żywieckiej  

 
Zakup i montaż 6 lamp hybrydowych przy 3 przejściach dla pieszych przy ul. Żywieckiej 

obok skrzyżowań z ul. Kalonka, Bzową i Pod Grapą.  

– wartość robót: 99 630 zł.  

 

 

 
 

 

 
  

10. Montaż oświetlenia ulicznego: 

 Łodygowice -  ul. Bracka, ul. Ks. Marszałka, ul. Zjazdowa  

 Pietrzykowice - ul. Ogrodowa  

 Bierna -  ul. Cicha  
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OBIEKTY GMINNE 
 

1. Przebudowa oficyn zamkowych w Łodygowicach  
 

Po trwających rok pracach budowlanych zakończono przebudowę oficyn zamkowych i ich adaptację 

na Centrum Aktywności Lokalnej w Łodygowicach.  

Zakres prac obejmował: rozbiórkę wtórnych nadbudowań i przybudowań do budynku, wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i fundamentów remont i wymianę części ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

remont istniejących i wykonanie nowych stropów, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu, 

przebudowa kotłowni gazowej, demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji: elektr., wod-

kan, c.o., went., prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół budynków- kanalizacja 

deszczowa, wykonanie tarasu zewnętrznego w miejsce rozebranej części narożnej, wykonanie 

schodów kamiennych na taras, przebudowa zejścia do kotłowni, ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej i granitowej, montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 

oświetlenie zewnętrzne, makieta mosiężna, gołębnik, przebudowa schodów prowadzących do piwnicy 

pod wozownią. W wyniku prac budowlanych i remontowych przywrócono bryłę obiektu z końca XIX 

w. Budynek został pozbawiony XX w. nadbudowań. 

Centrum mieści następujące jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora, Świetlicę 

środowiskową dla dzieci, Fundację Braci Golec, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką 

Sołectwa Łodygowice.  

- wartość projektu: 4 105 967,85 zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa: 2 304 288,71 zł.  

 

 

 
                                                                             przed 
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2. Rewitalizacja parku etap I 
 

 

Zrealizowano projekt „Zagospodarowanie  placu przed zamkiem w ramach projektu Wzrost 

atrakcyjności Łodygowic  poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku – etap I”. Prace obejmowały 

remont oraz częściową wymianę ogrodzenia parku a także montaż nowych bram wjazdowych, 

ponadto został przebudowany układ komunikacyjny przed zamkiem: położono nową nawierzchnię z 

kostki granitowej, wykonano partery kwiatowe, zamontowano ławki, kosze i ozdobne kule oraz nowe 

lampy.  

- wartość projektu: 1 045 667,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020: 359 999 zł.  
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3. Termomodernizacja budynku Zspołu Szkół nr 1 w Łodygowicach 

 
 

Zakresprac :docieplenie dachu nad przewiązką i magazynami, ocieplenie ścian elewacji szkoły 

płytami styropianowym, malowanie istniejącego tynku akrylowego oraz wykonanie nowego tynku 

mozaikowego na części nieocieplanej, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, 

wymiana drzwi zewnętrznych stalowych, wymiana instalacji odgromowej, malowanie podbitki.  

- wartość projektu: 327 012,22 zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 225 984,05 zł.  
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4. Rozbudowa Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu  

 
 

Prace budowlane obejmowały  – poszerzenie wiaty grillowej i dachu, budowę sanitariatów oraz 

montaż rolet i zakup dodatkowych ławek i stołów, 

- wartość robot i wyposażenia: 91 770 zł. 

 

 
 

5. Plac zabaw w Biernej obok boiska 

 
 

Montaż zabawek- huśtawka, plaster miodu, piasek na sprężynie, bujawka ważka, kółko i krzyżyk z 

tablicą do rysowania, ławka z oparciem, kosz, regulamin placu. 

- wartość prac: 15 000 zł  

 

6. Doposażenie Orlika w Pietrzykowicach 
 

 

Zakupiono: paletki do gry w ping ponga - 1 zestaw, mata PCV na plac zabaw -  6 m
2
, piłki do gry w 

siatkę i w nogę - 4 szt.tablica elektryczna do gry w piłkę nożną - 1 szt., kosze betonowe – 2 szt., siatka 

na bramki  - 2 szt., siatka na siatkówkę – 1 szt., drzwi. 

- wartość: 10 000 zł 
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PROJEKTY INNE 
 

1. Programy ograniczenia niskiej emisji 
 

I.  Program skierowany był do uczestników 

projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych 

kotłowni domowych, z którymi gmina zawarła w 

październiku 2018 r. umowy uczestnictwa w 

projekcie. W ramach tego programu dofinansowana 

została wymiana kotłów węglowych na gazowe.  

Efektem programu byłamodernizacja 29 kotłowni za 

łączną kwotę 116 000 zł. 

 
 

II.  Program trwa od 2016 roku. W jego ramach można było uzyskać dofinansowanie na wymianę 

starego kotła węglowego na kocioł na ekogroszek lub biomasę. W 2019 zmodernizowano 20 kotłowni 

węglowych za łączną kwotę 60 000 zł. 

 
 

 

2. Usuwanie obcych gatunków roślin 

występujących na terenie Gminy Łodygowice 
 

Dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w 

Katowicach (12 717 dotacji + 12 717 zł środki 

własne) zrealizowano I etap walki z barszczem 

Sosnowskiego. Zabiegami likwidacyjnymi zostało 

objęte ponad 10 ha terenu. 

 

 

 

 

 

3. Bezpłatne szczepienia 
 

W ramach „Programu profilaktyki i promocji 

zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-

2020” w zakresie nieodpłatnych szczepień: 

 przeciwko wirusowi brodawczaka 

ludzkiego (HPV) dla dziewcząt w wieku 12 lat  

 przeciwko pneumokokom dla dzieci w 

wieku 3 lat 

 przeciwko grypie dla osób powyżej 65 

roku życia  

w 2019 roku zaszczepiono: 189 osób. 
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4. Nieodpłatny odbiór odpadów 

azbestowych od mieszkańców: 

 2019 – 151 ton 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5. Projekt - Usługi społeczne w 

gminie Łodygowice w ramach 

Centrum Aktywności Lokalnej  
 

- wartość projektu: 1 483 917,90 zł, w tym 

dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020: 1 380 043,65 

zł.  
 

Prawie 400 mieszkańców z grup zagrożonych wykluczeniem przez dwa lata było objęte różnorodnym 

wsparciem.  
 

 

 

 

 Kluby seniora 

W projekcie utworzono dwa kluby seniora w 

Łodygowicach i Pietrzykowicach, w których 

uczestniczyło łącznie 248 seniorów z naszej gminy 

(Bierna – 26 osób,Łodygowice – 123 

osób,Pietrzykowice – 78 osób,Zarzecze – 21 osób). 

Zorganizowano 2158 godzin zajęć gimnastycznych, 

komputerowych, tańca towarzyskiego, kulinarnych, 

fitness aerobik, Cafe Kultura, aqua aerobik, 

muzycznych, nordickwalking, zdrowego żywienia, z 

języka angielskiego i niemieckiego, psychologii. 

Seniorzy brali również udział w wycieczkach m.in. 

do Muzeum Deportacji, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Powstań Śląskich, do Krakowa -

teatr im. J. Słowackiego, dzielnica Kazimierz, starówka, podziemia, Wawel. W ramach zajęć Cafe-

Kultura zorganizowano wyjazdy do kina Janosik w Żywcu, a także wyjazdy do Teatru Polskiego w 

Bielsku-Białej. 



- 40 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 
 

 

 Świetlica środowiskowa 

Utworzono świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży, która mieściła się w szkole w 

Biernej a docelowo w oficynach zamkowych. Skorzystało z niej 77 dzieci  (Bierna – 36 osób, 

Łodygowice – 17 osób, Pietrzykowice – 5 osób, Zarzecze – 19 osób). Rodzaj zajęć i formy 

wsparcia uzależnione były od potrzeb dzieci w roku szkolnym oraz podczas wakacji. W roku 

szkolnym dzieci korzystały z pomocy w nauce szkolnej, odrabianiu zadań domowych, 

zrozumieniu szkolnego materiału itp. Natomiast podczas wakacji miały one ogólnorozwojowy 

charakter. Prowadzone były dodatkowe zajęcia (łącznie 1880 godzin) z przyrody, matematyki, 

techniki, modelarstwa, robotyki z programowaniem, języka angielskiego, artystyczne. Dzieci 

wyjeżdżały na wycieczki do: Beskidzkiego Centrum Nauki Naukotechnika w Świnnej, 

Elektrowni szczytowo-pompowej na Górze Żar, Parku rozrywki w Inwałdzie, Ninja Parku 

Jumpownia w Bielsku-Białej, Teatru Lalek Banialuka, Leśnego parku Niespodzianek, 

Nadleśnictwa Bielsko oraz Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, 

Centrum Wspinaczkowego PRIMAROCA w Bielsku-Białej, Afykarium we Wrocławiu, 

Muzeum Drukarstwa, wzgórze zamkowe i starówka w Cieszynie, Interaktywnego Centrum 

Pszczelarstwa „Apilandia” w Kleczy Dolnej, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

W ramach projektu zakupiono na potrzeby klubów i świetlicy – sprzęt komputerowy, meble, sprzęt do 

ćwiczeń, siłownię zew., pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, gry, mat. biurowe. 
 

 

 Usługi opiekuńcze 

Z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych mogły korzystać osoby, które z 

różnych przyczyn, między innymi wieku i chorób 

wymagały pomocy innych osób. Pomoc obejmowała 

zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem. Z usług opiekuńczych korzystało 16 

mieszkańców gminy (9 osób z Łodygowic, 4 osoby z 

Pietrzykowic, 3 osoby z Zarzecza).  
 

 Indywidualne konsultacje psychologiczne 

Z indywidualnych konsultacji psychologicznych skorzystało 41 podopiecznych GOPS (2 osoby z 

Biernej, 19 osób z Łodygowic, 12 osób z Pietrzykowic, 8 osób z Zarzecza). Wsparcie polegało na 

udzielaniu pomocy psychologicznej indywidualnej w formie terapeutycznej, konsultacyjnej i 

wspierającej osoby z różnorodnymi zaburzeniami i problemami psychologicznymi oraz pracy 

psychologicznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w zakresie motywowania do leczenia 

oraz utrzymywania abstynencji. 

 

 



- 41 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 
 

W roku 2019 nadal kontynuowany jest 

program, gdzie na powitanie nowych, 

małych mieszkańców Gminy 

Łodygowice przekazujemy na ręce ich 

rodziców drobny upominek powitalny 

- milutki kocyk wraz z poduszką - dla 

dziewczynek w kolorze różowym a dla 

chłopców w niebieskim. Każdy 

komplecik jest w ekologicznej torbie z 

logo gminy.  

W roku 2019zostało rozdanych 

200kocyków.  
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INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

 
DROGI  

 
Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa relacji: 

Katowice - Zwardoń. Mieszkańcy Gminy korzystają z  3 

stacji kolejowych: Łodygowice Górne, Łodygowice i 

Pietrzykowice Żywieckie.  

Transport drogowy natomiast wykorzystuje istniejącą 

sieć dróg o różnych parametrach technicznych. 

Podstawowymi elementami sieci drogowej Gminy 

Łodygowice są: 

- droga ekspresowa S1 

- droga wojewódzka 945 

- drogi powiatowe  

- drogi gminne 

 

 

 

 

 

ELEKTROENERGETYKA 

 

 
Cały obszar gminy jest zelektryfikowany. Przez teren 

gminy przebiegają napowietrzne i kablowe linie 

elektroenergetyczne oraz zlokalizowane są stacje 

transformatorowe. Teren gminy zasilany jest  

z Głównego Punktu Zasilającego Żywiec liniami 

elektroenergetycznymi 15 kV „Łodygowice”, „WOPR”, 

„Słotwina”. 
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SIEĆ TELEFONICZNA I 

INTERNETOWA 
Teren całej gminy objęty jest siecią telefonii stacjonarnej oraz 

zasięgiem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, 

działających na terenie Polski. Internet dostarczany jest drogą 

radiową, siecią komórkową oraz siecią światłowodową. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAOPATRZENIE W GAZ 

 
Zasilanie Gminy Łodygowice realizowane jest 

z gazociągu wysokoprężnego  250 CN 6,3 

MPa relacji Bielsko – Buczkowice – Żywiec, 

którego trasa przebiega wzdłuż granic Gminy 

z Buczkowicami i Lipową. W Gminie 

zlokalizowano dwie stacje redukcyjno – 

pomiarowe I – stopnia zlokalizowane w 

Rybarzowicach (obsługuje rejon Łodygowic, 

Biernej i Zarzecza) oraz Pietrzykowicach 

(obsługuje rejon Pietrzykowic).  

 

 

 

 

 

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO I 

GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 

 
Na obszarze Gminy nie występuje 

scentralizowana gospodarka cieplna. 

Ogrzewanie obiektów i produkcja ciepłej 

wody użytkowej w gospodarstwach 

domowych jednorodzinnych odbywa się 

indywidualnie  

w oparciu o różne źródła energii (węgiel  

i drewno, gaz ziemny, gaz płynny, olej 

opałowy i energia elektryczna, OZE). 
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ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 
Z wodociągu gminnego korzysta ok. 3 800 

budynków mieszkalnych i użytkowych. Pozostali 

mieszkańcy zaopatrują się w wodę z własnych 

ujęć (studni kopanych).Dystrybucją wody oraz  

eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy 

zajmuje się spółka komunalna Eco Team Service 

sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach.  

 

 

 

 

 

 

KANALIZACJA 

 
Zadanie gminy obejmujące budowę 

kanalizacji sanitarnej realizowane jest 

przez Związek Międzygminny ds. 

Ekologii w Żywcu, którego gmina 

Łodygowice jest członkiem. Cały teren 

gminy wchodzi w skład Aglomeracji 

Żywiec.  Do kanalizacji sanitarnej 

podłączone jest ok. 3200 budynków 

mieszkalnych i użytkowych.Ścieki 

kierowane są do oczyszczalni ścieków w 

Żywcu należącej do MPWIK Sp. z o.o., 

która zajmuje się eksploatacją sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy 

Łodygowice.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 
 

ODPADY  
 

 Z terenu Gminy Łodygowice w roku 2019 łącznie 

4112,644 ton odpadów, czego odpady segregowane 

stanowiły 997,547 ton, odpady biodegradowalne: 271,38 

ton. Osiągnięcie tak dużej części odpadów segregowanych 

było możliwe dzięki przyjętemu przez gminę sposobowi 

odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i sposobu 

naliczania opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. 

. 

 

PROJEKTY EKOLOGICZNE 

 

Gmina Łodygowice mając na uwadze wysoki stopień 

zanieczyszczenia powietrza oprócz prowadzonego od 

2016 r. programu dofinansowania wymiany źródła 

ciepła podpisała porozumienie z WFOŚiGW w 

Katowicach w ramach obsługi programu Czyste 

Powietrze. 

W ramach swojego programu dofinansowania 

wymiany źródła ciepła rozpowszechnia również 

autorskie broszury informacyjne na temat substancji 

dozwolonych do spalania, smogu oraz prawidłowego 

spalania w kotłach starszego typu. 
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Gmina Łodygowice ściśle współpracuje ze 

Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu 

zachęcając mieszkańców do uczestnictwa w 

programach  mających na celu rozpowszechnianie i 

umożliwianie pozyskania środków na instalację 

źródeł OZE w ramach ograniczenia niskiej emisji. 

. 

 

 

 

 

 

W ramach programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w 2019 r gmina Łodygowice na wyłapanie 

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 

schronisku przeznaczyła 19 094,40 zł, na leczenie 

3 749,12 zł oraz na ich dokarmianie 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Gmina Łodygowice w każdym nowo 

podjętym przedsięwzięciu uwzględnia rozwiązania 

ekologiczne sprzyjające szerokorozumianej ochronie 

środowiska, takie jak instalacja paneli solarnych, 

fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne czy też montaż tablic dydaktycznych 

o tematyce przyrodniczej. 
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W szkołach corocznie przeprowadzane są zajęcia 

dostosowane do wieku uczniów mające na celu 

wpojenie i utrwalenie poprawnej postawy 

proekologicznej z naciskiem na zmniejszanie 

produkcji odpadów oraz sposobu ich sortowania. 

Podobne informacje znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu oraz w wydawanym biuletynie, 

do których dostęp mają mieszkańcy. Podobnie na 

organizowanych przez Gminę wydarzeniach 

kulturalnych mieszkańcy mają możliwość zgłębienia 

wiedzy o ochronie środowiska. 

 

. 
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MIENIE KOMUNALNE 

 

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Gmina Łodygowice  

I. NABYŁA NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 

a. Działkę nr 5235/2 o pow. 0,0668 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Piastowską 

b. Działkę nr 5239/2 o pow. 0,0146 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Piastowską 

c. Działkę nr 3498/3 o pow. 0,0075 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Zjazdową 

d. Działkę nr 1768/11 o pow. 0,0397 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Krętą 

e. Działkę nr 3332/0 o pow. 0,0057 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Rzeźniczą 

f. Działkę nr 2246/2 o pow. 0,0435 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

drogę ul. Kalonka 

g. Działkę nr 2231/2 o pow. 0,0530 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Kalonka 

h. Działkę nr 6450/7 o pow. 0,0011 ha położoną w Łodygowicach,  z przeznaczeniem 

pod przepompownię kanalizacyjną 

i. Działkę nr 4847/22 o pow. 0,0010 ha położoną w Łodygowicach,  z przeznaczeniem 

pod przepompownię kanalizacyjną 

j. Działkę nr 1681/3 o pow. 0,0209 ha położoną w Łodygowicach z przeznaczeniem na 

parking  

k. Działkę nr 1682/4 o pow. 0,1051 ha położoną w Łodygowicach z przeznaczeniem na 

parking 
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 II. DOKONANO ZAMIANY DZIAŁEK 

a. działek 3638/2 o powierzchni 0,0076 ha, 3638/3 o pow. 0,0091 ha, położonych w 

Pietrzykowicach na działki o numerach ewidencyjnych 3639/12 o pow. 0,0035 ha i 

3640/3 o pow. 0,0036 ha  położonych  w Pietrzykowicach; 

b. działek 3532/1 o powierzchni 0,0179 ha, 3532/2 o pow. 0,0177 ha, położonych w 

Łodygowicach na działkę o numerze ewidencyjnym 3594/3 o pow. 0,0670 ha 

położoną  w Łodygowicach. 

 

 

III. GMINA ŁODYGOWICE SPRZEDAŁA NASTĘPUJĄCE 

NIERUCHOMOŚCI:  

 
     a. 2894/1 o pow. 0,0966 ha -  sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

 

W okresie sprawozdawczym Gmina Łodygowice na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów utraciła działkę nr 6569 o pow.0,23 ha położoną w Łodygowicach 

 

IV. GMINA ŁODYGOWICE UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE 

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO: 

 
a. Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu budynków: 43 784,83  

zł  

b. Dochody z dzierżawy obiektów szkolnych: 257 111,75 zł (GZEAS- 

rach. dochodów własnych), 

c. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: 435,24 zł, 

d. Dochody z użytkowania wieczystego: 16 639,52 zł, 

e. Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności – 451,35  zł 

f. Dochody ze sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości na raty 

(mieszkania i grunty): 11 642,61 zł, 

g. Dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości w 2019 r. : 42 

266,91 zł, 

h. Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej – 1 136,80 zł, 

i. Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33 776,52 zł, w tym 

296,78 GZEAS -rach. dochodów własnych 
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V. GMINA NIE POSIADA AKCJI, POSIADA NATOMIAST 

UDZIAŁY W: 

 

Beskid Spółka z. o. o. Żywiec – ( 81 

udziałów) - 81 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

Banku Spółdzielczym w Żywcu 

– 1 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco Team Service Sp. z o. o. w 

Łodygowicach- 16 711 000,00 zł. 
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BEZPIECZEŃSTWO 

 

Gmina Łodygowice w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dokłada wszelkich 

starań. Na terenie gminy działają cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP 

Bierna, OSP Łodygowice, OSP Pietrzykowice, OSP Zarzecze.  

Dwie z nich tj. OSP Łodygowice i OSP Pietrzykowice są włączone w struktury 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dodatkowo jednostka OSP Łodygowice jest 

włączona w struktury 16 Kompanii Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego.  

W trzech jednostkach OSP tj. Łodygowice, Pietrzykowice i Zarzecze zainstalowany 

jest zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, umożliwiający zdalne, radiowe 

uruchamianie systemów alarmowych. System ten jest wspomagany również za pomocą 

powiadomień telefonicznych oraz powiadomień sms wysyłanych w przypadku alarmu 

bezpośrednio do strażaków. 

Według danych na dzień 31.12.2019r. nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy 

Łodygowice czuwa 82 strażaków, posiadających przeszkolenie pożarnicze, ważne badania 

lekarskie oraz mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

W 2019 roku jednostki OSP z terenu Gminy Łodygowice brały udział w 196 

interwencjach związanych z gaszeniem pożarów, likwidacją miejscowych zagrożeń. Wśród 

tych interwencji 6 – krotnie były to alarmy fałszywe. Jednostki OSP włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 27 razy pełniły zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG 

Żywiec. Szczegółowy zakres interwencji poszczególnych jednostek OSP przedstawia 

poniższa tabela:  



- 52 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 
 

 

W 2019r. Jednostka OSP Łodygowice odnotowała największą ilość wyjazdów do interwencji 

tj. 103 wyjazdy co stanowi 53% ogółu interwencji wszystkich jednostek z terenu Gminy 

Łodygowice. Procentowy udział poszczególnych jednostek w interwencjach przedstawia 

poniższy wykres: 

 

  

JEDNOSTKA OSP Pożary SUMA

OSP Łodygowice 45 55 3 103 23
OSP Pietrzykowice 21 40 2 63 4

OSP Bierna 3 5 8 0
OSP Zarzecze 12 9 1 22 0

RAZEM ILOŚĆ WYJAZDÓW 196 27

Miejscowe 

zagrożenia

Alarmy 

fałszywe

Zabezpieczenie 

rejonu
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JEDNOSTKI OSP NA TERENIE 

GMINY ŁODYGOWICE 

 

1. Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Łodygowicach 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Łodygowicach posiada 

cztery samochody 

ratowniczo – gaśnicze: 

 GBARt Renault Midlum – średni samochód ratowniczo – gaśniczy z zbiornikiem 

wodnym wyposażony dodatkowo w moduł ratownictwa technicznego 

 GBA Magirus – średni samochód ratowniczo – gaśniczy z zbiornikiem wodnym 

 GLBMRt Mercedes Benz Sprinter – lekki samochód ratownictwa technicznego 

wyposażony w agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym 

 SLRR Land Rover Defender – lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy. 

Jednostka OSP Łodygowice w pełni wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy tj. armaturę wodną, podręczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, którego ubytki  

są na bieżąco uzupełnianie. Jednostka posiada komplet umundurowania bojowego (ubranie 

bojowe, hełm, rękawice, buty specjalistyczne, kominiarki) dla wszystkich strażaków 

mogących brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jednostka posiada 6 kompletów 

aparatów ochrony dróg oddechowych oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego z deskami 

ortopedycznymi. Dodatkowo wyposażona jest w następujący sprzęt: 

 Lekki zestaw ratownictwa technicznego LUCAS 

 Średni zestaw ratownictwa technicznego Webber 

 Kamerę termowizyjną  

 Pilarki spalinowe 

 Piła do betonu i stali 

 Motopompy pożarnicze, pływające i szlamowe 

 Agregaty prądotwórcze 

 Turbowentelator 
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1. Ochotnicza Straż Pożarna  

w Pietrzykowicach 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach 

posiada trzy samochody ratowniczo – gaśnicze: 

 GBARt Mercedes Atego– średni 

samochód ratowniczo – gaśniczy z zbiornikiem 

wodnym wyposażony dodatkowo w moduł 

ratownictwa technicznego 

 GBA Daf – średni samochód ratowniczo – gaśniczy z zbiornikiem wodnym 

 GLM Ford – lekki samochód ratowniczo - gaśniczy 

Jednostka OSP Pietrzykowice w pełni wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy tj. armaturę wodną, podręczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, którego ubytki są na 

bieżąco uzupełnianie. Jednostka posiada komplet umundurowania bojowego (ubranie bojowe, 

hełm, rękawice, buty specjalistyczne, kominiarki) dla wszystkich strażaków mogących brać 

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jednostka posiada 4 komplety aparatów ochrony 

dróg oddechowych oraz jeden zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną. 

Dodatkowo wyposażona jest w następujący sprzęt: 

 Lekki zestaw ratownictwa technicznego Holmatro 

 Pilarki spalinowe 

 Motopompy pożarnicze, pływające i szlamowe 

 Agregaty prądotwórcze 

 Turbowentelator 
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3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu posiada 

jeden samochód ratowniczo – gaśniczy GLBM 

Lublin wyposażony w agregat wysokociśnieniowy 

ze zbiornikiem wodnym. 

Jednostka OSP Zarzecze w pełni wyposażona jest  

w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy  

tj. armaturę wodną, podręczny sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy, którego ubytki są na bieżąco 

uzupełnianie. Jednostka posiada komplet umundurowania bojowego (ubranie bojowe, hełm, 

rękawice, buty specjalistyczne, kominiarki) dla wszystkich strażaków mogących brać udział 

w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jednostka posiada 1 komplet aparatów ochrony dróg 

oddechowych oraz jeden zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną. Dodatkowo 

wyposażona jest w następujący sprzęt: 

 Pilarki spalinowe 

 Motopompy pożarnicze, pływające i szlamowe 

 Agregat prądotwórczy 

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej posiada jeden samochód 

ratowniczo – gaśniczy GLM Ford.Jednostka OSP Bierna  

w pełni wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy tj. armaturę wodną, podręczny sprzęt ratowniczo – 

gaśniczy, którego ubytki są na bieżąco uzupełnianie. 

Jednostka posiada komplet umundurowania bojowego 

(ubranie bojowe, hełm, rękawice, buty specjalistyczne, 

kominiarki) dla wszystkich strażaków mogących brać udział 

w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Jednostka posiada 1 

komplet aparatów ochrony dróg oddechowych oraz jeden 

zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną. 

Dodatkowo wyposażona jest w następujący sprzęt: 

 piły spalinowe 

 motopompy pożarnicze i spalinowe 

 

Urząd Gminy co roku przyznaje środki finansowe z budżetu na ochronę przeciwpożarową. 

Środki te przeznaczone są na paliwo, oleje, naprawę sprzętu i samochodów, zakup części 

zamiennych i nowego sprzętu, umundurowanie bojowe strażaków, badania okresowe 

strażaków i ubezpieczenie, badania kierowców, ubezpieczenie i przeglądy samochodów. 
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SPORT 
WSPIERAMY LUDZI Z PASJĄ  

 
Nasza gmina oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu i rozwoju fizycznego. 

Świadczy o tym liczba klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy na rzecz 

mieszkańców gminy. Można w nich doskonalić swoje umiejętności w różnych  dyscyplinach 

sportowych. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych sportowców, począwszy od występów w 

zawodach lokalnych  po rywalizację na arenie  międzynarodowej.  

Corocznie wyróżniamy kilku sportowców z terenu Gminy, którzy otrzymują nagrody 

finansowe.  

 

EDUKACJA 
TWORZYMY WARUNKI DO ROZWOJU  

 

 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i młodzieży najlepszą możliwą pomoc  

w budowaniu ich i naszej przyszłości. Staramy się poszerzać i rozbudowywać naszą ofertę 

edukacyjną, poprzez tworzenie dodatkowych oddziałów szkolnych oraz poprzez bieżącą modernizację 

placówek oświatowych.  
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SIEĆ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNA W GMINIE ŁODYGOWICE 

Aby zapewnić naszym dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do nauki i wychowania na terenie 

naszej Gminy działają następujące placówki oświatowe: 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej 

Jadwigi w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 400 

Liczba uczniów w oddziałach „O” 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 

Władysława Jagiełły w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

281 

Liczba uczniów w oddziałach „O” 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Pietrzykowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

333 

Liczba uczniów w Przedszkolu 99 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zarzeczu 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

164 

Liczba uczniów w Przedszkolu 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w 

Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 

16 

Liczba uczniów w Przedszkolu 16 

Liczba dzieci z zespołów rewalidacyjno-

wychowawczych 11 
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Na terenie Gminy jest 400 miejsc w przedszkolach publicznych. Dodatkowo 74 miejsc  

w przedszkolu prywatnym Elf, które od września 2017 r. funkcjonuje na zasadach przedszkola 

publicznego, czyli łącznie 474 miejsc. 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łodygowicach – 75 miejsc 
 

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łodygowicach – 75 miejsc 
 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pietrzykowicach – 75 miejsc 
 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Pietrzykowicach – 100 miejsc 
 

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu – 75 
miejsc 

Prywatne Przedszkole Elf w Łodygowicach – 74 miejsc 

Niepubliczne przedszkole Ciuchcia w Łodygowicach, do którego 
uczęszczało 34 dzieci. 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 

rodziców, którzy chcą lub muszą podejmować 

aktywność zawodową od roku 2015 funkcjonuje  

w Łodygowicach Klub Dziecięcy, gdzie mogą 

przebywać dzieci od 1 do 3 roku życia. Placówka 

czynna jest w godzinach od 6.30 – 16.30. 
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BAZA OŚWIATOWA 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków 

oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

uznać należy za bardzo dobry co jest rezultatem 

stałych, znacznych nakładów finansowych 

czynionych od kilku lat na poprawę sprawności 

technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. 

Wszystkie szkoły posiadają nowoczesne pracownie 

komputerowe z dostępem do internetu, alekcje w 

szkołach są bardzo ciekawe dzięki pomocom 

jakimi szkoły dysponują.  Uczniowie i nauczyciele 

wykorzystują do pracy między innymi tablice interaktywne, projektory, laptopy czy tablety. 

 

REALIZOWANE ZADANIA OŚWIATOWE 
 

DOTACJE I PROGRAMY ZREALIZOWANE W ROKU 2019 

 

 
 

 

W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 1           w 

Łodygowicach otrzymała dofinansowanie 

zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP Nr 

1 w Łodygowicach – Eko Baza” ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach 

realizacji zadania zakupiono pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie pracowni oraz 

przeprowadzono prace remontowe. Łączny 

koszt zadania wyniósł 58 091,00 zł, w tym 

kwota dotacji 30 000,00 zł, wkład własny 

28 091,00 zł. Dodatkowo szkoła otrzymała 

nagrodę pieniężną w konkursie Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach pn. Zielona Pracownia 

Projekt 2019 – w wysokości 7 500,00 zł, z 

przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego 

projektu ekopracowni w roku 2019.  
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W roku 2019 szkoły otrzymały dofinansowanie  z 

budżetu państwa zadania w ramach modułu  3 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole 

i w domu”. W ramach otrzymanych środków szkoły 

doposażyły i poprawiły standard funkcjonujących 

stołówek szkolnych. Koszt całkowity zadania wyniósł 

293 177,46 zł, w tym kwota dotacji 234 541,96 zł, 

wkład własny 58 635,50 zł. Wartość zadań 

zrealizowanych przez szkoły: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach 

100 000,00 zł, 

-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach  

38 739,94 zł, 

-  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach 

100 000,00 zł, 

-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 

 54 437,52 zł. 
 

 

 W celu zapewnienia uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, Wojewoda Śląski przyznał 

Gminie Łodygowice dotację celową na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 

łącznej wysokości 106 776,78 zł. 

 

 

 

 

W roku 2019 Gmina realizowała projekt 

dotyczący zapewnienia funkcjonowania 

miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w 

ramach Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 „Maluch +  2019”. Decyzją Wojewody 

Śląskiego, Gmina otrzymała dotację w 

wysokości 54 000,00 zł. 

W ramach przyznanej dotacji celowej z 

budżetu państwa zostały dofinansowane 

wynagrodzenia pracowników.  

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.mgops.sianow.pl/zmiana-sposobu-realizacji-swiadczen-w-ramach-programu-posilek-w-domu-i-w-szkole/&psig=AOvVaw2gFn_zdqCHbjs_Z73YK88s&ust=1589280334361000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC5pfTQq-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
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PROJEKTY UNIJNE ZREALIZOWANE W ROKU 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach” – realizowany 

jest w okresie 1.09.2019 r. – 31.08.2020 r. przez Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Łodygowicach, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez 

doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia. W ramach realizacji 

projektu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz zakupiono pomoce 

dydaktyczne. Łączna wartość projektu 402 971,25 zł, w tym dofinansowanie 342 525,56 zł, wkład 

własny 60 445,69 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 
 

 

Projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany jest w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji  2 Partnerstwa 

współpracy szkół. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, mająca służyć wzmocnieniu 

potencjału szkoły do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymiana metod, praktyk i idei 

pomiędzy organizacjami. W ramach projektu organizowane są wyjazdy nauczycieli i uczniów do 

Turcji, Rumunii i Portugalii. Łączna wartość projektu 120 690,17 zł 
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Projekt „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie 

warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów 

edukacyjnych w Unii Europejskiej” realizowany  w latach 2018-2020 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pietrzykowicach  w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwój szkoły poprzez wyższy 

poziom wiedzy, kompetencji i motywacji pracowników. W ramach realizacji projektu zorganizowano 

wyjazdy nauczycieli do Portugalii i na Maltę. Łączna wartość projektu 188 132,66 zł 

 

Projekt „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach 

oraz Łodygowicach” – realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. 

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Celem projektu było podwyższenie jakości  

i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje 

kluczowei przygotowujących w przyszłości do aktywnegoi efektywnego uczestnictwa na rynku pracy. 

W ramach realizacji projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia  

oraz  zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne   do prowadzenia zajęć. Łączna wartość projektu 

736 060,91 zł, w tym dofinansowanie 662 454,82 zł, wkład własny 73 606,09 zł. 
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Projekt „Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  w 

Łodygowicach oraz Zarzeczu” – realizowany był przez Szkole Podstawowa  nr 1 w Łodygowicach, 

Szkołę Podstawowa nr 3 Specjalną w Łodygowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 

konkurs. Celem projektu było podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez 

realizację programów       i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe       i przygotowujących w 

przyszłości do aktywnego    i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy.      W ramach realizacji 

projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz  zakupiono sprzęt i pomoce 

dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Łączna wartość projektu 612 919,36 zł, w tym dofinansowanie 

551 627,42 zł, wkład własny 61 291,94 zł. 
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DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO  
 

WSPIERAMY 

STOWARZYSZENIA 

 
Na terenie gminy Łodygowice działają 

następujące organizacje pozarządowe: 

Ochotnicza Straż PożarnaŁodygowice 

Ochotnicza Straż Pożarna Pietrzykowice 

Ochotnicza Straż PożarnaZarzecze 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Bierna 

Ludowy Klub Sportowy Słowian Łodygowice 

Ludowy Klub SportowyJezioro Żywieckie 

Ludowy Klub SportowyBory Pietrzykowice, 

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice 

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Łodygowice 

Klub Sportowy Żylica Łodygowice 

Uczniowski Klub Sportowy Wiking Zarzecze  

Klub Sportowy ORION w Łodygowicach 

 

Ponadto na terenie gminy Łodygowice, na rzecz jej mieszkańców działają organizacje 

pozarządowe z siedzibą poza gminą Łodygowice: 

 
 

Beskidzkie Stowarzyszenie  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności,  

z siedzibą w  Rychwałdzie, 

Klub Sportowo – Rekreacyjny DRAGON w Żywcu 
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Na realizację zadań przewidzianych w formie dotacji  w wyniku  otwartego  konkursu 

przekazano w2019 r.  kwotę 111500 zł.  w tym podpisano umowy na kwotę 103500  zł. 

z czego wykorzystano 100250 zł. Poniższa tabela przedstawia alokację środków na poszczególne 

priorytety i zadania. 

 
lp Nazwa priorytetu Liczba 

podmiotów  

którym 

przyznano 

dotacje 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

na podstawie 

sprawozdań 

Niewykorzystana 

dotacja 

1 Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej 

 

20 

 

60 000,00 

 

56750,00 

 

3250,00 

2 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  

patologiom społecznym 

 

3 

 

37000,00 

 

37000,00 

 

0 

3 Ekologia i ochrona 

zwierząt 

1 1500,00 1500,00 0 

4 Działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

1 

 

5000,00 

 

5000,00 

 

0 

5 Działania w zakresie 

kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

przyrodniczego 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Małe granty  

Z pominięciem otwartego konkursu ofert działając w trybie art. 19a ust. 1 ustawy  

o pożytku publicznym i o wolontariacie zostały zawarte 2 umowy.  

 
lp Zadanie publiczne w zakresie   Liczba podmiotów  

którym przyznano 

dotacje 

Kwota 

przyznanych 

dotacji w zł 

Wykorzystana 

kwota dotacji w zł  

 

1 

upowszechniania kultury 

fizycznej 

 

2 

 

3 500 

 

3 500 

 

Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych  Urząd Gminy Łodygowice wspiera organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  poprzez ich bieżące informowanie o 

możliwościach pozyskiwania dotacji, zasadach ich przyznawania oraz zakresu realizowanych zadań i 

projektów przez Gminę Łodygowice. Równocześnie na zaproszenie organizacji władze gminy 

uczestniczyły w zadaniach i spotkaniach organizowanych   w ramach ich działalności statutowej.  
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Wykaz zadań i podmiotów, którym udzielono na 2019 r. dotacji z budżetu  

Gminy Łodygowice  

 

lp Stowarzyszenie Tytuł zadania publicznego  Wartość 

zadania            

w zł 

Dotacja 

otrzymana        

w zł 

Dotacja 

wykorzystana      

w zł                   

(wg złożonego 

sprawozdania) 

1 Beskidzkie Stowarzyszenie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i 

Kształcenia Ludności Rychwałd 

Wspomaganie pszczelarstwa elementem 

ochrony przyrody 

1875,00 1500 1500 

2 LKS Jezioro Żywiecki Zarzecze Organizowanie zajęć i szkolenie z Piłki 

Nożnej  

6250,00 5000 5000 

3 LKS Jezioro Żywiecki Zarzecze Udział w rozgrywkach, zawodach 

 i turniejach z Piłki Nożnej 

5000,00 4000,00 4000,00 

4 LKS Jezioro Żywiecki Zarzecze Organizowanie zawodów z Piłki Nożnej 1875,00 1500,00 1500,00 

5 LKS Jezioro Żywiecki Zarzecze Zajęcia sportowe z Piłki Nożnej  3750,00 3000,00 3000,00 

6 KSR DRAGON Żywiec  Organizacja zawodów sportowych Ju-

Jitsu 

1428,58 1000,00 1000,00 

7 KSR DRAGON Żywiec Udział w zawodach sportowych Ju-Jitsu 

i Karate 

2142,88 1500,00 1500,00 

8 KSR DRAGON Żywiec Organizowanie zajęć i szkolenie w 

dyscyplinie sportu Ju-Jitsu i Karate 

2857,15 2000,00 2000,00 

9 LKS BORY Pietrzykowice  Organizowanie zajęć i szkolenie w 

wybranych dyscyplinach sportowych , 

14000,00 11000,00 11000,00 

10 LKS BORY Pietrzykowice  Udział w rozgrywkach, zawodach i 

turniejach sportowych 

8500,00 6500,00 6500,00 

11 LKS BORY Pietrzykowice Organizowanie zawodów sportowych o 

zasięgu lokalnym i regionalnym 

2000,00 1500,00 1500,00 

12 KS ORION Łodygowice   Organizacja zajęć z gimnastyki 

artystycznej oraz z zajęć 

ogólnorozwojowych dla dzieci na 

terenie Gminy Łodygowice, 

34 516,40 3500,00 3500,00 

13 UKS Jedynka Łodygowice  Udział w rozgrywkach piłki ręcznej, 

organizacja zajęć ogólnorozwojowych 

2650,00 2000,00 2000,00 

14 Stowarzyszenie Integracyjne 

Eurobeskidy Łodygowice 

IX Ogólnopolskie Integracyjne Halowe 

Zawody Sportowe 

23 865,00 1500,00 Rozwiązano 

umowę 

15 Stowarzyszenie Integracyjne 

Eurobeskidy Łodygowice  

XII Ogólnopolska Spartakiada Rodzinna   25481,94 1500,00 1500,00 

16 Stowarzyszenie Integracyjne 

Eurobeskidy Łodygowice 

Prowadzenie zajęć nauki pływania dla 

dzieci i młodzieży „ Umiem pływać 

55 600,00 31 000,00 31 000,00 

17 Stowarzyszenie Integracyjne 

Eurobeskidy Łodygowice 

Organizowanie zajęć integracyjnych – 

zakup sprzętu sportowego dla 

zawodników niepełnosprawnych na 

potrzeby prowadzenia sekcji sportowych  

14440,00 5000,00 5000,00 

18 Uczniowski Klub Sportowy 

WIKING Zarzecze  

Szkolenie w zakresie Żeglarstwa 

regatowego 

5510,00 3000,00 3000,00 
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19 Uczniowski Klub Sportowy 

WIKING Zarzecze 

Starty w regatach żeglarskich optimist i 

„420” 

5910,00 2500,00 2500,00 

20 Uczniowski Klub Sportowy 

WIKING Zarzecze 

XXV Międzynarodowe Regaty Puchar 

Beskidów 

3812,00 1000,00 1 000,00 

21 Klub Sportowy Żylica 

Łodygowice  

Zajęcia z boksu i mma 3456,00 2500,00 2500,00 

22 Klub Sportowy Żylica 

Łodygowice 

3 turniej bokserski Łodygowice Boxing 1600,00 1000,00 0 

23 LKS SŁOWIANŁodygowice Treningi piłkarskie 5146,00 4000,00 3750,00 

24 LKS SŁOWIANŁodygowice Rozgrywki sportowe młodzicy i 

trampkarze 

5000,00 3500,00 3000,00 

25 LKS SŁOWIANŁodygowice Zajęcia sportowe połączone z 

profilaktyką 

4000,80 3000,00 3000,00 

 

 

 

 

Dotacje otrzymane na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy (  tzw. „Małe Granty”) 

Informacja o wykorzystanych środkach finansowych  (dotacja) w 2019 r. 

 

lp Stowarzyszenie Tytuł zadania publicznego  Wartość zadania 

w zł. 

Przyznana 

dotacja            

w zł. 

Dotacja 

wykorzystana        

w zł.  

1 LKS Bory  

Pietrzykowice  

Zajęcia sportowe dla drużyny 

dziewcząt LKS Bory Pietrzykowice 

podczas ferii zimowych w formie 

obozu sportowego  

12 800,00  2000,00 2000,00 

2 Stowarzyszenie Eurobeskidy 

Łodygowice 

 

IX Ogólnopolskie Integracyjne Halowe 

Zawody Sportowe 

15390,00 1500,00 1500,00 
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POLITYKA SPOŁECZNA 
JESTEŚMY DLA WAS  

 
Celem działania Gminnego Ośrodka 

Pomocy w Łodygowicach w myśl 

ustawy o pomocy społecznej  
jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one  

w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby  
i możliwości.  Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach w 2019 roku realizował zadania zgodnie  

z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łodygowice na  lata 2014 – 

2024, której celem jest wsparcie rodzin i jednostek w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej aby 

mogły czynnie uczestniczyć w rozwoju zarówno gospodarczym jak i społecznym gminy. Adresatami 

Strategii  są mieszkańcy Gminy Łodygowice, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji 

życiowej i wymagają pomocy w celu odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania. 

Ośrodek realizował także zadania w oparciu o Przyjęty  Program Wspierania  Rodziny  Gminy 

Łodygowice na  lata 2017 – 2019, a także Gminny  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  

Rodzinie  z  uwzględnieniem ochrony ofiar  przemocy  w rodzinie w Gminie  Łodygowice na  lata 

2016 – 2020.  

 

Teren Gminy Łodygowice podzielony jest na cztery 

sołectwa. Łodygowice są gminą wiejską liczącą na 

dzień 31 grudnia 2019 roku 14.582 mieszkańców w 

tym 7 402 kobiety; 7 180 mężczyzn, (w tym dzieci i 

młodzież do 18-roku życia 3 151, a osób po 60-tym 

roku życia 3 205. W roku 2018 osób starszych było 

3 080, a więc można powiedzieć, że wzrasta liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym -  o 3,90%. Według 

danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu na 

koniec 2019 roku zarejestrowanych było 240osób z 

terenu naszej gminy - jako osoby bezrobotne w tym 

52 osoby to bezrobotni z prawem do zasiłku.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łodygowicach w trosce o swoich mieszkańców 

realizuje wiele zadań w zakresie wspierania rodzin w 

ich trudnych sytuacjach życiowych poprzez wsparcie 

finansowe, wsparcie rzeczowe, a przede wszystkim 

praca socjalną. Z danych tut. ośrodka pracą socjalną 

w 2019 roku objęto 46 rodzin (tj. bez pomocy 

finansowej). 

 

 

 

 

 

Ponadto Klienci GOPS mogą bezpłatnie 

korzystać z porad prawnych, 

psychologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 582

24000

Liczba osób bezrobotnych do liczby mieszkaoców gminy Łodygowice 
stanowi 1,65%

liczba mieszkaoców Gminy Łodygowice liczba osób bezrobotnych 

240 0 0

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku 
produkcyjnym wynosi 7,49%.

3205
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Osoby samotne, chore, w podeszłym wieku kierowane 

są do Domów Pomocy Społecznej. W Domach Pomocy 

Społecznej przebywało w 2019 roku 12 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto zatrudniono w ramach Projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej3 

opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, aby 

minimalizować skierowania do DPS-ów.  

 

 

 

Dużym wsparciem dla rodzin są Programy Rządowe  m. in. 

świadczenia wychowawcze tzw. 500 PLUS, „Dobry Start” 

tzw. 300+.  

 
 

 

 

 

 

To dodatkowe wsparcie finansowe minimalizuje liczbę 

osób korzystających z pomocy społecznej. Wzrosła 

natomiast liczba osób korzystających z pomocy 

finansowej w wieku poprodukcyjnym.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łodygowicach  w 2019 roku objął pomocą 

finansowąi rzeczową 100 rodzin i 18 rodzin 

pomocą w formie usług opiekuńczych. Łącznie 118 

rodziny. Liczba osób korzystających z pomocy 

finansowej i rzeczowej w stosunku do 2018 roku 

zmniejszyła się o 4,84 %, oznacza to, że przyznawane 

świadczenia wychowawcze (500+) poprawiły sytuację 

finansową rodzin. Mimo tych dodatkowych wsparć w 

gminie Łodygowice zwiększył się procent ubóstwa o 

6,06% zwiększył się również procent osób 

bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej o 15,15%. Zmniejszyła się liczba osób 

korzystających z pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego, których dochód 

przekracza kryterium dochodowe (w większości są to osoby starsze, długotrwale chore: zmniejszenie 

do roku 2018 o 18,42%. 

 
Poniższy wykres przedstawia udzielanie rodzinom (ilość rodzin) pomocy wg 

czynników stosownie doart. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 

  

66

64

29

38

13

7

ubóstwo

niepełnosprawnośd 

długotrwała lub ciężka choroba

bezrobocie

bezradnośd w sparawch opiekuoczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
potrzeba ochrony macierzyostwa
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Wykres liczby rodzin korzystających z różnych form wsparcia: 

 

 

 

 

Wykres wsparcia rodzin w formie darów żywnościowych Program PO PŻ  

w stosunku do liczby mieszkańców gminy Łodygowice 

 

 

 

 

  

41

31

31
12

37

27

zasiłek okresowy zasiłek celowy zasiłek specjalny celowy

DPS dożywianie zasiłek stały

liczba osób 196

liczba mieszkaoców   
14 582
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Wykres wydanych Kart Dużej Rodziny w stosunku do liczby mieszkańców  

 

 

W zakresie świadczeń rodzinnych: w 2019 

wypłacono 11 702 zasiłków rodzinnych, wraz z 

dodatkami, na łączną kwotę 1 386 485,10 zł. 

Wykonanie finansowe w stosunku do roku 2018 

uległo zmniejszeniu o 2,26 % 
 

 

 

 

 

 

 

W 2019roku z zasiłków pielęgnacyjnych: 

skorzystało 254rodzin. Wypłacono 2 884 

zasiłków pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 

546 257,64 zł.  Wykonanie w stosunku do roku 

2018 uległo  zwiększeniu o 19,52%  
 

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne:w 2019 roku 

skorzystało 44 rodzin. Wypłacano 467 świadczeń 

na łączna kwotę  734 430,71 zł. Wykonanie  

w stosunku do roku 2018 uległo zwiększeniu tj. o 47,32 %  kwotowo zwiększeniu o 57,59% 

 
 

KDR 1 456

LICZBA MIESZKAOCÓW 
14 582
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Świadczenie rodzicielskie:w 2019 roku z zasiłku 

skorzystało 46 rodzin: wypłacono 324 świadczeń na 

łączną kwotę  300 154,99 zł.  Wykonanie w 

stosunku do 2018uległo zwiększeniu o 10,09%    

 

 

 

                                                                                                                         

Specjalny zasiłek opiekuńczy: W 2019 roku z zasiłku skorzystało 7 rodzin: wypłacono 49 

świadczeń na łączną kwotę  29 480,00 zł.  Wykonanie w stosunku do roku 2018:  uległo 

zmniejszeniu o 33,38%     

 
 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka: W 2019 roku wypłacono 126 zapomóg, na 

łączną kwotę 126 000,00 zł. Wykonanie w stosunku 

do roku 2018: uległo zmniejszeniu o 9,35% 
 

 

Zasiłek dla opiekuna: W 2019 roku skorzystało 9 

rodzin;  wypłacono 99  świadczeń na łączną kwotę  

60 491,37 zł.  Wykonanie w stosunku do roku 2018 

uległo zmniejszeniu o 9,96 % 

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne: W 2019 roku wypłacono 115 świadczeń z 

tytułuskładek na ubezpieczenie zdrowotne (dla 13 osób)  w łącznej kwocie 15 832,53 zł  oraz 

342 świadczeń z tytułuskładki na ubezpieczenie społeczne (dla 25 osób) w łącznej kwocie  

123 218,87 zł. Wykonanie świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w 

stosunku do roku 2018 zwiększenie o 108,93%. Wykonanie świadczeń z tytułu składek na 

ubezpieczenie społeczne w stosunku do roku 2018 zwiększenie o 91,05% 
 

 

 

ŚWIADCZENIE 

WYCHOWAWCZE (500 +) 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 

+) W 2019 roku (w okresie I-XII 2019) z 

zasiłku skorzystało 1 863 rodziny: wypłacono 

26 546 świadczeń. Zostało złożonych 1 917 

wniosków w tym 1 395 wniosków 

elektronicznych, a do Regionalnego Ośrodka 

Polityki społecznej przekazano 91 wniosków (dotyczą one przypadków przebywania członka 

rodziny poza granicami RP). Łączna kwota wydatków 13 226 526,50 zł. 2019 do 2018 roku 

złożonych wniosków zwiększenie o 49,77%; wydano więcej informacji o 

przyznaniu o 58,83%; zwiększenie kwoty  45,85% 
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ŚWIADCZENIE DOBRY 

START (300 +)   

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

(300 +)  W 2019 roku zostało 

złożonych 1 402 wnioski. Łącznie 

wypłacono 1 962 świadczenia x 300,00 = 588 600,00 zł. 2019 do 2018 roku zwiększenie 

złożonych wniosków o 7,10%, a wykonanie w stosunku do roku 2018 uległo zwiększeniu o 

3,32%. 

 

FUNDUSZ   

ALIMENTACYJNY 
 

FUNDUSZ   ALIMENTACYJNY W 

roku 2019 korzystających z funduszu 

alimentacyjnego było 30 rodzin tj. 18 

matek, 1 ojciec,  11 dzieci pełnoletnich. 

Łącznie wypłacono w 2019 roku 

440świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na 39osób 

uprawnionych. W stosunku do 2018 roku 

korzystających wynosi 78,95% 

zmniejszenie o 21,05%. 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki 

2018 

1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
203 170,00 

2. Koszty obsługi (3%) 6 095,10 

3. Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych, z tego przekazane na : 0,00 

3.1. dochody budżetu państwa 0,00 

3.2. dochody własne gmin 0,00 

4. Zwroty z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na 

fundusz alimentacyjny z tego przekazane na: 102 202,44 

4.1. odsetki 28 695,50 

4.2. dochody budżetu gminy 19 130,35 

 

4.3 Dochody budżetu państwa 54 376,59 
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GOPS nadal prowadzi oprócz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec 

dłużników alimentacyjnych, polegające na współpracy oraz wymianie informacji z komornikami 

sądowymi, sądami,  starostwami, również przeprowadzane są stosowne wywiady środowiskowe, 

składane są wnioski do PUP o aktywizację zawodową. Zawiadamia się prokuraturę o popełnieniu 

przestępstwa, dłużnicy wpisywani są do bazy Biur Informacji Gospodarczych tj. Krajowy Rejestr 

Długów, InfoMonitor, K-BIG. ERIF, KIDT. Składane są wnioski o  zatrzymywanie prawo jazdy oraz 

zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa nie alimentacji, przyjmowane  

są oświadczenia majątkowe.  
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII  
 

Poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii gmina wykonuje 

delegacje ustawowe wynikające odpowiednio  

z „ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz „ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii”. W 2019 roku 

obydwa zadania były zawarte w jednym Gminnym 

Programie uchwalonym przez Radę Gminy, która 

powierzyła wykonanie uchwały Wójtowi Gminy. 

Wójt Gminy   zgodnie z wymienionymi wcześniej 

ustawami realizował zadania wynikające z uchwalonego Gminnego Programu poprzez pełnomocnika  

ds. profilaktyki oraz Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

Głównymi kierunkami działania pełnomocnika oraz Komisji w 

2019 roku były: 
1. Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej osobom i ich 

rodzinom,  w których występują problemy alkoholowe a także 

problemy związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

2. Wspieranie działalności profilaktycznej realizowanej w  

instytucjach edukacyjnych na terenie Gminy. 

3. Organizowanie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej dla mieszkańców gminy. 

4. Wspomaganie działalności instytucji społecznych służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, zwalczaniu i zapobieganiu narkomanii oraz innych uzależnień. 

5. Współpraca z instytucjami realizującymi zadania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii oraz innych uzależnień, a także przemocy w 

rodzinie.  

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa. 

7. Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej, orzekanie o przymusie podjęcia leczenia 

odwykowego. 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz finansowanie przez te organizacje zadań 

zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii. 
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GMINNY PROGRAM OBEJMUJE 

NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.  

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii, 

pomocy psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,  w szczególności dla 

dzieci |i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

4. Wspomaganie działalności instytucji, Stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz narkomanii.    

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
  i 15 

ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

7. Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej, orzekanie o przymusie podjęcia leczenia 

odwykowego. 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, dotyczącą profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w  gminie. 

 

Program obejmował zadania związane z pomocą psychologiczną w związku z czym dofinansowano 

dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym. W ramach dyżurów psychologicznych w punkcie 

konsultacyjnym z pomocy psychologicznej skorzystało 66 osób,  w tym 21 dzieci. Zajęcia polegały na 

indywidualnych spotkaniach – warsztatach psychologicznych z osobami dotkniętymi problemem 

uzależnienia oraz przemocą w rodzinie. Tematyka spotkań dotyczyła wsparcia psychologicznego  

w sytuacji kryzysu, psychoedukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz uzależnieniom oraz 

sposobu radzenia sobie ze stresem. Udzielona pomoc psychologiczna dotyczyła między innymi 

doświadczanych kryzysów, leczenia uzależnienia, współuzależnienia, traumy, funkcjonowania  

w środowisku przemocowym, nieprawidłowych wzorców występujących w systemie rodzinnym, 

trudności emocjonalnych, w tym głównie lękowych u dzieci. 
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DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań 

interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

            Celem działań profilaktycznych komisji jest 

zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych 

oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem 

osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego 

stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach 

życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania 

gminy w zakresieprofilaktykii rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja ds. PiRPA- realizując zadania Wójta Gminy odbyła w 2019roku 13 posiedzeń.  

Wpłynęło 18 nowych wniosków o podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego.  

Na podstawie  zespołu motywującego do podjęcia leczenia zaproszono 23 osoby na spotkanie  

z członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zlecono 12 opinii 

biegłych orzekających w sprawie uzależnienia. Skierowano 1 wniosek do sądu.Umorzono 5 

postępowań z powodu ustania uzależnienia. Wydano 8 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji 

punktów sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych.  

 

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych 

Profilaktyczna działalnośd 

informacyjno-edukacyjna 
Ochrona przed przemocą 

Udzielanie pomocy 

psychologicznej i prawnej 

Działalnośd ograniczająca 

dostępnośd alkoholu 

Rozwiązywanie problemów 

uzależnieo 
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Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób 

uzależnionych oraz członków rodzin. 

Gmina prowadziła punkt informacyjno-

konsultacyjny dla ofiar przemocy, dla osób 

uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz 

dla członków ich rodzin. Konsultacji udzielała 

specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu 

przez 2 godziny. 

Dyżury psychoterapeuty uzależnień  

w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym 

stanowiły jeden z czynników wielowymiarowego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Proponowane działania były zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Świadczona 

pomoc terapeutyczna obejmuje w szczególności udzielenie wparcia w trudnej sytuacji życiowej, 

zdiagnozowanie problemu, szukanie rozwiązań, motywowanie do podjęcia leczenia, pomoc  

w znalezieniu właściwej placówki lub specjalisty, pomoc w ustaleniu terminu przyjęcia do palcówki  

lub specjalisty, pracę nad zatrzymaniem przemocy. 

W ramach Punktu Informacyjno -  Konsultacyjnego działającego zgodnie z Gminnym 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii, psychoterapeuta uzależnień udzielił w 2019 r. 66 porad osobom: 

Były to: 

a) Diagnostyka osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 7 osób 

b) Diagnostyka osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i diagnostyka zaburzeń 

adaptacyjnych (współuzależnienie) – 5 porady 

c) diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych (współuzależnienie) – 5 porad 

d) pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (konsultacje 

o charakterze sesji indywidualnych) – 19 porad 

e) pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, mu których 

zdiagnozowano również zaburzenia adaptacyjne (współuzależnienie) – konsultacje  

o charakterze sesji indywidualnych – 17 porad 

f) pomoc terapeutyczna osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi (konsultacje  o charakterze 

sesji indywidualnych) – 13 porad w tym 1 porada kryzysowa. 

 

Porady terapeutyczne zostały udzielone w następującej formie: 

 diagnoza osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych  

 diagnoza zaburzeń adaptacyjnych ( współuzależnienia)  

 pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych       (konsultacje o 

charakterze sesji indywidualnych)  

 pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, u których 

zdiagnozowano również zaburzenia adaptacyjne (wpółuzależnienie),(konsultacje o charakterze 

sesji indywidualnych)  

 pomoc terapeutyczna osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi (konsultacje o charakterze sesji 

indywidualnych)  

 interwencja kryzysowa. 

 

W celu realizacji zadań z rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomani,. Gmina zawarła 5 umów  

z organizacjami, instytucjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.  
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REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ: 

 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI:  
 

 

W roku 2019 w ramach Gminnego Programu 

PiRPA prowadzone były wspólne zadania ze 

szkołami. Polegały one na   realizacji były przez 

nauczycieli programów profilaktycznych 

opracowanych w szkołach lub przyjętych do 

realizacji programów profilaktycznych 

rekomendowanych przez Narodowy Program 

Zdrowia.                                                                

Działania edukacyjne adresowane były do dzieci, 

młodzieży, rodziców i innych grup docelowych 

na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych – 

było to 5 różnych działań. 

W ramach profilaktyki narkomanii nawiązano współpracę ze szkołami w celu realizacji programów 

profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.  6 szkół realizowało takie programy, w które 

zaangażowanych było 2645 uczestników. 

Ponadto w ramach profilaktyki selektywnej objęto opieką 15 osób, a 17 osób objęto programem 

profilaktyki wskazującej. 

 

Współpraca ze szkołami odbywała się  w formie: 

1.  Pozalekcyjnych zajęć  sportowo rekreacyjnych, które prowadzone były przez 8 nauczycieli, 

na podstawie odrębnych umów zlecenia zawartych przez gminę z każdym z nich. Nauczyciele 

w szkołach w Łodygowicach. Pietrzykowicach i w Zarzeczu zrealizowali 504 godziny zajęć, 

na kwotę 15 120,00zł 

2. Organizacji obozów socjoterapeutycznych lub wycieczek o charakterze profilaktycznym. 

Wyjazdy  stanowiły formę wypoczynku pozwalającą dzieciom z rodzin wielodzietnych  

i zagrożonych alkoholizmem na kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych.    
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DOFINANSOWANIE OBOZÓW 

SOCJOTERAPEUTYCZNYCH ORAZ WYCIECZEK 
 

 

l.p. 
Szkoła 

Ilośd 
uczniów 

Ilośd dni Dotacja UG 

1. Zespół Szkól w Pietrzykowicach- 
Niechorze 

38 
10 dni  

6 000,00 

2. Zespół Szkól w Pietrzykowicach-
Gimnazjum- Wrocław, Kłodzko- Złoty 
Potok 

50 
 

4 dni  
6 800,00 

3. Wycieczka do Zakopanego   6 000,00 

4.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Zarzecze 51 3 dni  5 200,00 

5.  Zespół Szkół Ogólnokształcących –
Łodygowice 

27  
 

5 dni  
 5 000,00 

6. ZS Nr 1 – Łodygowice- wycieczka do 
Warszawy 

44 
 

3 dni  
2 000,00 

7. ZS Nr 1 – Łodygowice ob. Socj. ter. – 
Nadole (Harcerze) 

30 
   12 dni 

4 500,00 

8. ZS Nr 1 – Zielona Szkoła- Łeba 50 
 

10 dni  
17 000,00  

 

 

Zajęcia pozalekcyjne pozaszkolne. 

 

W ramach zajęć pozaszkolnych prowadzone 

były zajęcia muzyczne – nauka gry na 

skrzypcach I i II stopień, heligonce,  kapeli, 

dudach, basie, nauka śpiewu,  dla dzieci z 

Gminy. 

Było to 489 godzin na kwotę 17 115,00 zł 

Zajęcia prowadzone były w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Łodygowicach i w 

Szkole Podstawowej w Łodygowicach. Celem 

zajęć było rozwijanie pasji muzycznej, 

wrażliwości oraz kultywowanie tradycji regionu żywieckiego 

 

 

Zajęcia sportowe 

Na terenie boiska sportowego „Orlik” w Pietrzykowicach prowadzone były dla uczniów szkół z terenu 

Gminy Łodygowice sportowe zajęcia pozalekcyjne w dwóch grupach wiekowych. Czterech trenerów  

z pasją i zaangażowaniem prowadziło od marca do grudnia zajęcia sportowe  w wymiarze 816 godzin. 

Łączny koszt zajęć wyniósł 24 480,00 zł     
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Bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży 

cieszyły się zajęcia o charakterze żeglarskim 

realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy 

WIKING w Zarzeczu. Zajęcia te prowadził 

instruktor w wymiarze 200 godzin na łączną kwotę 

6 000,00zł 

 

 

 

 

 

 

Inne zadania: 

 

Dotacje dla Organizacji Pozarządowych 

 

Na podstawie art. 11. ust 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr 

XXXVI/386/2018 Rady Gminy z dnia 16 października 

2018 roku   

w sprawie przyjęcia :Programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku  publicznego na rzecz 

mieszkańców gminy Łodygowice na 2019 rok Wójt 

Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Łodygowice w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- zadanie pod nazwą: 

różne formy zajęć sportowych połączonych z profilaktyką. 
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Zadanie to  mogło być realizowane poprzezzorganizowanie różnych form wypoczynku   dla dzieci  

i młodzieży z terenu gminy Łodygowice z realizacją programu profilaktycznego zawierającego: 

a) promocję zdrowego stylu życia,  

b) promocję postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych i używania narkotyków, 

c) naukę umiejętności odmawiania i dokonywania wyboru w sytuacjach skłaniających 

spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, 

d) naukę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, 

e) propagowanie zajęć sportowych, zapewnienie edukacji sportowej wśród dzieci i młodzieży. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano dla: 

 

1. LKS „Słowian” Łodygowice- 3 000,00 zł. 

 

 

 

2. LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze-3 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

   

 

3. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy – 31 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 Łącznie dla Organizacji Pozarządowych na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym przekazano 37 000,00zł. 
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INNA DZIAŁALNOŚĆ:  

 

W celupoprawy stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na obszarze Gminy Łodygowice zostały 

zakupione od Komendy Powiatowej Policji w Żywcu 

tzw. dodatkowe patrole służb mundurowych za łączną 

kwotę 6.050,00 zł. W ramach dodatkowych patroli 

służb mundurowych policjanci realizowali 

następujące zadania: 

1) Ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych, w szczególności podejmowanie 

interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 

13.1 i  15 w powiązaniu z art. 18 ust 10 pkt. 3 , ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Łodygowice. 

2) Kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością 

publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

3) Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców 

przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla 

obowiązującego porządku i norm prawnych. 

Zadania- służba pełniona była w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na obszarach najbardziej 

zagrożonych, identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy oraz zgodnie ze społecznym 

zapotrzebowaniem i wskazaniem Wójta Gminy Łodygowice, ze szczególnym uwzględnieniem świąt  

i dni wolnych od pracy. 

 

 

Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. 

 

Diagnoza zjawiska narkomanii na terenie gminy została dokonana na podstawie informacji   

Komisariatu Policji w Łodygowicach oraz dyrektorów szkół. Diagnoza ta wskazała na znikomą skalę 

problemów w naszej gminie w 2018 roku.  Na tej podstawie przyjęto założenia do programu  

„przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok”. 

 

 Zgodnie z tym założeniem działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii 

realizowane były wspólnie z działaniami przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację 

wspólnych programów  profilaktycznych na rzecz promocji zdrowego stylu życia wolnego od 

przemocy i używek, poprzez rozbudzanie zainteresowań, wskazywanie pozytywnych postawi 

sposobów zachowania, promocja postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych i używania 

narkotyków, nauka umiejętności odmawiania i dokonywania wyboru w sytuacjach skłaniających do 

spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków, nauka umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych, zapewnienie edukacji sportowej wśród dzieci i młodzieży,  a także 

propagowanie zajęć sportowych jako formy spędzania wolnego czasu. 

Realizacja tych celów odbywała się w ramach prowadzonych programów profilaktycznych na obozach 

socjoterapeutycznych oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych prowadzonych przez szkoły, a także 

innych  pozalekcyjnych zajęciach sportowych, żeglarskich, muzycznych, artystycznych   

prowadzonych przez LKS-y. 
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KULTURA 
CORAZ BOGATSZA OFERTA DLA WSZYSTKICH  
 

W Gminie Łodygowice funkcjonują dwie instytucje kultury jedną z nich to Gminna Biblioteka 

Publiczna wraz z filią w Pietrzykowicach. 

Najważniejszym i ustawowym zadaniem Biblioteki 

jest udostępnianie księgozbioru, czasopism i zbiorów 

multimedialnych. 

Stan księgozbioru w 2019 roku wynosi 27991tytułów 

książek. W ciągu roku zakupiono 957nowych 

woluminów. Zaprenumerowano 27 tytułówczasopism 

dla czytelników.  

Do dyspozycji użytkowników Biblioteki pozostało 681 

zbiorów audiowizualnych w tym płyt CD i filmów 

DVD.  

 

Wynik udostępniania ogółu zbiorów w 2019 roku wyniósł : 

 

 

50 596 
Udostępnień na zewnątrz i na miejscu w tym: 

 

Książek 

 
40 791 

Czasopism 

 
7 728 

filmów DVD i płyt CD 

 
2 077 

 

Biblioteka posiada mobilny katalog on-

line, który dostosowuje się do ekranów 

wszystkich urządzeń na których zostanie 

uruchomiony. Ponadto dysponuje 

nowoczesnym sprzętem komputerowym 

z dostępem do Internetu dla 

użytkowników. Ogółem do końca roku 

2019 sporządzono 8 741 opisów 

bibliograficznych.Zarejestrowano 1 503 

zapisów czytelniczych. 

Niejednokrotnie zdarza się, że na jedną kartę czytelniczą wypożyczają całe rodziny co jest wygodną 

formą korzystania ze zbiorów Biblioteki. Przepisy tego nie zabraniają, choć później nie można tego 

wykazać w statystyce obejmującej ilość czytelników.  
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Według wskaźników analitycznych w 2019 roku : 

- na 100 mieszkańców przybyło 7 nowych książek,  

natomiast liczba wypożyczeń :  

- na 100 mieszkańców wyniosła 193 egzemplarze.  

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 roku w Bibliotece prowadzono : 

Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży w ilości 17 

godzin – 378 uczestników 

Zajęcia edukacyjno-kulturalne w ilości 32 godziny – 

1 394 uczestników 

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w ilości 7 

godzin – 459 uczestników 

Konferencje i seminaria w ilości 3 godzin – 75 

uczestników 

 

Powyższe dane opracowano na podstawie szczegółowych sprawozdań do GUS i Biblioteki Śląskiej. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNO-

EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ GMINNĄ 

BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W 2019 ROKU: 

 

W 2019 roku Biblioteka aktywnie włączyła się w ogólnopolski projekt skierowany do dzieci  

w wieku 3-6 lat pt. „Mała książka – Wielki Człowiek”. Chcąc być wierni hasłu kampanii,  

że „miłość do książek jest prezentem na całe życie” udaliśmy się do miejscowych przedszkoli na 

rozmowy z dyrektorami placówek mających bezpośredni kontakt z rodzicami dzieci. Rodzice 

otrzymując zachętę od strony nauczycieli, informacji na stronach internetowych czy ogłoszeniach 

okolicznościowych chętnie korzystali z programu, który darmowo zaoferował ich pociechom pięknie 

wydane wyprawki czytelnicze, karty małego czytelnika i oznaki czytelnicze. Tylko w jednej filii 

zostało zapisanych dwadzieścioro małych dzieci. Do końca roku rozdaliśmy 50% wyprawek 

czytelniczych. 
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Kontynuowano wszystkie programy wieloletnie takie jak: „Cała Polska czyta Dzieciom”. Szerokim 

zainteresowaniem zarówno wśród szkół i starszych grup przedszkolnych cieszył się autorski projekt 

Biblioteki „Moje pierwsze przygody z historią”. 
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W trakcie ferii zimowych oraz wakacji dzieci mogły brać udział w projekcjach filmowych 

oferowanych przez Bibliotekę. 

Na spotkania czytelniczych dzieci mogły brać udział w przedstawieniach teatrzyku japońskiego 

Kamischi Bai. 

Przez cały rok systematycznie prowadzone były lekcje biblioteczne – uczące prawideł korzystania  

z księgozbioru bibliotek, a także umiejętnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Zorganizowano dwie duże wystawy malarskie. 

W miesiącu marcu wystawa pejzaży i portretów autorstwa pani Marii Morawiec utalentowanej 

mieszkanki naszej gminy. Technika malowania to farby olejne na płótnie. Z kolei w okresie od 1 lipca 

do 30 sierpnia prace swoje prezentowała pani Krystyna Balin także mieszkanka naszej gminy. Obrazy 

były malowane ciekawą techniką kawy na specjalnym papierze. Tytuł wystawy brzmiał „Kawą 

malowane” 
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Biblioteka brała czynny udział w organizowaniu we wrześniu 2019 r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Zarzeczu Dnia Narodowego Czytania w ramach którego czytano nowele polskie. 

Mieszkańcy gminy mogli wysłuchać prelekcji multimedialnej pt. „Drogi do niepodległości 

mieszkańców Żywiecczyzny”, autorstwa p. Jacka Kachla. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Łodygowicach skupiające w swym gronie 

bibliotekarzy z powiatu żywieckiego w dniu 24 maja zorganizowało wyjazd szkoleniowy do 

Biblioteki w Starym Sączu. Biblioteka ta to przykład znakomicie zrealizowanej inwestycji z 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki obszernemu wykładowi multimedialnemu 

bibliotekarze mogli zapoznać się z mechanizmami pozyskiwania środków na modernizację i 

rozbudowę bibliotek. 

 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że najważniejszą dziedziną pracy w bibliotece jest ta działalność do 

której każda biblioteka jest powołana, a więc przede wszystkim udostępnianie książek, czasopism, 

materiałów audiowizualnych. Rok 2019 zamyka się liczbą 50596  udostępnień 

książek, czasopism  

i materiałów audiowizualnych. Według rankingu prowadzonego przez Bibliotekę 
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Śląską w Katowicach, która sprawuje opiekę merytoryczną  nad bibliotekami publicznymi w 

województwie śląskim, Biblioteka Gminna w Łodygowicach zajmuje I-miejsce w powiecie 

żywieckim pod względem wypożyczeń zbiorów, a więc w podstawowej działalności bibliotecznej. 

Również według wskaźników analitycznych prowadzonych dla bibliotek samorządowych obciążenie 

na jeden etat przeliczeniowy jest największy w GBP Łodygowice w skali powiatu żywieckiego. 

Dotacja podmiotowa organizatora wyniosła 448 000 zł. Pozyskane środki wyniosły 8 900 zł. 
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Drugą jednostką kultury jest: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach 
 

 

MISJA GOK – Z PASJĄ 

DLA KULTURY 

 
Celem działalności GOK jest prowadzenie 

działalności kulturalnej, umożliwienie 

mieszkańcom czynnego uczestnictwa  

w kulturze, zaspokajania potrzeb 

kulturalnych, prowadzenie działalności 

edukacyjnej, tworzenie warunków do 

rozwoju zdolności,  i zainteresowań 

kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 
Nowym ważnym zadaniem GOK jest aktywizacja  seniorów z terenu Gminy Łodygowice 

poprzez działania klubu seniora i organizowanie zajęć skierowanych do tej licznej grupy 

wiekowej.W 2019 roku w klubie seniora czynnie działało ponad 180 osób z Łodygowic i 

Biernej i ponad 120 osób z Pietrzykowic i Zarzecza. 

 
Od 1991 r. jego siedziba mieści się w budynku byłego Domu Strażaka w Łodygowicach, 

W latach 2013-2014 obiekt został gruntownie przebudowany i wyremontowany  
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Podstawowym zadaniem GOK jest funkcjonowanie stałych kóŁ i sekcji zainteresowań.  

W cotygodniowych zajęciach uczestniczy regularnie 280 osób, dodatkowo w zajęciach dedykowanych 

wyłącznie seniorom -90 osób. Pozostali seniorzy uczęszczają na zajęcia w inne miejsca np. sala 

gimnastyczna Szkoły nr 3 w Ł-cach oraz ZSP w Pietrzykowicach, Remiza OSP w Biernej, Basen  

w Leśnej. 

STAŁE KOŁA I SEKCJE ZAINTERESOWAO 
 

 
 
Zespół Regionalny „Magurzanie” ( działa od 1984 r. ) liczy ok. 50 członków w wieku od 

14 do 28 lat. W swoim dorobku ma 3 płyty oraz ponad 1000 koncertów w Polsce i 15 

krajach Europy i Azji. Wielokrotnie nagradzany tak prestiżowymi nagrodami jak: Złota 

Ciupaga na Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanym, Złote Serce Żywieckie, Nagroda 

Oskara Kolberga i wiele innych. 

W 2019 r. Zespół Regionalny Magurzanie – koncertował aż 40 krotnie, były to koncerty taneczne, 

kolędowania oraz spektakle muzyczne zarówno na terenie naszej Gminy jak i w Kalnej, Lipowej, 

Żywcu, Rychwałdzie, Podegrodziu, Bukowinie, Katowicach, Łękawicy, Makowie Podhalańskim  

i Warszawie,  a także w Czarnogórze. 

W 2019 r. zespól obchodził jubileusz 35 lecia swojej działalności co uczcił 2 koncertami. 

Wyjątkowym wydarzeniem było też przygotowanie spektaklu muzycznego „Na kozdo i łodświynta”, 

który był 3 krotnie prezentowany na scenie GOK oraz w MCK w Żywcu.  
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A oto koncerty Magurzan w 2019 r. 
1. 4.01 Kolędowanie w Łodygowicach Górnych 

2. 6.01 Szopa w Zarzeczu i Przegląd Zespołów Kolędniczych w Pietrzykowicach 

3. 13.01 Kolędowanie w Kalnej 

4. 14.01 Udział w Godach Żywieckich 

5. 15.01 Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łodygowicach 

6. 27.01 Pastuszkowe kolędowanie w Podegrodziu  

7. 15.02 Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej 

8. 4.03 Ostatki w Akademii Muzycznej w Katowicach 

9. 17.03 Msza Święta w oprawie góralskiej Rychwałd 

10. 14.04 Jarmark Wielkanocny w Łodygowicach 

11. 19.04 Wielkopostne czuwania z PIEŚNIĄ Pietrzykowice i Łodygowice Górne 

12. 20.04 Wielkopostne czuwania z PIEŚNIĄ Zarzecze i Łodygowice Dolne 

13.  27.04 Premiera spektaklu "Na kozdo i łodświynta- tradycja pieśnią pisana" GOK 

14.  12.05 Na kozdo i łodświynta- tradycja pieśnią pisana" MCK Żywiec 

15. 16.05 „Na kozdo i łodświynta- tradycja pieśnią pisana" GOK 

16. 18.05  Jubileusz 45 lecia ZPIT Dąbrowiacy 

17. 02.06 Przysucha koło Warszawy koncert z okazji dni kolbergowskich 

18. 15.06 Występ na imprezie „7 wieków Pietrzykowic” 

19. 20.06 Boże Ciało Pietrzykowice 

20. 30.06 - 08.07 turnee- Czarnogóra 

21. 15.07 Koncert GOK - wizytacja Węgry 

22. 20.07 Dni Łękawicy 

23. 26.07 Inauguracja TKB koncert Karpacka Dusza 

24. 28.07 Koncert akademia muzyczna w Katowicach/Dni Łodygowic 

25. 29.07 TKB Wisła30.07 TKB Maków Podhalański 

26. 25.08 Występ na Dniach Lipowej 

27. 29.09 Benefis Józefa Łanowskiego 

28. 2.11 Zaduszki magurzańskie Zarzecze 

29. 22.11 Jubileusz 35 lecia Zespołu 

30. 1.12 Koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie  

31. 8.12 Jubileusz na BIS otwarty koncert dla widzów 

32. 25.12 Łodygowice Dolne - Koncert kolęd 
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33. 25.12 TVP2  Premiera telewizyjna koncertu Golec uOrkiestry SYMPHOETHNIC, do którego 

prezentowane były piękne teledyski i wizualizacje z udziałem tancerzy naszego zespołu.  

34. 26.12 Zarzecze - Koncert kolęd 

35. 29.12 Kalna - Koncert kolęd 

36. 29.12  spektakl "Na kozdo i łodŚwiynta" GOK 
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Zespół „Mali Magurzanie” założony w 2012 r. liczy ok. 50 członków w wieku od 7 do 14 lat.  

W 2019 r. Zespół Mali Magurzanie otrzymał: 

1 miejsce w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodygowicach, 

trzy drugie miejsca w Godach Żywieckich 

III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej 

II miejsce w Dziecięcym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Wiśle 

I miejsce w 24 Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Katowicach 

 

W dniach 17-21.sierpnia Zespół Mali Magurzanie reprezentował naszą Gminę na festiwalu w mieście 

ZAHONY na Węgrzech. 
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2 kapele ludowe ( łącznie kilkanaście osób w wieku od 7 lat wzwyż, które akompaniują obu zespołom 

oraz koncertują samodzielnie na wielu imprezach i uroczystościach). 

W 2019 roku kapele koncertowały ponad 50 razy ( przygrywając zespołom ) oraz kilkanaście  razy 

samodzielnie uświetniając np. Jarmark Wielkanocny, uroczystości religijne, spotkania 

okolicznościowe. 
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Grupa śpiewacza- 10-12 osób, które występują jako samodzielna formacja zdobywając najwyższe 

nagrody w wielu konkursach śpiewaczych. 
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta- powstała w 2002 r. liczy ok. 50 członków, 

w swoim dorobku posiada wiele nagród m.in.  2 m-ce na Festiwalu „ Złota trąbka„ w Kozach 

Rok 2019 dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łodygowic był czasem wytężonej pracy 

artystycznej nad nowym materiałem oraz, licznymi koncertami i występami.  

Łącznie w ciągu roku MOD koncertowała-18 razy, w tym na terenie gminy aż 14 krotnie na 

terenie naszej Gminy. 

Pierwszy koncert odbył się 26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach i był 

to coroczny Koncert Noworoczny. Po okresie Wielkiego Postu, jak co roku orkiestra zagrała na mszy 

rezurekcyjnej w Górnych Łodygowicach 21.04.2019. W dniu 27.04.2019 zespół z towarzyszeniem 

pielgrzymów ze Szczyrku i Łodygowic udał się do Częstochowy i tam w sanktuarium na Jasnej Górze 

uświetniał swoją grą procesje i mszę dziękczynną.  

W maju orkiestra zagrała przemarsz oraz msze z okazji Świętego Floriana dla OSP z 

Łodygowic i Biernej oraz odpust w Górnych Łodygowicach. Natomiast 11-go maja jako jedyna 

orkiestra z powiatu żywieckiego nasza MOD występowała na Dworcu Kolejowym w Żywcu na 

okoliczność przejazdu „Pociągu Retro  

Corocznym stałym punktem w grafiku orkiestry jest występ podczas Powiatowego Przeglądu 

Orkiestr Dętych w Żywcu. Zeszłoroczny spotkanie odbyło się 02.06. Zespół jak co roku 

zaprezentował się bardzo dobrze.  

W ramach obchodów uroczystości rocznicowych związanych z VII wiekami wsi 

Pietrzykowice MOD uświetniała swoją grą mszę dnia 09.06.2019 a tydzień później 15.06.2019 

występowała na imprezie plenerowej z tej okazji na boisku LKS Bory w Pietrzykowicach. Kolejną 

uświetnioną uroczystością była msz i procesja Boże Ciała 20.06.2019. 
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W lipcu zespół koncertował podczas obchodów „ Dnia Rodzinnego” w fabryce Fiat, oraz 

podczas  „14 Gminnej Fecie” w Łodygowicach dnia 27.07.2019”. 

Sierpniową przerwę wakacyjną zwieńczyły obchody związane z Gminnymi Dożynkami  

obchodzonymi w Zarzeczu które, swoją grą  uświetniła MOD. 

Wrzesień to powrót zajęć dydaktycznych i prób zespołu, oraz nowy nabór członków. 

Rozpoczęliśmy również pracę nad nowym repertuarem rozrywkowym i opracowywaniem utworów 

patriotycznych pod kontem obchodów związanych z 11 Listopada.  

W październiku MOD zagrała na mszy odpustowej w kościele pod wezwaniem Św. Szymona 

i Judy Tadeusz w Łodygowicach, a 11 go Listopada podczas rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

orkiestra wystąpiła w kościele Św. Stanisława w Górnych Łodygowicach uświetniając swą grą mszę a 

później dając koncert pieśni patriotycznej wspólnie z innymi zespołami. Koniec obchodów to oprawa 

Apelu Poległych pod pomnikiem. 

Koniec roku wieńczy praca nad utworami, przygotowanie materiału pod koncert noworoczny 

jak i repertuaru kolędowego który, MOD zaprezentował na Pasterce w Górnych Łodygowicach.  

 

 
 

 

Chór „ Cantata” założony w  2005 r. 

liczy ok. 25 osób w wieku 50+ 

koncertuje na terenie gminy, parafii 

oraz w Polsce i za granicą, 

wielokrotnie nagradzany i 

wyróżniany w lokalnych konkursach  

i przeglądach. 

W 2019 r. występował  

m.in. z koncertem kolęd w Zarzeczu  

i Pietrzykowicach, uświetnił Gminne 

Dożynki oraz wiele uroczystości 

sakralnych: Boże Ciało, odpust 

parafialny, itp. 
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.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa hip – hop- funkcjonuje od 2015 r. liczy ok. 15 osób, rokrocznie nagradzana w konkursie tańca 

w Żywcu. 
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Sekcja tańca nowoczesnego funkcjonuje od 2012r. skupia dzieci od lat 4 do 10, stanowi 

formę rytmiki i nauki tańca dla najmłodszych dzieci. 

Dzieci podzielone są na 2 grupy wiekowe i pracują na innych zasadach co wynika z wieku  

i możliwości poszczególnych dzieci. 

 

 

 

 

Sekcje plastyczne 

W GOK pracują 3 sekcje plastyczne podzielone na  grupy wiekowe. 

Dzieci najmłodsze od 4 do 7 lat, grupa średnia od 7-do ok.12 lat, grupa starsza od 12 lat 



- 107 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 
 

wzwyż.Każda z grup realizuje inny program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. 

 

 

 

 

Grupa teatralna założona  w 2010 r. liczy w zależności od realizowanego spektaklu od 10 – 15 osób w 

wieku od 15 do 80 lat. Największym osiągnieciem grupy w 2019 r. było wystawienie spektaklu „Gość 

oczekiwany”, który zaprezentowano 4 krotnie zawsze przy pełnej widowni na scenie GOK. Łącznie 

przedstawienie obejrzało ok.600 widzów. 
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Zajęcia komercyjne: aerobik, zumba, pilates. 

 

Zajęcia klubu seniora: kurs tańca, cafe kultura, zajęcia komputerowe. 

 

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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IMPREZY CYKLICZNE 
 

 

 

 

 

 

 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH W PIETRZYKOWICACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT NOWOROCZNY MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ 

 

 

 

 



- 110 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2019r. 
 

 
 

 

 

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 

 

 

 
 

 

KONCERT WALENTYNKOWY 
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KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET 

 
 

 

 

 

 

TURNIEJ SPORTOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY 
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FERIE Z GOKIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARMARK WIELKANOCNY 
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GMINNA FETA 

 

 

 

 

DOŻYNKI GMINNE – ZARZECZE 
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PÓŁKOLONIE LETNIE 
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DZIEŃ DZIECKA 
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MIKOŁAJKI 

 

 

 

 

 

 
LETNIE KINO PLENEROWE 
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KALENDARIUM 

WYDARZEŃ  
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ 
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KALENDARZ IMPREZ w 2019 roku  
organizowanych przez GOK w Łodygowicach 
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Lp. Nazwa Imprezy Miejsce  Termin 

1. 30 Przegląd Zespołów 
Kolędniczych 
i Obrzędowych 

Pietrzykowice 
Remiza OSP 

6 styczeo -  Św. 
Trzech Króli 

2. 18 Przegląd Kolęd 
i Pastorałek 

GOK Łodygowice sala 
widowiskowa 

11.01.br. 
Finał 02.02.br 

3. Koncert kolęd w 
wykonaniu Chóru 
„Cantata” z Łodygowic 

Kościół Parafialny w 
Pietrzykowicach 

20.01.br. 
( niedziela ) 

4. Beskidzki Karnawał – 
Finał  

Żywiec 
Sala MCK-u 

20.01.br. 
( niedziela ) 

5 19 Koncert Noworoczny 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej 

GOK Łodygowice sala 
widowiskowa 

26.01.br. 
(sobota ) 
 

6 Koncert Walentynkowy 
– Andrzej Sikorowski 

GOK Łodygowice 
sala widowiskowa 

16 luty br. 
( sobota ) 

7. Ferie z GOK-iem: 
 

Bielsko-Biała, Leśna, 
Żywiec 

18-22.02. br. 

8. Koncert z okazji Dnia 
Kobiet 

GOK Łodygowice sala 
widowiskowa 

 10 marzec br. 
( niedziela ) 

9. „Wielkanoc w tradycji 
naszych przodków” 

MCK Żywiec 7  marzec 

10. 7 Jarmark Wielkanocny Łodygowice 
Plac Wolności 

14.04.br. 
Niedziela 
Palmowa 

11. 22 Otwarty Turniej 
Sportowy o Puchar 
Wójta Gminy 
Łodygowice  

 Łodygowice- hala 
sportowa ZS Nr 1, 
PietrzykowiceZSz-P sala 
gimnastyczna 

1 – 3  maj 
 

12. Spektakl muzyczny 
Na kozdo i łodświynta 

GOK MCK 27.04, 
12.05.16.05 

13  Rodzinny Rajd rowerowy na terenie Łodygowic 12 maj 
14. Dzieo Dziecka – kino 

plenerowe  
Łodygowice 
Zespół Zamkowo-
Parkowy 

2 czerwiec 

15. Spektakle „Gośc 
oczekiwany” 

Łodygowice 15,16 czerwiec 

16. Jubileusz VII wieków wsi 
Pietrzykowice 

Pietrzykowice 
Boisko LKS „Bory” 

8 i 15.06.br. 
(sobota) 
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17.  TurneeMagurzan Czarnogóra 30.06.-8.07. 
18. Gminna Feta Boisko LKS Łodygowice 27-28.07. 

19.  Półkolonie letnie  5-23.08. 
20.  Seansy kina 

plenerowego.  
w Biernej, 
Łodygowicach i 
Pietrzykowicach 

czerwiec- 
sierpieo 

22.   Turnee Małych 
Magurzan 

Węgry 17-21.08. 

23. Dozynki Gminne Zarzecze 25.08. 
24. Koncert muzyki 

operetkowej i benefis J. 
Łanowskiego 

Łodygowice 22.09. 

25. II Rajd Rowerowy Ł-ce-zarzecze-Bierna 28.09. 
26. Jubileusz 35 lecia 

Zespołu Magurzanie 
 22.11 i 8.12. 

27.  Spotkanie z Mikołajem Łodygowice 6.12. 

28.  Spotkania świąteczne dla animatorów kultury 
z powiatu Żywieckiego 
Spektakl „Na kozdo i 
łodświynta” 

30,12, 
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DZIĘKUJEMY  
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  

 

 

URZĄD GMINY ŁODYGOWICE 

 
ul. Piłsudskiego 75, 34 – 325 Łodygowice  

www.lodygowice.pl 

gmina@lodygowice.pl 

 

 

Biuro Obsługi Klienta  

tel.  33 863 05 00 

fax. 33 863 05 01 

 

 

Sekretariat Wójta Gminy  

tel. 33 863 05 02 
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