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SZANOWNI PAŃSTWO 
ANDRZEJ PITERA, WÓJT GMINY 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przedstawiam  po raz trzeci. 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                                      



4 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

       

 
 

 

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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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.  
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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. Niestety pandemia koronawirusa 

spowodowała, że zebrania były w zasadzie niemożliwe do zorganizowania.  

Konieczność organizacji zebrań wynikała z ustawowego uregulowania procedury podziału funduszu 

sołeckiego na 2021 rok.  

 

 

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.  

To dzięki cyfryzacji w czasie pandemii mogliśmy 

zaproponować bezpieczne dla Państwa 

załatwianie spraw w urzędzie. 
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MIESZKAŃCY GMINY 
 

INFORMACJE Z EWIDENCJI LUDNOSCI  
 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 roku w gminie Łodygowice zameldowanych na pobyt stały było 

14 601 mieszkańców. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco: 

Miejscowość 2020 r. 

Łodygowice 7 527 

Pietrzykowice 4 590 

Zarzecze 1 372 

Bierna 1 112 

Ogółem 14 601 
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Łodygowice Pietrzykowice Zarzecze Bierna

Seria 1 7527 4590 1372 1112
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STATYSTYKĘ ZDARZEŃ I CZYNNOŚCI ZAREJESTROWANYCH  

W USC W 2020 ROKU: 

Nazwa zdarzenia/czynności Ilość 

zarejestrowanych 

zdarzeń w 2020 r. 

Urodzenia 168 

Małżeństwa 67 

Zgony 163 

Rozwody 29 

Liczba wydanych dowodów osobistych 774 

Kwalifikacje wojskowe 72 

Zameldowania na pobyt stały 267 

Zameldowania na pobyt czasowy 75 

Wymeldowania 146 

Zameldowania czasowe cudzoziemców 144 

Śluby cywilne w siedzibie USC  33 

Śluby tzw. konkordatowe 34 

Śluby cywilne w plenerze 2 

Śluby zawarte poza granicą RP 3 

Urodzenia poza granicą RP 15 

Wydanie odpisy aktów stanu cywilnego 955 

Listy gratulacyjne wysłane  dla Jubilatów 

obchodzących rocznice ślubu (25, 40, 50, 60 i powyżej 

60-lecia) oraz urodzin (80, 90 i powyżej 90 lat) 

350 

Listy gratulacyjne dla rodziców, którym urodziło się 

dziecko 

168 

Zgłoszenia kradzieży/utrat dowodów osobistych 77 

Odznaczenie przez Wójta Gminy Łodygowice 

przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

medalami za długoletnie pożycie par małżeńskich 

47 

 

 



10 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

 

 

 

 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 19 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 14 601 osób, w tym 7409 kobiet i 7192 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: - liczba mieszkanek w wieku 

przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1235 osób, a liczba mieszkańców 1394, - liczba 

mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4343 osoby, a liczba mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (15-64) wynosiła 4854, - liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1831, 

 a liczba mieszkańców 944. Migracje przebiegały w kierunku wsi. 

W 2020 roku w gminie urodziło się 168 osób, w tym 77 dziewczynki i 91 chłopców, a zmarły 163 osoby. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł 5. 

  

Urodzenia Zgony Małżeństwa Rozwody

Seria 1 168 163 67 29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

STATYSTYKA 2020 

Seria 1



11 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

  

 

WYKONANIE BUDŻETU  
INFORMACJA ZA 2020 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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PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE 

 
Poniższa tabela  prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Gminy Łodygowice w 2020 r.  

 

 

Wyszczególnienie Plan 

01.01.2020 r. 

Plan 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

31.12.2020 r. 
31.12.2020  

(4/3) 

1 2 3 4 6 

DOCHODY OGÓŁEM 72 010 381,32 73 078 884,72 75 721 705,98 103,62% 

DOCHODY BIEŻĄCE 69 557 814,63 71 713 760,86 71 278 593,19 99,39% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 2 452 566,69 1 365 123,86 4 443 112,79 325,47% 

w tym: dochody ze sprzedaży majątku 95 000,00 38 000,00 38 724,93 101,91% 

WYDATKI OGÓŁEM 71 756 381,32 72 957 589,29 66 605 441,44 91,29% 

WYDATKI BIEŻĄCE 66 735 894,64 67 649 746,02 62 122 843,63 91,83% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 5 020 486,68 5 307 843,27 4 482 597,81 84,45% 

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) 254 000,00 121 295,43 9 116 264,54 7515,75% 

RÓŻNICA MIĘDZY 

DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A 

WYDATKAMI BIEŻĄCYMI 

2 821 919,99 4 064 014,84 9 155 749,56 
225,29% 

PRZYCHODY BUDŻETU 
1 900 000,00 2 610 335,57 7 604 688,37 291,33% 

Z KREDYTÓW 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00% 

ZE SPŁAT KREDYTÓW I 

POŻYCZEK 

        

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI 

PIENIĘŻNE - art.217 ust.2 pkt 8 ufp 

  456 335,57 456 335,57 100,00% 

Z WOLNYCH ŚRODKÓW   254 000,00 5 248 352,80 2066,28% 

ROZCHODY BUDŻETU 2 154 000,00 2 731 631,00 2 154 000,00 78,85% 

Z KREDYTÓW 2 154 000,00 2 154 000,00 2 154 000,00 100,00% 

INNE CELE   577 631,00     
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D O C H O D Y 

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 73 078 884,72 zł.  

Dochody wykonano w wysokości 75 721 705,98 zł, tj. 103,62 % planu.  

 

Dochody ogółem plan i wykonanie 2020 r. w stosunku do 2019 r.( zł) 

 

 

Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2020 r. (zł) 

 

 

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ  

 

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:  

1.  Dochody własne                     29 396 072,42 zł 

w tym: 

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                15 232 802,82 zł 

b) podatki i opłaty lokalne        12 975 544,88 zł 

w tym podatek od nieruchomości        7 782 249,83 zł 

c) dochody z majątku gminy            125 806,16 zł 

d) pozostałe dochody          1 008 274,64 zł 

e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                      53 643,92 zł 

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa                   18 038 785,00 zł 

3. Dotacje i środki (bez dotacji z dochodów własnych)                 28 286 848,56 zł 

wykonanie - 69 405 628,04

wykonanie - 75 721 

705,98

plan - 69 455 856,46

plan - 73 078 884,72

DOCHODY OGÓŁEM 2019  

DOCHODY OGÓŁEM 2020 

Dochody ogółem 2019 Dochody ogółem 2020

Plan 69 455 856,46 73 078 884,72

Wykonanie 69 405 628,04 75 721 705,98
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a) w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków, 

 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)                       617 792,05 zł 

Razem wykonanie                    75 721 705,98  zł 

 

Wykres 5. Wykonanie dochodów w gminie wg grup: 

 

 
 

W grupie dochodów budżetu gminy, znaczące pozycje zajmują: 

1. 29 396 072,42 zł - dochody własne stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące 

finansowaniu zadań własnych gminy, obejmujące 38,82 % dochodów budżetu ogółem, 

2. 28 286 848,56 - dotacje i środki służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie 

zadań własnych, a także, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., zajmują następne miejsce po 

dochodach własnych, stanowią one 37,36 % budżetu ogółem, 

3. 18 038 785,00 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w 

szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom prze Ministra Finansów, stanowi 23,82 

% dochodów budżetu ogółem 

 

Dochody w układzie rodzajowym  

Lp. Nazwa 
Plan po zmianach 

31.12.2020 r. 

Wykonanie Wskaźniki % 

31.12.2020 r. 
Wykonanie 

planu 
Struktura 

1 2 3 4 5 6 

1. Podatki i opłaty, w tym: 27 979 220,00 28 208 347,70 100,82% 37,25% 

1.1. 
podstawowe dochody podatkowe (Rb-PDP) z 

tego: 
24 515 949,00 24 441 146,57 98,37% 32,28% 

1.1.1. 

dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych i 

prawnych 

15 629 449,00 15 232 802,82 97,46% 20,12% 

1.2. pozostałe podatki i opłaty 3 463 271,00 3 767 201,13 108,78% 4,97% 

2. Subwencje 18 038 785,00 18 038 785,00 100,00% 23,82% 

3. Dotacje i środki 25 955 853,53 28 286 848,56 108,98% 37,36% 

4. Dochody z majątku gminy 140 944,00 125 806,16 89,26% 0,17% 

5. Pozostałe dochody 964 082,19 1 061 918,56 110,15% 1,40% 

  Razem 73 078 884,72 75 721 705,98 103,62% 100,00% 

 

dochody własne subwencja dotacje i środki

Plan 29 084 246,19 18 038 785,00 25 955 853,53

Wykonanie 29 396 072,42 18 038 785,00 28 286 848,56

Struktura wykonania do dochodów

ogółem
38,82% 23,82% 37,36%

dochody własne; 38,82%

subwencja; 23,82%

dotacje i środki; 

37,36%
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Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - wykonanie 2020 r. 

 

 
 

1. 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 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 28 208 347,70 zł. 

 

1.1. Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2020 r. (zł): 

O
rg

a
n

 p
o

b
ie

ra
ją

cy
 

Rodzaj dochodu 

podatkowego 

Wykonanie 

31.12.2019 

Plan na 

31.12.2020 

Wykonanie 

31.12.2020 

W
y

k
o

n
a

n
ie

 (
5

/4
) 

W
y

k
o

n
a

n
ie

 r
d

r
 (

5
/3

) 

Struktura 

wykonania 

doch.pod. 

(%) 

Struktura 

wykonania 

do 

dochodów 

ogółem (%) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

G
M

IN
A

 Ł
O

D
Y

G
O

W
IC

E
 

Podatek od 

nieruchomości 
7 587 193,53 7 550 000,00 7 782 249,83 103,08% 102,57% 27,59% 10,28%  

Podatek rolny  143 111,00 155 000,00 143 092,81 92,32% 99,99% 0,51% 0,19%  

Podatek leśny  34 454,33 35 000,00 34 042,71 97,26% 98,81% 0,12% 0,04%  

Podatek od środków 

transportowych  
321 178,83 277 000,00 277 026,28 100,01% 86,25% 0,98% 0,37%  

Wpływy z opłaty 

skarbowej 
41 295,28 46 000,00 45 755,00 99,47% 110,80% 0,16% 0,06%  

Wpływy z opłaty 
targowej 

775,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

322 516,76 319 000,00 350 596,74 109,90% 108,71% 1,24% 0,46%  

Wpływy z innych 

lokalnych opłat 

pobieranych przez jst - 
(opłata za odpady) 

2 144 521,02 3 000 000,00 3 231 287,42 107,71% 150,68% 11,46% 4,27%  

Wpływy z innych 

lokalnych opłat 
pobieranych przez jst - 

(opłata przystankowa) 

18 936,15 27 000,00 13 375,50 49,54% 70,63% 0,05% 0,02%  

Wpływy za zajęcie pasa 

drogowego 
1 079,83 0,00 1 135,51   105,16% 0,00% 0,00%  

Wpływy z renty 
planistycznej 

31 024,40 50 000,00 77 551,86 155,10% 249,97% 0,27% 0,10%  

Podstawowe dochody 

podatkowe (Rb-PDP) ; 

24 441 146,57; 32%

Pozostałe podatki i 

opłaty; 3 767 201,13; 

5%

Subwencje; 18 038 

785,00; 24%

Dotacje i środki; 28 286 

848,56; 37%

Dochody z majątku 

gminy; 125 806,16; 0%

Pozostałe dochody; 1 

061 918,56; 2%
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Rekompensaty 

utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach 

lokalnych 

852,00 1 771,00 2 237,00 126,31% 262,56% 0,01% 0,00%  

Wpływy pozostałe 1 543,61 0,00 3 585,08   232,25% 0,01% 0,00%  

Podatki i opłaty lokalne - 

Urząd Gminy 
10 648 481,74 11 461 271,00 11 961 935,74 104,37% 112,33% 42,41% 15,80%  

U
R

Z
Ą

D
 S

K
A

R
B

O
W

Y
 

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 

14 761 020,00 15 529 449,00 15 086 744,00 97,15% 102,21% 53,48% 19,92%  

Podatek dochodowy od 
osób prawnych 

84 780,07 100 000,00 146 058,82 146,06% 172,28% 0,52% 0,19%  

Podatek od działalności 

gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w 
formie karty 

podatkowej 

3 658,00 1 500,00 8 448,20 563,21% 230,95% 0,03% 0,01%  

Podatek od spadków i 
darowizn 

55 656,76 65 000,00 90 955,23 139,93% 163,42% 0,32% 0,12%  

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

765 990,73 822 000,00 914 205,71 111,22% 119,35% 3,24% 1,21%  

Podatki - Urzędy Skarbowe 15 671 105,56 16 517 949,00 16 246 411,96 98,36% 103,67% 57,59% 21,46%  

Razem podatki i opłaty 

lokalne 
26 319 587,30 27 979 220,00 28 208 347,70 100,82% 107,18% 100,00% 37,25%  

 

2. Subwencje 

Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu 

uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych 

budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków 

ponoszonych przez gminę. Subwencje stanowią 23,82 % wykonanych dochodów budżetu ogółem  

w 2020 roku. Na plan 18 038 785,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 

18 038 785,00 zł, z czego: 

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 15 507 654,00 zł, tj. 85,97 % subwencji ogólnej ogółem, 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 323 111,00 zł, tj. 12,88 % subwencji ogólnej 

ogółem, 

3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 208 020,00 zł, tj. 1,15 % subwencji ogólnej ogółem. 

 

 
 

3. Dotacje i środki 

Dochody tego źródła stanowią 37,36 % dochodów ogółem. Na plan 25 955 853,53 zł, wykonano je 

w wysokości 28 286 848,56 zł, tj. 108,98 % planu, w tym: 

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 24 928 300,86 zł, wykonano w wysokości  

24 182 615,49 zł, tj. 97,01 % planu oraz 31,94 % dochodów ogółem, 

2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 1 027 552,67 zł, wykonano w wysokości  

4 104 233,07 zł, tj. 399,42 % planu oraz 5,42 % dochodów ogółem 
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W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią: 

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 24,65 % dochodów ogółem budżetu 

gminy. Na plan 24 185 490,62 zł, wykonano je w wysokości 23 458 173,19 zł, tj. 96,99 % planu, 

z tego: 

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wykonano w wysokości  

22 319 059,48 zł, tj. 97,19 % planu oraz 29,48 % dochodów ogółem, 

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, 

wykonano w wysokości 1 139 113,71 zł, tj. 93,34 % planu oraz 1,50 % dochodów ogółem; 

2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

dofinansowanie zadań własnych w wysokości 433 252,32 zł, stanowiąc 0,57 % dochodów 

ogółem; 

3) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokości 3 777 631,00 zł, stanowiące 

4,99 % dochodów ogółem, w tym: 

- I transza w wysokości 577 631,00 zł, 

- II transza 3 200 000,00 zł. 

Środki te będą wykorzystane na realizację zadań w latach 2021 – 2022; 

4) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE 

wykonano w wysokości 617 792,05 zł, stanowiąc 0,82 % dochodów ogółem, w tym: 

− na zadania bieżące wykonano dochody w wysokości 291 189,98 zł, 

na zadania majątkowe wykonano dochody w wysokości 326 602,07 zł 

 

 
 

 

4. Dochody z majątku gminy 

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,17 % dochodów ogółem budżetu. 

Na plan 140 944,00 zł wykonane zostały w wysokości 125 806,16 zł, tj. 89,26 % planu. 

 

5. 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 
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W Y D A T K I 
 

Plan wydatków ogółem w 2020 r., po wprowadzeniu zmian, zamknął się kwotą w wysokości 

72 957 589,29 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 66 605 441,44 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 62 122 843,63 zł, 

- wydatki majątkowe 4 482 597,81 zł. 

 

 
 

Udział wydatków w budżecie wg ich kryterium: 

1. Wydatki bieżące, to 93,27 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem, 

2. Wydatki majątkowe, to 6,73 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem. 

 

Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. (zł) 

 

 

Wykonanie wydatków wg źródeł w 2020 r.: 

1. Wydatki na realizację zadań własnych 41 603 943,98 zł: 

1) w tym zadnia dofinansowane środkami Funduszu Dróg  

Samorządowych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw       405 632,32 zł, 

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej i innych zadań zleconych gminie      22 319 059,48 zł, 

3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin     1 115 432,02 zł, 

4. Wydatki F.P.                 1 700,00 zł, 

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 j.s.t.    1 565 305,96 zł, 

Wydatki bieżące; 62 122 843,63; 

93,27%

Wydatki majątkowe; 4 

482 597,81; 6,73%

UDZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW

Plan pierwotny
Plan po zmianach

101,67 % wzrostu
Wykonanie   91,29 %

Wydatki 71 756 381,32 72 957 589,29 66 605 441,44
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Razem:           66 605 441,44 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące 

Realizacja wydatków bieżących w 2020 r. wyniosła 91,83 % planu rocznego, (62 122 843,63 zł), 

tj. na poziomie o 6,54 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku 

(58 307 782,70 zł) i 93,27 % wykonania budżetu ogółem.  

 

Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco: 

Wykonanie wydatków 

bieżących 

Lata % 

3/1 

% 

3/2 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

48 868 473,79 58 307 782,70 62 122 843,63 127,12 106,54 

 

 

 
 

Wydatki bieżące stanowią 93,27 % wykonania wydatków budżetu ogółem. 
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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 93,27 %, z tego: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 21 556 775,38 zł, 

tj. 66,05 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to największa grupa wydatków budżetowych, 

stanowiąca 34,70 % wydatków bieżących ogółem,  

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

wysokości 11 081 111,55 zł, tj. 33,95 % wydatków jednostek budżetowych, 

3)  dotacje na zadania bieżące zamknęły się kwotą w wysokości 5 833 024,56 zł, stanowiąc 9,39 % 

wszystkich wydatków bieżących, 

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

22 878 937,62 zł, która stanowi 36,83 % 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 

497 876,14 zł, stanowiące 0,80 % 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 356 583,80 zł. W 2020 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 527 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 

275 118,38 zł. Wydatki te, stanowią 0,44 % wydatków bieżących budżetu.  

 

Wydatki majątkowe 

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. po wprowadzonych zmianach zamknął się kwotą w 

wysokości 5 307 843,27 zł. 

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 4 482 597,81 zł, tj. 84,45 % planu oraz 6,73 % 

wydatków budżetu ogółem. 

 

Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech lat 2018-2019-2020: 

Wykonanie wydatków majątkowych 

Lata 
% 

3/1 

% 

3/2 

2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 

9 786 962,11 10 114 660,38 4 482 597,81 45,80 44,32 
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Wydatki majątkowe - plan pierwotny - po zmianach - wykonanie 2020 r. (zł) 

 

 

 

 

 

Kształtowanie się wydatków majątkowych – w latach 2018 – 2019 - 2020 (zł) 
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WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE 

REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WYKONANIE ZA 2020 ROK 

 

  
 

Treść 

Kwota wydatków                                                 

w tym: 
Ogółem wykonanie na 31.12.2020 r. 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe 
Stopień 

realizacji 

3 4 5 6 7 8 

Sołectwo Łodygowice 39 217,92 0,00 39 217,92 0,00   

Remont drogi gminnej - działka nr 3040 stanowiąca ul. 

Pod Groniem w sołectwie Łodygowice 
39 217,92 0,00 39 217,92 0,00 100% 

Sołectwo Pietrzykowice 39 217,92 0,00 39 217,92 0,00   

Remont ul. Chabrowej w Pietrzykowicach 39 217,92 0,00 39 217,92 0,00 100% 

Sołectwo Zarzecze 39 217,92 0,00 39 217,92 0,00   

Remont ul. Pokoju w sołectwie Zarzecze 39 217,92 0,00 39 217,92 0,00 100% 

Sołectwo Bierna 0,00 39 217,92 0,00 39 217,92   

Wykonanie odwodnienia ul. Leśnej 0,00 10 217,92 0,00 10 217,92 100% 

Zakup urządzenia DSP oraz 2 radiotelefonów przenośnych 

(dla OSP) 
0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 100% 

Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej, Ogrodowej i 

Spacerowej 
0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 100% 

Razem Bierna 117 653,76 39 217,92 117 653,76 39 217,92   

OGÓŁEM 156 871,68 
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WYKONANIE WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK 

Nazwa zadania Plan 

Wykonanie                            

na 

31.12.2020 r. 

Wskaźnik 

wykonania 

(3/2) 

1 2 3 4 

Transport i łączność 
3 026 997,85 2 755 129,92 

91,02% 

Drogi publiczne gminne 3 006 997,85 2 735 129,92 90,96% 

Utwardzenie drogi p.poż. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu  50 000,00 48 985,34 97,97% 

Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej 12 300,00 12 300,00  100,00% 

Wykonanie dróg do przepompowni  105 000,00 101 671,06 96,83% 

Modernizacja dróg gminnych  721 000,02 581 690,11 80,68% 

Budowa ścieżki rowerowej w Łodygowicach 50 000,00 8 542,00 17,08% 

Utwardzenie dróg gminnych  65 600,00 58 580,77 89,30% 

Odwodnienie dróg gminnych  95 000,00 94 934,79 99,93% 

Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach 1 112 460,00 1 047 749,82 94,18% 

Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach 470 093,62 470 093,62 100,00% 

Remont - ul. Agrestowa w Łodygowicach 175 754,64 175 754,65 100,00% 

Wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Biernej (FS) 38 388,07 38 388,07 100,00% 

Wykonanie parkingu p/dworcu PKP w Pietrzykowicach 27 000,00 12 100,00 44,81% 

Modernizacja parkingu przyszkolnego p/ZSP w Zarzeczu 59 101,50 59 101,50 100,00% 

Wykonanie placu przy przepompowni przy ul. Spacerowej w Łodygowicach 25 000,00 25 000,00 100,00% 

Zwrot niewykorzystanej dotacji - wynikający z rozliczenia zadania "Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach" 300,00 238,20 79,40% 

Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00% 

Budowa ścieżki w parku w Łodygowicach 20 000,00 20 000,00 100,00% 

Gospodarka mieszkaniowa 349 000,00 258 032,38 73,93% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 349 000,00 258 032,38 73,93% 

Zakup działek na mienie gminne  335 000,00 244 748,38 73,06% 

Zakup pieca gazowego do budynku Centrum Kultury 14 000,00 13 284,00 94,89% 

Administracja publiczna 141 268,00 140 619,45 99,54 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 141 268,00 140 619,45 99,54 

Zakup oprogramowania  20 000,00 19 784,55 98,92% 

Zakup ksero (USC) 10 148,00 10 147,50 100,00% 
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Zakup samochodu służbowego  60 120,00 59 800,50 99,47% 

Doposażenie serwerowni 31 000,00 30 920,00 99,74% 

Wykonanie hydrantu obok budynku Urzędu Gminy Łodygowice 20 000,00 19 966,90 99,83% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 342,42 21 292,42 99,79% 

Ochotnicze straże pożarne 21 342,42 21 292,42 99,77% 

Zakup urządzenia DSP oraz 2 radiotelefonów przenośnych (dla OSP) (systemy alarmowania PSP-FS) 13 842,42 13 842,42 100,00% 

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych do budynku OSP Zarzecze 7 500,00 7 450,00 99,33% 

Oświata i wychowanie 464 500,00 411 480,39 88,59% 

Szkoły podstawowe 408 500,00 370 981,40 90,82% 

Modernizacja dachu wraz z wymianą rynien - budynek szkoły i sali gimnastycznej ZSP Pietrzykowice 70 000,00 54 833,40 78,33% 

Modernizacja łazienek w budynku szkoły ZSP Zarzecze 85 000,00 84 000,00 98,82% 

Modernizacja dachu - budynek ZSP Zarzecze 20 000,00 0,00 
 

Modernizacja świetlicy w budynku szkoły ZSO Łodygowice 105 500,00 105 500,00 100,00% 

Modernizacja boiska przy ZSO w Łodygowicach 105 000,00 105 000,00 100,00% 

Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu 23 000,00 21 648,00 94,12% 

Przedszkola 56 000,00 40 498,99 72,32% 

Wykonanie i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 1 w Łodygowicach 13 000,00 12 999,99 100,00% 

Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach 28 000,00 27 499,00 98,21% 

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku P-la nr 1 w Łodygowicach 15 000,00 0,00   

Ochrona zdrowia   10 000,00 10 000,00 100,00% 

Szpitale ogólne  10 000,00 10 000,00 100,00% 

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego – aparat do tlenoterapii wysokoprzepływowej Arivo2 wraz z 

zestawem kaniul donosowych Optiflow + filtrami powietrznymi oraz przepływomierzem tlenu medycznego 70l/min, dla Szpitala w Żywcu 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 500,00 39 656,72 65,55% 

 Pozostała działalność 60 500,00 39 656,72 65,55% 

Likwidacja barier w budynku urzędu Gminy Łodygowice - montaż platformy schodowej 
60 500,00 39 656,72 65,55% 

Rodzina 15 000,00   

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 15 000,00   

Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Klubu Dziecięcego w Ł-cach 

 

15 000,00   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 615 235,00 598 416,41 97,27% 
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Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 423 086,68 420 531,60 99,40 % 

Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" 242 199,00 242 199,00 100,00 % 

Projekt "Stop Smog" 100 887,68 100 887,68 100,00 % 

Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 80 000,00 77 444,92 96,81% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 192 148,32 177 884,81 92,58% 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice 21 000,00 19 680,00  93,71% 

 Przebudowa linii napowietrznej w Zarzeczu przy Remizie OSP 31 000,00 29 703,22 95,82% 

Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej, Ogrodowej i Spacerowej w Biernej (FS) 24 148,32 24 114,99 99,86% 

Zakup i montaż lamp hybrydowych p/przejściach dla pieszych wzdłuż drogi DW945 w Pietrzykowicach 40 000,00 37 116,00  92,79%  

Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych 76 000,00 67 270,60 88,51% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 142 000,00 135 715,88 95,57% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125 000,00 120 215,88 96,17 % 

Dotacja celowa na modernizację Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach 30 000,00 30 000,00 100,00 % 

Dotacja celowa na zakup samochodu typu BUS oraz agregatu prądotwórczego (GOK) 95 000,00 90 215,88 94,96% 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 000,00 10 500,00 87,50% 

Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku oficyn i Zamku 12 000,00 10 500,00 87,50% 

 

monitoringu 

wizyjnego 

w budynku 

oficyn i 

Zamku 

Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Kultura fizyczna 462 000,00 112 254,24 24,30% 

Obiekty sportowe 462 000,00 112 254,24 24,30% 

Wykonanie zaplecza przy boisku ogólnodostępnym w Pietrzykowicach 350 000,00 2 266,04 0,65% 

Budowa placu zabaw w Zarzeczu 100 000,00 99 364,20 99,36% 

Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w Zarzeczu 12 000,00 10 624,00 88,53% 

RAZEM 5 307 843,27 4 482 597,81 84,45% 

 

 

 

  



- 26 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU 

 PRZYCHODY – plan 2 610 335,57 zł, wykonanie 7 604 688,37 zł, tj. 291,33 % planu, w tym: 

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym; 

1) zaciągnięto kredyt w wysokości 1 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano 

najkorzystniejszą ofertę Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Umowa została podpisana dnia 

21.04.2020 r. z terminem spłaty kredytu do 29.12.2028 r.  

2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych 456 335,57 zł, 

3. 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 5 248 352,80 zł. 

 

ROZCHODY - plan 2 731 631,00 zł, wykonanie 2 154 000,00 zł, tj. 78,85 % planu, w tym: 

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  - plan i wykonanie 2 154 000,00 zł, 

2. Przelewy na rachunki lokat - plan 577 631,00 zł, brak wykonania. 

 

WYNIK BUDŻETU 

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 75 721 705,98 zł.  

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 66 605 441,44 zł.  

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 9 116 264,54 zł. 

 

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI 

 

Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2020 r.  

 

 
 

Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. 

nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat 

ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej 

deficyt budżetu.  

Dopuszczalny ustawowo pułap wydatków bieżących, obliczony zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił 71 278 593,19 zł, co wynikało 

z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 

62 122 843,63 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły 

wymienionego przepisu (różnica 9 155 749,56 zł). 

 

  

9 155 749,56

62 122 843,63

71 278 593,19

Różnica

Wykonanie wydatków bieżących

Dopuszczalny pułap wydatków bieżących

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

Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2020 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) 18 872 000,00 zł, z tego: 

1) kredyty 18 872 000,00 zł, stanowiąc 24,92 % wykonanych dochodów na 31.12.2020 r. 

2. Poręczenia: 

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

okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 3 277 603,60 zł.  

 

  

5,16%

19,29%

5,16%

19,29%

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
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WSKAŹNIKI: 

Kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu 

 na 1 mieszkańca gminy na 31.12.2020 w porównaniu do 2019 r.: 

Nazwa 

wskaźnika i 
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kalkulacji 

Wykonanie 

31.12.2019 

L
ic

z
b

a
 m

ie
sz

k
a
ń

c
ó
w

 

3
1
.1

2
.2

0
1
9

 

W
sk

a
ź
n

ik
  

w
y
k

o
n

a
n

ia
  

3
1
.1

2
.2

0
1
9

 

Plan po 

zmianach 

31.12.2020 

L
ic

z
b

a
 m

ie
sz

k
a
ń

c
ó
w

 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

W
sk

a
ź
n

ik
  

p
la

n
u

 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

Wykonanie 

31.12.2020 

L
ic

z
b

a
 m

ie
sz

k
a
ń

c
ó
w

 

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

W
sk

a
ź
n

ik
  

w
y
k

o
n

a
n

ia
  

3
1
.1

2
.2

0
2
0

 

D
y
n

a
m

ik
a
 %

 (
1

0
/4

) 

Różnica 

(10-4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA 

Stan 

zadłużenia/ 

mieszkańca 

19 126 000,00 14 582 1 311,62 18 872 000,00 
14 601 1 292,51 18 872 000,00 14 601 1 292,51 98,54% -19,11 

Dochody 

ogółem / 

mieszkańca 

69 405 628,04 14 582 4 759,68 
73 078 884,72 14 601 5 005,06 75 721 705,98 14 601 5 186,06 108,96% 426,38 

Dochody 

bieżące / 

mieszkańca 

66 789 922,86 14 582 4 580,30 
71 713 760,86 14 601 4 911,57 71 278 593,19 14 601 4 881,76 106,58% 301,46 

Dochody 

majątkowe / 

mieszkańca 

2 615 705,18 14 582 179,38 
1 365 123,86 14 601 93,50 4 443 112,79 14 601 304,30 169,64% 124,92 

Dochody 

własne / 

mieszkańca 

27 476 584,91 14 582 1 884,28 
29 084 246,19 

14 601 1 991,94 29 396 072,42 14 601 2 013,29 106,85% 129,01 

Wydatki 

ogółem / 

mieszkańca 

68 422 443,08 14 582 4 692,25 
72 957 589,29 14 601 4 996,75 66 605 441,44 14 601 4 561,70 97,22% -130,55 

Wydatki 

bieżące / 

mieszkańca 

58 307 782,70 14 582 3 998,61 
67 649 746,02 14 601 4 633,23 62 122 843,63 14 601 4 254,70 106,40% 256,09 

Wydatki 

majątkowe/ 

mieszkańca 

10 114 660,38 14 582 693,64 
5 307 843,27 14 601 363,53 4 482 597,81 14 601 307,01 44,26% -386,63 

 

 

 

  



- 29 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE  
 

 

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

zagospodarowania przestrzennego: 

1. Uchwała nr XXI/243/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017 r. W sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – 

sołectwa Pietrzykowice 

2. Uchwała nr XXVII/306/2017 Rady Gminy Łodygowice z 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 

nowo wydzielanych działek do 6 arów 

Następstwem wprowadzenia nowego MPZP dla całej Gminy jest naliczanie opłaty planistycznej  

w wysokości 20% od wzrostu wartości działki z tytułu zmiany jej przeznaczenia w MPZP.  
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INWESTYCJE I REMONTY 
CO ZREALIZOWALIŚMY W 2020 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 
 

ROK 2020 
 

1. Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (dł. 646 m) 

− zakres robót: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

pobocza, próg zwalniający, korytka, montaż oświetlenia ulicznego 

− wartość robót: 465 822,64 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych: 264 833,80 zł.  
 

2. Remont ul. Agrestowej w Łodygowicach (402 m) 

− zakres robót: podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, pobocza, 

regulacja pionowa studzienek 

− wartość robót: 175 754,64 zł,  
 

3. Remont ul. Turystycznej w Biernej i  Zarzeczu (dł. 1190 m) 

− zakres robót: roboty ziemne i rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw, nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, ścieki betonowe, regulację pionową studzienek 

− wartość robót: 732 426,61 zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych: 405 632,32 zł.  
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4. Fundusz Sołecki - Remont ul. Pod Groniem w  Łodygowicach  (dł. 220 m) 
− zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, korytowanie, nawierzchnia drogi z kruszywa 

łamanego, 

− wartość robót: 39 217,92 zł 
 

5. Fundusz Sołecki - Remont ul. Chabrowej w  Pietrzykowicach  (dł. 252 m) 
− zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw, 

frezowanie nawierzchni, nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z 

kruszywa, regulacja studzienek, 

− wartość robót:  81 115,43 zł, w tym Fundusz Sołecki 39 217,92 zł 

6. Fundusz Solecki - Remont ul. Pokoju w Zarzeczu (dł. 413 m) 

− zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, 

podbudowy z kruszyw, nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, pobocza z 

kruszywa, 

− wartość:  117 279,82 zł, w tym Fundusz Sołecki 39 217,92 zł.  
 

7. Utwardzenia dróg: 
− ul. Jutrzenki w Pietrzykowicach – 60 m, 7 686,27 zł 

− ul. Morelowa w Pietrzykowicach – 190 m, 16 647,36 zł 

− ul. Słoneczna w Biernej – 117 m, 13 376,14 zł 

− ul. Graniczna w Łodygowicach – 55 m, 13 214 zł 

− ul. Asnyka w Łodygowicach – 3 014,47 zł 

− ul. Jutrzenki/Jesionowa w Łodygowicach – 1 217,66 zł 

− ul. Pod Groniem w Łodygowicach – 3 424,87 zł 
 

8. Odwodnienie dróg: 
− ul. Jodłowa w Łodygowicach (2 m, rura betonowa)- 1 799,99 zł 

− ul. Leśna w Łodygowicach (20 m, korytka) – 6 948,92 zł 

− ul. Spacerowa w Łodygowicach (80 m, korytka) – 5 356,90 zł 

− ul. Na Stawach w Łodygowicach (50 m, przepust, rura) – 8 757,56 zł 

− ul. Wspólna w Łodygowicach (18 m, rury) – 1 470,80 zł 

− ul. Różana w Łodygowicach 105 m, korytka, rury) – 12 351,52 zł 

− ul. Habdasów w Łodygowicach (65 m, korytka) – 13 131,18 zł 

− ul. Żeromskiego w Łodygowicach (udrożnienie rowu) – 1 100,21 zł 

− ul. Potok w Łodygowicach (udrożnienie rowu) – 900 zł 

− ul. Porąbki w Łodygowicach (udrożnienie rowu) – 1 232,93 zł 

− ul. Zjazdowa w Pietrzykowicach (9 m, korytka, rura spustowa) – 1 762,53 zł 

− ul. Gajowa w Pietrzykowicach (40 m, korytka) – 14 657,70 zł 

− ul. Słowackiego  w Pietrzykowicach (4 m, korytka) – 1 532,99 zł 

− ul. Rolnicza w Pietrzykowicach (42 m, korytka) – 7 159,60 zł 

− ul. Piastowska w Zarzeczu – (rura, studnia rewizyjna) – 5 850,74 zł 

− ul. Osiedlowa w Biernej (55 m, korytka) – 10 921,22 zł 
 

9. Fundusz sołecki 

Odwodnienie ul. Leśnej w Biernej- 81 m korytek oraz rur 63 m rur – 38 388,07 zł, w tym 

Fundusz Sołecki 10 217,92 zł 

10. Pozimowy cząstkowy remont dróg – 99 981,48 zł 

11. Modernizacja dróg gminnych:  
Roboty przygotowawcze i ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych, podbudowy z kruszyw łamanych. 

a) ul. Stroma, Łodygowice – 196 m, 67 439,42 zł 

b) ul. Jutrzenki, Łodygowice – 194 m, 86 437,02 zł 
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c) ul. Poziomkowa, Łodygowice – 208 m, 65 297,50 zł 

d) ul. Szczęśliwa, Pietrzykowice – 311 m, 89 376,11 zł 

e) ul. Kręta, Pietrzykowice – 551 m, 215 324,48 zł 

f) droga bn. 3420, Pietrzykowice – 76 m, 21 827,58 zł 

g) ul. Bratkowa, Pietrzykowice – 130 m, 25 000 zł 

12. Remont drogi wew. obok budynku Urzędu Gminy – 14 593,95 zł 

13. Budowa drogi do pompowni ścieków w Pietrzykowicach (4576/1) – 101 671,06 zł 

14. Wykonanie placu przy przepompowni ścieków przy ul. Spacerowej w Łodygowicach – 25 000 

zł 
 

15. Budowa parkingu park&ride w Łodygowicach 
Przedmiotem projektu była budowa punktu multimodalnego przy stacji PKP w Łodygowicach 

Dolnych - parkingu, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Projekt zakładał stworzenie 26 miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsc dla osób  

z niepełnosprawnościami), zatokę postojową dla busów i autobusów, wiatę rowerową 

- wartość projektu: 1 046 150,87 zł, w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 729 911,03 zł.  
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16. Położenie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przy szkole w Zarzeczu 

Pow. parkingu 550 m2. Wartość robót 59 101,50 zł 

 

 

 
 

 

17. Wykonanie drogi ppoż przy szkole w Zarzeczu - 48 985,34 zł 

18. Położenie kostki brukowej na ścieżce od placu zabaw do zamku – 20 000 zł.  

 

 

 
 

19. Oświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 

Zakup i montaż 2 lamp hybrydowych przy przejściu dla pieszych przy 

ul. Wesołej (DW 946) obok skrzyżowania z ul. Stojałowskiego  

– wartość robót: 30 966 zł. 

Wykonanie projektu dla montaż oświetlenia hybrydowego 2 przejść dla 

pieszych – ul. Wesoła w Pietrzykowicach obok skrzyżowania ul. Jana 

Pawła II i ul. Żywiecka w Łodygowicach obok skrzyżowania z ul. 

Grunwaldzką.   

 

 

 

 

 

 
 

20. Montaż oświetlenia ulicznego: 

− Łodygowice - ul. Słoneczna (4 oprawy) – 18 530,31 zł 

− Pietrzykowice - ul. Krokusowa (3 oprawy) – 14 157 zł 

− Pietrzykowice - ul. Turystyczna (2 oprawy) – 13 194,12 zł 

− Łodygowice - Ks. Marszałka II etap (5 opraw) – 19 785,63 zł 
 

Fundusz sołecki 

− Bierna -  ul. Leśna (1 oprawa) i ul. Spacerowa (3 oprawy) – 24 048,33 zł, w tym Fundusz Sołecki 

16 000 zł 
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OBIEKTY GMINNE 
 

 

ROK 2020 
 

1. Fundusz sołecki- Bierna 

Na wyposażenie OSP Bierna zakupiono i zamontowano: stację DSP 52BS z radiotelefonem DM1400, 

terminal GSM, instalację antenową, dwa radiotelefony DP4600e z ładowarką i mikrofonogłośnikiem 

oraz akumulator zapasowy – 13 842,42 zł, w tym Fundusz Sołecki 13 000 zł.  
 

2. Rozpoczęcie budowy zaplecza przy budynku ogólnodostępnym w Pietrzykowicach 

W lipcu rozpoczęto budowę zaplecza szatniowego przy boisku do piłki nożnej w Pietrzykowicach przy 

ul. Bory 4. Na parterze budynku zaplanowano 2 szatnie dla zawodników wraz z sanitariatami, pokój 

sędziów, biuro, magazyn, aneks kuchenny  oraz pomieszczenie gospodarcze. Ponadto, dostępne od 

zewnątrz, w.c. ogólnodostępne dla niepełnosprawnych i kobiet oraz w.c. ogólnodostępne dla mężczyzn. 

Kubatura budynku: 1069,24 m3, pow. zabudowy 213 m2, pow. użytkowa 174,50 m2. Wokół budynku 

nawierzchnia z kostki brukowej.  

Zakończenie robót planowane jest na  sierpień 2021.  

- wartość umowy:  1 387 804,49 zł  

 

 
   

3. Budowa placu zabaw w Zarzeczu 
 

Za remizą OSP w Zarzeczu wybudowano nowy plac zabaw. Zakres robót obejmował: 

- montaż zabawek - zestaw systemowy, huśtawka potrójna, równoważnia, karuzela,  

- regulamin, ławki, kosze  

- nawierzchnia bezpieczna 

- dojście z kostki brukowej i bramka 

- ogrodzenie od strony remizy 

- przebudowa linii energetycznej nad placem 

Łączna wartość robót budowlanych: 124 103,74 zł.  

Dofinansowanie  ze środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego 

Konkursu „Inicjatywa Sołecka”- 53 643,92 zł.  
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4. Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych na wejściu do budynku Urzędu – 52 000 

zł, w tym dofinansowanie z PFRON: 14 553,20 zł 

5. Malowanie pomieszczeń w Centrum Kultury w Łodygowicach  – 20 000 zł    

6. Wymiana kotła gazowego w budynku Centrum Kultury w Łodygowicach – 13 284 zł  

7. Zakup wyposażenia  klubu seniora w oficynach (naczynia, telewizor, meble, zmywarka) – 

25 500 zł 

8. Montaż dodatkowego monitoringu wizyjnego w zamku (4 kamery) i oficynach (8 kamer)- 

10 500 zł 

9. Wymiana koszy ulicznych i ławek na terenie całej gminy, montaż stołu z ławkami przy 

kapliczce Wielodroga – 49 000 zł 

10. Zakup i montaż 6 szt. dozowników płynów do dezynfekcji rąk w budynkach gminnych – 12 650 

zł 

11. Montaż hydrantu obok budynku Urzędu Gminy  –19 966,90 zł 

12. Montaż II części ogrodzenia boiska LKS Jezioro Żywieckie w Zarzeczu – 10 624 zł 

13. Zakup traktorka mtd92 do koszenia boiska LKS Słowian w Łodygowicach – 7 300 zł.  
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PROJEKTY INNE 
 

ROK 2020 

 
 

1. Program ograniczenia niskiej emisji 

W 2020 zmodernizowano 27 kotłowni węglowych za 

łączną kwotę 77 444,92 zł (Łodygowice – 17, 

Pietrzykowice – 2, Zarzecze- 3, Bierna -5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montaż 6 czujników jakości powietrza na 

terenie gminy – 7 527,60 zł 

Lokalizacja czujników: ZSO Łodygowice, ZS nr 1 

Łodygowice, była szkoła w Biernej, szkoła Zarzecze, 

szkoła Pietrzykowice, ośrodek zdrowia Pietrzykowice.  

Prezentacja danych online - temperatura, wilgotność, 

stężenie pyłów, ciśnienie. 

 

 

 

 

3. Usuwanie obcych gatunków roślin 

występujących na terenie Gminy Łodygowice 

Zrealizowano II etap walki z barszczem 

Sosnowskiego. Zabiegami likwidacyjnymi zostało 

objęte ponad 20 ha terenu  (25 920 zł dotacji z 

WFOŚiGW + 25 920 zł środki własne) 
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4. Bezpłatne szczepienia 

W ramach „Programu profilaktyki i promocji 

zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020” 

w zakresie nieodpłatnych szczepień przeciwko 

grypie, dla osób powyżej 65 roku życia - w 2020 

roku zaszczepiono: 237 osób  - 33 180 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Program dofinansowania z budżetu 

gminy usuwania azbestu z budynków 

mieszkalnych: 

− 2020 – 42 tony z 29 posesji, kwota 

dotacji 13 312,30 zł 

Wykonano inwentaryzację wyrobów 

azbestowych na terenie gminy (1 269,129 

Mg) i przyjęto Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Łodygowice 

na lata 2020-2032, co pozwoli na pozyskanie 

funduszy zew. na ten cel.  
 

 

 

 

 

 

 

6. W roku 2020 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 2020 zostało 

rozdanych 195 kocyków.   
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USŁUGI  PUBLICZNE              

 

 

ROK 2020 

1. Zakup śmieciarki – 118 080 zł 

 

 
 

 

2. Budowa parkingu dla Klientów Spółki - 107 375,09 zł 

3. Wymiana 293 szt. wodomierzy – 40 411,81 zł 

4. Modernizacja sieci wodociągowej - 23 000 zł 

5. Wymiana wykładziny w Ośrodku Zdrowia w Pietrzykowicach - 11 661,38 zł 
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INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

W dniu 25 czerwca 2020 r. uchwałą  

nr XV/151/2020 Rady Gminy Łodygowice 

przyjęto do realizacji nowy Regulamin 

dostarczania wody na obszarze Gminy 

Łodygowice. 

W 2020 r. do zbiorczej sieci wodociągowej 

podłączono 67 budynków mieszkalnych. Na dzień 

31.12.2020 r. do zbiorczej sieci wodociągowej 

podłączonych jest 3875 budynków mieszkalnych. 

 

 

Na dzień 31.12.2020 r. do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej podłączonych jest 3477 budynków 

mieszkalnych.  

Przyłącze kanalizacyjne obecnie wykonywane jest 

we własnym zakresie, gdyż Urząd Gminy 

Łodygowice nie prowadzi już projektów 

związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej. 

Urząd Gminy Łodygowice prowadzi natomiast 

ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków  

i zbiorników bezodpływowych, oraz kontrolę budynków mieszkalnych w zakresie sposobu 

odprowadzania nieczystości ciekłych z posesji.  
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Dystrybucją gazu na terenie Gminy Łodygowice 

zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zabrzu.  

 

 

 

 

Podstawowe dane nt. sieci gazowej na terenie gminy: 

Sieć gazowa ogółem  228 598 m 

Sieć wysokiego ciśnienia bez przyłączy 6393 m 

Sieć średniego ciśnienia bez przyłączy 152 221 m 

Przyłącza gazowe średniego ciśnienia 69 984 m 

Przyłącza gazowe 2804 szt. 

Przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych 2707 szt. 

 

 

 

 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy 

Łodygowice zajmuje się Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddział w Bielsku-Białej. Obszar Gminy Łodygowice 

zasilany jest z 63 stacji transformatorowych SN/nN, w 

tym 7 stacji, które są własnością odbiorców. 

  



- 41 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

Głównym źródłem zasilania sieci 15 kV na obszarze Gminy Łodygowice są: 

• Stacja transformatorowa 110/30/15 kV GPZ Żywiec w Żywcu, wyposażona jest w dwa 

transformatory 110/30/15 kV o mocy 25/16/16 MVA i zasilana liniami napowietrznymi 110 

kV relacji: GPZ Komorowice – GPZ Żywiec i GPZ Szczyrk – GPZ Żywiec, przyłączonymi 

bezpośrednio i pośrednio (poprzez stacje transformatorowe 110/15 kV) do stacji 

transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa 

autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA oraz dodatkowo zasilana jest dwiema 

liniami napowietrzno-kablowymi 30 kV relacji: EW Tresna – GPZ Żywiec, przyłączonymi 

bezpośrednio do Elektrowni Wodnej w Tresnej. 

• Stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Szczyrk w Szczyrku, wyposażona jest w dwa 

transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA i zasilana linią napowietrzno-kablową 110 kV 

relacji: GPZ Magurka – GPZ Szczyrk i linia napowietrzną 110 kV relacji: GPZ Szczyrk – 

GPZ Żywiec, przyłączonymi pośrednio (poprzez stacje transformatorowe 110/15 kV) do stacji 

transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa 

autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA, 

• Stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Zabłocie w Żywcu, wyposażona jest w dwa 

transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA i zasilana liniami napowietrznymi 110 kV relacji: 

GPZ Sporysz – GPZ Zabłocie i GPZ Węgierska Górka – GPZ Zabłocie przyłączonymi 

pośrednio (poprzez stacje transformatorowe 110/15 kV) do stacji transformatorowej 220/110 

kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o 

mocy 160 MVA. 

 

 

Napięcie Rodzaj linii Długość [km] 

110 kV napowietrzna 9,9 

15 kV 

napowietrzna 63,6 

kablowa 9,2 

0,4 kV 

napowietrzna 161,9 

kablowa 81,4 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 
 

W dniu 17.09.2020 r. uchwałą nr XVI/174/2020 przyjęto do realizacji Program Ochrony Środowiska 

dla gminy Łodygowice na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027. 

Wójt Gminy Łodygowice przedłożył Radzie Gminy Łodygowice w dn. 17.09.2020 r. podczas XVI Sesji 

Rady Gminy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie nr 5, Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

sporządzonego na podstawie analizy realizacji zadań zwartych w programie określonym dla Gminy 

Łodygowice za okres 31.03.2016 r do 31.12.2018 r. oraz okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. 

ODPADY  
 

 Z terenu Gminy Łodygowice w roku 2020 łącznie 4 169,705 

ton odpadów, czego odpady segregowane stanowiły 1 

146,546 ton, odpady biodegradowalne: 320,14 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. 

 

 

 

Miesięczna stawka za odpady w 2020 roku od mieszkańca: 

Od stycznia do marca – 13,00 zł 

Od kwietnia do grudnia 20,00 zł  
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ODPADY KOMUNLANE  

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Deklaracje złożone (łącznie) od 2013 do  31.12.2020 – 4.931 szt.  

W tym: 

Zamieszkałe – 4.595 

Niezamieszkałe – 306 

Domki Letniskowe – 30 

 

Deklaracje złożone tylko w 2020 r.  – 156 szt.  

W tym: 

Zamieszkałe – 130 

Niezamieszkałe – 22 

Domki Letniskowe – 4 

 

PROJEKTY EKOLOGICZNE 

 

Gmina Łodygowice mając na uwadze wysoki stopień 

zanieczyszczenia powietrza kontynuowała zarówno 

prowadzony od 2016 r. programu dofinansowania 

wymiany źródła ciepła jak i punkt konsultacyjny dla 

rządowego programu czyste Powietrze w porozumieniu 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

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 

Realizując dwa projekty: Słoneczna Żywiecczyzna  

i Stop Smog, które propagują instalowanie źródeł 

OZE. 

 

 

 

 

 

 W ramach programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w 2020 r gmina Łodygowice na wyłapanie bezdomnych 

zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku 

przeznaczyła 14 688, 00 zł, na leczenie 2 143,67 zł oraz 

na ich dokarmianie 262,66 zł 

 

 

 

 

 

Ponadto Gmina Łodygowice w każdym nowo podjętym 

przedsięwzięciu uwzględnia rozwiązania ekologiczne 

sprzyjające szerokorozumianej ochronie środowiska, 

takie jak instalacja paneli, fotowoltaicznych, wymiana 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

 

 

 

 

 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Gmina Łodygowice  

 

I. NABYŁA NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 

 
1. Działkę nr 1649/6 o pow. 0,0169 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Osiedle Czarne; 

2. Działkę nr 3200/8 o pow. 0,0153 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Agrestową; 

3. Działkę nr 3200/9 o pow. 0,0072 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Agrestową; 

4. Działkę nr 3200/6 o pow. 0,0008 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Agrestową; 

5. Działkę nr 3209/2 o pow. 0,0070 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Agrestową; 

6. Działkę nr 4699/1 o pow. 0,0086 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

drogę ul. Zdrojową; 

7. Działkę nr 1549/8 o pow. 0,0038 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem 

pod drogę ul. Pocztową; 

8. Działkę nr 1548/12 o pow. 0,0012 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę ul. Pocztową; 

9. Działkę nr 384/3 o pow. 0,0040 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę ul. Jaśminową; 

10. Działkę nr 395/1 o pow. 0,0027 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę ul. Jaśminową; 
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11. Działkę nr 2448/2 o pow. 0,0254 ha położoną w Pietrzykowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę ul. Objazdową; 

12. Działkę nr 3552/3 o pow. 0,0053 ha położoną w Pietrzykowicach,  z przeznaczeniem 

pod przepompownię kanalizacyjną; 

13. Działkę nr 1352/1 o pow. 0,0035 ha położoną w Biernej,  z przeznaczeniem  

pod przepompownię kanalizacyjną; 

14. Działkę nr 6861/1 o pow. 0,0290 ha położoną w Łodygowicach,  z przeznaczeniem  

pod przepompownię kanalizacyjną; 

15. Działkę nr 1601/9 o pow. 0,0090 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę ul. Widok; 

16. Działkę nr 682/1 o pow. 0,0110 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę ul. Leśną; 

17. Działkę nr 5347/5 o pow. 0,0042 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę, ul. Agrestową oraz Łagodną; 

18. Działkę nr 5347/6 o pow. 0,0019 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę, ul. Agrestową; 

19. Działkę nr 5347/9 o pow. 0,0019 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod drogę, ul. Łagodną; 

20. Działkę nr 5347/8 o pow. 0,0058 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem 

 pod drogę, ul. Agrestową; 

21. Działkę nr 6657/3 o pow. 0,0382 ha położoną w Łodygowicach z przeznaczaniem pod 

drogę, ul. Kalonka; 

22. Działkę nr 361 o pow. 0,1410 ha położoną w Zarzeczu, z przeznaczeniem  

pod ogólnodostępny parking. 

23. Z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. na własność Gmina Łodygowice decyzją Wojewody 

Śląskiego nr NWXV.7510.1.165.1.2015 z 31 lipca 2020 r. uzyskała nieodpłatnie prawo 

własności działek położonych w Łodygowicach o numerach ewidencyjnych : 

nr 328 o pow.0,0300 ha;  nr 335 o pow.0,0444 ha,  nr 352 o pow.0,0330 ha; nr 393 o pow. 

0,0090 ha; nr 406 o pow. 0,0670 ha; nr 420 o pow.0,0308 ha; nr 683 o pow.0,0390 ha; nr 787 o 

pow.0,1400 ha; nr 812 o pow. 0,0900 ha; nr 828 o pow. 0,1749 ha; nr 984 o pow. 0,0548 ha; nr 

1264 o pow.0,1100 ha; nr 1514 o pow. 0,1958 ha; nr 1532 o pow. 0,0208 ha; nr 1578 o pow. 

0,0216 ha; nr 1730 o pow. 0,0322 ha; nr 2113 o pow.0,1076 ha; nr 2136 o pow.0,0150 ha; nr 

2141 o pow.0,0207 ha; nr 2148 o pow.0,0274 ha; nr 2294 o pow.0,0938 ha; nr 3042 o pow. 

0,0084 ha; nr 3047 o pow. 0,0096 ha; nr 3191 o pow. 0,0482 ha; nr 3322 o pow. 0,0072 ha; nr 

3335 o pow. 0,0304 ha; nr 3337 o pow. 0,2700 ha; nr 3613 o pow. 0,2178 ha; nr 3614 o pow. 

0,0997 ha; nr 3619 o pow. 0,0757 ha; nr 3622 o pow. 0,0600 ha; nr 3645 o pow. 0,0300 ha; nr 

3651 o pow. 0,0055 ha; nr 3682 o pow. 0,0551 ha; nr 3681 o pow. 0,0481 ha; nr 3702 o 

pow.0,1199 ha; nr 3819 o pow. 0,0600 ha; nr 3952 o pow. 0,1200 ha. Działki stanowią drogi 

gminne.  
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II. GMINA ŁODYGOWICE SPRZEDAŁA NASTĘPUJĄCE 

NIERUCHOMOŚCI: 

 
            - 3638/1 o pow. 0,0369 ha -  sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

 

III. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINA ŁODYGOWICE 

UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE DOCHODY  

Z MIENIA KOMUNALNEGO: 

 
− Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu budynków: 44 676,80 zł  

− Dochody z dzierżawy obiektów szkolnych: 151 351,14 zł, w tym 150 007,14 zł, GZEAS 

- rach. dochodów własnych  

− Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich:  469,42 zł, 

− Dochody z użytkowania wieczystego: 16 771,98zł, 

− Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –  

583,60 zł 

− Dochody ze sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości na raty (mieszkania  

i grunty): 16 864,60 zł, 

− Dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości w 2020 r. : 21 860,33 zł, 

− Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej – 1200,00 zł, 

− Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 22 153,41 zł, w tym  117,98 zł GZEAS 

- rach. dochodów własnych 
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IV. 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. 

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna Człowiek na Górze  

– 50,00 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 31.12.2020r. nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy 

Łodygowice czuwa 93 strażaków, posiadających przeszkolenie pożarnicze, ważne badania 

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

W 2020 roku jednostki OSP z terenu Gminy Łodygowice brały udział w 187 

interwencjach związanych z gaszeniem pożarów, likwidacją miejscowych zagrożeń. Wśród 

tych interwencji 14-krotnie były to alarmy fałszywe. Jednostki OSP włączone do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 21 razy pełniły zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG 

Żywiec. Szczegółowy zakres interwencji poszczególnych jednostek OSP przedstawia poniższa 

tabela: 
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W 2020r. Jednostka OSP Łodygowice odnotowała największą ilość wyjazdów do 

interwencji tj. 93 wyjazdy co stanowi 51% ogółu interwencji wszystkich jednostek z terenu 

Gminy Łodygowice. Procentowy udział poszczególnych jednostek w interwencjach 

przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 



- 51 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

 

 

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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2. 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 

 

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 



- 53 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

 

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  

 
Na obszarze gminy Łodygowice działa wiele organizacji sportowych, które otrzymują wsparcie  

w ramach otwartego konkursu ofert - realizują zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu (również w ramach programów profilaktycznych). Organizacje zrzeszają dzieci, 

młodzież i dorosłych.  

W ramach programu profilaktycznego finansowaliśmy 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 583 godziny 

na kwotę 17 484,00 zł.  
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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 98 godzin na łączną kwotę 2 940,00 zł 
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W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej przeznaczyliśmy w roku 2020 - 50.000 zł., w zakresie uzależnieniom i patologiom 

społecznym – 60.000 zł. oraz na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.000 zł. 

 

Wykaz zadań i podmiotów, którym udzielono w 2020 r. dotacji z budżetu Gminy Łodygowice  

 

 
lp Nr 

umo

wy 

Stowarzyszenie Tytuł zadania publicznego  Wartość zadania 

w zł 

( na podstawie 
złożonego 

sprawozdania ) 

Dotacja 

otrzymana 

w zł  

Dotacja 

wykorzystana 

w zł 
(na podstawie  

złożonego 

sprawozdania) 

1 1 KSR DRAGON 

Żywiec 

Prowadzenie zajęć dla dzieci i 

młodzieży w JU-JITSU i 

KARATE, 

2508,90 2000,00 2000,00 

2 2 KSR DRAGON 
Żywiec 

Udział w zawodach sportowych 
JU-JITSU i KARATE,  

 

2500,00 2000,00 2000,00 

3 3 KSR DRAGON 
Żywiec  

 Organizacja zawodów 
sportowych w JU-JITSU 

1250,00 1000,00 1000,00 

4 4 Stowarzyszenie 

Eurobeskidy 

Łodygowice 

Zakup sprzętu sportowego dla 

zawodników niepełnosprawnych 

– na potrzeby prowadzenia sekcji 
sportowych, 

12972,75 5000,00 5000,00 

5 5 Stowarzyszenie 

Eurobeskidy 
Łodygowice 

X Ogólnopolskie Integracyjne 

Halowe Zawody Sportowe 

14 011,00 1500,00 Odstąpienie od 

umowy – nie 
wypłacono dotacji  

6 6 Stowarzyszenie 

Eurobeskidy 

Łodygowice 

Program zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej – powszechna 

nauka pływania „ Umiem 

pływać”, 

89617,92 35000,00 35000,00 

7 7 KS ORION 
Łodygowice 

Prowadzenie zajęć sportowych – 
gimnastyka artystyczna 

28 217,04 3500,00 0 

8 8 UKS WIKING 

Zarzecze 

Szkolenie w zakresie żeglarstwa 

regatowego 

3950,00 3000,00 3000,00 

9 9 UKS WIKING 
Zarzecze 

Starty w regatach w klasach 
Optimist, laser,”420”, 

4620,00 2500,00 2500,00 

10 10 UKS WIKING 

Zarzecze 

XXVI Puchar Beskidów 

Interpuchar 

2000,00 1000,00 1000,00 

11 11 LKS Bory 
Pietrzykowice 

Szkolenie dzieci i młodzieży z 
dziedziny piłki nożnej 

6300,00 4500,00 4500,00 

12 12 LKS Bory 

Pietrzykowice 

Rozgrywki sportowe i wyjazdy 

na zawody, 

10000,00 7000,00 7000,00 

13 13 LKS Bory 
Pietrzykowice  

Turnieje piłkarskie dla dzieci i 
młodzieży 

2000,00 1500,00 1500,00 

14 14 LKS Bory 

Pietrzykowice 

Profilaktyka zdrowego stylu 

życia poprzez szkolenie dzieci i 
młodzieży 

15000,00 11000,00 11000,00 

15 15 Klub ARWASHI 

Rajcza  

Karate Pietrzykowice 29766,90 5000,00 0 

16 16 KS Żylica  
Łodygowice 

Treningi bokserskie 2760,24 2500,00 1925,84 

17 17 LKS Słowian 

Łodygowice  

Treningi piłkarskie 3587,50 3000,00 2587,50 

18 18 LKS Słowian 
Łodygowice 

Rozgrywki sportowe młodzicy i 
juniorzy 

6060,00 3500,00 3500,00 

19 19 LKS Słowian 

Łodygowice 

Zajęcia sportowe połączone z 

profilaktyką 

4288,08 4000,00 3093,28 

20 20 LKS Jezioro 
Żywieckie 

Zarzecze 

Organizowanie zajęć i szkolenie 
z Piłki Nożnej 

4500,00 3500,00 3500,00 

21 21 LKS Jezioro 
Żywieckie 

Zarzecze 

Udział w zawodach z Piłki 
Nożnej  

6160,00 5000,00 4660,00 
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22 22 LKS Jezioro 

Żywieckie 

Zarzecze  

Organizowanie  zawodów z Piłki 

Nożnej 

2050,00 1500,00 1500,00 

23 23 LKS Jezioro 

Żywieckie 

Zarzecze 

Zajęcia sportowe z Piłki Nożnej 

połączone z Profilaktyką 

6750,00 5000,00 5000,00 

 

 
 

Dotacje otrzymane na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy (  tzw. „REGRANTING”) 

Informacja o wykorzystanych środkach finansowych  - dotacja w 2020 r.  

lp Stowarzyszenie Tytuł zadania publicznego  Wartość zadania 

w zł. 

Przyznana 

dotacja            

w zł. 

Dotacja 

wykorzystana        

w zł.  

1 Żywiecka Fundacja Rozwoju  

Żywiec 

Działaj lokalnie X 9490,00 5000,00 5000,00 

 

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

Informacja o wykorzystanych środkach finansowych  - dotacja w 2020 r.  

lp Stowarzyszenie Tytuł zadania publicznego  Wartość zadania 

w zł. 

Przyznana 

dotacja            

w zł. 

Dotacja 

wykorzystana        

w zł.  

1 Stowarzyszenie Eurobeskidy 

Łodygowice 

Rodzinny Integracyjny Event Sportowy 17000,00 1500,00 1500,00 
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DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO  
 

WSPIERAMY 

STOWARZYSZENIA 

 
 

 

 

 

Na terenie gminy Łodygowice działają następujące organizacje pozarządowe: 

OSP Łodygowice 

OSP Pietrzykowice 

OSP Zarzecze 

OSP Bierna 

LKS SŁOWIAN Łodygowice 

LKS JEZIORO ŻYWIECKIE Zarzecze  

LKS BORY Pietrzykowice, 

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY Łodygowice 

UKS JEDYNKA Łodygowice 

Klub Sportowy ŻYLICA Łodygowice 

UKS WIKING Zarzecze  

Klub Sportowy ORION w Łodygowicach 

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

siedzibą poza gminą Łodygowice; 

Klub Sportowo – Rekreacyjny DRAGON w Żywcu 

Klub ARAWASKI  w Rajczy  
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Na realizację zadań przewidzianych w formie dotacji  w wyniku  otwartego  konkursu 

przeznaczono w 2020 r.  kwotę 118.500 zł.  w tym podpisano umowy na kwotę  115.000 zł. z czego 

wypłacono 113.500 zł. a wykorzystano 102.766,62 zł.  

 Poniższa tabela przedstawia alokację środków na poszczególne priorytety i zadania. 

 
lp Nazwa priorytetu Liczba 

podmiotów  

którym 

przyznano 

dotacje 

( zawarcie 

umów)  

Kwota przyznanych 

dotacji ( zgodnie z 

zawartymi 

umowami) /  

przekazanych 

dotacji  

Wykorzystana 

kwota dotacji 

na podstawie 

sprawozdań 

Niewykorzystana 

dotacja 

1 Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

17 

 

50 000,00/ 

48 500,00 

 

43 673,34 

 

4 826,66 zł 

2 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  

patologiom 

społecznym 

 

5 

 

60 000,00 

 

54 093,28 

 

5 906,72 zł  

3 Ekologia i ochrona 

zwierząt 

0 0 0 0 

4 Działanie na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

 

1 

 

5 000,00 

 

5 000,00 

 

0 

5 Działania w zakresie 

kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

przyrodniczego 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Operator konkursu  

W wyniku otwartego konkursu  ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w 

ramach regrantinu w 2020r. na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizowanie imprez kulturalnych na 

którą przeznaczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zawarto jedna umowę.  

Małe granty  

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

o pożytku publicznym i o wolontariacie została zawarta jedna umowa. 
 

lp Zadanie publiczne w zakresie   Liczba podmiotów  

którym przyznano 

dotacje 

Kwota przyznanych 

dotacji w zł 

Wykorzystana 

kwota dotacji w zł  

 

1 

upowszechnianie kultury 

fizycznej 

 

1 

1 500 1500 

 

Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych  Gmina 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.  

  



- 60 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

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 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 395 

Liczba uczniów w oddziałach „O” 49 

 

 

 
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 287 

Liczba uczniów w oddziałach „O” 45 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 324 

Liczba uczniów w Przedszkolu 98 

 

 
 

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 163 

Liczba uczniów w Przedszkolu 74 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 14 

Liczba uczniów w Przedszkolu 20 

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. 

 

 

 

 

Klub Malucha Bączek - Zarzecze 

 

Na terenie Gminy Łodygowice, w Zarzeczu 

funkcjonuje również prywatny Klub Malucha 

„Bączek”. Placówka jest czynna od poniedziałku  

do piątku w godz. 700 - 1700. Do klubu malucha 

przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 3 roku 

życia. Klub dysponuje 30 miejscami opieki nad 

dziećmi.  Wyżywienie oferuje w formie cateringu 

składające się z czterech posiłków.   
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BAZA OŚWIATOWA 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Łodygowice 

konsekwentnie dążyła do zapewnienia warunków 

nauczania na jak najwyższym poziomie, poprzez 

zapewnienie uczniom możliwości kształcenia  

w nowoczesnych budynkach. Gmina zapewniała także 

dostęp do bogatej bazy sportowej. W 2020 roku 

zmodernizowano pomieszczenia szkolne, zakupiono 

wyposażenie szkół i przedszkoli. Inwestycja w oświatę 

to jednak nie tylko remonty czy modernizacje, ale 

przede wszystkim inwestycja w ludzi. Jak co roku 

zapewniono środki z budżetu Gminy na dokształcanie 

nauczycieli przez wsparcie finansowe udziału w 

studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych. 

REALIZOWANE ZADANIA OŚWIATOWE 

 
DOTACJE I PROGRAMY ZREALIZOWANE W ROKU 2020 

 

 

 
 

 

ZDALNA SZKOŁA 

Gmina Łodygowice w roku 2020 pozyskała 69 991,92 zł  

z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu o wysokich przepustowościach”. Z przyznanego 

grantu udało się zakupić 24 laptopy, które trafiły  

do najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych 

z terenu Gminy Łodygowice, nie mających warunków 

technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Zakup 

laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu 

pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

https://www.facebook.com/MinisterstwoCyfryzacji/?__tn__=K-R&eid=ARAeZBRDREKjwmyRt3DQU6S_B51KqVLCrWdvUn60b44mTer7skJw5gkXFLkTKXDzg0dVATfpN4P_mbE-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEFv98u7tRjPZQjUcLBObHr3RCDGur03RKVixFyudESNfsIMcvkM_DWHYWz--c_BVnIGTIIuYZdYm5GLVT2sDs0FbdGsTLEdm6jooNbzg2ea7uSbuVORlLXbZy1Hk1gEUV72gp_2W-gMVPZpDroKg1ilm4gHk14TwRLCVQiBSleHqiPE5D-6PicF4UC0B5MDZCStf7WlQgYGlT7MIoDBTdcRZV83GhriyqjP5PMxCSrTzU88hwIz48jDu83eEU7nYjLALVVAbjzngILBdS6w5BpzI8hUZRDFUTXOsJGz3E4CdusUtRikrynEkqa5PN59qtrjsWs_B5FGSiGFbyvaj3jg
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ZDALNA SZKOŁA + 

W drugiej edycji projektu po raz kolejny Gmina 

Łodygowice pozyskała 74 975,88 zł z Ministerstwa 

Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  

I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 

o wysokich przepustowościach”. Z przyznanego grantu 

udało się zakupić 28 laptopów, które trafiły  

do najbardziej potrzebujących uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Łodygowice,  

nie mających warunków technicznych do uczestnictwa 

w kształceniu zdalnym, głównie dla rodzin 

wielodzietnych.  

 

 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 133 476,49 zł. 

 

 

 

 

W roku 2020 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 +  2020”. Decyzją 

Wojewody Śląskiego, Gmina otrzymała 

dotację w wysokości 48 600,00 zł.  

W ramach przyznanej dotacji celowej  

z budżetu państwa zostały dofinansowane 

wynagrodzenia pracowników.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MinisterstwoCyfryzacji/?__tn__=K-R&eid=ARAeZBRDREKjwmyRt3DQU6S_B51KqVLCrWdvUn60b44mTer7skJw5gkXFLkTKXDzg0dVATfpN4P_mbE-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEFv98u7tRjPZQjUcLBObHr3RCDGur03RKVixFyudESNfsIMcvkM_DWHYWz--c_BVnIGTIIuYZdYm5GLVT2sDs0FbdGsTLEdm6jooNbzg2ea7uSbuVORlLXbZy1Hk1gEUV72gp_2W-gMVPZpDroKg1ilm4gHk14TwRLCVQiBSleHqiPE5D-6PicF4UC0B5MDZCStf7WlQgYGlT7MIoDBTdcRZV83GhriyqjP5PMxCSrTzU88hwIz48jDu83eEU7nYjLALVVAbjzngILBdS6w5BpzI8hUZRDFUTXOsJGz3E4CdusUtRikrynEkqa5PN59qtrjsWs_B5FGSiGFbyvaj3jg
https://www.facebook.com/MinisterstwoCyfryzacji/?__tn__=K-R&eid=ARAeZBRDREKjwmyRt3DQU6S_B51KqVLCrWdvUn60b44mTer7skJw5gkXFLkTKXDzg0dVATfpN4P_mbE-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEFv98u7tRjPZQjUcLBObHr3RCDGur03RKVixFyudESNfsIMcvkM_DWHYWz--c_BVnIGTIIuYZdYm5GLVT2sDs0FbdGsTLEdm6jooNbzg2ea7uSbuVORlLXbZy1Hk1gEUV72gp_2W-gMVPZpDroKg1ilm4gHk14TwRLCVQiBSleHqiPE5D-6PicF4UC0B5MDZCStf7WlQgYGlT7MIoDBTdcRZV83GhriyqjP5PMxCSrTzU88hwIz48jDu83eEU7nYjLALVVAbjzngILBdS6w5BpzI8hUZRDFUTXOsJGz3E4CdusUtRikrynEkqa5PN59qtrjsWs_B5FGSiGFbyvaj3jg
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Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli 

 

Gmina Łodygowice w ramach Rządowego 

wsparcia 500 zł dla nauczycieli, którzy 

kształcą w sposób zdalny otrzymała 69.000 

zł. Jeszcze w grudniu 2020 dofinansowanie 

zostało wypłacone nauczycielom (zgodnie 

ze złożonymi wnioskami ze szkół), a także 

został zakupiony sprzęt komputerowy dla 

szkół.  

 

 

 

PROJEKTY UNIJNE ZREALIZOWANE W ROKU 2020 

 

 

Projekt „Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola 

Specjalnego w Łodygowicach” – realizowany był       

w latach 2019-2020 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 było 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. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprzedszkolespecjalnekrasnystaw.pl%2F2019.htm&psig=AOvVaw3Qxn3JrGqmGjgpd0p3ruYT&ust=1589282407358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjDqcnYq-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” 

realizowany jest w latach 2018-2021 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. 

Łączna wartość projektu 120 690,17 zł 

 

 

 

 

 

 

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  

był 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 był 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 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sw.gov.pl%2Faktualnosc%2Fzaklad-karny-w-uhercach-mineralnych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-power&psig=AOvVaw0RbMVDtqrY1NrwqFOLtSgR&ust=1589281512508000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjpzqTVq-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Projekt „Europejskie mobilności – kluczem  

i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania 

edukacyjne XXI wieku” realizowany jest w latach 

2019-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Pietrzykowicach – grant z projektu 

Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest 

podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia 

zagraniczne. Łączna wartość projektu 125 569,20 

zł. 

 

 

 

Projekt „Project Based for SEN Students” 

realizowany jest w latach 2019-2021 przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach  

w ramach programu ERASMUS+, Akcji  

1 Mobilność edukacyjna – Mobilność kadry 

edukacji szkolnej. Celem projektu jest 

podnoszenie umiejętności zawodowych 

nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody 

projektu do wykorzystywania i tworzenia 

nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych. 

Łączna wartość projektu 158 363,02 zł. 
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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 2020 – 2022, a także Gminny  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  

z  uwzględnieniem ochrony ofiar  przemocy  w rodzinie w Gminie  Łodygowice na  lata 2021 – 2025.  

 

   Teren Gminy Łodygowice podzielony jest na 

cztery sołectwa. Łodygowice są gminą wiejską liczącą 

na dzień 31 grudnia 2020 roku 14 601 mieszkańców w 

tym 7 409 kobiety; 7 192 mężczyzn, (w tym dzieci i 

młodzież do 18-roku życia 3 060, a osób po 60-tym 

roku życia 3 240. W roku 2019 osób starszych było 3 

205, a więc można powiedzieć, że wzrasta liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym -  o 1,08%.  
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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 2020 roku objęto 36 rodzin (tj. bez pomocy 

finansowej). 

 
 

 

 

Poniższy wykres przedstawia udzielanie rodzinom (ilość rodzin) pomocy wg czynników stosownie do 

 art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 

3060

32408301

liczba mieszkańców gminy Łodygowice z podziałem na 
wiek

dzieci i młodzież do 18-go roku życia mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym

mieszkańcy w wieku produkcyjnym

71

54
31

40

12 7 7

ubóstwo

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka choroba

bezrobocie

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w
rodzinach niepełnych i wielodzietnych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach  w 2020 roku objął pomocą finansową  

i rzeczową 97 rodzin i 24 rodziny pomocą w formie usług opiekuńczych. Łącznie 121 rodzin. W roku 

2019 100 rodzin i 18 rodzin pomocą w formie usług opiekuńczych. Liczba osób korzystających  

z pomocy finansowej i rzeczowej w stosunku do 2019 roku zwiększyła się o 2,48 % oznacza to,  

że przyznawane świadczenia wychowawcze (500+), Dobry Start (300+), czy jednorazowe wsparcie 

finansowe dla emerytów, rencistów wypłacane przez ZUS poprawiły sytuację finansową rodzin. 

Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na pomoc w formie usług opiekuńczych.  

 

PONIŻSZY WYKRES PRZEDSTAWIA WYDATKI PONIESIONE W RAMACH ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA   

WSKAZANE W WYKRESIE 

 

 

 

 

  DANE STATYSTYCZNE PUP W ŻYWCU 

 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu na dzień 31-12-2020 roku  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu zarejestrowanych było 302 osób, z czego 173 stanowią 

kobiety, a 129 mężczyźni. W bazie PUP znajduje się 55 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku z czego 

31 stanowią kobiety, a 24 mężczyźni. W 2019 roku zarejestrowanych było 240 osób z terenu naszej 

gminy - jako osoby bezrobotne w tym 52 osoby to bezrobotni z prawem do zasiłku.  

 

 

  

22 589 + 149

15 625

2 300
14 774

372 004

6 646
2 800 2 554

Zadania własne 439 441,00

zasiłek celowy specjalny zasiłek celowy zdarzenie losowe

zasiłek okresowy DPS schroniska

dożywianie zakup żywności COVID-19 piecza
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OSOBY BEZROBOTNE DO LICZBY MIESZKAŃCÓW W 2020 ROKU: 

               

w 2019 roku: 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Klienci GOPS mogą bezpłatnie 

korzystać z porad prawnych, 

psychologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14601; 98%

302; 2%
liczba miezkańców

liczba osób
bezrobotnych

14582

240

liczba miezkańców liczba osób bezrobotnych
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DOMY  POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Osoby samotne, chore, w podeszłym 

wieku kierowane są do DPS-ów,  

co znacznie obciąża budżet gminy.  

W DPS-ach przebywało w 2020 roku 16 

osób, a w 2019 roku 12 osób, (1 osoba 

zmarła, 1 wróciła do rodziny).   

Aby minimalizować koszty pobytu  

w DPS-ach jednostka GOPS zatrudnia 3 

opiekunki. Od stycznia 2020 roku 

opiekunki te są zatrudnione w ramach 

zadań własnych. (od stycznia 2018  

do grudnia 2019 zatrudniane były  

w ramach Projektu 

współfinansowanego ze środków UE). 

Mimo prowadzonych usług 

opiekuńczych zwiększyła  

się liczba mieszkańców umieszczonych 

w DPS-ach, gdyż dla osób tych pomoc 

w formie usług opiekuńczych była nie 

wystarczające z uwagi na schorzenia, samotność i wymaganą całodobową opiekę. Gmina ponosi 

również wyższe koszty utrzymania z uwagi na zmianę kwot opłat za 1-go mieszkańca. Aby 

zminimalizować koszty jest konieczność zatrudnienia 3 pracowników realizujących usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.  

 

W 2020 roku pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona była dla 28 osób. W tym dla 4 osób 

konieczność była umieszczenia ich w DPS-ach, 3 osoby zmarły, a 2 złożyły rezygnację. Nadal 

świadczona jest pomoc dla 19 osób, a w bieżącym roku złożono nowe wnioski.  

Ogółem plan budżetu w 2020 wynosił 24 744 021,88 zł   wykonanie  23 722 665,32 zł, a w 2019 roku 

wynosił   19 885 308,27     wykonanie 19 282 644,30zł.  % wykonania do planu: 95,87 
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SCHRONISKA/ NOCLEGOWNIE 

 
Również nie jest najłatwiejsza sytuacja mieszkaniowa. Brak mieszkań socjalnych, komunalnych, 

chronionych. W 2020 roku na terenie naszej gminy 4 osoby były zagrożone bezdomnością. W roku 2019 

nie odnotowano takiej sytuacji. Osoby zagrożone bezdomnością mogą być czasowo umieszczone w 

lokalu przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zakwalifikowanych przez 

GOPS do objęcia pomocą socjalną. Najem tych pomieszczeń był zgodny z zawartym Porozumieniem i 

Umową. Ponadto tutejsza jednostka w trosce o osoby bezdomne zawarła umowy z: 

• Stowarzyszenie Pomocy wzajemnej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie – wysokość opłaty 

za pobyt wraz z wyżywieniem wynosi 40 zł za 1 dzień pobytu; 

• Schroniskiem dla osób Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Charytatywne 

Centrum ARKA w Będzinie – wysokość opłaty za pobyt wraz z wyżywieniem wynosi 30 zł za 

1 dzień pobytu.  

Od 2020 roku w Schroniskach tych przebywa do nadal 3 mieszkańców gminy Łodygowice, a z 

mieszkania chronionego korzystała 1 osoba. Koszt utrzymania mieszkańców w Schroniskach w 2020 

roku wyniósł 6 646 zł (od m-ca sierpnia 2020 roku).                                                             
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WSPARCIE RODZIN W FORMIE DARÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH PROGRAM PO PŻ 
 

 
 

 

Pracownicy socjalni w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia wydali  ok. 5,6 ton 

żywności w rozbiciu na poszczególne sołectwa: 

ŁODYGOWICE DOLNE     72 osoby =   504 paczek = 3.497 kg 

BIERNA               3 osoby=     21 paczek =    146 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ZARZECZE                40 osób =   280 paczek = 1.942 kg 

 

Jak ustalono z organizacjami partnerskimi Górne Łodygowice i Pietrzykowice wydano: 

 

PIETRZYKOWICE             53 osób =  371 paczek = 2.532 kg 

GÓRNE ŁODYGOWICE   41 osób =  287 paczek = 1.959 kg 

 

KARTA  DUŻEJ  RODZINY 

 
Zadanie prowadzone jest od 16-06-2014 a od 01-01-2015 roku jest zadaniem ustawowym – ustawa  

o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05 grudnia 2014 roku (j.t. Dz.U.2019.0.1390 ze zm.). Karta Dużej 

Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana 

jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Pracownik dokładnie weryfikuje dokumenty 

potwierdzające prawo do przyznania Kart.      

                                                                                                                                                             

 

Od stycznia 2019 roku KDR przysługuje wszystkim rodzicom, którzy w przeszłości mieli co najmniej  

troje dzieci.  
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Na dzień 31-12-2020 roku GOPS łącznie wydał 1.611 Kart Dużej Rodziny, w 2020 wydano 155 kart.  

Koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł 603,70 zł. Ogólnie należna dotacja na realizację Programu 

wynosi 1.870,45 zł. W roku 2020 rozpatrzono 63 wnioski o przyznanie KDR. 
                                                                                               

 

 

 

 W zakresie świadczeń rodzinnych: w 2020 

wypłacono 8 917 zasiłków rodzinnych, wraz  

z dodatkami, na łączną kwotę 1 386 485,64 zł. 

Wykonanie finansowe w stosunku do roku 2019 uległo 

zmniejszeniu o 24,02 %  
 

 

 

 

 

W 2020 roku z zasiłków pielęgnacyjnych: 

skorzystało 272 rodzin. Wypłacono 2 884 zasiłków 

pielęgnacyjnych, na łączną kwotę 546 257,64 zł.  

Wykonanie w stosunku do roku 2019 uległo  

zwiększeniu o 35,49%  
 

 

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne: w 2020 roku skorzystało 51rodzin. Wypłacano 492 świadczeń na łączna 

kwotę  890 459,83 zł. Wykonanie w stosunku do roku 2019 uległo zwiększeniu tj. o 21,24 %                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Świadczenie rodzicielskie: w 2020 roku z zasiłku skorzystało 

43 rodzin: wypłacono 309 świadczeń  na łączną kwotę  

277 660,30 zł.  Wykonanie w stosunku do 2019 uległo 

zmniejszeniu o 7,41%    

 

                                                                                                                       

Specjalny zasiłek opiekuńczy: W 2020 roku z zasiłku 

skorzystało 7 rodzin: wypłacono 44 świadczeń  na łączną 

kwotę  26 860,00 zł.                       

                                                                                          

Wykonanie w stosunku do roku 2019:  uległo zmniejszeniu  

o 8,89%     
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 

W 2020 roku wypłacono 108 zapomóg, na łączną kwotę 

108 000,00 zł. Wykonanie w stosunku do roku 2019: 

uległo zmniejszeniu o 14,29%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasiłek dla opiekuna: W 2020 roku skorzystało 9 rodzin;  wypłacono 84  świadczeń na łączną kwotę  

52 080 zł.  Wykonanie w stosunku do roku 2019 uległo zmniejszeniu o 13,91 % 

 

Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne: W 2020 roku  wypłacono 115 świadczeń z tytułu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne (dla 12 osób)  w łącznej kwocie 16 629 zł  oraz 333 świadczeń z tytułu składki 

na ubezpieczenie społeczne (dla 34 osób) w łącznej kwocie  148 122 zł. Wykonanie świadczeń z tytułu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do roku 2019 zwiększenie o 119,45%. Wykonanie 

świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w stosunku do roku 2019 zwiększenie  

o 129,67% 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +) W 2020 roku z zasiłku skorzystało 3 001 rodzin: 

wypłacono 35 629 świadczeń. Zostało złożonych 246 wniosków w tym 141 wniosków elektronicznych, 

a do Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej przekazano 10 wniosków (dotyczą one przypadków 

przebywania członka rodziny poza granicami RP). Łączna kwota wydatków 17 721 345,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

(300 +)  W 2020 roku zostało złożonych 

1 418 wnioski. Łącznie wypłacono 1 924 

świadczenia x 300,00 = 577 200,00 zł. 

2020 do 2019 roku zwiększenie 

złożonych wniosków o 1,14%, a 

wykonanie w stosunku do roku 2019 

uległo zmniejszeniu o 1,94%. 
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FUNDUSZ   ALIMENTACYJNY 
 

W roku 2020 korzystających z funduszu alimentacyjnego było 27 rodzin tj. 19 matek, 1 ojciec,  7 

dzieci pełnoletnich. Łącznie wypłacono w 2020 roku 464  świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 37 

osób uprawnionych. W stosunku do 2019 roku korzystających wynosi 103,33% zwiększenie o 3,33%. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki 

2020 

1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
190 325,00 

2. Koszty obsługi (3%) 5 709,75 

3. Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych, z tego przekazane na : 3 585,23 

3.1. dochody budżetu państwa 1 792,62 

3.2. dochody własne gmin 1 792,61 

4. Zwroty z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na 

fundusz alimentacyjny z tego przekazane na: 138 980,72 

4.1. odsetki 78 609,39 

4.2. dochody budżetu gminy 24 148,46 

 

4.3 Dochody budżetu państwa 36 222,87 

 

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.  

 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 
 

GOPS od miesiąca października 2020 roku realizuje kolejne nowe zadanie dotyczące wydawania 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego (zadanie dotyczy Programu „Czyste powietrze”). Do końca grudnia 2020 roku 

wpłynęło 7 wniosków w sprawie wydania stosownego zaświadczenia. Wnioski rozpatrzone na 

podstawie dokumentacji pozyskanej  za pośrednictwem Programu FAMILIA. Dochód rodziny 

obliczany jest ma podstawie dochodu członków rodziny wspólnie gospodarujących. Rokiem bazowym 

obliczenia dochodu był rok 2019. Dział Świadczeń Rodzinnych współpracuje z Działem Pomocy 

Społecznej w sprawie weryfikacji  zamieszkałych osób w danym gospodarstwie. Zaświadczenie wydaje 

się na podstawie art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27-04-2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U 

z 2020r., poz. 1219 ze zm.) 
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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 2020 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. 

 

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz art. 

10 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Program był realizowany przez Urząd Gminy                                              

w Łodygowicach we współpracy z: 

  

1. Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Pełnomocnikiem Wójta ds. PiRPA 

3. Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej. 

4. Punktem konsultacyjnym w Łodygowicach 

5. Komisariatem Policji w Łodygowicach. 

6. Placówkami oświatowymi. 

7. Organizacjami pozarządowymi. 

8. Instytucjami i innymi podmiotami realizującymi zadania określone w Programie na podstawie 

umów i umów zleceń. 

Nadrzędnym celem Programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych 

zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów 

problemów, które aktualnie występują. Działania podejmowane w ramach programu mają na celu 

zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol, narkotyki i inne uzależnienia                   

w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka.                    

Główne problemy to m.in. : 

• szkody zdrowotne spowodowane nadużywaniem alkoholu, narkotyków,  

• zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, narkotykami, w tym zjawisko przemocy 

domowej, 

• nietrzeźwość w miejscach publicznych.  

Źródłem finansowania Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości musi 

być przeznaczony na realizację Programu i nie może być przeznaczony na inne cele – zgodnie z art. 182 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości. 
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               GMINNA KOMISJA ds. PiRPA 

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodygowicach.  Na Komisji spoczywa między innymi 

obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.   Uzależnienie od alkoholu oraz związane 

z nim problemy przekładające się na dysfunkcję rodzin są częstą przyczyną interwencji rodziny, 

pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

dzielnicowego czy też pedagoga szkolnego. Część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega 

negatywnych skutków problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Uzależnione osoby 

dorosłe rzadko chcą poddawać się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu. Problem nadużywania 

alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Głównymi kierunkami działań Komisji w 2020 roku były: 

• eliminacja picia alkoholu oraz ograniczenie rozpowszechniania i używania narkotyków przez 

młodzież,  

• pomoc w realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach na terenie gminy, 

• zmniejszenie dolegliwości alkoholowych i narkotykowych, zaburzeń życia rodzinnego 

przemocy i zaniedbań,  

• zmniejszenia poziomu śmiertelności i degradacji psychofizycznych osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków,  

• zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia,  

• zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością                      

i uzależnieniami,  

• ograniczanie przypadków łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. 

• wspieranie rozwoju środowisk samopomocowych w zakresie profilaktyki uzależnień, 

• interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej, orzekanie o przymusie podjęcia leczenia 

odwykowego, 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz finansowanie przez te organizacje zadań 

zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Gminna Komisja ds. PiRPA-realizując zadania Wójta Gminy odbyła w 2020 roku 11 posiedzeń. 

Wpłynęło 21 nowych wniosków o podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego.  

Na podstawie zespołu motywującego do podjęcia leczenia zaproszono 27 osób na spotkanie z członkami 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zlecono 8 opinii biegłych 

orzekających w sprawie uzależnienia. Skierowano 4 wnioski do sądu. Umorzono 8 postępowań  

z powodu ustania uzależnienia. Wydano 11 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktów 

sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych. 
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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 początkowo 1 raz w tygodnie, a w sytuacji ogłoszenia w kraju stanu 

epidemicznego - dwa razy  w tygodniu przez 2 godziny. 

W ramach Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego działającego zgodnie z Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

psychoterapeuta uzależnień udzielił w 2020 r. 157 porad 20 osobom. W stosunku do roku 2019  

tendencja ta jest wzrostowa. 

 Były to: 

a) Diagnostyka osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych –10 porad 

b) Diagnostyka osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i diagnostyka zaburzeń 

adaptacyjnych (współuzależnienie) –2 porady 

c) diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych (współuzależnienie) –8 porad 

d) pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (konsultacjeo 

charakterze sesji indywidualnych) –99 porad 

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

zdiagnozowano również zaburzenia adaptacyjne (współuzależnienie) –konsultacje                                    

o charakterze sesji indywidualnych –12 porad 

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

indywidualnych)–26 porad w tym 5 porad interwencji kryzysowej. 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ważnych zezwoleń) w naszej Gminie  wynosiła 74 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 29  przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

 

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ : WSPÓŁPRACA ZE 

SZKOŁAMI 

 

W roku 2020 w ramach Gminnego Programu PiRPA prowadzone były wspólne zadania ze szkołami. 

Polegały one na realizacji  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 – były to 2 różne działania. 

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

profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.  

5 szkół realizowało takie programy, w które zaangażowanych było 1039 uczestników. 
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Współpraca ze szkołami odbywała się w formie: 

 

1. Pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych, które prowadzone były przez 7 nauczycieli, na 

podstawie odrębnych umów zlecenia zawartych przez Gminę z każdym z nich. Nauczyciele                  

w szkołach w Łodygowicach, Pietrzykowicach i w Zarzeczu zrealizowali 186 godzin zajęć, na 

kwotę 5 580,00 zł.  

2. Zajęcia pozalekcyjne pozaszkolne. 

 
a) Zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktorów z Fundacji Braci Golec. 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 494,6 godzin 

na kwotę 14 838,00 zł Zajęcia prowadzone były w Zespole Szkół Ogólnokształcących                              

w Łodygowicach i w Szkole Podstawowej w Łodygowicach oraz z wykorzystaniem 

internetu. Celem zajęć było rozwijanie pasji muzycznej, wrażliwości oraz kultywowanie 

tradycji regionu żywieckiego.  

 

 
 

b) 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 583 godziny na kwotę 17 484,00 zł.  
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c) 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 98 godzin na łączną kwotę 2 940,00,00zł 

 

I N N E    Z A D A N I A 

I Organizacje pożytku publicznego 

W 2020 roku 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. 

Zadanie to mogło być realizowane poprzez zorganizowanie 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. 
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W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU DOTACJĘ PRZYZNANO DLA: 

 

 

lp Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanej 

dotacji   
1  

Stowarzyszenie 

Integracyjne 

EUROBESKIDY Łodygowice 

  

Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży szkoły podstawowej – 

powszechna nauka pływania 

„Umiem pływać” 

  

35 000,00 zł. 

2  

Ludowy Klub Sportowy 

JEZIORO ŻYWIECKIE 

Zarzecze 

 

 

  

Zajęcia sportowe  z Piłki Nożnej 

połączone z profilaktyką 

  

5 000,00 zł. 

3  

Klub 

Arawashi  Rajcza  

 

 

 

  

Karate Pietrzykowice   5 000,00 zł. 

4 Ludowy Klub 

Sportowy BORY 

Pietrzykowice 

 

 

  

Profilaktyka zdrowego stylu życia 

poprzez szkolenie dzieci  

i młodzieży  

11 000,00 zł 

5 LKS Słowian 

Łodygowice 

 

 

  

Zajęcia sportowe połączone  

z profilaktyką  

4 000,00 zł. 
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II Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym  

i socjoterapeutycznym   

 

Ogromnym zainteresowanie dzieci, młodzieży                              

i rodziców cieszyły się zajęcia o charakterze 

profilaktyczno – socjoterapeutycznym prowadzone              

w Oficynach Zamkowych. Ideą  tych zajęć było 

wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę dot. 

problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od 

alkoholu. Zajęcia pozwalały podnieść świadomość 

uczestników dotyczącą zagrożeń związanych                                          

z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. 

Działania profilaktyczne (zapobiegawcze lub 

korekcyjne) wspomagały uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, obniżały prawdopodobieństwo 

podejmowania zachowań ryzykownych ze względu na poszerzenie wiedzy dot. przyczyn sięgania po 

używki, ich atrakcyjności oraz realnych konsekwencji ich zażywania. Na zajęciach nauczycielki 

stosowały wizualizacje, studium prawdziwych przypadków, burze mózgów by zobrazować uczestnikom 

zamknięte koło w jakie wpada osoba uzależniona.  

Program realizowało 5 nauczycielek w trakcie 739,5 godziny na łączną kwotę 25 881,50 zł. 

 

 

III Współpraca z Policją  

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na obszarze Gminy Łodygowice zostały 

zakupione od Komendy Powiatowej Policji w Żywcu 

tzw. dodatkowe patrole służb mundurowych.                  

W ramach dodatkowych patroli 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 ust10 pkt. 3 , ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Łodygowice. 
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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 2020 

roku. Zdarzają się przypadki inicjacji sięgnięcia po substancje psychoaktywne, głównie na 

imprezach. Większym problemem okazują się uzależnienia behawioralne (od czynności, a nie od 

substancji) tj. nadmierne korzystanie z Internetu i smartfonów. Gmina prowadziła działania 

edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdyż przyczyny i mechanizmy sięgania po substancje 

psychoaktywne są takie same. Podejmujemy działania mające na celu podniesienie poczucia 

własnej wartości, nabycia mechanizmów asertywności, budowania właściwych relacji w grupie, 

zdrowego stylu życia itp. głównie w celu zapobiegania lub opóźnienia inicjacji sięgnięcia po 

papierosy jak i środki psychoaktywne.  
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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.  

 

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

KULTURALNO-EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ  

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ROKU 2020. 

 

Biblioteka Publiczna zgodnie z obowiązującą Ustawą o bibliotekach służy zaspokajani potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństw oraz uczestniczy w upowszechnianiu 

wiedzy i kultury. Jest więc instytucja pełniącą funkcje edukacyjne. 

Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

dotyczącego działalności instytucji kultury dwukrotnie, tj. w okresie od 20 marca do 11 maja 

2020 r. i od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. Biblioteki były zamknięte dla czytelników ze 

względu na stan epidemii. 

Pierwszy termin zamknięcia został wykorzystany do przeprowadzenia remontu wszystkich 

pomieszczeń w Bibliotece Gminnej. Remont był zaplanowany już w 2019 r., tak więc placówka 

byłaby zamknięta niezależnie od lockdownu. 

Odnowiono wszystkie pomieszczenia, zakupiono nowe regały na książki i przeorganizowano na 

nowo cały układ księgozbioru z wolnym dostępem dla czytelników, tak by maksymalnie ułatwić 

korzystanie ze zbiorów Biblioteki. 

Przez cały okres pracownicy aktywnie uczestniczyli w pracach na miarę swoich sił, przede 

wszystkim w reorganizacji zbiorów bibliotecznych. 
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Stan księgozbioru w 2020 r. wynosi 27615 tytułów książek. 

W ciągu roku zakupiono 1283 nowe książki za kwotę 34.275 zł, w tym: 

• 927 szt. ze środków samorządowych za kwotę 24.741 zł 

• 342 szt. z programu ministerialnego za kwotę 9.535 zł 

• 14 z darów za kwotę 315 zł 

Ogólna wartość wpływów wyniosła 34.591 zł.  

 

Zaprenumerowano 27 tytułów czasopism na kwotę 4.340 zł. 
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Do dyspozycji użytkowników Biblioteki powstało 863 zbiorów audiowizualnych, w tym płyt 

CD i filmów DVD. 

W 2020 roku zakupiono 192 egzemplarzy materiałów audiowizualnych za kwotę 4.454 zł,  

w tym ‘”książki mówione” (audiobooki) w liczbie 101 egzemplarzy za kwotę 2.245 zł. 

  

 

Wyniki udostępniania zbiorów w 2020 roku w GBP 

29.458 – udostępnienia na zewnątrz i na miejscu, w tym: 

• 26.614 książek 

• 1989 czasopism 

• 855 filmów DVD i płyt CD 

Biblioteka wraz z filią posiadają mobilny katalog on-line, który dostosowuje się do ekranów 

wszystkich urządzeń, na których zostanie uruchomiony. 

Ponadto dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym z dostępem do internetu dla 

użytkowników. W 2020 roku zakupiono dodatkowa licencję na stanowisko opracowania 

księgozbioru w filii Pietrzykowice oraz dodatkową drukarkę kodów kreskowych. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-

EDUKACYJNA 

Najważniejsze wydarzenia w 2020 r. 

W związku z zaistniałą sytuacją zmieniły się również formy działalności Biblioteki. Odwołane 

zostały wszystkie zajęcia z dziećmi przedszkolnymi z terenu gminy. W związku z drastycznym 

ograniczeniem imprez i zajęć edukacyjno-kulturalnych środki przeznaczone na tę działalność 

przeniosłyśmy na zakup literatury, filmów oraz zbiorów audiowizualnych. To znacznie 

wzbogaciło ofertę Biblioteki. Zwiększyliśmy zakup lektur szkolnych, co było ważnym 

postulatem wysuwanym przez rodziców dzieci szkolnych w związku z brakiem tychże lektur  

w bibliotekach szkolnych. 
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Biblioteka w 2020 roku zdecydowaną część działalności kulturalno-edukacyjnej przeniosła  

do internetu, w szczególności do mediów społecznościowych. Przykładem może być promowanie 

wydawnictw w krótkich filmach, czytanie bajek przez dzieci i dla dzieci w języku angielskim, co 

również było prowadzone na bieżąco z uwzględnieniem rocznic, świąt itp. Promocje odbywały 

się praktycznie co dwa tygodnie, w sumie odbyło się ich 28 w przestrzeni internetowej. 

 

 
 

Do najważniejszych wydarzeń zaliczamy zorganizowanie Narodowego Czytania 2020 

„Balladyny” Juliusza Słowackiego. Przygotowanie tego wydarzenia zajęło ok. 1 miesiąc czasu, 

wykonaliśmy inscenizację i dekoracje sceniczne, a do czytania z podziałem na role zostali 

zaproszeni profesjonalni aktorzy, mieszkańcy Łodygowic jak i bibliotekarze.  

Nagranie wyemitowano w wersji on-line za pośrednictwem kanału YouTube oraz na fanpage’u 

platformy Facebook Biblioteki. 
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Zasięg organiczny (oglądalność) na Facebook ’u GBP wyniosła ponad 3.500, w tym interakcje  

z zamieszczonym materiałem filmowym – kliknięcia postu –oraz polubienia i udostępnienia. 

Na kanale YouTube oglądalność wyniosła 784 wyświetlenia: 

 

 

 

Z ważniejszych wydarzeń stacjonarnych należałoby wymienić projekcję filmu „Cicha Noc – 

historia jednej z najpiękniejszych kolęd”. W drugiej części spotkania odbył się multimedialny 

pokaz koncertu sławnego dyrygenta Andre Rieu i jego orkiestry im. Johana Straussa. Spotkanie 

to odbyło się przy wypełnionej Sali czytelni, przy wielkim aplauzie i radości uczestników.  
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Zdążyliśmy jeszcze zorganizować kontynuację programu „Moje pierwsze przygody z rodzimą 

historią” dla najmłodszych.   
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W trakcie ferii zimowych organizowaliśmy popołudnia z filmami dla dzieci – „Księga Ksiąg”. 
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Drugim ważnym wydarzeniem była wystawa repliki Całunu Turyńskiego w oryginalnych 

wymiarach 437x110 cm w czytelni GBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie to było śledzone online na Facebook ’u GBP, jak również wystawa samego Całunu, 

księgozbioru o tej tematyce i ciekawych eksponatów z nim związanych była odwiedzana 

osobiście przez mieszkańców Łodygowic jak i innych gości z dalszych okolic i całej Polski. 

     

SZKOLENIE W ZAKRESIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
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„Mała książka - wielki Człowiek” 

 

W 2020 roku Biblioteka kontynuowała ogólnopolski projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat „Mała 

książka - Wielki Człowiek”. Projekt ten ma za zadanie przypomnieć rodzicom i opiekunom  

o nieocenionej roli czytania w życiu dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego 

odwiedzania Biblioteki.  

W porównaniu do 2019 r., liczba nowych zapisów małych czytelników kształtowała się na 

poziomie 75%, pomimo ograniczeń i okresów zamknięcia związanych z pandemią. Badania 

wykazują, że dzieci mające częsty kontakt z książką są bardziej pewne siebie, mają większy niż 

ich rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo trudnego 2020 roku nastąpiły istotne zmiany, jeśli 

chodzi o funkcjonowanie Biblioteki. Do sukcesów zaliczamy zwiększenie nakładów na książki  

i materiały audiowizualne o ponad 100%. Małym sukcesem jest również remont wszystkich 

pomieszczeń Biblioteki po 10 latach użytkowania oraz zreorganizowanie układu księgozbioru. 

Ponadto w okresie zamknięcia bibliotek dla czytelników na bieżąco starałyśmy się promować 

dobrą literaturę na naszym Fanpage ’u oraz stronie internetowej zarówno dla dorosłych jak  

i dzieci.   
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Drugą jednostką kultury jest: 

  

 
 

 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. 

 
Ważnym zadaniem GOK jest aktywizacja  seniorów z terenu Gminy Łodygowice poprzez 

działania klubu seniora i organizowanie zajęć skierowanych do tej licznej grupy wiekowej. 

Od 2019 roku w klubie seniora zarejestrowanych jest ponad 180 osób  

z Łodygowic i Biernej i ponad 120 osób z Pietrzykowic i Zarzecza. 

W minionym 2020 roku z powodu epidemii koronawirusa oraz spowodowanych tym 

faktem lokdawnów przed GOK stanęły nowe wyzwania związane z koniecznością 

przeniesienia wielu aktywności do internetu. Wymagało to nie tylko zmiany zasad 

funkcjonowania ale również wyposażenia w kompetencje i umiejętności w zakresie 

wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakupu sprzętu i infrastruktury informatycznej 

niezbędnej do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych  

i animacyjnych dla lokalnej społeczności. 

 

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 kól i sekcji zainteresowań. W normalnych 

warunkach w cotygodniowych zajęciach uczestniczyło regularnie ok.280 osób, dodatkowo w zajęciach 

dedykowanych wyłącznie seniorom -90 osób.  

KLUB SENIORA 

Stałe zajęcia  

W ramach klubu seniora odbywały się zajęcia ruchowe dla naszych seniorów. Funkcjonowały dwie 

grupy fitness-aerobiku oraz 4 grupy gimnastyczne w tym 3 w Łodygowicach i 1 dla ułatwienia  

w Pietrzykowicach ( SP ) 

Codziennie od poniedziałku do piątku w klubie seniora, który mieści się w Zamku w Łodygowicach 

odbywały się niezwykle ciekawe zajęcia artystyczne, muzyczne i świetlicowe angażujące naszych 

seniorów. 

Dla przykładu odbyły się zajęcia: 

- z wikliny papierowej, 

- wykonywanie aniołków i dzwonków z masy solnej 

- wykonanie dywaników z odzyskanych włóczkowych ubrań 

- zdobienie kubków ceramicznych 

-wianki z papierowej wikliny 

- kwiaty z bibuły i krepiny 

- koszyki wielkanocne 

- wianki wiosenne z wikliny i kwiatów 

- magnolia z krepiny 

- warsztaty wyplatania z siana 

- pachnące serca z kawy 

warsztaty wyplatania makramy 

-wykonywanie ramek na zdjęcia 

- warsztaty ceramiczne 

- warsztaty florystyczne 

 

Inne formy pracy: 

 

W każdy czwartek odbywały się 

zajęcia z zakresu ćwiczenia pamięci 

. 
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Seniorzy sami zgłaszali różne formy aktywności. Jeden z seniorów prowadził kursy gry w szachy, inny 

organizował muzyczne spotkania z gitarą. 

Z okazji Dnia kobiet  

w Łodygowicach  

i Pietrzykowicach odbyły 

się warsztaty makijażu                               

z  doświadczoną 

makijażystką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedną z ulubionych przez seniorów form spędzania czasu są wyjazdy i wycieczki. 

Dlatego pomimo pandemii udało się zorganizować wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
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Klub seniora wyposażony jest w sprzęt sportowy, z którego nasi seniorzy chętnie i regularnie 

korzystali. Największym zainteresowaniem cieszyła się bieżnia i rowerki. 

Seniorzy chętnie uprawiali nording-walking.  

Własnoręcznie wykonywali: 

drewniany wieszak ścienny, 

dekoracyjne świeczki ze starych 

niedopalonych ogarków, 

zorganizowali własną czytelnie,  

w której wymieniali się książkami 

oraz zorganizowali „adopcje 

niechcianych, zaniedbanych  roślin) 

 

 

 

 

 

 

Paniom przypadł do gustu „salonik kosmetyczny”, w którym seniorki nawzajem wykonywały sobie 

hybrydowy manicure. 
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W 2020 r. normalne funkcjonowanie GOK było przerywane przez wprowadzone lokdawny. W czasie 

tych przerw niektóre zajecia były całkowicie zawieszone ( np. zajęcia dla seniorów, chór ),  

inne odbywały się w ograniczonym wymiarze ( np. MOD- zajęcia odbywały się w sekcjach, zespoły 

 np. Magurzanie- próby odbywały się po 4 pary, zajęcia plastyczne – w grupach 4-5 osobowych, itd.). 

Pomimo ogłaszanych lokdawnów, a nawet zamknięcia instytucji kultury GOK nie został zamkniety 

nawet na jeden dzień. 

 

Czas lokdawnów przeznaczyliśmy na przeprowadzenie prac remontowych wiekszości pomieszczeń 

GOK. I tak wymalowano salę muzyczną, sufit w holu wejściowym, wyremontowano hol duży ( wyjście 

od kościoła ), pomalowano świetlicę na pietrze. Wykonano modernizację sali widowiskowej polegającą 

na wycyklinowaniu i pomalowaniu podłogi oraz  wymianie tapet na ścianach. Wykonano także 

archiwizację dokumentów. 

Kalendarz imprez uległ poważnym zmianom i tak bez zakłóceń odbyły się: 

 
Przegląd Zespołów Kolędniczych w Pietrzykowicach 

 

Przegląd Kolęd i Pastorałek 

 

Koncert noworoczny MOD 

 

Koncert Walentynkowy 

 

Akcja Ferie z GOK-iem 

 

Impreza z okazji Dnia Kobiet 

 

III Rodzinny Rajd Rowerowy 

 

 

Odwołane zostały: 

 

Jarmark Wielkanocny 

 

Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy 

 

Gminna Feta 

 

Dożynki Gminne 
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PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH  

W PIETRZYKOWICACH  

 

 
KONCERT NOWOROCZNY  

MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ 
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PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

 

 
WALENTYNKOWY KONCERT – ZESSPÓŁ NIVEL 
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IMPREZA Z OKAZJI DNIA KOBIET- POKAZ ILUZJONISTYCZNY 

 

FERIE Z GOK-IEM 
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Niektóre imprezy np. Dzień Dziecka, Mikołajki, odbyły się w inny sposób. 

W Dniu Dziecka we wszystkich miejscowościach naszej gminy rozdawaliśmy lody dla dzieci,  

w Internecie umieściliśmy film, w którym czytaliśmy wiersze dla dzieci. 

 

 

 

Mikołajki miały bardzo ciekawą formę, a mianowicie na życzenie rodziców Mikołaj nagrał film 

dedykowany do konkretnego dziecka, który rodzice odtwarzali w czasie wręczania paczek. 

 

NOWE IMPREZY 

W 2020 r. w okresie wakacyjnym GOK skupił się na organizacji czasu wolnego: 

- zorganizowaliśmy grę terenową, w której uczestniczyło ok. 50 młodych ludzi- 6.08. 

- zorganizowaliśmy  13 pokazów kinowych w tym 5 seansów kina plenerowego, w których uczestniczył 

łącznie ok.900 osób. 

- zorganizowaliśmy 2 konkursy : fotograficzny ( 35 uczestników ) i plastyczny 

 ( 65 osób ) 

- zorganizowaliśmy 6 cyklów warsztatów z różnych dziedzin tj:  

kosmetyczne, kreatywne, z robotyki, muzyczne, plastyczne, . Łącznie wzięło w nich udział 129 osób. 

- w miesiącu lipcu zorganizowaliśmy 2 koncerty i imprezę dla złotych jubilatów. 

- Cykl warsztatów TIFF Akademy 

- Wyjazd do teatru dla seniorów 
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GRA TERENOWA  

 

WARSZTATY FILCOWE 
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WARSZTATY MAKRAMY 

 

WARSZTATY KREATYWNE  
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WARSZTATY Z ROBOTYKI 

Jednym z wyjątkowych wydarzeń był koncert z udziałem gwiazd w amfiteatrze, pod Grojcem, w którym 

wzięła udział grupa śpiewacza Magurzanki . 

 

Nasze „Magurzanki” zajęły też 1 miejsce na „Sabałowym bajaniu” w Zakopanem  
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W 2020 r. udokumentowaliśmy za pomocą nagrań wiele 

zwyczajów i tradycji. 

Ukazały się następujące filmy: 

- Majówka 

- Zielone świątki 

- Wykonanie palmy 

- wykonanie kwiatów z bibuły 

 

W 2020r. GOK zrealizował projekt pn. Zakup wyposażenia dla GOK w Łodygowicach dofinansowany 

z MKIDN. W ramach tego projektu GOK zakupił samochód BUS oraz agregat prądotwórczy. 
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RAJD ROWEROWY 
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KALENDARZ IMPREZ w 2020 roku  
organizowanych przez GOK w Łodygowicach 

 
Lp. Nazwa Imprezy Miejsce  Termin 

1. 31 Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Obrzędowych 

Pietrzykowice 
Remiza OSP 

6 styczeń -  Św. Trzech 
Króli 

2. 19 Przegląd Kolęd i Pastorałek GOK Łodygowice sala 
widowiskowa 

9.01.br. 
Finał 02.02.br 

3. Jubileuszowy Koncert  MOD z 
Łodygowic 

GOK Łodygowice sala 
widowiskowa 

11.01.br. 
( niedziela ) 

4. Beskidzki Karnawał – Finał  Żywiec 
Sala MCK-u 

20.01.br. 
( niedziela ) 

5. Koncert kolęd- chór Cantata kościół w Zarzeczu 12.01.2020 

6. Ferie z GOK-iem: 
 

Bielsko-Biała, Leśna, Żywiec 20.01-24.01. 

7. Koncert z okazji Dnia Kobiet GOK Łodygowice sala 
widowiskowa 

 7 marzec br. 
( niedziela ) 

8. „Wielkanoc w tradycji naszych 
przodków” 

MCK Żywiec 7  marzec 

9. Konkurs plastyczny „Wiosna w 
koło” 

 maj 

10. Konkurs fotograficzny „ Ludzie 
w odwrocie, przyroda w 
natarciu” 

 maj/czerwiec 

11. Warsztaty artystyczne- cykl 5 
spotkań 

kreatywne, muzyczne, 
plastyczne, robotyka 

lipiec 

12  Jubileusz złotych godów – 2 
imprezy z koncertem 

sala widowiskowa GOK 15.07.2020 

13. III Rodzinny Rajd rowerowy Łodygowice-Bierna -Zarzecze 18.08.2020  

14.  Seansy kina plenerowego.  w Biernej, Łodygowicach i 
Pietrzykowicach 

6.07, 10.07, 11.07, 
13.07, 17.07, 20.07, 
22.07, 24.07, 27.07, 
31.07, 
1.08,7.08,21.08, 

15. III Rajd Rowerowy Ł-ce-zarzecze-Bierna 18.08. 

16.  Spotkanie z Mikołajem on-line Łodygowice 6.12. 
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DZIAŁALNOŚĆ GOK 
I. Stałe koła i sekcje zainteresowań. 

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. 

Zespół „Mali Magurzanie” założony w 2012 r. liczy ok. 50 członków w wieku od 7 do 14 

lat. Na swoim koncie posiada m.in. I m-ce w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów  

w Boguszowicach , 3 m-ce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Dziecięcych w Wiśle, 

i wiele innych. 

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 

2 kapele ludowe ( łącznie kilkanaście osób w wieku od 7 lat wzwyż, które akompaniują obu 

zespołom oraz koncertują samodzielnie na wielu imprezach i uroczystościach). Foto  Grupa 

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

nagrody w wielu konkursach śpiewaczych. 

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. 

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

konkursie tańca w Żywcu. 

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

formę rytmiki i nauki tańca dla najmłodszych dzieci. 

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

15 osób w wieku od 15 do 80 lat.  

II. Zajęcia komercyjne: aerobik, zumba, pilates. 

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

IV. Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

V. Imprezy stałe ( cykliczne ) :   

Przegląd Zespołów Kolędniczych w Pietrzykowicach, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Koncert 

noworoczny MOD, Koncert Walentynkowy, Akcja Ferie z GOK-iem, Koncert z okazji 

Dnia Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy, Dzień 

Dziecka, Letnie kino plenerowe, Gminna Feta, Dożynki Gminne, Mikołajki dla dzieci. 

VI. Inne imprezy: w zależności od potrzeb:  Rodzinny Rajd Rowerowy, imprezy promocyjne, 

jubileusze małżeńskie , imprezy rocznicowe np. 11 listopada, imprezy sakralne ( czuwania, 

koncerty) 

VII. Udział w festiwalach, przeglądach, konkursach, turnee zagraniczne, imprezy 

organizowane przez inne podmioty: starostwo powiatowe, gminy zaprzyjaźnione np. 

Dni Powiatu, Próbowacka, Wielkanoc w tradycji naszych przodków, Karnawał 

Beskidzki, Żywieckie Gody, FFGP, TKB i wiele innych 

VIII. Współpraca z KGW ( Przegląd Potraw, imprezy jubileuszowe ) ZERiI ( wycieczki ), 

obsługa wyborów itp.  

IX. Działania edukacyjne: drobne wydawnictwa np. płyty, kalendarz,, warsztaty  

z różnych dziedzin kultury, wykłady w szkołach nt. kultury i historii regionu, 

oprowadzanie grup.  

 

 

  



- 116 - 
 

Raport o Stanie Gminy Łodygowice za 2020r.  
 

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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