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SZANOWNI PAŃSTWO 
ANDRZEJ PITERA, WÓJT GMINY 

 
Dziękuję za sięgniecie po IV 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 czwarty. Świadczy to o Państwa 

zainteresowaniu sprawami naszej małej ojczyzny. 

 

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

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

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

 

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

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

wydarzenia ostatniego roku.  

 

                                                                                                   Wójt Gminy Łodygowice                               

                      

                    

             Andrzej Pitera                                      
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DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ 

RAPORT 
 

Ustawodawca, nakładając na gminy obowiązek przygotowania raportu, nie sprecyzował 

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

liczbowych dotyczących naszego samorządu. W dokumencie fakty przedstawione są czytelnie 

i z podziałem na obszary tematyczne, w syntetycznym ujęciu. To też sprawozdanie z tego, co władze 

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

komentujemy i nie oceniamy. To zostawiamy Państwu.  

 

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 

2022 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.  



6 

                                                             Raport o stanie gminy Łodygowice za 2021 r. 

 

 

MIESZKAŃCY GMINY 
 

INFORMACJE Z EWIDENCJI LUDNOSCI  
 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie Łodygowice wg stanu na dzień  

31 grudnia 2021 r. wynosi 14 673. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco: 
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7601
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Zarzecze
1380
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Ludność według sołectw
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STATYSTYKA ZDARZEŃ I CZYNNOŚCI ZAREJESTROWANYCH  

W USC W 2021 ROKU: 

 

Nazwa zdarzenia/czynności Ilość 

zarejestrowanych 

zdarzeń w 2021 r. 

Urodzenia 139 

Małżeństwa 82 

Zgony 178 

Rozwody 22 

Liczba wydanych dowodów osobistych 1015 

Kwalifikacje wojskowe 61 

Zameldowania na pobyt stały 281 

Zameldowania na pobyt czasowy 80 

Przemeldowania na terenie gminy 155 

Wymeldowania 168 

Zameldowania czasowe cudzoziemców 217 

Śluby cywilne w siedzibie USC  29 

Śluby tzw. konkordatowe 53 

Śluby cywilne w plenerze 2 

Śluby zawarte poza granicą RP 2 

Urodzenia poza granicą RP 37 

Wydanie odpisy aktów stanu cywilnego 1576 

Listy gratulacyjne wysłane  dla Jubilatów obchodzących 

rocznice ślubu (25, 40, 50, 60 i powyżej 60-lecia) oraz 

urodzin (80, 90 i powyżej 90 lat) 

353 

Listy gratulacyjne dla rodziców, którym urodziło się dziecko 137 

Zgłoszenia kradzieży/utrat dowodów osobistych 98 
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Kolejne tabele zawierają gminną statystykę porównawczą w stosunku do poprzednich lat 

Miejscowość 

Liczba stałych mieszkańców Zmiana  

(w 

stosunk

u do 

poprzed

niego 

roku) 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.  2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Łodygowice 7 259 7 315 7 390 7 461 7519 7527 7601 +74 

Pietrzykowice 4 528 4 551 4 553 4 567 4593 4590 4586 -4 

Zarzecze 1 377 1 377 1 378 1 365 1369 1372 1380 +8 

Bierna 1 004 1 010 1 027 1 068 1101 1112 1106 -6 

 14 168 14 253 14 348 14 461 14 582 14 601 14673 +72 

 

Wyszczególnienie  2015 

r. 

 2016 

r. 

2017 

r. 

2018 

r.  

2019 r. 2020 r. 2021 r. Zmiana 

Urodzenia 162  183 153 177 164 168 137 -31 

Małżeństwa 84  108 161 129 90 71 82 +11 

Zgony 141  158 138 149 121 163 178 +15 

Rozwody 26  22 23 19 33 29 22 -7 

Liczba wydanych dowodów 

osobistych 

1 800  1 867 2 771 1 558 1095 774 1015 +241 

Kwalifikacje wojskowe 90  90 87 85 87 72 61 -11 

Zameldowania na pobyt 

stały 

280  305 297 214 260 267 281 +14 

Zameldowania na pobyt 

czasowy 

85  75 87 97 58 75 80 +5 

Wymeldowania 60  150 120 138 70 146 168 +22 

Zameldowania 

cudzoziemców 

     186 144 217 +73 
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W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 72 

osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 14 673 osób, w tym 7447 kobiet i 7226 

mężczyzn. 

 

 W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych obrazuje to poniższy wykres: 

 

 

W 2021 roku w gminie urodziło się 139 osób, w tym 66 dziewczynki i 73 chłopców, a zmarło 178 osób, 

z czego wynika, że mamy o 39 więcej zgonów od urodzeń. Najpopularniejsze imiona nadawane 

noworodkom w naszej gminie w 2021 roku to Wiktoria, Helena, Zofia, Julia  

i Oliwia dla dziewczynek oraz Franciszek, Jakub i Jan dla chłopczyków. 
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WYKONANIE BUDŻETU  
INFORMACJA ZA 2021 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 2021 r.  

 

 

Wyszczególnienie Plan 01.01.2021 r. Plan 31.12.2021 r. 
Wykonanie 

31.12.2021 r. 

31.12.2021  

(4/3) 

1 2 3 4 5 

DOCHODY OGÓŁEM 73 994 943,47 81 411 718,25 83 375 076,22 102,41% 

DOCHODY BIEŻĄCE 72 787 805,47 77 581 640,30 79 140 490,34 102,01% 

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 207 138,00 3 830 077,95 4 234 585,88 110,56% 

w tym dochody ze sprzedaży majątku 113 323,00 11 623,00 39 720,60 341,74% 

WYDATKI OGÓŁEM 74 302 574,47 81 323 162,73 75 572 882,61 92,93% 

WYDATKI BIEŻĄCE 67 854 727,60 70 182 138,92 66 516 918,71 94,78% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 6 447 846,87 11 141 023,81 9 055 963,90 81,28% 

NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) -307 631,00 88 555,52 7 802 193,61 8810,51% 

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI 

BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI 

BIEŻĄCYMI 

4 933 077,87 7 399 501,38 12 623 571,63 170,60% 

PRZYCHODY BUDŻETU 2 577 631,00 5 183 384,48 16 566 952,91 319,62% 

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

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI 

PIENIĘŻNE - art.217 ust.2 pkt 8 ufp 

577 631,00 1 264 197,24 4 469 900,17 353,58% 

Z WOLNYCH ŚRODKÓW   1 919 187,24 10 097 052,74 526,11% 

ROZCHODY BUDŻETU 2 270 000,00 5 271 940,00 2 270 000,00 43,06% 

Z KREDYTÓW 2 270 000,00 2 270 000,00 2 270 000,00 100,00% 

INNE CELE   3 001 940,00     
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83 375 076

75 572 883

7 802 194

12 623 572
2 270 000

16 566 953

Wykonanie budżetu gminy za 2021 r. (zł)

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Nadwyżka/deficyt

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Rozchody budżetu

Przychody budżetu

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU

Wynik budżetu – na 31.12.2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu

w wysokości  7 802 193,61 zł

Zadłużenie wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło 18 602 000,00 zł, 
stanowiąc 22,31 % wykonanych dochodów ogółem. 

W 2021 r. spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do 
limitu wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi (12 623 571,63 zł) 
oraz wskaźnik spłat zobowiązań, gdzie lewa strona wzoru wyniosła 4,47 % 
do 20,06 % prawa strona wzoru (z wykonania).
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PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE 

 

 

 

 

 
 

Dochody

ogółem

Wydatki

ogółem

Nadwyżka/defi

cyt

Różnica

między

dochodami

bieżącymi, a

wydatkami

bieżącymi

Rozchody

budżetu

Przychody

budżetu

Plan 81 411 718 81 323 163 88 556 7 399 501 5 271 940 5 183 384,48

Wykonanie 83 375 076 75 572 883 7 802 194 12 623 572 2 270 000 16 566 952,91

Struktura % 102% 93% 8811% 171% 43% 320%
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DOCHODY

Realizacja dochodów ogółem w 2021 r. wyniosła 83 375 076,22 zł, tj. 
102,41 % planu rocznego,.

Realizacja dochodów bieżących w 2021 r. wyniosła 79 140 490,34 zł, tj. 
102,01 % planu rocznego.

Realizacja dochodów majątkowych w 2021 r. wyniosła 4 234 585,88 zł, 
tj. 110,56 % planu rocznego.

WYDATKI

Realizacja wydatków ogółem w 2021 r. wyniosła 75 572 882,61 zł, tj. 
92,93 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 66 516 918,71 zł, tj. 
94,78 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 9 055 963,90 zł, 
tj. 81,28 % planu rocznego.
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D O C H O D Y 

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 81 411 718,25 zł. Został zwiększony 

o kwotę ogółem 7 416 774,78 zł, tj. 10,02 % w stosunku do planu pierwotnego.  

Dochody wykonano w wysokości 83 375 076,22 zł, tj. 102,41 % planu.  

 

Dochody ogółem plan i wykonanie 2021 r. w stosunku do 2020 r.( zł) 

 

 

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2021 r. (zł) 

 

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu wykonano w wysokości 16 566 952,91 zł, tj. 319,62 % 
planu

Rozchody budżetu (spłata kredytów) wykonano w wysokości 2 270 000,00 
zł, tj. 100,00 % planu

wykonanie - 75 721 705,98

wykonanie - 83 375 

076,22

plan - 73 078 884,72

plan - 81 411 718,25

DOCHODY OGÓŁEM 2020 

DOCHODY OGÓŁEM 2021

Dochody ogółem 2020 Dochody ogółem 2021

% wykonania 103,62% 102,41%

Plan 73 078 884,72 81 411 718,25

Wykonanie 75 721 705,98 83 375 076,22
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DOCHODY BIEŻĄCE                     DOCHODY MAJĄTKOWE                  

77 581 640,30

3 830 077,95

79 140 490,34

4 234 585,88102,01% planu
110,56% planu
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DOCHODY WG ŹRÓDEŁ  

 

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:  

1.  Dochody własne                      33 715 168,92 zł 

w tym: 

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                17 979 686,20 zł 

b) podatki i opłaty lokalne        14 148 870,03 zł 

w tym podatek od nieruchomości        8 611 720,54 zł 

c) dochody z majątku gminy            111 922,98 zł 

d) pozostałe dochody          1 445 168,95 zł 

e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                      29 520,76 zł 

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa                   22 008 418,00 zł 

3. Dotacje i środki (bez dotacji z dochodów własnych)                 27 651 489,30 zł 

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

 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)                       727 820,03 zł 

Razem wykonanie                     83 375 076,22 zł 

 

Wykonanie dochodów w gminie wg grup: 

 

 
 

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

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

zadań własnych gminy, obejmujące 40,44 % dochodów budżetu ogółem, 

2. 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 33,16 % budżetu ogółem, 

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

oświatowa przekazywana gminom prze Ministra Finansów, stanowi 26,40 % dochodów budżetu 

ogółem 

 

 

 

 

 

dochody własne subwencja dotacje i środki

Plan 31 453 864,86 22 008 418,00 27 949 435,39

Wykonanie 33 715 168,92 22 008 418,00 27 651 489,30

Struktura wykonania do dochodów

ogółem
40,44% 26,40% 33,16%

dochody własne

subwencja

dotacje i środki



17 

                                                             Raport o stanie gminy Łodygowice za 2021 r. 

 

Dochody w układzie rodzajowym  

 

Lp. Nazwa 

Plan po 

zmianach 

31.12.2021 r. 

Wykonanie 

31.12.2021 r. 

Wskaźniki % 

Wykonanie 

planu 
Struktura 

1 2 3 4 5 6 

1. Podatki i opłaty, w tym: 30 418 391,89 32 128 556,23 105,62% 38,53% 

1.1. 
podstawowe dochody podatkowe (Rb-PDP) z 

tego: 
26 312 335,00 28 142 450,22 106,96% 33,75% 

1.1.1. 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych i prawnych 
16 618 735,00 17 979 686,20 108,19% 21,56% 

1.2. pozostałe podatki i opłaty 4 106 056,89 3 986 106,01 97,08% 4,78% 

2. Subwencje 22 008 418,00 22 008 418,00 100,00% 26,40% 

3. Dotacje i środki 27 987 627,52 27 681 010,06 98,90% 33,20% 

4. Dochody z majątku gminy 86 967,00 111 922,98 128,70% 0,13% 

5. Pozostałe dochody 910 313,84 1 445 168,95 158,76% 1,74% 

  Razem 81 411 718,25 83 375 076,22 102,41% 100,00% 

 

 

Dochody gminy w układzie rodzajowym  - wykonanie 2021 r. 
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Dochody z podatków i opłat 

Dochody z tego źródła na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 32 128 556,23 zł. 

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2021 r. (zł): 

O
rg

a
n

 

p
o

b
ie

r
a

ją
cy

 

Rodzaj dochodu 

podatkowego 

Wykonanie 

31.12.2020 

Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

31.12.2021 

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 
7 782 249,83 8 293 000,00 8 611 720,54 103,84% 110,66% 26,80% 10,33%  

Podatek rolny  143 092,81 158 000,00 134 995,30 85,44% 94,34% 0,42% 0,16%  

Podatek leśny  34 042,71 37 100,00 34 762,79 93,70% 102,12% 0,11% 0,04%  

Podatek od środków 

transportowych  
277 026,28 216 000,00 219 112,97 101,44% 79,09% 0,68% 0,26%  

Wpływy z opłaty 
skarbowej 

45 755,00 46 000,00 57 571,00 125,15% 125,82% 0,18% 0,07%  

Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 
0,00 10 000,00 57 165,36 571,65%   0,30% 0,07%  

Wpływy z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

350 596,74 350 000,00 403 378,85 115,25% 115,05% 1,26% 0,48%  

Wpływy z innych 

lokalnych opłat 
pobieranych przez jst - 

(opłata za odpady) 

3 231 287,42 3 500 000,00 3 212 809,25 91,79% 99,43% 10,00% 3,85%  

Wpływy z innych 

lokalnych opłat 
pobieranych przez jst - 

(opłata przystankowa) 

13 375,50 27 000,00 23 730,30 87,89% 177,42% 0,07% 0,03%  

Wpływy za zajęcie 
pasa drogowego 

1 135,51 0,00 1 720,89   151,55% 0,01% 0,00%  

Wpływy z renty 

planistycznej 
77 551,86 73 000,00 153 652,14 210,48% 198,13% 0,48% 0,18%  

Rekompensaty 

utraconych dochodów 

w podatkach i opłatach 
lokalnych 

2 237,00 2 320,00 2 468,00 106,38% 110,33% 0,01% 0,00%  

Wpływy pozostałe 3 585,08 0,00 18,59   0,52% 0,00% 0,00%  

Podatki i opłaty lokalne - 

Urząd Gminy 
11 961 935,74 12 712 420,00 12 913 105,98 101,58% 107,95% 40,19% 15,49%  

U
R

Z
Ą

D
 S

K
A

R
B

O
W

Y
 

Podatek dochodowy od 

osób fizycznych 
15 086 744,00 16 426 735,00 17 780 831,00 108,24% 117,86% 55,34% 21,33%  

Podatek dochodowy od 

osób prawnych 
146 058,82 192 000,00 198 855,20 103,57% 136,15% 0,62% 0,24%  

Podatek od działalności 

gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w 

formie karty 

podatkowej 

8 448,20 1 500,00 26 849,54 1789,97% 317,81% 0,08% 0,03%  

Podatek od spadków i 

darowizn 
90 955,23 110 000,00 144 591,10 131,45% 158,97% 0,45% 0,17%  

Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
914 205,71 932 000,00 1 020 586,52 109,50% 111,64% 3,18% 1,22%  

Wpływy z części 

opłaty za zezwolenia 
na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 

obrocie hurtowym 

0,00 43 736,89 43 736,89 100,00%   0,14% 0,05%  

Podatki - Urzędy Skarbowe 16 246 411,96 17 705 971,89 19 215 450,25 108,53% 118,28% 59,81% 23,05%  
Razem podatki i opłaty 

lokalne 
28 208 347,70 30 418 391,89 32 128 556,23 105,62% 113,90% 100,00% 38,53%  
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Dochody z majątku gminy 

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,13 % dochodów ogółem budżetu. 

Na plan 86 967,00 zł wykonane je w wysokości 111 922,98 zł, tj. 128,70 % planu, są to m.in.: wpływy 

z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z odsetek 

od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

 

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 26,40 % wykonanych dochodów budżetu ogółem  

w 2021 roku. Na plan 22 008 418,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 

22 008 418,00 zł, z czego: 

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 16 192 280,00 zł, tj. 73,57 % subwencji ogólnej ogółem, 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 700 419,00 zł, tj. 12,27 % subwencji ogólnej 

ogółem, 

środki na uzupełnienie dochodów gmin 3 115 719,00 zł, tj. 14,16 % subwencji ogólnej ogółem,  

 

 
 

Dotacje i środki 

Dochody tego źródła stanowią 33,20 % dochodów ogółem. Na plan 27 987 627,52 zł, wykonano je 

w wysokości 27 681 010,06 zł, tj. 98,90 % planu, w tym: 

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 24 344 865,36 zł, wykonano w wysokości  

24 043 247,90 zł, tj. 98,76 % planu oraz 86,86 % dochodów z dotacji i środków, 

2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 3 642 762,16 zł, wykonano w wysokości  

3 637 762,16 zł, tj. 99,86 % planu oraz 13,14 % dochodów z dotacji i środków. 

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią: 

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 85,32 % dochodów z dotacji i środków. 

Na plan 23 851 504,16 zł, wykonano je w wysokości 23 617 316,64 zł, tj. 99,02 % 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  

22 469 730,33 zł, tj. 81,17 % dochodów z dotacji i środków, 

17 410 828,00

18 038 785,00

22 008 418,00

500 000 5 500 000 10 500 000 15 500 000 20 500 000 25 500 000

 2019 r.

 2020 r.

 2021 r.

Wykonanie  subwencji ogólnej z budżetu państwa

 2019 r.  2020 r.  2021 r.
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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, 

wykonano w wysokości 1 147 586,31 zł, tj. 4,15 % dochodów z dotacji i środków; 

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

dofinansowanie zadań własnych w wysokości 29 520,76 zł, stanowiąc 0,10 % dochodów  

z dotacji i środków; 

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

przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokości 2 900 000,00 zł, stanowiące 

10,48 % dochodów z dotacji i środków. Środki te będą wykorzystane na realizację zadań  

w 2022 roku; 

4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wsparcie projektów bieżących 

w wysokości 406 352,63 zł, stanowiące 1,47 % dochodów z dotacji i środków. Środki te będą 

wykorzystane na realizację zadań w 2022 roku; 

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

wykonano w wysokości 727 820,03 zł, stanowiąc 2,63 % dochodów z dotacji i środków, w tym: 

 na zadania majątkowe wykonano dochody w wysokości 727 820,03 zł. 

 

 
 

 

Pozostałe dochody 

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 1,73 % całości dochodów. Na planowaną kwotę 

910 313,84 zł wykonano 1 445 168,95 zł, tj. 158,76 % planu i obejmują: 

1) wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, 

opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 373 883,79 zł,  

2) wpływy z różnych opłat w wysokości 50 233,91 zł; 

3) opłata prolongacyjna w wysokości 11 051,00 zł; 

4) odsetki od zaległych należności w wysokości 56 558,54 zł; 

5) wpływy z różnych dochodów w wysokości 220 812,51 zł; 

6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

w wysokości 23 229,82 zł; 

7) wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w wysokości 6 500,00 zł; 

8) inne wyżej niesklasyfikowane dochody 702 899,38 zł. 

 

 

 

 

 

24 518 215,13

28 286 848,56

27 681 010,06

22 000 000 24 000 000 26 000 000 28 000 000 30 000 000

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Wykonanie dotacji i środków

2019 r. 2020 r. 2021 r.
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W Y D A T K I 

 

Plan wydatków ogółem w 2021 r. po wprowadzeniu zmian, zamknął się kwotą w wysokości 

81 323 162,73 zł. Realizacja wydatków w 2021 r. wyniosła 75 572 882,61 zł, tj. 92,93 % planu 

rocznego, w tym: 

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 66 516 918,71 zł. 

-wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9 055 963,90 zł. 

 

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy 

 

 
 

Wykonanie wydatków wg źródeł: 

1. Wydatki na realizację zadań własnych 50 684 787,70 zł: 

2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej i innych zadań zleconych gminie      22 469 730,33 zł, 

3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin     1 117 759,93 zł, 

4. Wydatki F.P.                 2 000,00 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.    1 298 604,65 zł, 

Razem:           75 572 882,61 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące; 66 516 918,71; 

88,02%

Wydatki majątkowe; 9 055 963,90; 

11,98%

Struktura wykonania wydatkow
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Struktura wydatków 

 

 

Wydatki bieżące 

Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 94,78 % planu rocznego, (66 516 918,71 zł), 

tj. na poziomie o 7,07 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku 

(62 122 843,63 zł) i 88,02 % wykonania budżetu ogółem.  

 

Kształtowanie wydatków bieżących w ostatnich trzech latach: 

 

 
 

 

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. 

 

50 684 787,70; 

67,07%
22 469 730,33; 

29,73%

1 117 759,93; 1,48%

2 000,00; 0%

1 298 604,65; 

1,72%

zadania własne

zadania zlecone

na realizację własnych zadań

zadania Fundusz Pracy (wydatki Asystent Roddziny)

dofinans.projektów realizow. w ramach program. UE

58 307 782,70

62 122 843,63

66 516 918,71

2019 r.

2020 r.

2021 r.

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

Wykonanie wydatków bieżących
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Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. 

Grupa ta zawiera: 

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 931 292,31 zł, stanowiąc 35,98 % 

wydatków bieżących ogółem, 

2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w wysokości  

13 080 191,16 zł, stanowiąc 19,66 % wydatków bieżących ogółem, 

3. dotacje na zadania bieżące, udzielone z budżetu gminy w wysokości 6 345 010,06 zł, stanowiąc  

9,54 % wszystkich wydatków bieżących ogółem, 

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

22  923 339,47 zł, która stanowi 34,46 % wydatków bieżących ogółem, 

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 44 381,64 zł, stanowiące 0,07 % wydatków bieżących budżetu ogółem, 

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

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – plan po zmianach 320 022,20 zł. W 2021 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 250 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 

192 704,07 zł. Wydatki te, stanowią 0,29 % wydatków bieżących budżetu. 

 

Wydatki majątkowe 

 

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 9 055 963,90 zł, tj. 81,28 % planu  

oraz 11,98 % wydatków budżetu ogółem. Plan wydatków majątkowych po zmianach to kwota w 

wysokości 11 141 023,81 zł. 

 

Stopień realizacji wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. (zł) 

 
 

 

 

 

Plan; 11 141 

023,81

Wykonanie; 9 055 

963,90

81,28% planu
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WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE 

REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU 

 

Treść 

Plan na 

31.12.2021  

Wykonanie  

31.12.2021  

Plan 

31.12.2021  

Wykonanie  

31.12.2021 

Stopień realizacji zadania (efekty 

rzeczowe) 

bieżące majątkowe   

1 2 3 4 5 6 

Sołectwo Łodygowice 25 850,16 25 850,15 20 000,00 20 000,00   

Bezpiecznie w 

Łodygowicach - zakup 

sprzętu medycznego 

ratującego życie 

(defibrylatory, zestaw 

medyczny, namiot 

pneumatyczny) 

25 850,16 25 850,15 20 000,00 20 000,00 

Zakupiono namiot pneumatyczny 

sypialny NPS27 z nagrzewnicą, oraz 

zestaw medyczny PSP R1. W 

użyczeniu dla OSP Łodygowice. 

Sołectwo Pietrzykowice 0,00 0,00 45 850,16 45 850,16   

Modernizacja ul. Osiedle 

Czarne w Pietrzykowicach 
0,00 0,00 45 850,16 45 850,16 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na 

dł. 421 mb. 

Sołectwo Zarzecze 45 850,16 45 850,16 0,00 0,00   

Remont ul. Na Kępie w 

Zarzeczu 
45 850,16 45 850,16 0,00 0,00 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na 

dł. 260 mb. 

Sołectwo Bierna 45 850,16 45 850,16 0,00 0,00 x 

Remont drogi gminnej ul. 

Polna w Biernej 
45 850,16 45 850,16 0,00 0,00 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na 

dł. 362 mb. (ul. Polna wraz z odnogą 

w ul. Kwiatową). 

x 117 550,48 117 550,47 65 850,16 65 850,16 x 

OGÓŁEM 183 400,64  
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WYKONANIE WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK 

Nazwa zadania Plan 

Wykonanie                            

na 

31.12.2021 r. 

Wskaźnik 

wykonania 

(3/2) 

1 2 3 4 

Transport i łączność 5 254 345,51 3 449 167,71 65,64% 

Drogi publiczne powiatowe 811 562,00 547 902,55 67,51 

Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) 11 562,00 11 562,00 10,000% 

Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej) 800 000,00 536 340,55 67,04% 

Drogi publiczne gminne 4 426 883,51 2 885 365,16 65,18% 

Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach 13 215,00 13 215,00 100,00% 

Budowa dróg do przepompowni  79 971,72 79 971,72 100,00% 

Modernizacja dróg gminnych  1 645 000,00 1 624 121,42 98,73% 

Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice 73 985,00 23 985,00 32,42% 

Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach  24 760,00 14 760,00 59,61% 

Utwardzenie dróg gminnych  150 000,00 149 848,64 99,90% 

Odwodnienie dróg gminnych  150 000,00 147 484,72 98,32% 

Modernizacja ul. Oś. Czarne w Pietrzykowicach (FS) 159 000,00 158 896,69 99,94% 

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Zarzeczu 111 461,90 111 461,90 100,00% 

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach 1 429 894,41 0,00 0,00% 

Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Podzamcze w Łodygowicach 60 000,00 60 000,00 100,00% 

Remont ul. Ks. Nowaka w Pietrzykowicach 366 760,48 366 760,48 100,00% 

Montaż bariero-poręczy na moście wzdłuż ul. Dębowej w Łodygowicach 15 000,00 15 000,00 100,00% 

Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą 17 835,00 17 835,00 100,00% 

Wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Pietrzykowicach 130 000,00 102 024,59 78,48% 

Pozostała działalność 15 900,00 15 900,00 100,00% 

Modernizacja wiat przystankowych na terenie gminy 15 900,00 15 900,00 100% 

Gospodarka mieszkaniowa 476 467,00 357 967,76 75,13% 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 476 467,00 357 967,76 75,13 

Zakup działek na mienie gminne  425 000,00 357 967,76 84,23 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach 11 000,00   
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Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych 40 467,00   

Administracja publiczna 96 747,00 96 747,00 100,00% 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96 747,00 96 747,00 100,00% 

Wykonanie systemu alarmowego i kontroli wejścia w serwerowni - USC-Zamek  13 500,00 13 500,00 100,00% 

Termomodernizacja budynku UG Łodygowice 23 247,00 23 247,00 100,00% 

Zakup i wymiana pieca do c.o. w budynku Urzędu Gminy 22 000,00 22 000,00 100,00% 

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla księgowości UG Łodygowice 38 000,00 38 000,00 100,00% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 390,00 35 390,00 100,00% 

Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zakup ambulansu 

Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu 

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

Ochotnicze straże pożarne 25 390,00 25 390,00 100,00% 

Bezpiecznie w Łodygowicach - zakup sprzętu medycznego ratującego życie - namiot pneumatyczny (FS) 25 390,00 25 390,00 100,00% 

Oświata i wychowanie 3 045 500,00 2 915 570,28 95,73% 

Szkoły podstawowe 2 011 500,00 1 942 094,88 96,55% 

Modernizacja rur w hali sportowej SP 1 w Łodygowicach  70 000,00 70 000,00 100,00% 

Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach 1 263 000,00 1 254 223,01 99,31% 

Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSO w Łodygowicach  110 000,00 82 725,74 75,21% 

Wymiana dachu sali gimnastycznej na budynku ZSO w Łodygowicach 60 000,00 51 000,00 85,00% 

Modernizacja dachu - budynek ZSO Ł-ce (nowa część) 110 000,00 110 000,00 100,00% 

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu 175 000,00 154 152,51 88,09% 

Wykonanie placu manewrowego p.poż p/ budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu 25 000,00 22 804,20 91,22% 

Wykonanie sieci WiFi w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pietrzykowicach 14 500,00 14 198,90 97,92% 

Adaptacja pomieszczeń w szkole na tymczasowe przedszkole (ZSO Łodygowice) 155 000,00 154 990,51 99,99% 

Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice 9 000,00 9 000,00 100,00% 

Wykonanie chodnika do SP nr 2 Łodygowice 20 000,00 19 000,01 95,00% 

Przedszkola 1034 000,00 973 475,40 94,15% 

Zakup pieca gazowego c.o. do Przedszkola nr 1 w Łodygowicach 25 000,00 23 812,80 95,25% 

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127 983 000,00 923 662,60 93,96% 

% 
Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku P-la nr 1 w Łodygowicach 26 000,00 26 000,00  100,00% 

Rodzina 26 000,00 25 444,75 97,86% 
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Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 26 000,00 25 444,75 97,86% 

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

 

26 000,00 25 444,75 97,86% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 634 300,53 604 280,14 95,27% 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 240 000,00 238 000,85 99,17% 

 Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Lipowa w Pietrzykowicach 40 000,00 38 000,85 95,00% 

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice 200 000,00 200 000,00 100,00% 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 261 543,87 239 493,87 91,57 % 

Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" 121 100,00 121 100,00 100,00 % 

Projekt "Stop Smog" 50 443,87 50 443,87 100,00 % 

Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 i 2019-2021 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych 
90 000,00 67 950,00 

75,50% 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 132 756,66 126 785,42 95,50% 

 Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych 90 000,00 84 528,76 93,92% 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL) 42 756,66 42 256,66 98,83% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 000,00 23 122,50 93,34% 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 000,00 23 122,50 93,34 % 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych - zakup przyczepy dwuosiowej pod agregat prądotwórczy - GOK w Łodygowicach 
24 000,00 23 122,50 93,34 % 

Kultura fizyczna 1 548 273,77 1 548 273,76 100,00% 

Obiekty sportowe 1 548 273,77 1 548 273,76 100,00% 

Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach 1 532 775,77 1 532 775,76 100,00% 

Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach 7 749,00 7 749,00 100,00% 

Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach 7 749,00 7 749,00 100,00% 

RAZEM 11 141 023,81 9 055 963,90 81,28% 
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PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU 

PRZYCHODY – plan 5 183 384,48 zł, wykonanie 16 566 952,91 zł, tj. 319,62 % planu, w tym: 

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym; 

1) zaciągnięto kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano 

najkorzystniejszą ofertę Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Umowa została podpisana dnia 

15.06.2021r. z terminem spłaty kredytu do 31.12.2029 r.  

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

publicznych 4 469 900,17 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 10 097 052,74 zł. 

 

ROZCHODY - plan 5 271 940,00 zł, wykonanie 2 270 000,00 zł, tj. 43,06 % planu, w tym: 

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  - plan i wykonanie 2 270 000,00 zł, 

2. Przelewy na rachunki lokat - plan 3 001 940,00 zł, brak wykonania. 

 

WYNIK BUDŻETU 

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 83 375 076,22 zł. Na realizację zadań gminnych 

przeznaczono kwotę w wysokości 75 572 882,61 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości  

7 802 193,61 zł. 

 

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI 

 

Wykres 60. Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2021 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 79 140 490,34 zł, co wynikało 

z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 

66 516 918,71 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły 

wymienionego przepisu (różnica 12 623 571,63 zł). 

 

12 623 571,63

66 516 918,71

79 140 490,34

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. 

 

Wykres 61. Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2021 r. poziom wydatków i rozchodów 

związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu  

o wykonanie (%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,34%

20,06%

4,47%

20,06%

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o

którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie

nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w o

Wykonanie 2021 Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021
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WSKAŹNIKI 

Kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu 

 na 1 mieszkańca gminy na 31.12.2021 w porównaniu do 2020 r. (zł): 
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zł

) 

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

WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA   

Stan 

zadłużenia/ 

mieszkańca 18 872 000 14601 1 293 18 602 000 14 673 1 268 18 602 000 14 673 1 268 98% -25 

Dochody 
ogółem / 

mieszkańca 75 721 706 14601 5 186 81 411 718 14 673 5 548 83 375 076 14 673 5 682 110% 496 

Dochody 
bieżące / 

mieszkańca 71 278 593 14601 4 882 77 581 640 14 673 5 287 79 140 490 14 673 5 394 110% 512 

Dochody 

majątkowe / 
mieszkańca 4 443 113 14601 304 3 830 078 14 673 261 4 234 586 14 673 289 95% -16 

Dochody 

własne / 
mieszkańca 29 396 072 14601 2 013 31 453 865 14 673 2 144 33 715 169 14 673 2 298 114% 284 

Wydatki 

ogółem / 

mieszkańca 66 605 441 14601 4 562 81 323 163 14 673 5 542 75 572 883 14 673 5 150 113% 589 

Wydatki 

bieżące / 

mieszkańca 62 122 844 14601 4 255 70 182 139 14 673 4 783 66 516 919 14 673 4 533 107% 279 

Wydatki 
majątkowe/ 

mieszkańca 4 482 598 14601 307 11 141 024 14 673 759 9 055 964 14 673 617 201% 310 

 

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na 

dzień 31grudnia 2021 r. 
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ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE  
 

W latach 2020-2021 r. Gmina Łodygowice przystąpiła do fragmentarycznych zmian SUIKZP oraz 

MPZP: 

 

1. Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie 

Łodygowice przy ulicy Księdza Marszałka. 

2. Uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Księdza 

Marszałka. 

3. Uchwała Nr XXV/257/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w 

sołectwie Łodygowice przy ul. Ks. A. Wąchala. 

4. Uchwała Nr XXV/258/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy Ks. A. Wąchala. 

5. Uchwała Nr XXV/259/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łodygowice w rejonie ulicy Łagodnej w sołectwie Łodygowice. 

6. Uchwała Nr XXVI/269/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 października 2021 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ulicy 

Księdza Marszałka. 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH  

Z PRZYJĘCIA WW. UCHWAŁ NALEŻĄ: 

1. W przypadku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Księdza 

Marszałka i ul. Ks. A. Wąchala powiększenie terenu cmentarza z uwagi na niewystarczającą 

powierzchnię grzebalną. 

2. W przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Łagodnej w sołectwie Łodygowice usunięcie granicy pasa ochronnego wzdłuż cieku 

wodnego wynoszącego 15 m, która w obecnej sytuacji ogranicza możliwość zabudowy działek 

zlokalizowanych przy tym cieku wodnym. W rzeczywistości znajduje się tam rów 

melioracyjny, dlatego strefa ochrony cieków wodnych w przedmiotowym rejonie może zostać 

usunięta. 
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INWESTYCJE I REMONTY 
CO ZREALIZOWALIŚMY W 2021 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 2021 
 

 

1. Remont ul. Ks. Nowaka w Pietrzykowicach (dł. 454 m) 

2. Fundusz Sołecki – Modernizacja ul. Osiedle Czarne w Pietrzykowicach (dł. 421 m) 
3. Fundusz Sołecki - Remont drogi gminnej ul. Polna w Biernej  (dł. 362 m) 
4. Fundusz Solecki - Remont ul. Na Kępie w Zarzeczu (dł. 260 m) 

5. Utwardzenia dróg: Pietrzykowice - ul. Łagodna 66 m, ul. Szkolna 56 m, ul. Olszynowa 60 m, 

ul. Zbożowa 200 m, ul. Kalonka 104 m+92 m, ul. Pocztowa 330 m, ul. Oliwkowa 98 m, ul. 

Agrestowa 200 m, ul. Słoneczna 100 m, ul. Górska w Pietrzykowicach 108 m, droga bn. 3119 

80 m, Łodygowice - ul. Pod Grapą 156 m, ul. Turystyczna 155 m, Bierna - ul. Szklarska 188 m, 

ul. Dębowa 142 m, ul. Południowa 40 m. 

6. Odwodnienie dróg: Łodygowice - ul. Ks. Marszałka 45 m, ul. Strażacka 19 + 50 m, ul. Wspólna 

30 m, ul. Potok 104+80 m, Pietrzykowice - ul. Zielona 130 m, ul. Słoneczna 90 m, Zarzecze - 

ul. Szczytowa 55 m, Bierna - ul. Osiedlowa 98 m. 

7. Pozimowy cząstkowy remont dróg.  

8. Modernizacja dróg gminnych:  

a) ul. Różana, Pietrzykowice – 490 m,  

b) ul. Szeroka, Pietrzykowice – 194 m,  

c) ul. Stolarska, Pietrzykowice – 210 m,  

d) ul. Promenada, Pietrzykowice – 179 m,  

e) ul. Miodowa, Pietrzykowice – 190 m,  

f) ul. Kierowców, Pietrzykowice – 77 m,  

g) ul. Jaśminowa, Pietrzykowice – 450 m,  

h) ul. Zdrojowa, Pietrzykowice – 234 m,  

i) ul. Brzozowa, Łodygowice – 170 m,  

j) ul. Jodłowa, Łodygowice – 814 m,  

k) ul. Nowy Świat, Łodygowice – 217 m,  

l) ul. Rolnicza, Bierna – 143 m,  

m) ul. Gen. Sikorskiego, Zarzecze – 190 m,  

9. Wykonanie dróg do pompowni ścieków: 

- odnoga ul. Chodnikowej w Biernej  
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- odnoga ul. Turystycznej w Pietrzykowicach   

10. Budowa parkingu w Zarzeczu przy ul. Kościelnej (nawierzchnia z kostki brukowej, 17 miejsc 

postojowych). 

 

 
 

 

11. Rozbudowa parkingu przy przedszkolu w Pietrzykowicach. 

12. Zakup działki i budowa parkingu przy ul. Podzamcze naprzeciwko Ośrodka Zdrowia w 

Łodygowicach.  

13. Wymiana bariero-poręczy na moście w ciągu ul. Dębowej w Łodygowicach 
14. Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Piłsudskiego  w Łodygowicach  na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Zjazdową do skrzyżowania z ul. Spacerową w Łodygowicach (137 mb.).  

15. Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach. 

16. Wymiana wiaty przystankowej przy zamku w Łodygowicach. 

17. Montaż oświetlenia ulicznego: 

 Łodygowice - ul. Beskidzka (4 oprawy)  

 Łodygowice - ul. Szczęśliwa (2 oprawy)  

 Łodygowice - ul. Kalonka (3 oprawy)  

 Pietrzykowice - ul. Żwirowa (3 oprawy)  

 Zarzecze - ul. Beskidzka (5 opraw)  
 

 

OBIEKTY GMINNE 

1. Zakończenie budowy zaplecza przy budynku ogólnodostępnym w Pietrzykowicach 

Ponad rok trwała budowa nowego zaplecza sportowego przy boisku do piłki nożnej LKS Bory  

w Pietrzykowicach. Nowy obiekt znajduje się przy ul. Bory 4.  

Zawodnicy mają do dyspozycji: szatnię gości wraz z sanitariatami, szatnię gospodarzy wraz  

z sanitariatami, pokój sędziów, biuro, magazyn sprzętu sportowego, toaletę, aneks kuchenny  

i pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo od zewnątrz jest dostęp do 2 toalet, w tym jednej 

dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, z których będą mogli korzystać widzowie. Teren wokół 

budynku o nawierzchni z kostki brukowej, poza funkcją parkingu, może być wykorzystywany na małe 

wiejskie festyny. Całość jest ogrodzona i oświetlona. 
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2. Rozpoczęcie rozbudowy budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127. 

W lipcu rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola nr 2.  

Zakres prac obejmuje: rozbudowę budynku o nowe skrzydło – 2 sale przedszkolne wraz z zapleczem 

sanitarnym, pomieszczenia gospodarcze i szatniowe, przebudowę istniejącego budynku, przebudowę  

i rozbudowę istniejących instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie działki (plac zabaw). 

Zakończenie robót planowane jest na  sierpień 2022. Inwestycja dofinansowana  w kwocie 3,2 mln zł  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Szkoła Podstawowa nr 2)  

w Łodygowicach. 
 

Zakres prac obejmował: docieplenie dachu nad salą gimnastyczną, docieplenie stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem styropianem, docieplenie stropu zewnętrznego styropianem, docieplenie 

ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropu nad klatką schodową, wymiana stolarki drzwiowej. 

Inwestycja była  możliwa dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
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4. Fundusz sołecki- Łodygowice 

Bezpiecznie w Łodygowicach- zakup sprzętu medycznego ratującego życie 
Na wyposażenie OSP Łodygowice zakupiono: 2 defibrylatory z kapsułami zew. (zamontowano na 

budynku GOK w Łodygowicach i na budynku Urzędu Gminy Łodygowice), 1 defibrylator na 

wyposażenie wozu strażackiego, zestaw medyczny - plecak na wyposażenie wozu strażackiego, namiot 

pneumatyczny z pompką i nagrzewnicą  

5. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Lipowej w Pietrzykowicach. 

 

 

 

PROJEKTY INNE 
 

ROK 2021 

 
 

Program ograniczenia niskiej emisji 

W 2021 zmodernizowano 27 kotłowni węglowych za 

łączną kwotę 67 950,00 zł (Łodygowice – 11, 

Pietrzykowice – 8, Zarzecze- 2, Bierna -2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 r do funkcjonującego systemu czujników 

pomiaru jakości powietrza zakupiono 1 dodatkowy  

w ramach realizacji zawartego porozumienia  

z WFOŚiGW w Katowicach dla programu czyste 

Powietrze. W sumie na terenie Gminy Łodygowice 

rozlokowanych jest 7 czujników, a stan powietrza oraz 

lokalizacje czujników można obserwować za pomocą 

aplikacji AIRLY lub na stronie Urzędu Gminy 

Łodygowice www.lodygowice.pl w zakładce jakość 

powietrza. 

 

Gmina Łodygowice mając na uwadze wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza w 2021 r. 

kontynuowała zarówno prowadzony od 2016 r. program 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 programu gminnego 

stare kotły opalane węglem wymieniły 23 osoby. Natomiast dofinansowanie w Ramach programu 

Czyste Powietrze na termomodernizacje budynku w tym wymianę źródła ciepła uzyskało ok 120 osób. 

 

http://www.lodygowice.pl/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Gmina Łodygowice od 2019 roku prowadzi 

intensywne działania mające na celu trwałe usunięcie 

tej rośliny. W pierwszym roku przeprowadzono 

zabiegi na 20 ha, z roku na rok zwiększając ten areał. 

W 2021 roku działaniami objęto 40 ha gruntów 

porastanych przez barszcz. Warunkiem koniecznym 

do objęcia nieruchomości zabiegami było zgłoszenie 

oraz wyrażenie zgody przez jej właściciela na wejście 

na prywatną działkę oraz przeprowadzenie działań 

mających na celu unieszkodliwienie rośliny. 
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Program dofinansowania z budżetu gminy 

usuwania azbestu z budynków 

mieszkalnych: 

 

2021 – 62,268 tony z 39 posesji, kwota 

dotacji 21 125,68 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

W roku 2021 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 2021 zostało 

rozdanych 139 kocyków.   

 

 

 

W ramach programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w 2021 r gmina Łodygowice na 

realizację programu przeznaczyła 

48 000,00 zł, z czego wydano na wyłapanie 

bezdomnych zwierząt i zapewnienie im 

opieki w schronisku 12 152,00 zł, na leczenie 

2 215,88 zł oraz na ich dokarmianie 311,69 zł 
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INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

W 2021 r. do zbiorczej sieci wodociągowej 

podłączono 136 budynków mieszkalnych. Na 

dzień 31.12.2021 r. do zbiorczej sieci 

wodociągowej podłączonych jest 4011 budynków 

mieszkalnych.  

 

 

 

Na dzień 31.12.2021 r. do zbiorczej sieci kanalizacji 

sanitarnej podłączonych jest 3624 budynków 

mieszkalnych. Obecnie Gmina Łodygowice planuje 

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami przy ul. Klonowej, Południowej, 

Małej, Mickiewicza w Pietrzykowicach, 

ul. Sadowych w Łodygowicach. Przyłącze 

kanalizacyjne na pozostałym terenie gminy obecnie 

wykonywane jest we własnym zakresie przez 

mieszkańców Gminy Łodygowice. 

 

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.  

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe 

informacje nt. sieci gazowej w Gminie Łodygowice. 

Podstawowe dane nt. sieci gazowej na terenie gminy: 

Przyłącza gazowe 3133 szt.  

Przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych  

  3070 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. 

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 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. 

 

ODPADY  
Z terenu Gminy Łodygowice w roku 2021 łącznie odebrano 4 374,34 ton odpadów, czego odpady 

segregowane stanowiły 1 640,1098 ton, odpady biodegradowalne: 531,15 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. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wynosi 

33%. 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wynosiła: 

20 zł – od osoby na miesiąc w przypadku, gdy odpady były segregowane (budynki mieszkalne) 

40 zł – od osoby na miesiąc w przypadku, gdy odpady nie były segregowane (budynki mieszkalne) 

1 zł - ulga za kompostownik, od osoby na miesiąc 

180 zł - od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowej, na rok, gdy odpady były segregowane 

360 zł - od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowej , na rok, gdy odpady nie były segregowane. 
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MIENIE KOMUNALNE 

 

 

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., 

Gmina Łodygowice:  

 

I. NABYŁA NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI: 

 
1. Działkę nr 4605/8 o pow. 0,0506 ha położoną w Pietrzykowicach,  

z przeznaczeniem pod drogę ul. Olszynową; 

2. Działkę nr 2072/5 o pow. 0,0434 ha położoną w Pietrzykowicach,  

z przeznaczeniem pod drogę ul. Kalonka; 

3. Działkę nr 2074/3 o pow. 0,0417 ha położoną w Pietrzykowicach,  

z przeznaczeniem pod drogę ul. Kalonka; 

4. Działkę nr 2075/6 o pow. 0,0434 ha położoną w Pietrzykowicach,  

z przeznaczeniem pod drogę ul. Kalonka; 

5. Działkę nr 3208/6 o pow. 0,0032 ha położoną w Pietrzykowicach,  

z przeznaczeniem pod drogę ul. Agrestową; 

6. Działkę nr 3341/1 o pow. 0,0303 ha położoną w Pietrzykowicach,   

z przeznaczeniem pod przepompownię kanalizacyjną; 

7. Działkę nr 1210 o pow. 0,14 ha położoną w Biernej,  z przeznaczeniem  

pod przepompownię kanalizacyjną; 

8. Działkę nr 756/2 o pow. 0,0050 ha położoną w Biernej, z przeznaczeniem  

pod drogę, ul. Więzików; 

9. Działkę nr 5914/4 o pow. 0,0037 ha położoną w Łodygowicach,  

z przeznaczeniem pod drogę ul. Pod Grapą; 

10. Działkę nr 5091 o pow. 0,06 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod ogólnodostępny parking obok zamku; 

11. Działkę nr 4997 o pow. 0,4067 ha położoną w Łodygowicach, z przeznaczeniem  

pod poszerzenie cmentarza. 
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GMINA ŁODYGOWICE SPRZEDAŁA NASTĘPUJĄCE 

NIERUCHOMOŚCI: 

 
3. W okresie sprawozdawczym Gmina Łodygowice sprzedała następujące nieruchomości: 

a.  1624//1 o pow. 0,0047 ha położona w Łodygowicach-  sprzedaż w trybie przetargu             

ustnego nieograniczonego; 

b. 5961 o pow. 0,0080 ha położona w Łodygowicach – sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

 

 

 

II. DOKONANO ZAMIANY DZIAŁEK 

 
1. zamianę działki nr 3687/2 o pow. 0,0242 ha położonej w Pietrzykowicach na działkę nr 3690/8 o 

pow. 0,0168 ha położoną w Pietrzykowicach z dopłatą na rzecz Gminy Łodygowice. 

 

III. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GMINA ŁODYGOWICE 

UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE DOCHODY  

Z MIENIA KOMUNALNEGO: 

 
 Dochody z dzierżawy nieruchomości i najmu budynków: 50 648,59 zł  

 Dochody z dzierżawy obiektów szkolnych: 147 354,23 zł, (w tym, GZEAS - rach. dochodów 

własnych)  

 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich:  468,87 zł, 

 Dochody z użytkowania wieczystego: 16 388,50 zł, 

 Dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –  451,35 

zł 

 Dochody ze sprzedaży w poprzednich latach nieruchomości na raty (mieszkania  

i grunty): 00,00 zł, 

 Dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości w 2021 r. : 39 720,60 zł, 

 Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej – 1 240,80 zł, 

 Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1280,60 zł, w tym  3,09 zł GZEAS - rach. 

dochodów własnych  
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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 

 

 

 

Na mocy decyzji Starosty Żywieckiego nr GKN.III.3.5.2014.AS z dnia 30.06.2021 r. Starosta Żywiecki 

orzekł  zwrot działki 240/36 o pow.0,0374 ha, wywłaszczonej w latach 70.XX wieku. Działka powstała 

z podziału działki nr 240/16 o pow. 0,3606 ha na działki 240/36 o pow.0,0734 ha oraz 240/37 o pow. 

0,2869 ha. Gminie została działka nr 240/37 o pow. 0,2869 ha.  

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 27 października 2021 r. sygn. akt. I Ns 

1027/19 Gmina Łodygowice utraciła własność działki nr 4198/2 o pow. 0,1025 ha położonej  

w Pietrzykowicach. 

 

 

W aktualnej informacji o stanie mienia dopisano zrealizowane inwestycje, zaktualizowano 

powierzchnie gruntów w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. 
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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.  

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwiają podjęcia działań; 

Lp. DZIAŁANIA Łodygowice Pietrzykowice Bierna  Zarzecze  

1 ratowniczo-gaśniczych w czasie 

pożarów 

x x x x 

2 ratownictwa technicznego i 

drogowego 

x x x x 

3 ratownictwa powodziowego i 

nawodnego 

x x x x 

4 ratownictwa chemicznego i 

ekologicznego 

x    

5 ratownictwa medycznego x x x x 
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We wszystkich jednostkach OSP 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 31.12.2021r. członków OSP jest 202, a nad bezpieczeństwem 

mieszkańców Gminy Łodygowice czuwa 93 strażaków ratowników, posiadających przeszkolenie 

pożarnicze, ważne badania lekarskie oraz mogących brać bezpośredni udział  

w akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

W 2021 roku jednostki OSP z terenu Gminy Łodygowice brały udział w 138 interwencjach 

związanych z gaszeniem pożarów, likwidacją miejscowych zagrożeń. Wśród tych interwencji 5 -krotnie 

były to alarmy fałszywe. Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 30 

razy pełniły zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG Żywiec. Szczegółowy zakres interwencji 

poszczególnych jednostek OSP przedstawia poniższa tabela:                                                      

 

Jednostka 

OSP 

rodzaj prowadzonych działań ogółem Udział OSP w 

zabezpieczeniu 

operacyjnym 

obszaru 

chronionego 

pożary miejscowe 

zagrożenia 

alarmy 

fałszywe 
na 

terenie 

gminy 

poza 
terenem 

gminy 

na 
terenie 

gminy 

poza 
terenem 

gminy 

na 
terenie 

gminy 

poza 
terenem 

gminy 

na 
terenie 

gminy 

poza 
terenem 

gminy 

OSP Bierna 7 0 2 0 1 0 10  0 

OSP Zarzecze 6 0 11 0 0 0 17  0 

OSP 

Łodygowice 

23 3 42 2 4 0 69 5 30 

OSP 

Pietrzykowice 

11 3 22 1 0 0 33 4 0 

RAZEM 47 6 77 3 5 0 129 9 30   

 

W 2021r. Jednostka OSP Łodygowice odnotowała największą ilość wyjazdów do interwencji 

tj. 74 wyjazdy co stanowi 53,62 % ogółu interwencji wszystkich jednostek z terenu Gminy Łodygowice. 

Procentowy udział poszczególnych jednostek w interwencjach przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 
6,25

12,32

26,81

53,62 

Procentowy udział w interwencjach jednostek 
OSP z terenu Gminy Łodygowice

Bierna Zarzecze Pietrzykowice Łodygowice
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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 
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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 

W 2021 r. jednostka została wyposażona w prądownice wody Blu Devil, maskę aparatu oddechowego, 

kombinezony przeciw szerszeniom, kamizelki taktyczne KDR. 

Dodatkowo w namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem, w defibrylator AED Philips  (3 szt.,  

w  tym; 1 zamontowany na budynku GOK w Łodygowicach, 1 na budynku Urzędu Gminy  

w Łodygowicach, 1 na wyposażeniu wozu strażackiego),  zestaw medyczny PSP R1 w ramach Funduszu 

Sołeckiego o wartości 51 240,15 zł.  
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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 

W 2021 r. na wyposażenie samochodu Mercedes  Atego został zakupiony  Bosak ciężki składany, 

detektor gazów.  

 

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 
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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 

W 2021 r. jednostka została wyposażona w wykrywacz bezruchu SUPER PASS z czujnikiem ruchu , 

w maskę aparatu oddechowego , radiotelefon HYTERA MD 785. 

 

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej posiada jeden samochód 

ratowniczo – gaśniczy Nissan Navara  PICKUP. 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 

W 2021 r. jednostka została wyposażona w pompę zatapialną 

50EUBR5.05S 230V, w wykrywacz bezruchu SUPER PASS z czujnikiem ruchu , w maskę aparatu 

oddechowego, ubranie specjalne SX GOLD – bojowe. 

Dodatkowo została wyposażona w przyczepę TEMARED ze stelażem i plandeką w ramach Funduszu 

Sołeckiego o wartości  7 000,00 zł. 

Gmina co roku przyznaje środki finansowe z budżetu na ochronę przeciwpożarową. Środki te 

przeznaczone są na paliwo, oleje, naprawę sprzętu i samochodów, zakup części zamiennych i nowego 

sprzętu, umundurowanie bojowe strażaków, badania okresowe strażaków i ubezpieczenie, badania 

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

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

liczba klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy na rzecz mieszkańców gminy.  

Można w nich doskonalić swoje umiejętności w różnych  dyscyplinach sportowych.  

Jesteśmy dumni z osiągnięć sportowców pochodzących z naszej gminy, począwszy od występów  

w zawodach lokalnych  po rywalizację na arenie  międzynarodowej. 

W 2021 r. na podstawie Uchwały Nr III/19/2018  Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018r.  

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród 

sportowych zostali nagrodzeni w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego zawodnicy; 

1. Piotr Habdas zawodnik AZS AWF Katowice, który podczas Mistrzostw Polski Seniorów 

rozgrywanych w Szczawnicy w dniach 30.0.2020 – 02.02.2020 r.  

w konkurencji w  Narciarstwie Alpejskim zajął  I miejsce w slalomie oraz I miejsce w slalomie 

gigancie.  

 

2. Joanna Misiura zawodniczka LKS „ Łucznik” Żywiec, która podczas zawodów XXXVIII 

Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Łucznictwie rozgrywanych w Świebodzinie w dniach 

od 22.02.2020r. do 23.02.2020r. w konkurencji  w łuku klasycznym ( drużynowo) zajęła III 

miejsce. 
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Bardzo ważna jest również rekreacja, gdzie 

można korzystać ze ścieżki pieszo – rowerowej  

w sołectwach Łodygowice i Zarzecze. 

 

 

 

 

 

Boisko przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Zarzeczu 

 

 

 

 

 

 

 Orlik w Pietrzykowicach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplecze przy boisku ogólnodostępnym  

 w Pietrzykowicach 
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DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 
 

WSPIERAMY 

STOWARZYSZENIA 

 
 

 

 

 

Na terenie gminy Łodygowice działają następujące organizacje pozarządowe: 

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 

 

Na realizację zadań przewidzianych w formie dotacji  w wyniku  otwartego  konkursu 

przeznaczono w 2021 r.  kwotę 118500 zł.  w tym podpisano umowy na kwotę  110 000 zł   

a wykorzystano 108 857,94 zł.  
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 Poniższa tabela przedstawia alokację środków na poszczególne priorytety i zadania. 

 

lp Nazwa priorytetu Liczba 

podmiotów  

którym 

przyznano 

dotacje 

( zawarcie 

umów)  

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych  

w zł 

Wysokość 

rozliczonej 

dotacji w zł 

 

Niewykorzystana 

dotacja w zł. 

1 Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

16 

 

50 000,00 

 

 

49 187,94 

 

812,06 

2 Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i  

patologiom 

społecznym 

 

4 

 

55 000,00 

 

54 670,00 

 

330,00  

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 2021r. 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 5000,00 zł zawarto jedna umowę.  

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.  
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Wykaz zadań zleconych do realizacji w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

lp Nazwa organizacji, 

którym zostały 

przyznane dotacje na 

realizację zadania 

publicznego w 2021 r 

Tytuł zadania publicznego  Wartość 

zadania 

w zł 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych   

w zł 

Wysokość 

rozliczonej 

dotacji  

w zł 

1 KSR DRAGON 

Żywiec 

Prowadzenie zajęć dla dzieci 

i młodzieży w Ju-Jitsu i 

Karate 

3125,00 2500,00 2500,00 

2 KSR DRAGON 

Żywiec 

Udział w zawodach 

sportowych Ju-Jitsu i Karate 

2500,00 2000,00 2000,00 

3 KSR DRAGON 

Żywiec  

Organizacja zawodów 

sportowych w Ju-Jitsu  

i Karate, 

1250,00 1000,00 1000,00 

4 LKS Jezioro 

Żywieckie 

Zarzecze 

Organizowanie zajęć   

i szkolenie z Piłki Nożnej 

5250,00 4000,00 4000,00 

5 LKS Jezioro 

Żywieckie 

Zarzecze 

Udział w zawodach z Piłki 

Nożnej 

6500,00 5000,00 5000,00 

6 LKS Jezioro 

Żywieckie 

Zarzecze 

Organizowanie zawodów z 

Piłki Nożnej 

2700,00 2000,00 2000,00 

7 LKS Jezioro 

Żywieckie 

Zarzecze 

Zajęcia sportowe z Piłki 

Nożnej połączone z 

profilaktyką 

6750,00 5000,00 5000,00 

8 LKS Bory 

Pietrzykowice  

Prowadzenie zajęć 

szkoleniowych na terenie 

gminy Łodygowice  w 

różnych dyscyplinach sportu 

– szczególnie dla dzieci  

i młodzieży 

7300,00 5500,00 5500,00 

9 LKS Bory 

Pietrzykowice 

Udział w rozgrywkach 

sportowych, turniejach 

sportowych (na szczeblu 

gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim, 

ogólnopolskim  

i międzynarodowym) 

9400,00 7000,00 7000,00 

10 LKS Bory 

Pietrzykowice 

Organizowanie zawodów 

sportowych, turniejów o 

zasięgu lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym, 

posiadającym istotne walory 

2700,00 2000,00 2000,00 
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merytoryczne i promocyjne 

dla gminy Łodygowice 

11 LKS Bory 

Pietrzykowice 

Różne formy zajęć  

sportowych połączonych 

 z profilaktyką 

15000,00 11000,00 11000,00 

12 UKS Wiking 

Zarzecze  

Szkolenie w zakresie 

żeglarstwa regatowego,  

3800,00 3000,00 2850,00 

13 UKS Wiking 

Zarzecze 

Starty w Regatach w klasach 

OPTIMIST, LASER, „420”, 

4620,00 2500,00 2500,00 

14 UKS Wiking 

Zarzecze 

XXVII Puchar Beskidów 

Interpuchar 

2000,00 1000,00 1000,00 

15 KS Żylica 

Łodygowice  

Treningi bokserskie 4400,00 3500,00 3170,00 

16 LKS Słowian 

Łodygowice  

Treningi piłkarskie, 4834,66 3500,00 3167,94 

17 LKS Słowian 

Łodygowice 

Rozgrywki sportowe 

młodzicy i juniorzy 

5385,00 3500,00 3500,00 

18 LKS Słowian 

Łodygowice 

Zajęcia sportowe połączone  

z profilaktyką 

4900,00 4000,00 3670,00 

19 Stowarzyszenie 

Integracyjnym 

Eurobeskidy 

Grand Prix  w Tenisie 

stołowym o Puchar Wójta 

Gminy Łodygowice 

3081,13 2000,00 2000,00 

20 Stowarzyszenie 

Integracyjnym 

Eurobeskidy 

Program zajęć 

pozalekcyjnych 

powszechnej nauki pływania 

„ Umiem pływać” dla dzieci 

ze szkoły podstawowej 

62665,60 35000,00 35000,00 

21 Stowarzyszenie 

Integracyjnym 

Eurobeskidy 

Zakup sprzętu sportowego 

dla zawodników 

niepełnosprawnych – na 

potrzeby prowadzenia sekcji 

sportowych 

9251,07 5000,00 5000,00 

 

Wykaz zadania zleconego do realizacji w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy  

( tzw. „REGRANTING”) 

 

lp Nazwa organizacji, której  

przyznano dotacje  

Tytuł zadania 

publicznego  

Wartość zadania  

w zł 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych  w zł 

Wysokość 

rozliczonej dotacji  

w zł 

1  Żywicka Fundacja 

Rozwoju w Żywcu  

Działaj Lokalnie 

XII 

10 250,00 5000 5000 
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EDUKACJA 
TWORZYMY WARUNKI DO ROZWOJU 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 406 

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych „O” 50 

 

 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 310 

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych „O” 46 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 342 

Liczba uczniów w Przedszkolu 97 

 

 
 

 

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 168 

Liczba uczniów w Przedszkolu 75 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej 17 

Liczba uczniów w Przedszkolu 16 

Liczba dzieci z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych 9 

 

 
 

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. 

 

Wykaz przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Łodygowice: 

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 miejsca 

Niepubliczne przedszkole Pluszowy Zakątek w Łodygowicach – 45 miejsc 
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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.  
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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 2021 roku 

zmodernizowano pomieszczenia szkolne, dokonano remontów dachów, 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. 
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REALIZOWANE ZADANIA OŚWIATOWE 

 
DOTACJE I PROGRAMY ZREALIZOWANE W ROKU 2021 

 

 

  
 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

 

W roku 2021 szkoły realizowały Projekt Laboratoria przyszłości, będący inicjatywą edukacyjną, 

która ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, gdzie zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 

angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Kwota 

wsparcia finansowego od państwa dla  Gminy Łodygowice to 377 400,00 zł. Wsparcie zostało 

przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. 

Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19      

i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej 

Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich 

jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.     

W roku 2021 na zakup wyposażenia w ramach Programu Laboratoria przyszłości przeznaczono kwotę 

260 700,00 zł, w tym: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 73 080,00 zł, 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach – 55 800,00 zł, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 71 820,00 zł, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – 60 000,00 zł. 

 

 W celu zapewnienia uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice 

dotację celową na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w łącznej wysokości 168 281,42 zł. 
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MALUCH+ 

W roku 2021 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+” 2021. Decyzją Wojewody 

Śląskiego Gmina otrzymała dotację  

w wysokości 28 800,00 zł.  

W ramach przyznanej dotacji celowej z 

budżetu państwa zostały dofinansowane 

wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo, 

Decyzją Wojewody Śląskiego Gmina 

otrzymała dotację celową  

w wysokości 32 400,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

własnych z zakresu organizacji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3. Z przyznanej 

dotacji dofinansowano wynagrodzenia 

pracowników. 

 

 

 

„MOGĘ ZATRZYMAĆ SMOG  

PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH” 

Gmina Łodygowice otrzymała oczyszczacze 

powietrza, które zostały zakupione ze środków 

Województwa Śląskiego w ramach kampanii 

edukacyjno-informacyjnej pt.: „MOGĘ! 

Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” 

współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

W kampanii wzięły udział wszystkie przedszkola prowadzone przez Gminę Łodygowice: Przedszkole 

Publiczne nr 1 im Ottona Klobusa w Łodygowicach,  Przedszkole Publiczne nr 2 w Łodygowicach, 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach      

oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu. Za udział w kampanii otrzymały pomoc rzeczową       w 

postaci oczyszczaczy powietrza. Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców     

i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Łączna wartość przyznanej 

przez Województwo pomocy rzeczowej wyniosła 10 158,30 zł. 
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PROJEKTY UNIJNE ZREALIZOWANE W ROKU 2021 

 

Projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” 

realizowany był w latach 2018-2021 przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Łodygowicach w ramach programu 

ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy 

szkół. Celem projektu była 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 „Europejskie mobilności – kluczem            

i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania 

edukacyjne XXI wieku” realizowany jest w latach 

2019-2022 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 2019-2022 przez Szkołę Podstawową  

Nr 2 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  

 
Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych 

potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych 

oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Polityka pomocy społecznej w Gminie Łodygowice ukierunkowana jest na podejmowanie 

różnorodnych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie im 

zarówno świadczeń, jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób i 

rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach w 2021 roku dążył do zmiany 

postrzegania go w świadomości społeczności 

lokalnej, gdyż starał się być postrzegany nie 

tylko jako instytucja wypłacającą świadczenia 

pieniężne, lecz dzięki nowym formom wsparcia 

o charakterze niefinansowym, przyczyniać się 

skuteczniej do usamodzielnienia rodzin  

i przeciwdziałania społecznej marginalizacji 

grup zagrożonych wykluczeniem.  

 

 

 

          
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach w 2021 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 Program Przeciwdziałania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

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

 

Łącznie w zakresie wszystkich realizowanych przez GOPS w Łodygowicach zadań wydano  
3205 decyzji administracyjnych.  

Świadczenia te realizowane były w terminie i zgodnie z planem, potrzeby 
osób i rodzin korzystających z pomocy zostały uwzględnione jeżeli 
odpowiadały celom i mieściły w możliwościach OPS.  
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INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU W 2021 ROKU 

Plan budżetu w 2021 roku wynosił   24 371 058,09zł      

                            Wykonanie  24 013 661,67zł  

 

 
 

 

 

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach objął pomocą (niezależnie od 

formy  i zakresu oraz źródła finansowania) 123 rodzin.  

Praca socjalna świadczona była dla 170 rodzinom, natomiast regularnych środowisk objętych pracą 

socjalną było 42 rodziny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 497 369,16

22 516 292,51

Zadania
własne
Zadania
zlecone
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Poniższy wykres przedstawia liczbę rodzin objętych pomocą społeczną (z uwzględnieniem pomocy 

finansowej i świadczoną pracą socjalną) w latach 2019-2021  
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2019 2020 2021

POWODY PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA RODZIN W LATACH 2019-2021 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ  2021 2020 2019 

Ubóstwo 74 71 70 

Bezrobocie 41 40 38 

Niepełnosprawność 51 54 64 

Długotrwała lub ciężka choroba 29 31 29 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego w rodzinach niepełnych  

i wielodzietnych 

15 12 13 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 5 7 7 

Alkoholizm 5 7 5 

Trudności do przystosowania do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

2 2 2 

Zdarzenie losowe 2 2 2 
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  USŁUGI OPIEKUŃCZE I 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 
Pomoc usługowa w 2021 roku przyznana została dla 30 

osób.  

Na terenie Gminy Łodygowice usługi opiekuńcze 

świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach  

oraz opiekunki Spółdzielni Socjalnej Człowiek Na Górze   

z Międzybrodzia Bialskiego.  

 

 

          SCHRONIENIE 

 
Schronienie to świadczenie pomocy społecznej w formie 

usługi kierowanej do osoby bezdomnej. Zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek 

udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 

W 2021 r.  na terenie gminy Łodygowice zagrożonych 

bezdomnością było 6 osób  

(w tym rodzina 3 osobowa, która straciła dom w wyniku 

pożaru).   

Bezdomni mieszkańcy gminy przebywali  

w następujących miejscach:  

- Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie; 

- Stowarzyszenie Charytatywne ARKA im. Św. Franciszka z Asyżu w Będzinie; 

- Fundacja Dobrego Pasterza w Ustroniu. 

Koszt utrzymania mieszkańców w schroniskach w 2021 roku wyniósł 6 826,00zł 

 

   KIEROWANIE OSÓB DO DOMÓW POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

 

W 2021 roku skierowano 1 osobę do Domu Pomocy 

Społecznej z uwagi stan zdrowia, wiek i niewystarczającą 

pomoc w formie usług opiekuńczych.  

Na dzień 31.12.2021r. w DPS-ach (Żywcu, 

Wadowicach, Cieszynie, Bystrej, Bielsku-Białej) 

przebywało 16 osób. 
W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono 

kwotę w wysokości 502 442,31 zł 
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INNA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
MAJĄCA NA CELU WSPARCIE OSÓB I RODZIN 

 
POSIŁKI DLA DZIECI W SZKOŁACH  

W 2021 r. Ośrodek kontynuował realizację 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. W ramach ww. programu objęto 

pomocą 29 dzieci. Dożywianie odbywało się w 6 

instytucjach (tj. szkołach i przedszkolach). Pomoc  

w formie dożywiania w szkołach podstawowych na 

terenie naszej Gminy realizowana była w formie 

jednego gorącego posiłku.  

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYM (FEAD) 
  

GOPS w Łodygowicach w minionym roku realizując 

powyższy Program (Podprogram 2020), na zasadzie zawartej 

umowy, współpracował z Caritasem Diecezji Bielsko-

Żywieckiej. 

 W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydano skierowania dla 37 rodzin (łącznie 100 osób). 

Żywność była przekazywana średnio raz w miesiącu, nieodpłatnie. Obejmowała artykuły spożywcze, 

takie jak: produkty skrobiowe, warzywne i owocowe, mleczne, puszki mięsne, cukier i tłuszcze.  

Łącznie wydano 4 177,20 kg artykułów żywnościowych. 
 

 
 

.  

 
Ponadto Klienci GOPS mogą bezpłatnie 

korzystać z porad prawnych, 

psychologicznych 
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POMOC RZECZOWA  

 
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI POZAFINANSOWEJ GOPS PODEJMOWAŁ DZIAŁANIA O 

CHARAKTERZE AKCYJNYM  I STAŁYM: 

 

 
OGÓLNOPOLSKA AKCJA ,,SZLACHETNA PACZKA’’  
 
W 2021 r. po raz kolejny wolontariusze z Łodygowic, zorganizowani 

w lokalnym sztabie akcji, wyłonili najbardziej potrzebujące rodziny, 

określili ich potrzeby i przekazali paczki.  

Rola pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Łodygowicach polegała na rozeznaniu środowiska lokalnego  

i wytypowaniu rodzin.  

 
 

POŚREDNICTWO W PRZEKAZANIU MEBLI, ODZIEŻY, SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
 

Dzięki uprzejmości ludzi dobrej woli, sponsorom, OPS przy pomocy Spółki Eco Team Service 

pośredniczy  dostarczeniu mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Diagnoza potrzeb mieszkańców 

Gminy prowadzona przez pracowników socjalnych w w/w zakresie pozwala na przekazywanie rzeczy 

osobom potrzebującym.  
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REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY  

I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ  

 

 

                      ASYSTENT RODZINY 
 
W 2021 roku asystenturą objęto 16 rodzin, w tym 21 

małoletnich dzieci.  

Trzy rodziny do współpracy z asystentem zobowiązał 

Sąd, pozostałe rodziny objęto decyzją Kierownika 

jednostki.  

Zakończono współpracę z 5 rodzinami. Aktualnie 

objętym wsparciem asystenta rodziny jest 11 rodzin.  

 

 

 

 

Interdyscyplinarna pomoc dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie 

 
Na przestrzeni kilku lat zauważamy nieznaczny spadek liczby sporządzonych Niebieskich Kart-A, co 

ilustruje poniższy wykres 
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KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

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.    

                                                     

Na dzień 31-12-2021 roku rozpatrzono 58 wniosków, wydano 

195 Kart Dużej Rodziny (w 2020 wydano 155 kart).  Koszt 

realizacji zadania w 2021 roku wyniósł 863,00 zł.  

 
 
 
 

 
         W zakresie świadczeń rodzinnych: w 2021 wypłacono 4 903 

zasiłków rodzinnych, wraz z dodatkami, na łączną kwotę 

546 240,99zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   W 2021 roku z zasiłków pielęgnacyjnych: 

wypłacono 2916 zasiłków pielęgnacyjnych, na łączną 

kwotę 628 086,20 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne: w 2021 roku wypłacano 644 świadczeń na łączna kwotę  1 260 287,06 zł.                                                                                                                                                                                                                         

Specjalny zasiłek opiekuńczy: W 2021 roku wypłacono 33 świadczenia  na łączną kwotę  17 760,00 zł.                       

Zasiłek dla opiekuna: W 2021 roku  wypłacono 74  świadczenia na łączną kwotę  44 640,00zł. 
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: W 2021 roku 

wypłacono 19 zapomóg, na łączną kwotę 19 000,000 zł.  

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENATCYJNEGO W LATACH 

2020-2021 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 2021 Wydatki 2020 

1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

197 931,62 190 325,00 

2. Koszty obsługi (3%) 

5 937,95 5 709,75 

3. Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników 

alimentacyjnych, z tego przekazane na : 

1 030,44 3 585,23 

3.1. dochody budżetu państwa 

515,22 1 792,62 

3.2. dochody własne gmin 

515,22 1 792,61 

4. Zwroty z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na fundusz 

alimentacyjny z tego przekazane na: 

138 537,85 138 980,72 

4.1. odsetki 

81  839,69 78 609,39 

4.2. dochody budżetu gminy 

22 679,22 
24 148,46 

 

4.3 Dochody budżetu państwa 
34 018,94 36 222,87 

 

 
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

 

GOPS od miesiąca października 2020 roku realizuje zadanie 

dotyczące wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego (zadanie dotyczy Programu „Czyste powietrze”). Do końca grudnia 2021 roku 

wydano 64 zaświadczenia. 
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Od 01.01 2022 roku GOPS realizuję nowe świadczenie – „dodatek osłonowy” 

 

 
 

 

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE (500+), DOBRY START (300+) 

Świadczenia wychowawcze do 31 grudnia 2021 roku w całości realizowane było przez GOPS, natomiast                                       

od 01.01.2022r. nowe wnioski rozpatruje ZUS.   

  

Zostało złożonych 2 176 wniosków; do Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej przekazano 52 wnioski (dotyczą one przypadków przebywania 

członka rodziny poza granicami RP). 

Łączna kwota wydatków 18 147 574,21 zł. 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300 +) 

Od 01.07.2021r. zadanie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

W 2021 roku na zadanie przeznaczono kwotę 930,00zł  
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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 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: 

  

 
 
 

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 niniejszego 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 

REALIZATORZY PROGRAMU

GKdsPiRPA Pełnomocnik Wójta ds.. PiRPA

GOPS Punkt Informacyjno Konsultacyjny

Komisariat Policji Placówki oświatowe

organizacje pozarządowe inne instytucje
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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. Ponadto ustawa z dnia 14 lutego 

2020r o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyrobów konsumentów , 

która weszła w życie 1 stycznia 2021r. wprowadziła do ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych  

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. 

„małpek”. Gmina zobowiązana jest przeznaczyć te środki na działania mające na celu realizację lokalnej 

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.  

                    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 2021 roku były: 

 wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałą Rady Gminy, 

 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych;  

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy w rodzinie ;  

 prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w 

związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny;  

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 eliminacja picia alkoholu oraz ograniczenie rozpowszechniania i używania narkotyków przez 

młodzież,  

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

 ograniczanie przypadków łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. 

 interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej, orzekanie o przymusie podjęcia leczenia 

odwykowego, 
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 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 wykonując zadania Wójta Gminy Łodygowice zrealizowała w 2021 roku: 

 13 posiedzeń  Gminnej Komisji ds. PiRPA 

 Komisja przeprowadziła 75 rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu,  

 Komisja przeprowadziła 23 rozmowy z członkami  rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

 Komisja kontaktowała się z 14 osobami doznającymi przemocy w rodzinie,  

 Komisja kontaktowała się z 9 osobami stosującymi przemoc w rodzinie.  

 Członkowie Komisji przeprowadzili   14  rozmów interwencyjnych oraz motywacyjnych.   

 Komisja zleciła 8 opinii biegłych sądowych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu.  

 Skierowano 7 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

 Umorzono 8 postępowań z powodu ustania przesłanek wynikających z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

 W 2021 roku wydano 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

                                           

 

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  1 raz 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 udzieliła w 2021 r.  

 138 porad 72 osobom z problemem alkoholowym, 

 1 porady dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, 

 22 porady 11  osobom doznającym przemocy w rodzinie, 

 8 porad 8 osobom stosującym przemoc w rodzinie. 

 

W listopadzie 2021 ro zatrudniono psychologa w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Głównym celem 

pracy psychologa jest : 

 reagowanie na falę przemocy domowej głównie osób nadużywających alkoholu, 

 pomoc osobom doznającym przemocy, 
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 informowanie i edukowanie osób doznających przemocy o możliwościach jakimi dysponuje 

gmina i ośrodek pomocy społeczne, a także jakie formy interwencji może podjąć Policja, 

 zapewnienie dostępu do informacji świadkom i ofiarom przemocy. 

 

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ : WSPÓŁPRACA ZE 

SZKOŁAMI 

 

W roku 2021 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. 

   

Współpraca ze szkołami odbywała się w formie: 

 

1. Pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych, które prowadzone były przez 5 nauczycieli, na 

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

odbywały się w oparciu o programy profilaktyczne. Na ten cel przeznaczono kwotę  

8 160,00 zł. 
 

2. Organizacji wyjazdów, wycieczek, obozów socjoterapeutycznych z programem profilaktyki , 

na które przeznaczono kwotę 70 000,00 zł 

 

Jednostka oświatowa 
Ilość 

uczniów 

Ilość dni Dotacja UG 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Łodygowicach 

Potęgowo woj. pomorskie 

 

25 

  

18.07.-

29.07.2021 

11 dni  
9 900,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

Łeba woj.. pomorskie 

 

50 

  

01.09.-

10.09.2021 

10 dni  

18 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

Zakopane woj. Małopolskie 

 

25 

 

  

06.12.-

12.12.2021 

10 dni 

9 000,00 zł 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zarzeczu 
40 

  

01.06.-

02.06.2021- 

2 dni  

2 880,00 zł 

Zespół Szkolno Przedszkolny w 

Pietrzykowicach 

Niechorze 

81 

  

29.06.-

07.06.2021 

10 dni  

29 160,00 

 

RAZEM 

 

221 

 

68 940,00 zł 

 

 

 

3. Organizacji półkolonii w szkołach w okresie ferii zimowych, na które przeznaczono kwotę 

17 325,00 zł. 
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4. 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. Zajęcia prowadzone 

były w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach i w Szkole Podstawowej Nr 1 

w Łodygowicach oraz z wykorzystaniem Internetu. Celem zajęć było rozwijanie pasji 

muzycznej, wrażliwości oraz kultywowanie tradycji regionu żywieckiego.  Na ten cel gmina 

zaplanowała kwotę 20 956,00 zł 
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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. Trzech trenerów z pasją i zaangażowaniem prowadziło od 

marca do grudnia zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym.  

Na ten cel gmina przeznaczyła kwotę 31 890,00 zł 
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c) Bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyły się zajęcia o charakterze 

żeglarskim realizowane od czerwca do listopada przez Uczniowski Klub Sportowy 

WIKING w Zarzeczu. Na zajęcia te przeznaczono kwotę 3 240 zł    

      

                

 

 

I N N E    Z A D A N I A 

 

I Organizacje pożytku publicznego 

W 2021 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. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano dla: 
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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. 

4  

Ludowy Klub 

Sportowy BORY 

Pietrzykowice 

 

 

 

 

Różne formy zajęć sportowych 

połączonych z profilaktyką  

11 000,00 zł 

5  

LKS Słowian 

Łodygowice 

 

 

Zajęcia sportowe połączone  

z profilaktyką  

 

4 000,00 zł. 

 

II Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym   

                                                      

Ogromnym zainteresowaniem 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 
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nauczycielki stosowały wizualizacje, studium prawdziwych przypadków, burze mózgów by zobrazować 

uczestnikom zamknięte koło w jakie wpada osoba uzależniona.  

Program realizowało 5 nauczycielek w okresie od marca do grudnia na łączną kwotę 39 100,00 zł. 

 

III Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach 

W ramach zawartego Porozumienia GOK  zorganizował w okresie od 1.08.2021 do 31.12.2021r. dla 

mieszkańców Gminy Łodygowice następujące formy zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych:  

a) wyjazd do teatru, kina poprzedzony wykładem z tematyki „Postaw na rodzinę”. 

b) 2 wycieczki krajoznawcze połączone z realizacją programu profilaktycznego na rzecz zdrowia 

i bezpieczeństwa, 

c) realizacja programu profilaktycznego dot. zdrowego trybu życie z okazji Dnia Seniora, 

d) Realizacja programu „Żyj zdrowo” z wykorzystaniem zajęć na basenie. 

e) 3 spotkania z tematyki zachowania się w sytuacji pandemii poprzedzone wykładem z wiedzy 

potrzebnej podczas epidemii. 

Na ten cel Gmina przeznaczyła 30 000,00 zł. 

                                         

IV  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                                 
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Łodygowice. 

2) Kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych                                         

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

3) Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców 

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

obowiązującego porządku i norm prawnych. 

 W ramach Gminnego Programu Profilaktyki współpracowano z Policją w celu wypracowania 

procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży. Policjanci Dzielnicowi 

organizowali między innymi: 

 Spotkania z pedagogami szkolnymi 

 Spotkania z nauczycielami, 

 Spotkania tematyczne z dziećmi i młodzieżą 

 Prowadzili działania profilaktyczne Bezpieczne dziecko=spokojni rodzice, 

 Udzielali szkołom pomocy w trudnych sytuacjach mogących mieć podłoże zagrożenia 

patologią. 

Bardzo dużo uwagi poświęcali zagrożeniom związanym z pijanymi kierowcami. Adresowali swoje 

działania edukacyjne do świadków spożywania alkoholu przez kierowców. 

                        

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I 

UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM 

W 2021 roku więcej uwagi w ramach działań profilaktycznych poświęcono uzależnieniem 

behawioralnym. Są to objawy związane z wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym powtarzaniem 

konkretnej czynności. Działanie takie ma na celu zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego 

napięcia poprzez osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, radości czy nawet euforii przez osobę 

wykonującą daną czynność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane społecznie.  

Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, którym osoba z takimi 

problemami nie jest w stanie się oprzeć, a poddanie się im przynosi poczucie ulgi. Szczególnie często 

uzależnienia behawioralne dotyczą dzieci oraz młodzieży. Jednym z częstszych takich zaburzeń jest 

nałogowe korzystanie z zaawansowanych technicznie urządzeń do wymiany danych, takich jak 

komputery i smartfony. 
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Szczególną uwagę poświęcono na realizację w programach profilaktycznych w szkołach i na zajęciach 

sportowych tematyki związanej z: 

 budowaniem umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych (nawiązywanie                                       

i utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi, lepsze zarządzanie swoimi emocjami w kontaktach 

interpersonalnych, asertywne reagowanie w sytuacjach nacisku, budowanie wspierającego 

otoczenia społecznego), 

 rozwijaniem umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów (korzystanie                   

z wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z nałogowymi czynnościami, analizowanie 

powodów oraz skutków uzależnień behawioralnych, krytyczne patrzenie na negatywny wpływ 

mediów, środowiska, poznanie sposobów na zdrowe spędzanie czasu wolnego), 

 utrwalaniem umiejętności z zakresu radzenia sobie i samokontroli (wzmacnianie poczucia 

sprawstwa w decydowaniu o sobie i swoich wyborach, poznanie konstruktywnych sposobów 

zarządzania swoimi emocjami, lepsze radzenie sobie ze stresem, budowanie stabilnej 

samooceny i poczucia własnej wartości). 

 

 

W 2021 roku na terenie gminy Łodygowice  zaobserwowano znikomą skalę problemów związanych                  

z używkami. Diagnozy  dokonano na podstawie informacji Komisariatu Policji  w Łodygowicach oraz 

dyrektorów szkół.  Działania profilaktyczne w tym obszarze realizowane były we wszystkich 

podejmowanych inicjatywach związanych z szeroko rozumianą profilaktyką. 

PROFILAKTYKA ZABURZEŃ 
BEHAWIORALNYCH

budowanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonlanych

rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

utrwalanie umiejętności z zakresu radzenia sobie i samokontroli
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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.  

 

 

Czytelnictwo i kultura – rozwijamy pasję, przemawiamy do różnych pokoleń 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

KULTURALNO-EDUKACYJNE PROWADZONE 

PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  

W ROKU 2021. 
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Główną funkcją i sensem istnienia każdej biblioteki, również tej działającej w społeczności 

lokalnej jest zaspokojenie oraz rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych w danym 

środowisku. 

Niezwykle istotna sprawa jest to, aby wciąż tworzyć i rozbudowywać odpowiedni warsztat 

informacyjny. W jego skład wchodzą między innymi: ciągły i systematyczny zakup nowości 

książkowych, nagrań muzycznych, audiobooków, CD-romów, ebooków, czasopism  

i filmów. 

Sięgamy również po nowe formy propagowania czytelnictwa i literatury w mediach 

społecznościowych, takich jak: Facebook/Meta czy Instagram. Jest to realizowane poprzez wpisy, 

grafiki, zdjęcia i krótkie nagrania filmowe (np. cykle – szybkie recenzje - #książka_w_15_sekund, 

#książka_na_weekend, #czytajmnie!). 

Nowością jest autorski program głośnego czytania w języku angielskim 

#dzieci_czytają_dzieciom_po_angielsku, w formie krótkich nagrań w wyżej wymienionych social 

mediach. 

Dzięki współpracy z Biblioteką Śląską nasi czytelnicy mają dostęp do książek elektronicznych 

w systemie miesięcznym Legimi, gdzie na początku każdego miesiąca dla naszej Biblioteki zostaje 

przydzielanych 10 kodów do wykorzystania przez naszych Czytelników. 

W ubiegłym roku w trakcie kolejnego zamknięcia Biblioteki z powodu obostrzeń 

pandemicznych w GBP przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem szczegółową kontrolę zbiorów 

bibliotecznych w okresie od 23.03 – 16.04.2021. Szczegółową kontrolę zwaną skontrum 

przeprowadzono na blisko 40.000 zbiorów książkowych i audiowizualnych. Jest to obowiązek, który 

musi być wykonywany raz na 5 lat. 
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BIBLIOTEKA W LICZBACH 2021 

 28.035 egzemplarzy – stan księgozbioru 

 948 – nowo zakupione książki na kwotę 24.797 zł, w tym: 

 633 egzemplarze na kwotę 16.498 zł ze środków samorządowych 

 315 egzemplarzy na kwotę 8.299 zł z programu ministerialnego MKiDN 

 37 – liczba otrzymanych darów na kwotę 1205 zł 

 15 audiobooków na kwotę 316 zł 

 35 tytułów zaprenumerowanych czasopism na kwotę 6000 zł 

 24.797 zł – ogólna wartość wszystkich wpływów 

WYNIKI UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

 45.742 - liczba udostępnień zbiorów ogółem 

 37.097 – liczba udostępnionych książek na zewnątrz i na miejscu 

 6748 - liczba udostępnionych czasopism na zewnątrz i na miejscu 

 1897 - liczba udostępnionych zbiorów audiowizualnych na zewnątrz i na miejscu 

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

wszystkich urządzeń elektronicznych, na których zostanie uruchomiony. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA W GBP 

W 2021 R. 

WYSTAWA 

W dniach od 10 czerwca do 30 listopada 2021 r. w czytelni Biblioteki została zorganizowana 

wystawa starych fotografii i rycin pt. "Górale podhalańscy i beskidzcy - zapisane w pamięci". Rok 2021 

był ogłoszony rokiem górali polskich, stąd wystawa tematycznie wpisywała się w promocję kultury 

regionalnej i była chętnie odwiedzana przez naszych Czytelników. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 

Rok 2021 był zdecydowanie rokiem rozwijania działalności i obecności Biblioteki w przestrzeni 

internetowej. Kontynuujemy nasze działania propagujące i rozwijające czytelnictwo we wszystkich 

grupach wiekowych na platformie Facebook/Meta.  

Nowością jest rozszerzenie tej działalności na nowym polu – Instagram, który jest używany przez inną 

grupę demograficzną, do której również próbujemy dotrzeć z naszą misją. Planujemy wykorzystać 

również inne media społecznościowe dedykowane do najmłodszej grupy wiekowej użytkowników 

internetu. 
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Formy promowania czytelnictwa, kultury i działalności Biblioteki: 

 przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Czytania 2021 dramatu 

Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Tak, jak w latach poprzednich, samodzielnie 

wykonaliśmy inscenizację i dekoracje sceniczne, zaprojektowaliśmy i zaaranżowaliśmy pokaz 

slajdów historycznych fotografii, starych pocztówek i dzieł wybitnych malarzy z Krakowa  

i Lwowa, który był wyświetlany w tle podczas czytania. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni 

goście – mieszkańcy Łodygowic. Nagranie z Narodowego Czytania 2021, zdjęcia i akcje 

promocyjne tego wydarzenia zostały udostępnione w mediach społecznościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 

 akcje promocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: 

 Program autorski #dzieci_czytają_dzieciom_po_angielsku – krótkie filmiki, w których dzieci 

(native speakerzy j. angielskiego) czytają książki w języku angielskim na głos, zachęcając do 

wspólnego czytania dzieci i rodziców. Ideą przewodnią jest doskonalenie umiejętności 

językowych dzieci od najmłodszych lat, pomoc w odpowiedniej wymowie oraz rozwijanie pasji 

czytelniczej. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 

 Szybkie recenzje książek – #książka_w15_sekund – #czytajmnie! - #książka_na_weekend - 15-

sekundowe prezentacje/filmiki zachęcające do sięgnięcia po wybraną lekturę z różnych 

dziedzin i rodzajów literackich, dla wszystkich grup wiekowych. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 

 Pokazujemy również stale powiększającą się ofertę księgozbioru w języku angielskim – dla 

wszystkich grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Coraz więcej jest osób chętnych, 

które szukają książek w języku angielskim ze znanych i popularnych tytułów dla dorosłych, 

literatury klasycznej, a przede wszystkim dziecięcej. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 

 

 Inne akcje promocyjne czytelnictwa, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, z uwzględnieniem 

świąt, rocznic i ważnych wydarzeń, odbywały się cyklicznie z częstotliwością zamieszczania 

informacji na FB/Instagramie/stronie www średnio ok.3 postów w ciągu każdego tygodnia. 
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 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 

 Wszystkie te działania promocyjno-reklamowe przekładają się na coraz większy zasięg w sieci 

i coraz większą zauważalność naszej działalności. Należy podkreślić, że pomimo faktu iż nie 

przekazujemy żadnych środków z budżetu na finansowanie kampanii promocyjnych, które 

pozwalałyby dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców, nasza działalność jest coraz bardziej 

widoczna i zauważana przez coraz więcej osób (tylko zasięg organiczny oraz interakcje 

użytkowników – komentarze i polubienia). Odbiorcy ci (którzy regularnie wchodzą  

w interakcje z zamieszczanymi materiałami ) to nie tylko osoby lokalne z naszej społeczności 

gminy Łodygowice, lecz również z całej Polski, a nawet spoza granic naszego kraju. 
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Poniżej znajduje się kilka wykresów obrazujących zakres działalności on-line, zasięg oraz zawartość 

publikowanych materiałów i charakterystyka odbiorców. 
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 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 
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 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 
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 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA ON-LINE 
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 LEGIMI 

Od 2 sierpnia 2021 roku Gminna 

Biblioteka Publiczna w Łodygowicach 

umożliwia swoim czytelnikom darmowy 

dostęp do ebooków w serwisie Legimi, 

oferującym przede wszystkim bogaty wybór 

beletrystyki (kilkadziesiąt tysięcy tytułów). 

Oferta uzupełniana jest na bieżąco nowościami 

wydawniczymi. Dostęp do serwisu jest 

możliwy poprzez aplikację mobilną, w tym na 

wybranych czytnikach. 

Dostęp uzyskano w ramach zadania "Książki online dla każdego". Zadanie finansowane w ramach 

II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. 

Aby otrzymać dostęp do Legimi należy wykonać następujące kroki: 

- pobrać kod w swojej bibliotece lub mailowo, pisząc na adres gbplodygowice@op.pl i podać swoje 

imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecznej (trzeba być jej zarejestrowanym czytelnikiem) 

- wejść na stronę www.legimi.pl/bs_katowice/ 

- wprowadzić otrzymany kod 

- założyć konto lub zalogować się na swoje konto, jeśli już je posiadamy 

- czytaj bez ograniczeń przez 30 dni od momentu aktywacji kodu! 

Po wygaśnięciu dostępu można pobrać w bibliotece następny miesięczny kod. W każdym 

miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograniczona liczba kodów. Kto pierwszy ten lepszy! 

Ebooki są ciekawą alternatywą dla książki tradycyjnej. Wybierając się na wakacje przeważającą 

zaletą cyfrowej wersji książki jest jej lekkość i pojemność. Nie trzeba martwić się o brak miejsca 

 w walizce czy w plecaku. Ponadto Ebooka można czytać o każdej porze dnia, ponieważ posiada 

wyświetlacz, dzięki któremu czytanie nawet w nocy nie stanowi problemu. Niezależnie od wersji, czy 

to tradycyjnej, czy elektronicznej, warto czytać, zgłębiać wiedzę i “zarażać” innych wyjątkową pasją. 

 MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK 

Kolejny już rok Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach uczestniczy w programie „Mała 

Książka Wielki Człowiek”. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat, który ma na celu 

propagowanie czytelnictwa już od najmłodszych lat.  

mailto:gbplodygowice@op.pl
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Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa właśnie biblioteka. Uczy  

go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk 

czytania i pogłębiana wiedzy. W samym 2021 r. Biblioteka w Łodygowicach oraz filia w 

Pietrzykowicach wydały blisko 40 nowych wyprawek czytelniczych dla naszych najmłodszych 

użytkowników (Książka Pierwsze Czytanki dla…, broszura informacyjna dla rodziców, zakładki do 

książek, karty małego czytelnika, przypinki, naklejki). Zwieńczeniem akcji dla najbardziej aktywnych 

czytelników jest „Dyplom Małego Czytelnika”.  

Dzieci lubią książki i chcą, żeby im czytać, bo to pierwsze spotkanie z literaturą kojarzy im  

się z byciem w objęciach mamy i taty. Przebywanie z najważniejszymi osobami w życiu dziecka jest 

konstytutywne i dla rozwoju samego dziecka, i dla rozwijania jego pasji czy zainteresowań oraz 

kształtowania nawyków. Wystarczy przez 20 minut dziennie być tylko dla dziecka w towarzystwie 

odpowiedniej książki, a efekty będą nadzwyczajne! 

Regularne wizyty w bibliotece wyrabiają nawyk częstego sięgania po książki i szukania w nich 

potrzebnej wiedzy, uczą odpowiedzialności za wypożyczoną pozycję, ale przede wszystkim stwarzają 

okazję do przeczytania nieodpłatnie nieograniczonej liczby książek. 
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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 200 osób z Łodygowic, Biernej z Pietrzykowic i Zarzecza. 

 

W minionym 2021 roku pomimo panującej epidemii koronawirusa oraz spowodowanych tym faktem 

lokdawnów GOK funkcjonował w miarę normalnie, część imprez np. 32 Przegląd Zespołów 

Kolędniczych i Obrzędowych oraz 20 Przegląd Kolęd i Pastorałek została zorganizowana on-line. Nie 

odbyła się Gminna Feta. 

Odbyły się natomiast inne, nowe imprezy np. „ Watra” czy Folk-up tj. 1Festiwal Muzyki Folkowej. 

W formie on-line odbywały się także warsztaty wielkanocne (zające z siana, kwiaty z bibuły, wykonanie 

palmy, kiszenie żuru) 
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I. SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ. 

Podstawowym zadaniem GOK jest funkcjonowanie stałych kół i sekcji zainteresowań.  

W cotygodniowych zajęciach uczestniczy regularnie ok.220 osób, dodatkowo w zajęciach 

dedykowanych wyłącznie seniorom -80 osób. 

 

Fitnes-aerobik dla seniorów 

 

Gimnastyka dla seniorów 
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II. IMPREZY CYKLICZNE 

 
Kolejnym zadaniem GOK jest organizacja imprez cyklicznych. 

ZGODNIE Z KALENDARZEM  IMPREZ  W 2021R. ODBYŁY SIĘ: 

 
32 Przegląd Zespołów Kolędniczych w Pietrzykowicach on-line 

 

 20 Przegląd Kolęd i Pastorałek on-line 

 

Akcja Ferie z GOK-iem 

 

WATRA- tradycja Nocy Świętojańskiej 

 

IV Rodzinny Rajd Rowerowy 

 

Akcja Lato z GOK-iem 

 

Dożynki Gminne w Pietrzykowicach 

 

Folk-up -  1Festiwal Muzyki Folkowej wydarzenie absolutnie wyjątkowe  

( 3 dni warsztatów muzycznych i  koncertów) 

 

Mikołajki 
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Uczestnicy warsztatów Folk up 
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Koncerty Folk up 

 

 

III. KONCERTY ZORGANIZOWANE PRZEZ GOK: 

- Koncert zesp. Bree i Chwila -  21.07.21 

- Koncert piosenek Anny German pt. ”Echa miłości”  - 9.10.21 

- Koncert papieski Non Omni Moriar - 16.10 2021 

- Koncert „ Kapeli z naszego miasteczka” -  6.11.21 

- Koncert jubileuszowy Chóru „ Cantata” - 11.12.21 

- Koncert „ Świąteczne chwile z zespołem Chwila” - 18.12.21 
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Koncert „Echa miłości” 

      

  

Koncert Zespołu Bree 
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Koncert papieski „Non Omni Moriar” 

 

Koncert jubileuszowy Chóru „Cantata” 
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IV. KONCERTY I WYDARZENIA, W KTÓRYCH GOK 

UCZESTNICZYŁ 

UDZIAŁ W FESTIWALACH I PRZEGLĄDACH 

- 52 Przegląd Zespołów Kolędniczych „Żywieckie Gody” – 2 miejsce dla zesp. Kolędnicy z Gwiazdą- 

1.02.22 

- udział Grupy śpiewaczej „Magurzanki” w konkursie Stara Tradycja - 22.05.21 

- udział MOD w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych - 6.06.21 

- Koncert MOD na odpuście w Pietrzykowicach - 13.06. 

- udział zespołu „Mali Magurzanie” w Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - 19.06.21 

- Koncert zespołu „Magurzanie” w Kielcach - 10-11.07.21 

- udział zespołu „Magurzanie” w XVII Festiwalu Ekumenicznym w Ustroniu- 17.07.21 

- udział zespołu „Magurzanie” w Festiwalu Folkloru Górali Polskich  (II i III miejsce) - 25.07.21 

- udział zespołu „Magurzanie” w TKB Koncerty na scenach TKB 

- koncert zespołu „Mali Magurzannie” w Milówce- 5.07.21 „Dni Powiatu i Próbowacka Jodła 

Beskidzkiego”  

- koncert Grupy śpiewaczej „Magurzanki” w Warszawie – 19. 09.21 

- warsztaty tańca ludowego w Murzasichle - 28-31.10.21 

- udział zespołu „Magurzanie” w Jesiennych spotkaniach z folklorem w Chorzowie - 26.11.21 

- udział zespołu „Magurzanie” w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Raciborzu - 16.12.21 

 

Promocja Gminy na Próbowacce Jodła Beskidzkiego – GOK i KGW w Biernej. 
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V. AKCJA LATO Z GOK-IEM ORAZ SEANSE FILMOWE: 

- seanse w GOK: 29.05., 2.07., 9.07., 16.07., 23.07., 30.07., 6.08., 13.08., 20.08., 

(łącznie obejrzało je 515 osób głównie dzieci.) 

- seanse plenerowe: 

Zarzecze -24.06., Bierna -10.07., Łodygowice -31.07., Pietrzykowice- 7.08. 

(łącznie uczestniczyło w nich około 270 osób.) 

- Półkolonie  letnie – 2 tury po 40 osób ( lipiec)  

 

 

Seanse kinowe w GOK 

 

Seans w plenerze 
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Półkolonie letnie 
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VI. KONKURSY, WYSTAWY: 

- Wystawa fotograficzna pokonkursowa pt. „ Wiosna, ach to ty”  1.07.- 30.07.  Zaprezentowano prace 

11 laureatów konkursu. 

- Konkurs szopek bożonarodzeniowych, 

- Konkurs plastyczny „ Wspaniałe mamy, mamy” 
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Warsztaty z robotyki 

 

VII. INNE WYDARZENIA: 

- Akcja lody na dzień dziecka- 1.06. 

- IV Rodzinny rajd rowerowy- 10.09. 2021 ( z udziałem 30 osób) 

- Spektakle teatralne w wykonaniu grupy teatralnej GOK – 15.10., 17.10., 22.10., 20.11., (łącznie 

obejrzało około 350 widzów ) 

- Spektakl w wykonaniu teatru The Art.- 6.12. (100 widzów )  

- Watra – tradycje Nocy Świętojańskiej- wyspa w Zarzeczu- 20.06.21 (ok. 400 osób) 

- Gra terenowa – 9.08.21 

- Dożynki Gminne w Pietrzykowicach 

- Senior Party – 6.11.21 ( 90 os. ) 

- Mikołajki dla dzieci – 6.12.21- ( 100os.) 
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Gra terenowa  
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Spektakl pt. Chłopcy 

 

 

Akcja lody 
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Rodzinny Rajd rowerowy 

 

 

Dożynki gminne 
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Mikołajki 
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Watra – tradycje Nocy Świętojańskiej 
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VIII. WARSZTATY: 

- cykl warsztatów wielkanocnych w Łodygowicach (2.03., 9.03., 16.03. ) 

- cykl warsztatów wielkanocnych w Pietrzykowicach (5.03.,12.03.,19.03.) 

- wakacyjne warsztaty kreatywne (12-19.07.) 

- warsztaty z makramy w klubie seniora- wrzesień 

- warsztaty wykonywania świec w klubie seniora, ogrodów w słoiku,  wykonanie wianków 

nagrobnych- październik 

- warsztaty czekoladowe , wianków adwentowych  w klubie seniora – listopad 

 

 

Warsztaty chemiczne 
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Warsztaty z robotyki 
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IX. KLUB SENIORA: 

- stałe, cotygodniowe zajęcia fitness oraz gimnastyki ( w ramach naszego klubu seniora funkcjonują 2 

grupy fitness-aerobiku oraz 3 grupy gimnastyczne w tym 1 w Pietrzykowicach ). 

Najbardziej pożądaną przez seniorów formą są wycieczki i wyjazdy na basen, do kina, teatru. W 

odpowiedzi na te oczekiwania zorganizowaliśmy: 

- wyjazdy na basen Wisła – 5.08. 21 

- wycieczka do aqua parku – 21.12.21 

- wyjazd do Gliwic , spektakl teatralny 

- wyjazd do B-B do BCK na spektakl „Kobieta idealna” 

- wyjazd do B-B do teatru Polskiego na spektakl Bang- Bang 

- wyjazd do BCK na koncert E. Geppert 

- Dzień seniora , koncert i zabawa taneczna – 6.11. 21 

- wycieczka do Wrocławia- 8-9.11.21 

Nasi seniorzy chętnie korzystają z różnego rodzaju warsztatów np.: 

- warsztaty wykonywania świec, 

- nauka wykonywania wianków nagrobnych, 

- nauka wykonywania wianków adwentowych, 

- warsztaty czekoladowe, 

- gotowanie z wykorzystaniem termomiksu, 

- wykonanie zielonej kompozycji w słoju 
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X. NASZA AKTYWNOŚĆ W SIECI: 

 Nagrania filmów promocyjnych t.j. 

- film promujący szczepienia, 

- chellenge dla Mai, 

- walentynki na ludowo 

- kalendarium pieśni żywieckiej – cykl filmów o tradycjach górali żywieckich, 

- wielkopostne czuwanie z pieśnią ( nagrane i udostępnione w sieci ) 

- tradycyjne nabożeństwa majowe na żywo i on-line, 

- litania w czterech kościołach p.w. Serca PJ publikowane na you Tube 

- liczne msze święte w oprawie góralskiej w Zarzeczu, Pietrzykowicach 

- nagranie teledysku promującego TKB, 

- nagranie teledysku na 100 lecie Zw. Podhalan, 

- zaduszki Magurzańskie koncert on-line- udział w kolędowaniu z Polsatem wraz z zespołem Golec u 

Orkiestra 

- kolędowania w kościołach w Gminie Łodygowice, 

- nagranie teledysku Powiedzcierz pastyrze na kanale YouTube, 

- filmy promocyjne umieszczane w sieci tradycji wielkanocnych np. kiszenie żuru, gotowanie żuru, 

budowa palmy wielkanocnej, ozdoby świąteczne. 

 

I. Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach- to gminna instytucja kultury posiadająca 

osobowość prawną.  

II. GOK został założony w 1974 r. ( działa nieprzerwanie od 48 lat !.) 

III. Od 1991 r. jego siedziba mieści się w budynku położonym na Placu Wolności w 

Łodygowicach, W latach 2013-2014 obiekt został gruntownie przebudowany i 

wyremontowany  

IV. 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.  

 

DZIAŁALNOŚĆ GOK 

V. 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. 
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- Młodzieżowa Orkiestra Dęta- powstała w 2002 r. liczy ok. 50 członków, 

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

Kozach 

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

obu zespołom oraz koncertują samodzielnie na wielu imprezach i uroczystościach).  

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

– 15 osób w wieku od 15 do 80 lat.  

- Klub seniora ( 218 osób ) 

VI. Zajęcia komercyjne: aerobik, zumba, pilates. 

VII. Zajęcia klubu seniora. 

VIII. Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

IX. 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. 

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

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

koncerty) 

XI. 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 

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

itp.  

XIII. Działania edukacyjne: drobne wydawnictwa np. płyty, kalendarz,, warsztaty z różnych 

dziedzin kultury, wykłady w szkołach nt. kultury i historii regionu, oprowadzanie grup.  
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DZIĘKUJEMY  
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  

 

 

URZĄD GMINY ŁODYGOWICE 

 
ul. Piłsudskiego 75, 34 – 325 Łodygowice  

www.lodygowice.pl 

gmina@lodygowice.pl 

 

 

Biuro Obsługi Klienta  

tel.  33 863 05 00 

fax. 33 863 05 01 

 

 

Sekretariat Wójta Gminy  

tel. 33 863 05 02 
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